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Sexta-feira, 27 de Março de 2020

Com sucursais e*
correspondentes

BARCELONA ALEXANDRE BARBOSA, DE LORENA, ACOMPANHA A PANDEMIA

Divulgação

OBA
Vai ser na manhã dessa sextafeira a aula de culinária pela
Chef Anouk Migotto dona do
festejado restaurante Donna
Pinha em Santo Antônio do
Pinhal. A aula faz parte de
uma programação do Degusta
Vale que visa sensibilizar as
pessoas sobre a importância
do isolamento social.
MOVIMENTO
Enquanto isso, nas redes sociais, chefs famosos como Bel
Coelho, do restaurante Clandestino, Renata Vanzetto,
das casas Marakuthai, Ema,
Matilda, entre outras e André
Mifano, do Lilu, encabeçam
o movimento “S.O.S Bares
e Restaurantes”, sobre um
possível colapso no setor.
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APP SABOROSO
As lojas de rua da Torteria
Haguanaboka - 9 de Julho e
Aquarius - continuam com
seu delivery, via whatsapp
e pelos apps Ifood, Rappi
e Uber Eats - além de uma
novidade implementada por
Valéria Verdi: o drive thru,
onde o cliente faz o pedido
por telefone e recebe, pela
janela do carro.

Aplaudindo o
trabalho sanitário
Vivendo em Barcelona, no
país que é atualmente o
4º no mundo com o maior
número de infectados - a
Espanha, o empresário Alexandre Barbosa, que é de
Lorena, assiste apreensivo
o Governo Central e a Catalunha mobilizando todos
os recursos possíveis para
reverter esse quadro. CEO
da B21C International Consulting, com filial do escritório em São Paulo, Brasil uma consultoria que presta
atendimento na área econômica e cultural - tem dado
andamento de casa através
de e-mail, calls e videocalls
aos projetos que realizam
em alguns países - como no
Catar, país com mais infectados no Oriente Médio e
onde as medidas restritivas
são firmes. Reuniões presenciais, nem pensar.
Readaptações também no
ambiente familiar viver sem
ir ao trabalho e tão pouco
receber em casa as pessoas
que nos ajudam com as atividades do lar. “Alguns supermercados começam a
ter baixa nos estoques devida à irresponsável compra
de um determinado público
exageradamente preocupado” - comenta Alexandre
que conclui “recomendação
é realmente ficar em casa e
só sair se for extremamente
necessário e devidamente
protegido”.
Com amigos e familiares
no Brasil e Espanha con-
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ÁGUA BENTA
No último dia 15 de março,
em São José dos Campos,
Pierre Martins e Tassia Camargo Orlando realizaram o
batizado da pequena Bianca,
na igreja da Sagrada Família,
seguida de um almoço no
restaurante Amicci Anchieta.
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ÁGUA BENTA-2
Tendo o restaurante Amicci
como cenário, Priscila Martins e Caio Freire participam
do almoço no último dia 15,
que marcou o batizado de
Bianca, filha de Tassia e Pierre Martins.
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versas por videoconferências
e redes sociais. “Realmente estamos tentando fazer a
nossa parte para ajudar a não
colapsar o sistema público de
saúde e acredito que a maioria está nesse espírito de colaboração para um bem maior”
- acrescenta. E encerra co-

mentando que diariamente,
às 20 horas, grande parte da
população promove um “panelaço” e aplaudem de suas
sacadas, varandas e casas
afim de motivar e agradecer
a todo o corpo sanitário que
vêm realizando um trabalho
exemplar.

.
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ÁGUA BENTA-3
Depois de acompanhar o
ritual de batizado na Igreja
da Sagrada Família, Glaucia
e Lucas Ribeiro fazem escala
no almoço no dia 15 último,
em São José dos Campos.

