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A Gazeta dos Municípios

Campanha de Natal dos 
Correios será digital

O Natal se aproxima e com 
a chegada dele, também 
tem início da campanha 
de solidariedade: o Papai 
Noel dos Correios. Em 
função da pandemia, este 
ano a estatal promoveu 
adaptações para assegurar 
a realização, com seguran-
ça, de um dos maiores pro-
jetos sociais do país.
As principais mudanças 
foram no recebimento das 
cartinhas, que ocorrerá, 
prioritariamente, de forma 
virtual, e na adoção dos 
pedidos das crianças, que 
será 100% online e digital, 
por meio do Blog do Papai 
Noel dos Correios.
Como enviar uma cartinha 
Podem participar da cam-
panha crianças de até 10 
anos de idade em situação 
de vulnerabilidade social. 
As cartinhas devem ser 
manuscritas, fotografadas 
ou digitalizadas para en-
vio ao Blog da campanha. 
É importante enviar uma 
imagem nítida para que a 
mensagem possa ser lida e 
compreendida pelo Papai 
Noel. As cartas que aten-
derem aos critérios esta-
belecidos pela ação serão 
disponibilizadas para ado-
ção no Blog da campanha. 
A iniciativa também con-
templa cartinhas enviadas 
por alunos da rede públi-
ca (até o 5º ano do ensino 
fundamental) e por crian-
ças acolhidas em creches, 

abrigos e núcleos socioe-
ducativos.
Como adotar 
Para atender aos protoco-
los sanitários de preven-
ção à Covid-19 e evitar 
aglomerações, este ano a 
adoção de cartas será fei-
ta somente pela internet. 
Padrinhos e madrinhas 
devem acessar o Blog do 
Papai Noel dos Correios e 
clicar em “Adotar Agora”; 
com base na localidade 
informada, serão disponi-
bilizadas as cartinhas e as 
sugestões de locais para 
entrega dos presentes.
Os padrinhos receberão no 
e-mail cadastrado a con-
firmação da adoção. Para 
visualizar as cartinhas 
adotadas, basta acessar a 
página de adoção online 
pelo Blog e clicar na seção 
“Minhas Cartas”.
Entrega dos presentes 
A entrega dos presentes 
será feita presencialmen-
te, sempre com atenção 
especial aos protocolos de 
segurança, como o uso de 
máscaras, e evitando aglo-
merações. É possível con-
sultar os pontos de entre-
ga, unidades dos Correios, 
no Blog da campanha.
O lançamento do Papai 
Noel dos Correios 2020 
Digital ocorreu nesta quar-
ta-feira (18), às 15h, no ca-
nal dos Correios no You-
Tube, com a participação 
online do Bom Velhinho. 

As datas, locais e horá-
rios de funcionamento dos 
pontos de entrega podem 
variar em cada Estado. To-
das as informações estão 
disponíveis no site.
Corrente de Solidariedade 
Em um ano tão diferente, 
marcado por algumas im-
posições como o distan-
ciamento social, mais do 
que nunca os sentimentos 
de fraternidade e união 
precisam ser fortalecidos 
e disseminados. Por isso, 
os Correios, que há mais 
de 30 anos acumulam his-
tórias emocionantes de so-
lidariedade, permanecem 
engajados na campanha 
Papai Noel dos Correios, 
desta vez adaptada para 
o formato digital. A ini-
ciativa, além de estimular 
as crianças a escreverem 
cartas, propaga também 
os valores natalinos, como 
solidariedade e esperança.
Toda a sociedade pode 
participar dessa imensa 
corrente do bem que une 
esforços da empresa, em-
pregados e voluntários 
para atender, dentro do 
possível, aos pedidos de 
presentes daqueles que se 
encontram em situação de 
vulnerabilidade social.
Acompanhe também o Pa-
pai Noel dos Correios Di-
gital nas redes sociais da 
empresa: YouTube, Twit-
ter, Instagram, Facebook, 
Linkedin, Pinterest.

