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CULTURA Evento literário online destaca escritores lusófonos PÁG. 11

ENTREVISTA Outubro Rosa: 'Nunca digam que eu perdi a batalha' PÁGs. 8 e 9

NADESPENSA Ingredientes enlatados bons e indispensáveis PÁG. 10
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Especialistas alertam que, com a queda na
imunização no País, doenças consideradas
erradicadas voltam a ameaçar

Asvacinasjá livraramoplanetadavaríola,
doença infecciosagraveedealta mortalida-
de. Graças às doses, hoje é possível inter-
romperatransmissãodesenfreadadegripes,
meningite, sarampo, coqueluche e polio-
mielite, entre outros problemas. Chama
atenção,portanto,que,mesmotendocriado
um programa de imunização reconhecido
no mundo todo, o Brasil venha registran-
do uma queda significativa no número de
crianças vacinadas. De acordo com dados
de 2019 do ProgramaNacional de Imuni-
zações (PNI), doMinistério da Saúde, pela
primeiravez,emquase20anos,o Brasilnão
atingiuametaparanenhumadasprincipais
vacinas indicadasparacrianças commenos
de 1 ano de idade. Recente pesquisa publi-
cadanarevistacientíficaThe Lancetacende
outrosinaldealerta:analisandoapercepção
da população de 149 países, incluindo o
Brasil, o estudo constatou uma queda no
nível de confiançanas vacinas.

As lacunas na carteira de vacinação das
crianças brasileiras vêm aumentando des-
de 2015–nocasodapoliomielite, as taxas
têm ficado abaixo dos 95% recomendados
pela OrganizaçãoMundialdaSaúde(OMS).
Desde 2016 a vacinação não chega a 90%,
eem 2019,entre janeiroe setembro,ficou
empoucomais de51%.

“Quemdeixadevacinarosfilhosassume
umaresponsabilidademuitogrande.Quan-
doalguémnãoévacinadoháumretrocesso
dequaseumséculo. Issoporque, sehouver

umdescuido,doençasgravescomoapolio-
mielite,porexemplo,podemvoltar”, alerta
o pediatra Clóvis Francisco Constantino,
primeirovice-presidentedaSociedade Bra-
sileira dePediatria (SBP).

Provocada pelo poliovírus, a pólio é
uma doença contagiosa que afeta o sis-
tema nervoso central, podendo causar
paralisia das pernas. Embora tenha ficado
conhecida tambémcomoparalisia infantil,
porque ocorre com mais frequência em
crianças, quando as defesas ainda estão se
desenvolvendo, ela pode acometer adul-
tos também. Tanto é assim que, devido
ao risco de contágio em países onde a po-
liomielite ainda ameaça, o Ministério da
Saúde recomenda a vacinação de adultos
em viagens a regiões com baixa cobertu-
ra vacinal contra a doença ou onde ainda
existe a circulação desse microrganismo.

Se não vacinar, a
pólio pode voltar

1789: ano da
primeira descrição
clínica da
poliomielite, feita
pelo médico inglês
Michael Underwood.

1840: o ortopedista
alemão Jacob Von
Heine identifica a
medula espinhal
como a zona afetada
pela pólio.

1916: um surto de
poliomielite em Nova York
(EUA) estimula pesquisas
sobre como a doença se
espalha.

1955: o virologista
americano Jonas
Salks desenvolve
a primeira vacina
contra pólio,
injetável e com vírus
inativado (VIP).

1961: o médico
polonês Albert
Sabin cria a vacina
oral contra pólio
com vírus atenuado
(VOP).

1971: no Brasil, acontece
a implantação do Plano
Nacional de Controle da
Poliomielite.

1 EMCADA 200
infecções depoliovírus leva à

paralisia irreversível

ESQUEMADEVACINAÇÃOCONTRAPÓLIONAREDEPÚBLICA

LINHADOTEMPO:
A JORNADADA ERRADICAÇÃO

Nocaminhoparaousoexclusivodavacina inativada injetável,desde2013
o calendáriodevacinaçãocontrapoliomielitenoPaís temnovasequência
dedoses,que combinadois imunizantes:aVacina Inativadacontra
Poliomielite (VIP), injetável, feita comvírus inativado;eaVacinaOralcontra
Poliomielite (VOP),emgotas, composta pelopoliovírusatenuado

