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Às 11h41, uma cliente tenta abrir o portão.
- Vim buscar para viagem...
- Moça, só abre às 12h.
- Tá, já volto.

“Na ativa? Todo mundo tá pronto?”,
pergunta o gerente Beto, às 11h58.
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À noite, o tempo médio de per-
manência nas mesas duplica:
salta de 45 para 150 minutos

almoçaram, jantaram ou foram tomar
um caldinho de meio de tarde no
restaurante. O número é mais de seis
vezes maior do que a capacidade da ca-
sa, que tem 110 lugares.

Às 12h58, o moedor de café é acionado
pela primeira vez. E 173 pessoas já haviam
almoçado.

caldinhos de mocotó

O caminhão estaciona do outro lado da
rua, bloqueando parte da entrada da ofici-
na. O motorista deixa o pisca-alerta ligado
e encosta no balcão, acompanhado do car-
regador. Eles pedem mocofavas. Um deles
espreme meio limão sobre o caldo. Eles
conversam com Caê, habitué que toma
cerveja no balcão desde as 15h. Nove minu-
tos depois, atravessam a rua, sobem no
caminhão e ‘pegam a estrada’.

Da abertura, às 11h58, ao fechamento, bem depois
da uma da manhã, permanecemos ali, na mesa 1,
de frente para a porta, anotando tudo

Foi o tempo necessário para pratica-
mente lotar a casa. Às 12h26, 82 clien-
tes almoçavam. Outros 16 já tinham
vindo buscar suas quentinhas e grupos
de amigos bebiam cerveja no balcão.

foram pedidos naquele dia. Sequinhos
e com as devidas três camadas – uma
de carne, uma de gordura e outra de
pele bem crocante – o quitute é, dispa-
rado, o campeão de pedidos.

às 23h, horário de fechamento
oficial. Para serví-los, a casa só
baixou as portas à 1h15.

caipirinhas, 1/3 delas de três limões

cervejas,muitas delas servidasna calçada
402

já haviam passado pela
casa às 21h30, horário
em que a fila de espera
bateu seu recorde, com
87 pessoas espalhadas
pela calçada e mais 23
amontoadas no balcão.
Caras feias? Nenhuma...
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13h25
Para abrir os trabalhos, uma
mocofava (R$ 9,50)
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217

15h33
Tapioca com carne seca e
requeijão do norte (R$ 14,90)

Sem perder a conta: o cader-
ninho saiu de lá com 14 pági-
nas de números e rabiscos

512

23h
Caipirinha de três limões
(R$ 14,90). E não acabou...

20h12
Na ‘virada de turno’, dadi-
nhos de tapioca (R$ 16,90)

43

17h48
Pasteis de carne seca, delícia
não listada no cardápio

+Av. Nossa Senhora do Loreto, 1.100, Tucuruvi, 2951-3056. 12h/23h (dom. e fer., 12h/17h).