Carro cai em precipício de 
100metros em Piquete

Caraguatatuba celebra 
XXIV Kizomba da

Consciência Negra

Por volta das 8h desta ma-
nhã (19), um carro colidiu 
com o guarda-corpo da 
BR 459, em Piquete. Em 
decorrência da colisão, o 
veículo despencou em um 
precipício de aproximada-
mente 100 metros.
As equipes do Corpo de 
Bombeiros estão prestan-
do atendimento às cinco 
vítimas que estavam no 

A Organização Não Go-
vernamental (ONG) Zam-
bô do Movimento Negro 
de Caraguatatuba celebra 
neste fim de semana, de 20 
a 22 de novembro, das 19h 
às 20h, a XXIV Kizomba 
da Consciência Negra de 
Caraguatatuba.
O evento online será reali-
zado em comemoração ao 
Dia da Consciência Negra, 
celebrado em 20 de no-
vembro, e ao aniversário 
de 24 anos da Zambô. A 
transmissão da festivi-
dade será pelo Facebook 
da Zambô e da Fundação 
Educacional e Cultural 
de Caraguatatuba (FUN-
DACC).
De acordo com a presiden-

carro com avaliação minu-
ciosa dos ferimentos.
Polícia Rodoviária Fede-
ral informou que o Trânsi-
to no local está fluindo em 
meia pista no sistema pare 
e siga. Ocorrência ainda 
em atendimento.
Retificação e atualiza-
ção com dados da PRF, 
às 12h: Cinco vítimas no 
carro. O condutor (ho-

te da Zambô, Teresinha 
de Oliveira Marciano, a 
XXIV Kizomba será uma 
grande retrospectiva dos 
24 anos do evento, com 
atrações como a puxada 
de rede, samba de roda, 
moçambique, além de 
depoimentos de pessoas 
que fizeram e fazem parte 
deste trabalho tão impor-
tante que busca fortalecer 
o combate a desigualdade 
social, a descriminação e a 
valorização do negro e sua 
cultura.
“Contamos com a parti-
cipação e colaboração de 
todos nesta data reflexiva, 
onde iremos homenage-
ar Zumbi dos Palmares, a 
memória de nossos ances-

mem, 61 anos) com feri-
mentos graves. Duas mu-
lheres (sem idade) com 
ferimentos graves. E dois 
idosos (um homem e uma 
mulher) mortos. Anterior-
mente eram quatro vítimas 
confirmadas, mas com o 
desenvolvimento do aten-
dimento mais uma delas 
foi encontrada pela equipe 
de resgate.

trais e seu conhecimento”, 
disse.
Já presidente da FUN-
DACC, Silmara Mattiaz-
zo, destaca a importância 
desta parceria com a cultu-
ra, que em Caraguatatuba 
tem como compromisso a 
inclusão e a pluralidade de 
ideias.
“Nós, da cultura, ficamos 
muito felizes em apoiar 
eventos como este, que 
atuam na valorização e no 
fomento cultural em nossa 
sociedade. 
A cultura liberta e educa, 
por isso, sempre estare-
mos abertos a apoiar e 
valorizar o que melhor te-
mos em nosso município”, 
concluiu.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Por que se atira arroz aos noivos?

O habitual lançar arroz aos noivos é uma dessas práticas que por mais anos 
que passem não deixa de fazer parte dessa tradição cerimonial. Este ritual 
contém uma série de simbologia, significados e tradições. Essa tradição 
tem mais de quatro mil anos e provém da China Antiga, onde o arroz é 
símbolo de prosperidade, felicidade e abundância. Nessa altura acredita-se 
que o arroz atrai a felicidade, a sorte, a longevidade e a fertilidade. Pro-
metendo assim a reprodução de gerações vindouras. Foi então, com base 
nessa crença que a prática começou a ganhar cada vez mais expressão, 
percorreu várias gerações até chegar aos dias de hoje. Atualmente, depois 
dos noivos darem provas de amor eterno, no tão sonhado sim, os convi-
dados juntam-se à entrada da Igreja para desejarem votos de felicidades e 
prosperidade. Apesar de este ritual ser uma prática comum em alguns lo-
cais é necessário ter uma autorização da Igreja para que tal acontecimento, 
já que o arroz é extremamente escorregadio e pode dar caso de acidente 
entre os convidados.
***
Para que se mantenham mais frescos, os ovos devem ser acomodados com 
a extremidade mais fina para baixo. A clara envolve a gema mantendo-a 
centralizada no interior do ovo. Com o passar do tempo, a densidade da 
clara diminui porque a albumina, uma proteína presente em sua compo-
sição, reage com o ar externo que passa pelos poros existentes na casca 
e isso faz com que a gema flutue e começa a se deteriorar caso entre em 
contato com a casca do ovo. Se a parte mais estreita estiver voltada para 
baixo a gema flutua e antes de chegar na casca baterá numa câmara de ar 
localizada na mais longa. O ar entra pelos poros com bactérias, levedura 
e fungos que fazem com que essa câmara se degenere rapidamente, se a 
clara e a gema repousarem nela.