VIP - Vacina Inativada
contra Poliomielite
Injetável, feita com
vírusmorto

VOP - VacinaOral
contra Poliomielite
Em gotas, composta
pelo poliovírus
atenuado

Aos 2meses
(idade
mínima de
6 semanas)
VIP

Aos 4meses
(intervalo
mínimo
de 30 dias)
VIP
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APRESENTADO POR

Em 2019, um estudo feito pela
Sociedade Brasileira de Imunizações
(SBIm)epelaONGAvaazavaliouo im-
pactodessaredededesinformaçãoentre
osbrasileiros.Deacordocomapesqui-
sa, 67% dos participantes acreditam
emaomenosumaafirmação imprecisa
sobre vacinação.Não é de hoje que os
especialistas alertamsobreopapel das
chamadas fakenewsnesse cenário, es-
palhandoequívocoscomoestes:

Osistemaimunológicoficasobrecar-
regadoserecebermuitasvacinas

OinfectologistaGuidoCarlosLevi,
secretáriodaSBIm,écategórico:segun-
do ele, se 11 vacinas fossemaplicadas
nomesmodiaemumacriançapequena,
oquenãoocorreporcausadaestrutura
docalendário vacinal, apenas0,1%do
sistemaimuneseriautilizado.“Análises
incluindodedezenasdemilhares ami-
lhõesdecriançasvacinadasatéhojenão
revelaramnenhumaevidênciadesobre-
carga antigênicado sistema imunedas
crianças”,dizoinfectologista.

Asreaçõespodemsertãoruinsquan-
toaprópriadoença

Ofato depoder causar febre, dor e
edemano local aplicado, respostasque
variamdependendodosistemaimuneda
pessoa,nãosignificaqueavacinaofereça
riscos. Sãoreaçõesnormaisquepodem
sercontroladascomousodeanalgésicos
e antitérmicos,desdequeindicadospor
umprofissionaldesaúde.

“A epidemia da desinformação é
uma doença digitalmente transmis-
sível quemuitas vezesmatamais que
asprópriasdoençasprovocadaspelos
agentesaqueestamosacostumados”,
pondera o pediatra Renato Kfouri,
presidentedoDepartamentode Imu-
nizações da SBP.

1980: ano de início, no
Brasil, do Dia Nacional
contra a Paralisia Infantil.

1988: lançamento da Iniciativa
Global de Erradicação da
Poliomielite.

1989: ocorrência do último caso de
pólio no Brasil, registrado em Souza,
município da Paraíba.

1991: último caso de pólio nas
Américas.

1994: o Brasil recebe o Certificado
Internacional de Erradicação
da Transmissão Autóctone
do Poliovírus Selvagem.

1997: último caso de pólio na região
oeste do Pacífico.

1998: último caso de pólio na região
oeste da Europa.

2001: 575 milhões de crianças são
vacinadas em 94 países.

2003: seis países ainda tinham a
doença: Afeganistão, Egito, Índia,
Niger, Nigéria e Paquistão.

2012: último caso de pólio na
Nigéria.

2015: anunciada a erradicação do
poliovírus selvagem tipo 2.

2019: o poliovírus selvagem
continua circulando em apenas
dois países, Paquistão e
Afeganistão. Neste mesmo ano
é anunciada a erradicação do
poliovírus selvagem tipo 3.

Dois mitos
sobre
imunizaçãoA epidemia da

desinformação é uma
doença digitalmente
transmissível, que
muitas vezes mata
mais que as próprias
doenças provocadas
pelos agentes a que
estamos acostumados”

Renato Kfouri,
presidente do
Departamento de
Imunizações da
Sociedade Brasileira
de Pediatria (SBP)

Hoje 80%dapopulaçãomundial
vive em regiões certificadas
como livres da pólio.

Em 1988, com a pólio atingindomais de
mil crianças nomundo todo dia e presente
em 125 países, a Assembleia Mundial
da Saúde lançou a IniciativaGlobal de
ErradicaçãodaPoliomielite.

De 5%a 10% entre os acometidos
morremquando osmúsculos
respiratórios são afetados
e ficam imobilizados.

Aos
6meses
VIP

Aos
15meses
VOP



VIAGEM
Oviajantequerpaz.Elimpeza.Seoálcoolemgeléanova
amenity,oprotocoloéonovoroteirodeviagemaserseguidoà
riscaedemáscara.Enquantoavacinanãovem,oatodeviajar
mudaradicalmentee,naquestãodahigiene,paramelhor
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RESORTEMOLÍMPIA
ABWTOperadoravendepacotecomacomodaçãonoEnjoyOlímpia
ParkResorteentradaparaoparqueaquáticoThermasdosLaranjais
emOlímpia,no interiorpaulista. Incluicafédamanhã, jantar,
estacionamentoecortesiaparaatéduascriançasdeaté12anos.

