
Sol entrenuvens. Pancadasde
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Ele foipresoemSVporpedofilia.A-8

Apesardacrise,
UnespdeRegistro
nãoseráfechada
Garantiaédedeputado. DIAADIA

Bomdia
AreformadaPrevidência, com
todosseusaspectos, constitui
prioridadequeprecisaserencarada
pelasautoridades. A-2

APrefeituradeSantosespera recursosdoGovernodoEstadoparadar início à construçãodemais622apartamentos, divididos emquatro conjuntos
habitacionaisnoMunicípio. Segundoo secretáriodeHabitaçãodoEstado, FlávioAmary, a respostadevevir “embreve”. Eleparticipouda solenidadede
entregade208 imóveis (foto), ontem,naCidade. A-6

ASecretariaEstadualdeIn-
fraestruturaeMeioAmbien-
te estima um salto de 20%
na arrecadação regional
com royalties e participa-
çõesespeciaissobreaprodu-
ção de óleo e gás, neste ano.
Casoaprevisãoseconfirme,

representará um incre-
mentosuperioraR$41mi-
lhõesnotesouro local,ape-
nascomacompensação fi-
nanceira pela extração das
commodities. A Petrobras
farámais investimentosna
BaciadeSantos. A-4
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Agoleadade7a1aplicada
sobre o Altos, do Piauí, na
última quarta-feira, pela
Copa do Brasil, fez o San-
tos de Sampaoli atingir a
marca de 20 gols na tem-
porada e se transformar
na equipe com o melhor
ataque do País até o mo-
mento. Ontem, o clube
confirmou Cueva como
seunovojogador. C-1

CARLOSNOGUEIRA

A principal ideia da equi-
pe econômica, nas pala-
vras do ministro Paulo
Guedes, édiminuir encar-
gostrabalhistasedarmais
opções para os emprega-
dores e para os emprega-
dos conseguirem se intro-
duzir no mercado formal
de trabalho. Ele ainda cri-
ticousindicatosdeempre-
gadosedepatrões. B-4

Quandoosplanos sãomuitos,mas
osplanejamentos, nem tanto. B-3

A jornadadeDorothy (OMágico
deOz)émetáforaparaa vida. D-2

VANESSARODRIGUES

Fé. A-4 (foto)
Louvora
SantaBakhita
reúne fiéishoje

Oque tememcomumoTeatro
ColiseueapirâmidedeQueóps? A-5

Peixeéo time
mais ofensivo
doPaís

BOMPROGRAMA

Receitacom
royalties
vaicrescer
20%noano

A Delegacia de Defesa da
Mulher de Santos (DDM
Santos)devecomeçarafun-
cionar por 24 horas até o
dia 8 de março. Esse é o
prazo estipulado pela Pre-
feitura para a entrega da

reformano imóvel.OMu-
nicípio assumirá a obra e
também deve ceder assis-
tentes sociais, psicólogas e
umaGuardaCivil por tur-
no, para reforçar a equipe
daPolíciaCivil. A-7

Serviço.A-5
BikeSantosbate
recorde: 543mil
usuáriosem2018

TOTALDESTAEDIÇÃO 24PÁGINAS

Valorizaçãodopetróleoe
altanaprodução influenciam

Incentivona rede. A-6
Casaldefine
uniãoapós1mi
decomentários

Guedesquer
encargomenor
paraos salários

Riode Janeiro. B-2
Temporalmata
6pessoasecausa
muitadestruição
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seráentregueematéummês

RONALDOABREUVAIO

TWITTER/SFC

BOAMESA

EMAIS

ARTIGOS

Meio-campista tem 27 anos

D
IV
U
LG

AÇ
ÃO

SANTOS-SP
SEXTA-FEIRA
8DEFEVEREIRODE2019
ANO125 -Nº43426
R$3,50



Santé! De volta das férias, curtidas nas
altas temperaturas desse verão, con-
fesso a vocês, leitores, que na minha
taça, acolhi apenas vinhos brancos e
rosés. Espumantes e tranquilos secos,
sãooseleitosparaaestação.Quemme
seguenasredessociais (@claudiaenoa-
migos)conferiu.
Frequentemente os brancos mais

recomendados são os das uvas Char-
donnay ou mesmo Sauvignon Blanc.
Ambas, respectivamente, são, depois
da Airén (uva espanhola), as mais
cultivadas no mapa vitivinícola. São
também as mais populares, uma vez
que geram vinhos dos mais fáceis de
beber aos mais complexos. Afinal, os
tops bourgognes Montrachet, Meur-
sault e Pouilly-Fuiseé são o marke-
ting global das Chardonnays. Já a
Sauvignon Blanc dá fama aos Pouilly-
Fumé e Sancerre do Vale do Loire
além dos Fumé Blanc nos Estados
Unidos. Inspiraçõesmundiais!
Eu creio que todo enófilo gosta de

um bom Chardonnay (amadeirado
ou não) e de um refrescante Sauvig-
non Blanc, seja de qual procedência
vier. Li outro dia que se você está
cansado dessas uvas brancas, está
cansado da vida, concordo! Particu-
larmente, sou apaixonada por Char-