Humor 

Um oficial muito linha dura, vai a uma fazenda e diz ao proprietário, um 
velho fazendeiro:
- Preciso inspecionar sua fazenda, pois há uma denúncia de plantação de 
maconha.
E o fazendeiro responde:
- Tudo bem seu moço. Fique a vontade. Só não vai praquelas bandas por-
que...
Cortando o que o fazendeiro explicava, o policial diz:
- O senhor sabe que eu tenho o poder do governo federal comigo?
Ele tira do bolso um crachá mostrando ao fazendeiro e diz:
- Este crachá me dá a autoridade de ir onde eu quiser e entrar em qualquer 
propriedade. Eu não preciso pedir ou responder a nenhuma pergunta. Fi-
cou claro?
O fazendeiro todo educado, pede desculpas e volta para os seus afazeres.
Pouco tempo depois, o fazendeiro, escuta uma gritaria e vê o oficial do 
governo federal correndo em direção dele, para salvar a sua própria vida, 
sendo perseguido pelo touro Diamante, o maior touro das redondezas. A 
cada paço que dava o touro chegava mais perto e vendo o fazendeiro, o 
oficial gritou:
- Me ajuda!
O fazendeiro corre até a cerca e grita com toda força:
- Seu crachá! Mostre o seu crachá pra ele!

Mensagens

Pratique o desapego

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao fim. Se insistirmos 
em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria 
e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Feche a porta, mude 
o disco, limpe a casa e sacuda a poeira. Desapegar-se é renovar votos de 
esperança de si mesmo. É dar-se uma nova oportunidade de construir uma 
nova história melhor. Libertar-se de tudo que não tem lhe feito muito bem.
***
Faça seu próprio caminho na vida. Não sejas tão severo consigo mesmo. 
Não se preocupe tanto com coisas sem importância. Sinta-se livre, sem 
perder o rumo. Se necessário, peça ajuda. Aprenda a dizer basta quando 
for demais. Contribua pitando um mundo melhor. Deixe-se guiar por teus 
sonhos. Divirta-se com seus amigos. Pare de caminhar em círculos. Prefira 
ser e não parecer. Deixe de ter medo. Aceita ver-te tal como és. Evita-se 
prender a fundo as coisas, em vez de contribuir com as bases da ilusão. 
Aceita que o caminho, às vezes, é muito difícil. Que a luz te guie, porém, 
não se encandeie, seja realista, não desanime, se acha que perdeu o eleva-
dor, pois sempre haverá uma escada e a vida será esplêndida. Seja feliz!

Pensamentos, provérbios e citações

Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.
Os espelhos são usados para ver o rosto e a arte para ver a alma.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 206, Termo nº 7280
Faço saber que pretendem se casar JOÃO PAULO NOVAIS DOS SANTOS e CAMILA MARIANO DOS SANTOS, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é 
natural de Caçapava-SP, nascido no dia 01 de dezembro de 1997, de estado civil solteiro, de profissão balconista, residente e 
domiciliado na Rua Um, nº 61, casa 2, Jardim Alberto Ronconi, Tremembé/SP, filho de ODAIR JOSÉ DOS SANTOS, de 47 
anos, natural de Monteiro Lobato/SP, nascido na data de 21 de julho de 1973 e de ANA CLAUDIA NOVAIS DOS SANTOS, 
de 45 anos, natural de São Bernardo do Campo/SP, nascida na data de 15 de março de 1975, ambos residentes e domiciliados 
Tremembé/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 02 de março de 1999, de estado civil solteira, de profis-
são autônoma, residente e domiciliada na Rua Um, nº 61, casa 2, Jardim Alberto Ronconi, Tremembé/SP, filha de JOAQUIM 
MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS, de 46 anos, natural de São Sebastião/SP, nascido na data de 19 de julho de 1974 e 
de ELISABETE MARIANO DE CASTRO SANTOS, de 47 anos, natural de São Roque/SP, nascida na data de 29 de outubro 
de 1973, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Aviso de Suspensão de Pregão - A Prefeitura Municipal de Potim tor-
na pública a Suspensão do Pregão Eletrônico Nº 038/2020. Objeto: 
Aquisição de Aparelhos para Academia Ao Ar Livre, que ocorreria no 
dia 19/11/2020 ás 10h, tendo em vista a necessidade de readequa-
ção do Termo de Referência. Potim, 19 de novembro de 2020 – André 
L. S. Oliveira – Pregoeiro.