BOURBONATIBAIARESORT
NaAbreu,avendadehospedagemsubiude20%para40%,segundo
AdrianaBoeckh,gerentedemarketingdaoperadoranoBrasil.
“Detectamosaindaoutramudança.Osclientesagorabuscamhotéis
selecionados,emregiõestranquilasecomatividadesdebem-estare
lazer.”Para isso,ela indicaopacotedoBourbonAtibaiaResort.

AVENTURAEMBROTAS
AoperadoraPisaTrekkingampliouocardápioebuscouparcerias
compequenoshotéisqueoferecessemexperiênciasnanatureza
próximasdeSãoPaulo.OroteiroMultiaventurasemBrotas inclui
raftingdeoitoquilômetrosdedescida,arvorismocom34atividades
suspensaseumquilômetrodetirolesanoVoodoPoção.

FAZENDASANTAVITÓRIA,EMQUELUZ
NoValedoParaíba,nadivisaentreSãoPauloeRiodeJaneiro,aSanta
Vitória temcasarãocolonialecachoeira,masnãoéhotel-fazenda
convencional:entrouparaaseleçãodarenomadarevistaCondé
NastJohansenem2019.Aprocuraaumentouespontaneamenteea
hospedagemestáconcorrida.

BROTASECARAÍVA
Acidadepaulistadeesportesde
aventura,Brotas,entrouparao
portfóliodaCVC,maioroperadora
doPaís.Foiumdos76destinos
acrescentadosàsuaofertade
hospedagem.AbaianaCaraíva
tambémintegraagoraa listade
cercade3mil lugaresondea
empresavendeacomodação.

TURISMO

PARASEGUIRSUA

Férias,mudança
decenário, um
respiro defim
desemana?

Viajantes
e agências
contornam

as limitações
dapandemia

pegando aestrada
para destinosbons

de ver e deestar

Coronavírus, pandemia,
quarentena e isolamento.
Viagem sem voo. Escapar
com cuidado. Pegar a estra-
da de carro até um lugar
não muito longe – e deixar
ônibus e avião para depois.
As operadoras de turismo
absorveram a tendência e
passaramainvestirmaisnos
pacotes de hospedagem.
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Paraevitaraglomeração,piscinaseoutras
áreasdelazerestãofechadas.APousadaSPA
MirantedaColyna(foto)comunicaasnovas
regraslogonaentradadoseusite.Nadaquea
localizaçãoprivilegiadanãoresolva,comum
amplovisualdasmontanhas.

ALUGUELDETEMPORADA

Trocaroconcretodacidadeporumatemporada
napraiaouno interior temmovidomuitagente.
Nãoraro,o isolamentoeohomeofficesão
transferidosparaumlugaronde“dápararespirar”.
AAirbnb,plataformadecompartilhamento
de imóveis, temfeitoparceriasnomundopara
fomentarviagens localmente.Poraqui,escolheuo
EstadodeSãoPaulo. “Cidadespertodosgrandes
centrosoudeondeapessoavivesãoabolada
vez”,disseLeonardoTristão,chefedoAirbnbno
País,ementrevistaaocadernoLinkdoEstadão.
“NoBrasil, estamosmedindoo interesseem
viajarnovolumedebuscasnaplataformaeisso já
cresceu,quandoolhamosparaoverãode2021.”
Paraa limpezados imóveis,aempresacriouo
ProtocoloAvançadodeHigienização,coma
orientaçãodeautoridadessanitáriascomoo
CentrodeControleePrevençãodeDoenças
dosEstadosUnidos.O intervalomínimoentre
hospedagensdeveserde24horas.

PRESTEATENÇÃO

Comchalés individuaisesuítes,oBotanique
(foto),naSerradaMantiqueira,usadisparosde
luzultravioletapara limparasmalas. “Ohotelestá
comprocuraaltíssima”,contaasóciaFernanda
Semler. “Asopçõesdemergulhonanatureza
sãorarasemhotéis.Aregiãodefazendasnão
oferecerelevo,altitude,climatemperadoou
águasminerais.Certamentemaispessoasse
darãoconta,apartirdeagora,que imersãona
naturezanãoequivaleacondomínios lotadosde
paulistanos.”Antesdapandemia,ocafédamanhã
jáeraservidonoschalés.Agora,comopartedos
protocolosdehigieneedistanciamento, todasas
refeiçõessãoentreguespeloserviçodequarto.