donnays com estágio em barricas,
encorpados, que mantêm a acidez e
aquele indefectível aroma de abaca-
xi, amêndoas e toque amanteigado,
entretanto diante da imensa diversi-
dade, degusto e aprecio outras
uvas, é claro!
Da Sicília, por exemplo, sou adepta

devinhoselaboradosapartirdasautóc-
tones brancas Grillo, Catarrato e Inzo-
lia,marcasregistradasdessa ilha italia-
na, junto às tintas Nero D’Avola e Ne-
relloMascalese, estas, vou deixar para
outrapauta.
Me encanta umbranco da uva Grillo,

queépartedo cortebasepara o fortifi-

cado Marsala (antes dos mais cobiça-
dos vinho domundo, hoje nãomais). A
Grilloéuvacomaltosníveisdeaçúcare
produzbrancoscítricos, comtoquesde
mel, ligeiramenteterrosos,deexcelen-
teacidezeaté convémamadurecimen-
toembarricas.
A Inzolia (chamada de Ansonica na

Toscana) é uma uva aromática, que dá
origemaótimosvarietaisque sedesta-
cam por seu teor de taninos, raro nos
brancos.É tambémintegrantenocorte
do fortificado Marsala, assim como de
brancos secos junto a outras brancas
autóctonesdaSicília.
Elenco alguns vinhos brancos que

estiveram na minha taça, dentre eles
um delicioso Chardonnay do Chile e
outros da Sicília, inclusive um elabora-
doapartir da castaPinot Grigio, nativa
donordesteda Itália,noFriuli,masque
também é cultivada na ilha. Acompa-
nhem minhas apreciações, são bran-
cos com excelente custo e qualidade.
Ouse, prove os diferentes. Até a próxi-
mataça.

LEITURARÁPIDA

BaroneMontalto PinotGrigio 2017 IGT
TerreSiciliane, IT
Uva:PinotGrigio
Cor:palhabrilhante 12˚GL
Nariz: limão sicilianoemaracujá, toque
floral
Boca: seco, aromasemboca, boaacidez,
cremoso, leveeagradável
R$69,90naGrandCru Santos

PienoSudBianco 2016 IGT
TerreSiciliane, IT
Uva:Grecânicoe Inzolia
Cor:palhabrilhante 12˚GL
Nariz:maça, ervas eamêndoas, toquede
limãoe flor
Boca: seco, frutado, acidezvivaz,
persistente
R$54,00naWine2goSantos

CuratoloArini Bagliodi LunaGrillo 2017
IGTTerre Siciliane, IT
Uva:Grillo
Cor:palhaesverdeadobrilhante 12,5˚GL
Nariz:peraeameixabrancamadura, leve
mineral
Boca: seco, boaacidez, corpomédio, leve
amargor, austero
R$59,90naDecanter Santos

Ravanal GranReservaChardonnay
2016Colchagua, CL
Uva:Chardonnay (estágio emcarvalho)
Cor:amarelobrilhante 13,5˚GL
Nariz:abacaxi emelãomaduros,
amêndoas, toqueamanteigado
Boca: seco, frutado, azeitonas, acidez e
corpomédios, longo
R$69,90noLaticíniosMarcelo Imports
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DAREDAÇÃO

Diz a tradição que quando
seentraemumacasaminei-
ravai ter umcafezinhocoa-
do na hora e um pão de
queijo. O aroma já é como
uma bússola para encon-
traroCheirinBão, franquia
que tem duas unidades em
Santos: uma no Embaré e
outranoPátioIporanga.
Empório mineiro, o local

tem como carro-chefe o ca-
fé, cujos graõs são de lotes
especiais e podem ser mais
suaves ouencorpados, con-
formeogostodocliente (de
R$4,50aR$8,50).
Claro, para acompanhar

a dica é escolher o legítimo
pão de queijo de Minas ou
as broinhas de milho que
vêm quentinhas (R$ 7 ou
R$8ocombocomcafé).
Quempreferirpodeesco-

lher uma fatia dos bolos do
dia (banana com doce de
leite, milho etc). A dupla
café e bolo sai R$ 9,90 ou
R$ 10,90 dependendo do
tipodecafezinho.

VERÃO

No verão tem feito sucesso
noempórioomenudebebi-
das geladas. Destaque para
o Romeu e Julieta, que co-
moonomediz juntaoquei-

jo e a goiabada em uma
bevidamuito cremosa e ge-
ladinha (R$ 10,90) e tam-
bémparaofrapê,umcoque-
tel que pode ser de maçã
verde, limão, kiwi ou bana-
na(R$12).
Há ainda o chá gelado da

casa (R$ 9,90) e o café com
leite cremoso e parecido
comummilkshake(R$12).

Para quem quiser levar
produtosmineirosparaca-
sa, o local vende doces,
queijos, cafés especiais e
outrosquitutescaipiras.