Inscrições para o Festival 
Canta SP vão até hoje

As inscrições para o Fes-
tival Canta SP, festival de 
música virtual promovido 
pelo Memorial da Améri-
ca Latina, podem ser fei-
tas somente até sexta-feira 
(20).
O Festival Canta SP é um 
festival de música virtual 
promovido pelo Memo-
rial da América Latina, 
com apoio da Secretaria 
de Cultura e Economia 
Criativa, como parte da 
retomada das atividades 
culturais no Estado de São 
Paulo, de fomento a artis-
tas em início de carreira, 
ainda sem projeção midi-
ática ou apoio de grandes 
gravadoras e instituições, 
mesmo com as restrições 
impostas pela pandemia.
Dividido em cinco etapas, 
o Festival irá apresentar 
músicas de novos artistas, 
selecionadas a partir de 
uma comissão julgadora 
composta pelo produtor 
musical e empresário João 
Marcello Bôscoli; Sérgio 
Britto, da banda Titãs; a 
cantora Paula Lima e Feli-
pe Machado, músico e edi-

tor de cultura da Revista 
IstoÉ - todos profissionais 
de destaque no meio mu-
sical. Serão dois finalistas 
premiados, um escolhido 
pelos jurados e outro por 
meio de votação popular.
Serão selecionadas pela 
comissão julgadora 12 
canções, que serão exibi-
das no canal do YouTube 
do Festival, com a hashtag 
#CANTASP, de 3 a 15 de 
dezembro, período em que 
estará aberta a votação 
popular. A contagem de 
votos será feita a partir da 
somatória de curtidas nos 
vídeos finalistas. O candi-
dato que obtiver o maior 
número de pontos na vota-
ção será o vencedor desta 
etapa. Seguindo o mesmo 
critério de pontuação, o 
artista que obtiver o maior 
número de pontos na so-
matória dos jurados, será o 
outro vencedor.
No dia 18 de dezembro 
serão anunciados os dois 
artistas vencedores, que 
irão ganhar a gravação 
de um clipe profissional e 
um show ao vivo no Au-

ditório Simón Bolívar e 
divulgação na rádio Nova 
Brasil FM e nas revistas 
IstoÉ e Rolling Stone. 
Os dois vencedores serão 
premiados também com o 
Troféu Zuza Homem de 
Mello, em homenagem 
ao musicólogo, que seria 
o presidente da comissão 
julgadora do Festival, mas 
que faleceu no início de 
outubro.
As inscrições são gratui-
tas e podem ser feitas por 
meio de formulário online, 
disponível no site. Cada 
participante poderá ins-
crever apenas uma músi-
ca inédita, com a letra em 
português ou espanhol. 
Todos os gêneros musicais 
serão contemplados. Só 
poderão concorrer artistas 
residentes no Estado de 
São Paulo.
O projeto é uma parceria 
entre o Memorial da Amé-
rica Latina, Secretaria de 
Cultura e Economia Cria-
tiva do Estado de São Pau-
lo, Revista IstoÉ, Revista 
Rolling Stone, rádio Nova 
Brasil FM e Metrô.
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Participe da terceira edição do festival de
arte e gastronomia Comgás Transforma

Motivado a transformar 
para melhor a vida das 
pessoas por meio da arte e 
da gastronomia, o Comgás 
Transforma promove uma 
programação diversificada 
com objetivo de propor-
cionar momentos espe-
ciais para toda a família.
Com cronograma voltado 
para diferentes públicos, 
a ideia do evento é que o 
público possa assistir às 
aulas-show, cozinhar em 
casa a receita ensinada 
pelo chef e, em seguida, 
saborear o prato assistindo 
a um bom show musical. 
Para isso, a lista de ingre-
dientes do dia será divul-
gada com antecedência no 
site e nas redes sociais do 
evento.
Na programação há muita 
música com Nando Reis, 
Família Lima, Mestrinho 
e POIN - Pequena Or-
questra Interativa, além de 
muita gastronomia, com 
palestras e aulas-show dos 
renomados chefs, Janaína 
Rueda, Olivier Anquier, 
Renata Vanzetto e do chef 
mirim Lorenzo Ravioli. As 
receitas são especialmen-
te escolhidas pelos chefs, 
com ingredientes que são 
patrimônio cultural bra-
sileiro. Para a criançada, 
há contação de histórias e 
música com a trupe “Três 
Marias e Um João”. A 
apresentação do Comgás 
Transforma será feita pelo 
casal Ana e Zé, produtores 
do site e Instagram “Do 
Pão ao Caviar”. 
O Comgás Transforma é 
realizado via Lei de In-
centivo à Cultura, apre-
sentado pelo Ministério 
do Turismo e Comgás, 
com patrocínio da Com-
gás, realização da Marolo 
Produções, Ministério do 
Turismo, Secretaria Espe-
cial da Cultura e Governo 
Federal/Pátria Amada.
A programação é onli-
ne, gratuita e para toda 
família. A transmissão 
acontecerá pelo Youtube 
e Facebook do Comgás 
Transforma. Saiba mais 
no site do evento https://