UMAIDEIADEVALOR*

*Estessãoosmenorespreçosestimadoseforamapuradosemsetembroeoutubrode2020.
Paravaloresatualizadosepacotesdisponíveis,consulteasoperadoras,ossiteseoshotéis

SãoPaulo,sexta-feira23deoutubrode2020 | 5

ComreportagemdeNathaliaMolina, especial para oEstado

JORNADA

MINAS
ÉLOGO
AQUI

Aninhadaentremontanhas,MonteVerdeestá
entreosdezdestinosmaisbuscadosnoBooking.
EmborafiqueemMinasGerais,odistritode
Camanducaiaémuitovisitadoporpaulistaspela
proximidadeeosistemadereservaéimportante
parceirodahotelarialocal,aoladodaExpedia.

Atibaia:
pelaAbreu,

R$ 2.020por pessoa
noBourbon

AtibaiaResort

Brotas:
comaPisa, duas
diárias aR$620
por pessoa

Campos
doJordão:
NaCVC, a

R$ 390para dois

Ilhabela:
R$860

para duas
pessoasna
Decolar

Maresias:
R$720éadiária

para dois noBeach
HotelMaresias (fim
de semana;mínimo
deduasdiárias)

MonteVerde:
R$600éadiária
para dois na
PousadaSPA

Mirante daColyna

Olímpia:
comaBWT,
quatro noites

noOlímpiaPark
Resort aR$ 545
por pessoa

Queluz:
naFazenda
SantaVitória,
diária para dois

aR$ 1.800
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OUTUBROROSA
Eumesintocuradaporessacertezadaminha
finitude.Nuncadigamqueeuperdiabatalhapro
câncerdemama–sealguémfalar issoeuvouvir
puxaropédapessoa,dizGermaineTillwitz

8 | SãoPaulo,sexta-feira23deoutubrode2020

ENTREVISTA

‘Nuncadigamqueeuperdiabatalha’
Germaine aprendeua viver deumamaneira boa, independentementedadoença

AadvogadaGermaineTillwitz,
36,mãedaSara,6, edaLaura,8,
estáemcuidadospaliativos. Ela
temcâncerdemamametastáti-
co.Emumachamadadevídeo
dequaseumahora, falamosde
váriosassuntos. Entreeles,uma
abordagemdoOutubroRosame-
nos tatibitati, ondeapenas “os
casosde superação” importam.
“No meu primeiro Outubro
Rosa eu fazia a quimioterapia
visando a cura”, conta Ger-
maine. “Mas depois eu tive o
diagnóstico de metástase e me
tornei uma paciente em trata-
mento paliativo e eu via que
desses pacientes pouco se fala-
va. O mote da campanha sem-
pre foi ‘a prevenção do câncer
de mama’, mas como assim a
prevenção? A gente tem que
falar é de diagnóstico precoce,
não de prevenção.”

Veja a seguir outros destaques
da conversa. A entrevista
completa está em bit.ly/
entrevista-germaine.

OUTUBROROSA
Eu acho que a gente tem que
falar mais de vida do que de
morte, e também das coisas
reais do câncer de mama:
30% dos pacientes não vão se
curar, vão ter metástase ou
recidiva. Temos de falar de
depressão, da dificuldade de
retorno ao mercado de tra-
balho, sobre sexualidade – as
pacientes não falam sobre
isso com seus médicos. Muita
coisa precisa ser falada, mas
não é. A campanha fica falan-

POR RITALISAUSKAS*

Germaine Tillwitz é advogada, tem câncer metastático e está em tratamento paliativo

ACERVOPESSOAL/GERMAINE TILLWITZ

Germaine Tillwitz, mãe da Sara, 6, e da Laura, 8. 'As duas dãomuita força', diz. 'As crianças têmuma percepçãomuito boa sobre a vida'

do de autoestima, de amarra-
ção de lenço, de maquiagem,
de pintura de sobrancelha, e
não é bem por aí.

