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 As VCspeIa5 de se mudarem pa
ra Caracas, capital cia Vene
zuela, 0 cOTISul-geral cia india 

em $ai) Paulo, Deepak Bhojwani 
(51), e sua mullier, a designer de 
joias ShyeUa (47), evitam despe
didas. "'Saudades, sim, t?'isteza, 
naC!. Jamais nos desligaremos do 
Brasil, assim. como nunca abando
naremos a india. Vivemos tres anos 
m£lgicos neste pais e fizemos grandes 
amigas. S6 teffiOs a festejar essa 
estada tao prospera", diz 0 diplo
mara, que ja serviu na Indonesia, 
Malasia e RepUblica Tcheca. 

o encanramento do casal se 
reflete na decora~ao do apana
mento de 864 metros quadrados, 
em Sao Paulo, pontuada com 
artesanaro made in Brazil. "Nossa 
cosa e bonita e agradavel pOl'que 

"Os brasileiros tern 
muito a ensinar. 

Sen modo de viver 
eunico." (Deepak) 

lima In-asileira a decorou: Nesa 
CeSaT, responsavel pe/a mismra de 
COTeS. Como os m6veis viajal-iio co
nosco, vOU reprodttzir 0 decor em 
Caracas", coma ShyelJa. "Voces 
silo genios Lias arIes. Temos quadros 
de (JTegory Fink e Isabelle T Itch
band, que, alias, assifia retratos cia 
ShyelUl", emenda 0 consul. 

Vesridos. com trajes tfpicos, os 
dois se dizem fieis a cultura 
indiana. "Mas SOlnamos alguns 
costumes dw.1ui, como festejaT Dia 
das Maes e dos Pais e aWl' a porta 
para a convidado sair - aprende
mas que se ele /)ega na mC/faneta, 
nao 1Jolca", diverte-se Shyella. 
"Os hrasileiros tem muiw a ensi·· 
nal'. Seu modo de encaral' [1 vida e 
ttnico". afinna Deepak. 



-_.....•• 
casal joga xadrez. n 
sala de seu apart to 
de 864 m·, no baJrro 
do Morumbl. A bela 
decora~o reline ~ 
da India e do Brasil. 



a indiana. Nossa cozinheira, Shi
naz, e indiana, nao fala portu

Na sala de seu aparramento no 
Morumhi, par onde passaram 
inumeras personalidades indianas 
e brasileiras, 0 carismatico casal 
faz urn balan~o sabre as ultimos." 
anos e revela seus planas de vol
tar em breve ao Brasil. 

- Qual a melhor lembran«;a 
que voces levam do pais? 

Deepak - Sao tamas, aimla 
bern que nao geram excesso de 
bagagem (risos). Da maneira 
como fomos tao bern acolhidos 11 
vista esperacular que temos de 
Sao Paulo da nossa varanda, tudo 
e motivo para boas recorda,,6es. 

Shyella - Aqui, todos ficam 
amigos em minums. Na acade
mia, no shopping, no supennerca
dll, a<; pessoas puxam conversa, se 
inreressam por voce. Toda vez 
que chegavamos a um pais, me 
pergunravam de qllal ell rinha 
gostado mais. Ell dizia que de 
rodos, porque realmente em ro
dos fomos muito bern recebidos. 
Mas agora Vall dizer: "Do Brasil." 

- Foi diffcil se adaptar aos 
nossos costumes? 

Deepak - A India sempre sera 
.~ \ nossa maior referencia, da reli

giao aos habitos. A Shyella, por 
exemplo, como mulher da casa, 
carrega todas as chaves pendura
das na cintura. Mas este e urn 
pais maravilhosn para se viver, 
nan e nada diffcil se adaptar a 
culinaria brasileira... {risos} 

- Quais os pratos preferidos? 
Deepak - Feijoada, moqueca e 

bobo de camarao. A comida baia

gues. mas sabe fazer comida casei
ra: aITOZ, feijao, bife e batata. 

Shyella - No primeiro mes 
engordei 5 quilos comendo pao 
de queijo e rona de morango. 
Precisei emrar no ritmo das bra
sileiras: duas horas de ginastica 
wdos os dias. Sempre fiz exercf
cios, mas aqui e obrigatorio. 
quase uma religiao. 

- Shyella, sua forma de ves
tir tambem mudou? 

- No dia-a-dia, eu era lima bra
sileirinha com jeans e camiseta. 
56 usava 0 sari (tecido com cerca 

"Se me perguntarem 
de que pais mais 

gosto, agora direi: 
Brasil." (Shyella) 

de 6 metros que e enrolado ao 
wrpo) em fesras. 0 modo de me 
maquiar tambem mudou, na 
India eu carregava bern os olhos, 
aqui, usa rudo mais suave. 

- Voces viajaram pelo Brasil? 
Deepak - Bastante, mas menos 

dll que gosrarfamos. Alem dos 
Esrados da minha jurisdi<;:ao 
Sao Paulo, Rio de Janeiro, Para
na, Santa Cat.arina e Rio Grande 
do Slll-, viajamos InUitl) para 0 

Ceara, Bahia e Brasflia. 
- As ~as de artesanato que 

voces tern aqui no apartamento 
. . -

Shyella - A maioria. E incn
vel como a Nesa Cesar conse
guiu combinar objer.os de Tamas 
culturas. Na mesma sab, t.emos 
estatuet.as hindus, crisIais da 
Repllblica Tcheca, moveis da 
Indonesia e telas baianas. 

- Como lidam com a saudade? 
Deepak - Nossa cultum prega 

a aquisi<;:8.o do conhecimento e 
a remo~ao da ignorilncia. E 
visando a esse crescimento, pre
cisamos dar continuidade ao ua
balho. Para ser sincero, os ulti
mos dias tem sido tao carridos 
que mal da tempo para pensar 
nisso. Quando a saudade apena, 
temos telefone, e-mail e CDs... 

- Gostam de musica brasiIeira? 
Shyella - Adoramos Tribalis

tas, Vinicius, Toquinho. Somas 
fas de bossa nova. 

- Voces sao casados bii 24 
anos e tern tres Whos. Qual 0 

segredo do relacionamento? 
Deepak - Nosso segredo de 

sucesso e a comunic8{:iio aberra. 
Eu nao escondo nada dela, nem 
o que ganho, nem problemas. 

Shyella - Nossos IreS filhos 
esrudam no exterior: Mihir, de 
22 anos, em Nova York, Samir, 
de 19, em Tomnto, no Canad,l, e 
° gemeo Sahir, em Chicago. Mas 
eles vieram nos ver muiras vezes 
no Brasil e rambem amaID aqui. 

- Deepak, voce deu algum 
conselho ao seu sucessor, 0 cOn~ 

sui Yogeshwar Vanna? 
- Ele vern de Osaka, no Jap.'io. 

E vou deixar que descubra 50:1

.1 



o casal no hall, diante de 
quadros de Gregory Fink. 
Na sala, tela de Isabelle 
Tuchband. Namoro na 
chaise-longue. Na sala de 
jamar, cristais brasileiros. 