www.comgastransforma.
com.br/.
Música
Nando Reis Voz&Violão
O ano mais atípico do milê-
nio terá uma surpresa úni-
ca do músico e compositor 
Nando Reis. Para celebrar 
o amor mesmo em tempos 
de distanciamento, o artis-
ta fará uma live especial 
para a Comgás Transfor-
ma. Sucesso ímpar de sua 
geração no mundo digital, 
Nando já fez diversas lives 
que acumularam mais de 
10 milhões visualizações 
no Youtube. Para a oca-
sião, Nando apresenta as 
canções “Luz Antiga”, “A 
Minha Gratidão É Uma 
Pessoa” e o “Ainda Não 
Passou”, além dos clássi-
cos “Relicário”, “Segundo 
“Sol” e “All Star” ? me-
mórias vivas da música 
brasileira.
Família Lima
Formado em 1994, o Gru-
po Família Lima é uma 
história de sucesso no 
show business. Com 9 
discos e 4 DVDs lança-
dos,  já venderam mais de 
um milhão de cópias e se 
apresentaram nas mais im-
portantes casas de shows 
do Brasil, além de já terem 
excursionado em mais 
de 13 países, dentre eles 
EUA, Áustria, França, Es-
panha, Alemanha e Vatica-
no, este último, inclusive, 
para o Papa João Paulo II 
e um público de 500.000 
pessoas. A Família Lima 
se apresenta no palco com 
Lucas Lima (violino, gui-
tarra e voz), Amon Lima 
(violino), Moisés Lima 
(cello e contrabaixo), Al-
len Lima (teclados), Mar-
cell Cardoso (bateria) e 
Bruno Piapara (guitarra).
Mestrinho
Mestrinho se apresenta 
com um show totalmente 
inédito. Músicas como, 
“Vassourinha”, “Pagode 
Russo” e “Feira de Man-
gaio”, que são grandes 
clássicos da música brasi-
leira, estão entre eles, além 
de músicas de sua própria 
autoria de uma forma total-

mente instrumental. Nesse 
show, Mestrinho conta 
uma super banda, forma-
da pelos músicos Serginho 
Machado (bateria), Cainã 
Cavalcante (guitarra) e 
Michael Pipoquinha (con-
tra-baixo). “Venham curtir 
conosco mais um encontro 
que promete ser muito es-
pecial”, convida o artista.
POIN - Pequena Orquestra 
Interativa
A POIN é um trabalho pa-
ralelo dos integrantes da 
Cia Cabelo de Maria, sep-
teto formado por músicos 
que tocam violão, flauta, 
sousafone, acordeom, vio-
lino e percussão. O espe-
táculo tem como principal 
característica a interativi-
dade com o público, que 
é incluído de diferentes 
formas em todos os núme-
ros musicais instrumentais 
apresentados, por meio de 
ações que exploram rit-
mo, afinação, coordenação 
motora e memória. O som 
é uma mistura de música 
dos bálcãs, klesmer, valsas 
malucas e música cigana.
Gastronomia
Alguns dos melhores che-
fs do país trazem arte e 
cultura na forma de recei-
tas e de dicas que ajudam 
a transformar a vida das 
pessoas.
Janaína Rueda
Em outubro de 2020 foi 
eleita a Chef Ícone da 
América Latina no 50 Best 
Restaurants. Junto com o 
marido Jefferson Rueda, 
está à frente de alguns dos 
principais endereços cul-
tuados da gastronomia da 
capital paulista, como Bar 
da Dona Onça, Hot Pork, 
Sorveteria do Centro, 
Casa do Porco Bar consi-
derado o 7º melhor restau-
rante da América Latina. 
Seu intuito é melhorar e 
transformar a alimentação 
da população, seguindo 
a filosofia de seus restau-
rantes: oferecer produtos 
artesanais de qualidade a 
preços acessíveis.
Outro projeto em que a 
Chef Janaína Rueda se 
dedica e participa como 