TUDOCERTO
Eu fiz tudo certinho: meus
exames estavam em dia, eu
amamentei, tive filho antes
dos 30, nunca fumei, não
tenho obesidade, nunca me
alimentei mal, não tomava
hormônio, não tenho fator
hereditário e tive câncer de
mama. E daí você ouve ‘faça

a prevenção!’ e parece que
a gente que tem câncer fez
alguma coisa errada.

ALGOERRADO
Tem uma pesquisa do inca
que mostra que 60% das mu-
lheres descobriram o câncer
pelo autoexame, ou seja, al-
guma coisa está falhando, es-
se câncer deveria de ter sido
detectado por um exame, co-
mo a mamografia, por exem-
plo, porque estatisticamente
essa mulher teria chance de

fazer um tratamento mais
eficaz, buscando a cura.

DIAGNÓSTICO
A Sara estava com quase dois
anos e estava desmamando, aí
eu fui fazer todos os meus exa-
mes de rotina. O meu ultras-
som estava normal. Dois me-
ses depois, eu deitei e peguei
na mama e senti que ela estava
dura, muito dura. Eu consegui
fazer todos os exames em uma
manhã, ultrassom, mamogra-
fia e biópsia, um privilégio,

reconheço, em uma semana
eu já estava tomando a qui-
mioterapia. O nódulo já tinha
oito centímetros.

ASMENINAS
As duas dão muita força. Elas
eram muito pequenas, a Sara
tinha 2 anos e a Laura tinha
3. Quando meu cabelo come-
çou a cair a Laurinha falava
‘mamãe, deixa eu brincar
de tirar seu cabelo?’ Eu não
tinha a opção de ficar tris-
te. Fiz a mastectomia total
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bilateral um mês depois de
terminar o ciclo de quimiote-
rapia. Eu tinha 32 anos.

CURA,TRATAMENTO
CONTÍNUO,METÁSTASE
Não. A cura é sempre retro-
ativa, só dá para se falar em
cura quando se passaram já
os dez anos que terminou
aquela terapia. O tratamento
é contínuo. Um ano e meio
depois eu fiz uma daquelas
tomografias de controle e
apareceu uma metástase nos
ossos, no início de 2018.

SALADEESPERA
Dia 30 de setembro eu fiz
uma ressonância e desco-
bri que eu tenho inúmeros
tumores na cabeça, não sei
quantos, porque eles não
contaram. Eu liguei choran-
do para a minha mãe, acho
que foi a primeira vez. Estou
na sala de espera do meu on-
cologista para discutir meu
tratamento.

CUIDADOSPALIATIVOS
Toda vez que se fala em trata-
mento paliativo se lê, ‘ah, é
porque não tem nada mais a
fazer’. Quando aconteceu co-
migo eu já sabia, eu tinha uma
relação de muita confiança
com a minha oncologista e eu
mesma disse a ela quando vi
os exames, ‘agora é tratamen-
to paliativo, né? Então eu vou
casar com você, porque todo o
mês eu vou estar aqui’.

VOLUNTARIADO
[Germaineévoluntáriadopro-
jetodaCasaPaliativa,que tem
propostodebatesmuito legais
sobrecâncernomovimento
batizadode#OutubroVivo]
ACasaPaliativa ia ser inaugu-
radacomoespaço físico,no
bairrodaBarraFunda,mas
comapandemiaagentenão
podeabrirasportas.Dizemos
queabrimosumajanelaque
permitiu falar compacientes
ecuidadoresdoBrasil inteiro,
enãosódecâncerdemama,

maspessoasque têmoutras
doençasgravese incuráveis.
Nós temosumadoença incu-
rável,masagentenão fala só
sobremorte, agente fala sobre
vida.Nósnãosomoscurados
no laudomédico,masagente
se sentemuitomais curadodo
quemuitagente saudável.

ACURA
Eu me sinto muito saudável,
eu falo que eu ‘só tenho cân-
cer’, de resto eu não tenho
nada. Eu me sinto curada por
essa certeza que eu tenho da
minha finitude.