voluntária desde 2015, 
a convite do governo do 
Estado de São Paulo, é o 
“Cozinheiros pela Edu-
cação”. Há três anos, o 
projeto vem transforman-
do a merenda das escolas 
estaduais com a substitui-
ção de produtos processa-
dos e industrializados por 
produtos in natura, e trei-
namentos das cozinheiras 
para que apliquem o novo 
cardápio nas escolas. Em 
2018 foram contempladas 
mais de 1.800 escolas es-
taduais da capital, atingin-
do mais de 2 milhões de 
alunos.
Janaína também lançou 
seu primeiro livro, jun-
to ao jornalista Rafael 
Tonon: “50 Restauran-
tes com mais de 50”, em 
2017. Com o avanço da 
pandemia do novo corona-
vírus adaptou seu cardápio 
para delivery e iniciou a 
mobilização pela Medida 
Provisória 936 com, Jef-
ferson Rueda e outros che-
fes como Danielle Dahoui, 
Monica Rangel, Roberta 
Sudbrack.
A Chef participou do pro-
jeto Ocupa Rua, criação 
da jornalista Alexandra 
Forbes, com a parceria da 
Prefeitura do Estado de 
São Paulo. O projeto tem 
como objetivo garantir a 
segurança das pessoas na 
reabertura gradual dos ba-
res e restaurantes (seguin-
do os novos protocolos de 
higiene e capacidade re-
duzida), mas também uma 
oportunidade apresentada 
pela nova realidade para 
tentar ampliar o espaço 
para as pessoas nas ruas da 
cidade, em uma reocupa-
ção dos espaços públicos.
Janaína Rueda é nascida 
e criada no centro de São 
Paulo. Passou sua infância 
na Mooca, adolescência 
no Bixiga, continua no vi-
vendo no centro, reside no 
famoso Edifício Copan e 
tem seus negócios no bair-
ro da República.
Olivier Anquier
O francês naturalizado 
brasileiro Olivier Anquier 
é um dos grandes nomes 
da gastronomia no país. 
Dirige o reconhecido res-
taurante L’Entrecot do 
Olivier, em São Paulo, 
além de outros empreen-
dimentos como o Esther 
Rooftop. Apresentador de 
TV, participou de diver-
sos programas ao longo 
de mais de 30 anos viven-
do no Brasil. Comandou 
o quadro de culinária nos 
programas Tudo a Ver 
em 2005 e 2006. Coor-
denado por Paulo Henri-
que Amorim, no Domin-
go Espetacular em 2006, 
2007 e 2008, comandou 
o quadrochamado Diário 
do Olivier. Em 2007, teve 
um quadro de culinária 
no Programa da Tarde de 
Maria Cândida, também 
na Rede Record. Também 
teve passagens pela Rede 
Bandeirantes e pela GNT 
com o programa Diário do 
Olivier e o reality show, 
Cozinheiros em Ação. 
Atualmente faz parte da 
grade do SBT.

Renata Vanzetto 
Prestes a completar 32 
anos, a incontrolável Re-
nata Vanzetto já tem um 
rico currículo de realiza-
ções. Hoje Renata coman-
da um grupo que soma 
nove bem-sucedidos em-
preendimentos. O Buffet 
Vanzetto e a Casa Vanzetto 
nos Jardins são seus negó-
cios focados no mercado 
de eventos corporativos 
e sociais. Dividindo um 
mesmo imóvel instalado 
na Rua Bela Cintra, a chef 
comanda o bar MeGusta, o 
restaurante autoral Ema e 
o Mé Taberna. A chef está 
à frente ainda da lancho-
nete Matilda Lanches com 
unidades nos Jardins e ou-
tra em Pinheiros, e o res-
taurante Muquifo com re-
ceitas de família. A marca 
Marakuthai, sua primeira 
empreitada, foi adquirida 
pelo grupo baiano Ergo e 
a matriz do restaurante em 
Ilhabela, onde tudo come-
çou, ganhou nova cara e se 
transformou no Pescadora. 
Sua próxima empreitada já 
está em fase de construção, 
intitulado Sertão, o espaço 
está localizado também no 
litoral norte de São Paulo, 
na praia de Cambury. O 
projeto é um lugar multiu-
so para jantares especiais, 
aulas e gravações de con-
teúdo.
Quando adolescente, a 
paulistana que se mudou 
para o litoral com apenas 
um ano gostava de ver sua 
vó cozinhando. Autodida-
ta, aprendeu parte do que 
sabe botando a mão na 
massa em uma temporada 
de estágio na Europa, onde 
trabalhou em restaurantes 
renomados. Em 2011, ela 
fez um estágio por quatro 
semanas com o chef René 
Redzepi, na cozinha do di-
namarquês Noma, então 
considerado o restaurante 
número 1 do mundo pelo 
The World’s 50 Best da 
revista inglesa Restaurant, 
passagem que trouxe ain-
da mais bagagem a chef.
A instintiva Renata cria, 
inventa e idealiza pratos 
e novos cardápios com 
uma facilidade que es-
panta quem acompanha 
de perto. Pode-se ver esta 
inquietação no Ema, res-
taurante no qual lhe pro-
porciona maior liberdade 
para mudanças e nasceu 
com este propósito: o de 
oferecer menus diferentes 
semana a semana. Em pa-
ralelo à sua intensa rotina 
pilotando todas essas cozi-
nhas, ela também partici-
pou de três edições do rea-
lity show “Cozinheiros em 
Ação”, exibido pelo canal 
GNT entre 2013 e 2015 e 
no programa “Chef ao Pé 
D’ouvido” também pelo 
GNT. Recentemente, em 
2019, foi eleita como Jo-
vem Talento pelo prêmio 
francês La Liste. 
Lorenzo Ravioli
Lorenzo entrou na cozi-
nha aos 6 anos e, aos 10, já 
frequentava o restaurante 
do pai ajudando na cozi-
nha e nas tarefas do dia a 
dia. Com 13 anos se ins-
creveu no Masterchef Jr. 

exibido pela Band Brasil. 
Classificou-se entre os 20 
melhores entre 3.000 pré-
-adolescentes. Venceu a 
competição e a partir da-
quele momento sua vida 
mudou.
Atualmente, Lorenzo re-
cebe vários convites para 
palestras, workshops e 
tudo que envolve a gas-
tronomia. Produz vídeos 
e lives para empresas e 
troca conhecimentos com 
grandes chefs e entusias-
tas da cozinha. Hoje com 
18 anos, faz campanhas 
de alimentos e desenvol-
ve produtos e ingrediente 
culinários junto a empre-
sas da área gastronômica.
Ana Carolina e José Luiz - 
apresentadores
Ana Carolina e José Luiz 
são anfitriões de jantares 
concorridos em seu apar-
tamento e sabem tudo so-
bre as melhores mesas de 
São Paulo, do Brasil e de 
vários cantos do mundo. 
Juntos desde 2009, estão 
celebrando dez anos de 
criação do blog “Do Pão 
ao Caviar”, em que com-
partilham dicas de restau-
rantes, receitas e relatos 
de suas viagens pelo pla-
neta. Com forte presença 
também nas redes sociais, 
o casal encanta amigos e 
seguidores com profundo 
conhecimento do que fa-
lam, fotos de dar água na 
boca e vídeos para lá de 
carismáticos.
Crianças  
Três Marias e Um João                             
A trupe traz para a crian-
çada músicas e contação 
de histórias com alegria 
e encantamento. O gru-
po dá vida as histórias e 
personagens mesclando 
as narrações com encena-
ções, instrumentos musi-
cais, adereços, música e 
brincadeiras. Trazendo na 
bagagem narrativas dos 
mais variados temas, as 
Marias e o João seguem 
seu caminho levando arte, 
entretenimento e cultura 
para as crianças, buscando 
despertar a imaginação e 
o interesse pelo universo 
mágico dos livros.
Na programação infantil, 
além de Contação de His-
tórias haverá a aula-show 
e palestra com o chef Mi-
rim Lorenzo Ravioli, para 
os pequenos prepararem 
um prato com os familia-
res, e show infantil com a 
Pequena Orquestra Intera-
tiva.
Programação 2020
Apresentadores: o casal 
Ana e Zé, produtores do 
site e Instagram “Do Pão 
ao Caviar”. 
20 novembro - Sexta-feira
20h: Chef Janaína Rueda
21h: Show Família Lima
21 novembro - Sábado
20h: Chef Renata Vanzetto
21h: Show Nando Reis
28 novembro - Sábado
20h: Chef Olivier Anquier
21h: Show Mestrinho
29 novembro Kids - Do-
mingo
10h30: Contação de His-
tórias 
11h: Chef Lorenzo Ravioli
12h: Show Pequena Or-
questra Interativa
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Prefeitura de Pindamonhangaba 
organiza reunião com vereadores 

eleitos para gestão 2021-2024

Miley Cyrus divulga a
parceria com Dua Lipa

em seu novo álbum

Macaco em extinção é
salvo pela Polícia

Ambiental em Caçapava

Ação Blitz da Saúde atende 
40 caminhoneiros na
Via Dutra, em Roseira

Com a reeleição no do-
mingo (15), por 57,69% 
dos votos válidos, o pre-
feito Isael Domingues e o 
vice-prefeito Ricardo Pio-
rino receberam para uma 
reunião de boas-vindas, os 
vereadores eleitos para a 
gestão 2021-2024. A reu-
nião foi realizada no ga-
binete do Executivo com 
a presença de 10 dos 11 
novos vereadores.
Estiveram presentes os 
eleitos: Regininha, Cal, 
Gilson Nagrin, Julinho 
Car, Marcos Mayor, Nor-
berto, Rogério, Vela e os 
reeleitos Carlos Magrão 
e Renato Cebola. O elei-
to Felipe Guimarães não 
pode comparecer por mo-