EUDISSE‘SIM’
“Quandoeutermineiotratamentodocâncerdemamaprimário,sentiumavontademuitograndedefazertudo.Foi
‘oanoqueeudissesim’–comoolivrodaShondaRhimes,conhece?Eufiztudooquevocêpodeimaginar:euvolteipro
inglês,eufuifazeraulademúsica,euentreinopoledance,eufuifazercursodecirco,tênistodososdiasdasemana,um
mestrado,fui fazerummochilãosozinha.Entãotudooquemechamavamouqueeupensavaqueeupodiatervontade
defazereufalava‘sim’.Foimuitobom.MinhamãeveioparaSãoPaulováriasvezes,vieramtodasasminhastias,primas,
foimuitogostoso,agenteconseguiuvivermomentosmuitobons. Edepoisqueeurecebiodiagnósticodametástase
eufaleipromeumarido‘euseiqueeunãovoumorreragora,masmesmoseeumorresseagoraeujáteriavividouma
vidaquevaleuservivida’.Euaprendiaviverdeumamaneiraboa, independentementedadoença."(GermaineTillwitz)

VOCÊSABE?
"ALaura,quetem8anos,viuamovimentaçãoeminhamãechegando
eperguntou: ‘Porqueanonaveio?Eoquevocêtinhaquecontarpara
ela?’Daíeudisse, ‘filha,éporqueoexamedamamãeestáruim’.Elanão
perguntoumaisnada.Elassabemqueeutenhocâncer.Diasdesses
[aSara] falouassim, ‘mãe, todomundonessacasatemumproblema,
né?Vocêtemcâncer,eueopapai temosalergiaeaLauratemodente
torto!’Ascriançastêmumapercepçãomuitoboasobreavida.Ela jáme
perguntou ‘mamãe,vocêvaimorrerdecâncer?’Eeurespondiquenãosei,
‘vocêsabedoquevocêvaimorrer,filha?’Aíeufalei ‘eutambémnãosei.
Podeserdecâncer,podeserdequalqueroutracoisa’." (GermaineTillwitz)

RITALISAUSKASé jornalista e escritora. Autora de "MãeSemManual",
EditoraBelas Letras, é tambémcolunista daRádio Eldorado

Perfeito para estudar e maratonar.
O 2-em-1 ideal para você!

Faça coisas incríveis.

- Processador Intel® Celeron®
- Windows 10 Home
- Armazenamento eMMC de 64GB
- Memória RAM de 4GB
- Tela touch de 11,6” IPS conversível Full HD
- Tecla Netflix
- Acompanha caneta capacitiva

POSITIVO DUO C464C

MODO
APRESENTAÇÃO

MODO
TABLET

MODO
PORTA-RETRATO

MODO
NOTEBOOK

© 2020 Positivo Tecnologia S.A. Todos os direitos reservados. Os computadores Positivo têm garantia balcão de um ano para peças e mão de obra, sendo nove meses de garantia contratual e 90 dias de garantia legal. Para acessar a internet, o cliente deve 
possuir uma linha telefônica fixa ativa e arcar com os custos de pulsos e/ou interurbanos ou contratar o serviço de banda larga de sua preferência, adquirindo os periféricos necessários para o uso do serviço. Microsoft® e Windows® são marcas registradas 
da Microsoft® Corporation nos EUA e em outros países. Intel, o logotipo da Intel, Intel Inside, Intel Core e Core Inside são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países. Este produto Positivo é compatível 
com a instalação do Netflix, o qual não está previamente instalado. A Positivo não se responsabiliza por tal instalação, para a qual é necessária uma conexão banda larga de Internet e a assinatura de um plano oferecido exclusivamente pela Netflix. Para mais 
informações, acesse www.netflix.com/termsofuse. Produto beneficiado pela legislação de informática. Imagens meramente ilustrativas. Outubro/2020.

Saiba mais em meupositivo.com.br



CASA&COZINHA
Leiaosrótulosantesdecolocarqualquerproduto
nocarrinho.Escolhaaquelesquetêmamenor lista
decomponentes;quantomaisnaturalmelhor
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DESPENSA

LATA

O ‘Paladar’ perguntouaalguns
cozinheiros profissionais
quais sãoos enlatadosque

nãopodem faltar
nasprateleiras

Campeões da praticidade, os
enlatados são excelentes par-
ceiros na cozinha – e quebram
o maior galho quando não
podemos ir muitas vezes ao
supermercado. Nada mal, por-
tanto, nesses tempos de qua-
rentena e pandemia. Pré-cozi-
dos, ou semi-processados, os
de boa qualidade têm apenas
água e sal entre os ingredien-
tes. A tempo: alguém aí falou
em ervilha? Melhor não. Nesse
caso, prefira a congelada.