Miley Cyrus divulgou re-
centemente a tracklist de 
seu novo álbum e, entre as 
novas músicas, está a fai-
xa “Prisoner”, em parceria 
com Dua Lipa. A música 
sai do forno dia 27 de no-
vembro e desde já faz pal-

A ocorrência teve início 
em Natividade da Serra na 
tarde de quarta-feira (18). 
Após receberem denúncia 
de animais mantidos em 
cativeiro, policiais foram 
até o local e encontraram 
duas araras e um tucano.
Depois de conversarem 
com o responsável pelo 
local durante a fiscaliza-
ção, os policiais foram 
informados que o macaco 

A “Blitz da Saúde”, rea-
lizada pelo Instituto CCR 
e pela CCR NovaDutra, 
atendeu 40 caminhonei-
ros nesta quarta-feira (18), 
no ponto fixo do Progra-
ma Estrada para a Saúde, 
no km 82 da pista sentido 
Rio de Janeiro, em Roseira 
(SP). 
Os profissionais do volan-
te receberam orientações 

tivos de trabalho. 
Na ocasião, o prefeito 
Isael Domingues falou a 
respeito da gestão, dos 
projetos realizados e dos 
que estão previstos, e su-
geriu que a Câmara inicie 
a utilização do serviço ele-
trônico 1DOC, que agiliza 
em muito o serviço buro-
crático na Prefeitura e que 
certamente vai facilitar a 
comunicação entre as duas 
instituições. Segundo o 
prefeito, a Prefeitura está 
de portas abertas ao diálo-
go com todos os vereado-
res, tanto por meio do Ga-
binete do Executivo, como 
do secretariado.
Todos os vereadores ti-
veram a oportunidade 

pitar os corações dos fãs 
das cantoras, que deixa-
ram o assunto nos trending 
topics do Twitter na tarde 
de ontem (17).
Para divulgar essa par-
ceria, Miley postou em 
português na sua conta da 

estaria com seu proprietá-
rio na cidade de Caçapava. 
Uma segunda equipe foi 
até a cidade e conseguiu 
localizar o animal.
Notas fiscais foram apre-
sentadas aos policiais. Mas 
depois de consulta, a equi-
pe constatou que as notas 
foram emitidas com datas 
posteriores ao fechamento 
da empresa e portanto não 
tinham validade legal.

e atendimentos de saúde 
gratuitos, como aferição 
de pressão, teste de gli-
cemia e corte de cabelo 
gratuito. Além disso, fo-
ram distribuídas máscaras 
de tecidos e a equipe mé-
dica da CCR NovaDutra 
apoiou a ação.
“Durante a Blitz da Saúde, 
disponibilizamos atendi-
mentos de saúde gratuitos 

de falar a respeito deste 
novo desafio e se mostra-
ram muito animados em 
realizar um trabalho de 
qualidade, com mais co-
municação entre si, com a 
administração municipal 
e com a população. Eles 
deverão iniciar a transição 
nos próximos dias.
“Com a renovação de 
grande parte do Legislati-
vo, queremos aproveitar o 
momento para alinharmos 
juntos boas ações em prol 
da comunidade. Vamos 
manter um ótimo relacio-
namento e com entendi-
mento buscar as melhores 
ações para beneficiar a 
nossa cidade”, afirmou o 
prefeito Isael Domingues.

rede social: “Novo clipe 
com Dua Lipa em breve! 
Mal posso esperar que o 
mundo inteiro assista”, 
junto com vídeos de rea-
ções de fãs assistindo seu 
novo clipe.
Fonte: Kaboing

As ocorrências foram 
apresentadas cada uma 
na cidade dos flagrantes, 
Natividade e Caçapava. O 
homem vai responder por 
crime ambiental e as notas 
foram apreendidas e enca-
minhadas à perícia. Pela 
Polícia Ambiental, ele foi 
multado em R$ 6,5 mil.
Os animais foram desti-
nados ao órgão ambiental 
competente.

para os caminhoneiros, 
com foco na importância 
com a saúde masculina, 
principalmente a preven-
ção do câncer de próstata. 
Esse tipo de ação é muito 
importante realizarmos, 
para estimularmos os ca-
minhoneiros para cui-
darem da saúde”, afirma 
Ariane Teles, do Instituto 
CCR. 