ComreportagemdeRenataMesquita. Chefs de cozinhaentrevistados: Roberta Julião,
DaFeira aoBaile; HeloísaBacellar, NaCozinhadaHelô; FellipeZanuto,Hospedaria; FabioVieira, doMicaela

TOMATEPELADO
Éoenlatadomaisestimadoentreoschefs
RobertaJuliãoprefereomolhoquefazàbasedetomate
peladodoqueofresco.“Sóporqueémaispráticoé
pior?”.ParaHeloísa,élindofazerummolhodetomate
dozero–masnãoévidareal.“Alémdemaiscaro,émuito
trabalhoso.Sempretenhoumalatinhanoarmário.”

CREMEDELEITEEMLATINHA,
GRÃO-DE-BICOEOUTROSCURINGAS
Grão-de-bico,sardinha, leitecondensado,azeitona,
atumemilhosãoalgunsdosmantimentossempreà

mãonacasadachefHeloísaBacellar.Umadasúltimas
experiênciasdaHelô foisubstituirocremeleite fresco–

queémuitomaiscaroeperecível–pelaversãode latinha
emalgumasreceitas,comoumgratinadodebatataseo
estrogonofe.Nesteúltimo,adicaéadicionarocremede

leitesónofinaldopreparo. “Ferveu,desligou.”

MILHO
Heloísausamilhoenlatadodeboaqualidadepara fazerseubolodemilhode
liquidificador;RobertaJuliãonãousarianocurau,massóvêvantagensno
cremebrulée.Outrosdoisadeptos:FábioVieiraeFellipeZanuto.Fábiobateno
liquidificadorcomleite,passanapeneira,misturacommolhoroux(manteigae
farinha)etempera (noz-moscada, louro): “Perfeitoparaguarnecer franguinho
empanadonasnoitesdesemanacomamolecada”,diz.FellipeZanutorecorre
àversãoenlatadaparaocremedemilhoqueacompanhaofrangonomenudo
Hospedaria. “Testamoscomomilhodaespiga,masnãoficaamesmacoisa.”

Macarrãocomatum:aíestáo
clássicodapraticidadecitado
porquasetodososchefs.Zanuto
ochamade“macarrãodepraia”.
“Refogobastantealhoecebola,
adicionoamassacozidacom
umpoucodolíquidodo
cozimento,desligoofogoe
entrocomatum, raspasde
limão-sicilianoeumbomqueĳo.”
Alémdasmassas,oatum
emlataégrandecuringa

dosantepastose lanches.
Quemquiserpodesubstituir
amaioneseporcreamcheese
nahorade fazerapastinha.
Ele tambéméexcelente
para incrementarsaladas,
pode irdiretoda lataparaa
mesa,oucombinadoaoutros
ingredientes.Nasaladade feĳão
eatumbastaabrirasduas latas
–ade feĳão-brancocozidoeade
atum–,misturare temperar.

CHEIOSDEPREDICADOS
Osprofissionaisdacozinhaouvidosparaesta
reportagemdefenderamasvantagensea
versatilidadedosseguintesenlatados

•tomatepelado
•cremedeleite
•grãodebico
•milho
•atum
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Emmemória:aNetflixvaipromoverumacampanhapara
oatorChadwickBoseman,mortoemagosto, ser indica-
doaoOscar2021empelofilme 'AVozSupremadoBlues',
queestreiaemdezembro
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LIVROS, FILMESE ETCETERA
Na internet, Semana Literária e Mostra Internacional
de Cinemamovimentam a última semana do mês

FESTALITERÁRIA
A1ªediçãodaSemanaLiteráriadaPontifíciaUniversidadeCatólica
doParaná(PUC-PR)vaide26a30deoutubroetemparticipaçãode,
entreoutrosescritoreseescritoras,MiaCouto,ConceiçãoEvaristo
(foto),CristovãoTezza,ElianeBrum,MiltonHatoum,ElianePotiguara
eAnaMariaMachado.Gratuitoeabertoaopúblico,oeventoterá
conferênciastransmitidasonlinesobretemáticascomoliteratura
indígena,centenáriodeClariceLispector, raízesmitológicasda
literaturae inclusão.Oendereçoparaconsultaraprogramaçãoe
fazer inscriçõesébit.ly/semana-literaria2020.

MOSTRAINTERNACIONAL
Todososquase200filmesde71paísesda44ª
Mostra InternacionaldeCinemadeSãoPaulo
estão liberadosdesdequinta,22,nosite
www.mostra.orgenaplatafortmaexclusivaMostra
Play,quedirecionaopúblicoparaostítuloseas
operadorasemqueestarãodisponíveis.Também
estãoativasasplataformasassociadasSpcinePlay
eSescDigital.Pelaprimeiravezemsuahistória,a
Mostraocorreráremotamente,eaboanovaéque
osfilmespoderãoseracessadosdetodooBrasil.E
todosostítulosestão liberadosaomesmotempo,
paraqueopróprioespectador formesuagrade.
Cada ingresso(visualização)custaR$6.Osartistas
convidadosfarãosuasparticipaçõespormeiode
livesevídeosgravados. (LuizCarlosMerten)
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SÃO PAULO
IMÓVEIS

Alugam-se

APARTAMENTOS

ZONA SUL

3 DORMITÓRIOS
VL MARIANA
R. Altino Arantes, próx ao metrô,
130m² úteis, sala para 3 ambts,
lavabo, terraço, 3 sts + escr, 4 grs,
lazer c/quadra, pisc, acad. Lindo
prédio, 1 p/ andar. R$3.600 + cond
e IPTU. Dir.prop (11)99918-9359

Alugam-se

COMERCIAIS

ZONA SUL
AV PAULISTA
Laje corporativa, 557m² á. priv.,
12º and, exc. vgs. Aluguel de oca-
sião! Dir. prop (11)3241-3855 hc

ITAIM
Oportunidade Imperd! Escritório de
240 m² à 1044 m².Prédio Triple A

☎(11) 3197-9873

Vendem-se e
alugam-se

COMERCIAIS
COTIA

Aluga-se Galpão 9.087,88m²ác.,
Av. J.P.Ablas,3.127, Km.24 da
Rap.Tavares, liga Regis Bitencourt/
Rodanel, capac. 07docas, 87vgs.
de carro, 21vgs.de caminhão, 06
vagas. PMR, 34 vagas de motos, pé
direito 12m, portaria blindada,1
portão, Piso 6.5 TF. Whatsapp

☎(11)99493-9491

LITORAL

Vendem-se

APARTAMENTOS
SANTOS POMPÉIA
Praia. “Troco AP”(11)99224-3344

ADVOCACIA

ADVOCACIA CÍVIL
ComerciaL,Fiscal e Previdenciário
*Dra. Izilda Aparecida de Lima
OAB: 92.639/SÃO PAULO E-mail
izilda.advogada@gmail.com

DÍVIDAS IMPAGÁVEIS
Defesas em Execução Bancária e
Fiscal. Negociação e Extinção de
Dívida. Indenizações. Reclamação
e Defesa Trabalhista. Veja site:
www.bandeiradecarvalho.com.br
☎(11)3101-1125/ 99912-1040

ARTES
E ANTIGUIDADES

ANTIGUIDADES -
COMPRO E AVALIO
Pago o melhor preço! Esculturas,
Quadros, Pratas, Móveis e Objetos
de Artes. (11) 96332-7007 Noely

COMUNICADOS

COMUNICADO-CONVOCAÇÃO
“ Sra Genaura de Jesus Santos, por
gentileza comparecer na R Jataitu-
ba, 148, Jardim das Acácias, São
Paulo –SP, para tratar URGENTE de
assunto do seu interesse.

EMPRESAS
E PARTES SOCIAIS

CONSÓRCIO
P/GALPÕES
Para compra, construção, reforma,
ampliação, terrenos e pré-fabrica-
dos. Imóveis residenciais e comer-
ciais. Consórcio de R$500.000 a
R$10.000.000. Sem juros! Pla-
nos de 60 até 180 meses. Suces-
so de vendas e credibilidade! Me-
lhor custo/ benefício para sua
empresa! www.debenz.com.br Li-
gue já: ☎(11)3816-4069 ou
Whatsapp (11)99974-9235

RELAX /
ACOMPANHANTES

LUANA TRANS MASSAGEM
E algo mais. (11) 95483.3875

BORDADEIRA/ COSTUREIRA
Itaim Bibi. Fixo+ condução. Conta-
to (11)3168-4192 das 10h às 19h

Classificados
AVENIDA PAULISTA
Laje corporativa, 557m² de área
privativa, 12º andar, excelentes

vagas. Aluguel de ocasião!
Tratar direto com proprietário

(11) 3241-3855 horário comercial

Um jornalismo que você

pode ler, assistir, ouvir,

compartilhar e dialogar.