SERVIÇO: CHEIRINBÃO: LOJADOSHOPPING
PÁTIO IPORANGA (AVENIDAANACOSTA, 465,
GONZAGA). FUNCIONAMENTO:DE SEGUNDA
ASÁBADO,DAS 10HÁS22HEDOMINGOS, DAS
12HÀS22H). LOJADOEMBARÉ (RUAOSWALDO
COCHRANE, 77). FUNCIONAMENTO:DE
SEGUNDAASÁBADO,DAS9HÀS20H).

Santos
Orquidário temfeira
deorgânicosamanhã
Um final de semana com
atraçõesnoOrquidário.No
sábado, além da Feira de
Orgânicos, o parque terá
FeiradeOrquídeas, que vai
até domingo, das 9h às 17h.
Amanhã, das 9 às 13h,
quemforàFeiradeOrgâni-
cos poderá comprar horti-
frútisdiretamentedosagri-
cultores certificados doVa-
le do Ribeiro e do Alto
Tietê, além de pães, cereais
e até cosméticos orgânicos.
OOrquidário fica na Praça
Washington, s/nº, no José
Menino.

Éverão,desfruteosvinhosbrancos

FERNANDALOPES

EDITORA

O Bodegaia é famoso não
sópor suas cervejasgeladas
eambientedescontraídotí-
pico de bar, mas principal-
menteporsuacozinhaapu-
rada. O proprietário, Ma-
noel Gaia, é um apaixona-
do por criar novos pratos e
prepará-los do zero, ou se-
ja, tudoéproduzidoali.
Como sua cabeça sempre

está fervilhandode ideias, o
menuvive sendoampliado.
“Nãoconsigodiminuirpor-
queosclientesreclamamse
tiro algum prato. Então, só
coloconovoseelevaiengor-
dando”, conta rindo. A sua
última inclusão são os San-
duíchesdoCabraTropeiro,
comduasopções.
O Pastrami - Já Foi Boi

tempastramidefumadofei-
tonacasacommaionesede
mostarda, queijo estepe e
picles artesanal na ciabata,

acompanhando fritas ou
chipsdemandioca(R$38).
Gaiaexplicaqueopastrami
fica emumacura secapor4
diasedepoisvaiparaodefu-
mador por 8 horas, a cerca
de70˚C.
O Porco na Pressão tem

carnedeporcocozida lenta-
mente, desfiada e glaceada,
com picles de cebola roxa,
maionese de mostarda no
pãoaustraliano(R$28).
Hátambémnovidadeen-

tre as porções. A carne de
sol com gorgonzola acom-
panhada de mandioca pa-
lha, que está, inclusive,
com preço promocional de
lançamento este mês (de
R$ 65 por R$ 55). A carne
de sol é preparada por
Gaia, feita a partir do baby
top, um corte de carne que
vemdomiolodcoxãomole.
“A cura é feita aqui por 4
dias com sal e demerara”,
explica.

Para acompanhar, a ca-
sa ganhou uma irreveren-
te carta de drinques, com
ou sem álcool. Em feverei-
ro, a Pinga Colada tam-
bémestácomdesconto:de
R$ 22 por R$ 18. Ela tem
cachaça, leitedecoco, aba-
caxieleitecondensado.
O Mandacaru é um dos

mais pedidos e vem servi-
do em um copo no forma-
todecacto.Eleénãoalcoo-
lico (xarope de maçã ver-
de, água com gás, limão
tahiti e siciliano/R$16). O
Mandacaru com espinho
levagin(R$28).
O coquetel ParaíbaMu-

le tem Ypioca Ouro, li-
mão, gelo de garapa eme-
laço (R$ 22) e é inspirado
no clássico Moscow Mule
(R$25).
SERVIÇO: OBODEGAIA (RUAREPÚBLICA
ARGENTINA,80, POMPEIA, SANTOS)ABREDE
TERÇAAQUINTA, DAS 18HÀ0H; ÀSSEXTAS,
DAS 18HÀ1H;AOS SÁBADOS,DAS 13HÀ 1 E
AOSDOMINGOS,DAS 13HÀS 19H.

Bar temsanduíches
autorais edrinques
bem-humorados
Pastrami e porco desfiado estão entre as novidades do menu

Cafeteria apostano sabormineiro

ClaudiaG.OliveiraSommelière
momentodivino@atribuna.com.br

MomentoDivino

DAREDAÇÃO

OEataly,emSãoPaulo,pro-
move, sábado e domingo, a
partir das 14h, o Cocktail
Fest, festadedicadaacoque-
telaria e drinques clássicos.
A parte externa terá barra-
quinhas com grandes mar-
cas e diversas opções de pe-
tiscos, além demúsica com
DJconvidado.
Serão mais de 20 coque-

téis preparados. Entre os
drinks que serão servidos,
estão: Campari Negroni,
Campari Citrus, Bulldog

Tonic, Aperol Spritz, Cai-
pirinha, Caipiroska, Skyy
Mule,entreoutros.
Os petiscos do fim de

semana ficam por conta
do Bar do Luiz, com Boli-
nho de Carne, Bolinho de
Bacalhau, Bolinho Basco
etc. Além disso, queijos
D’FarmegelatosVenchi.
A entrada é gratuita. Os

drinque terão o valor de
R$20e os petiscos variam
entre R$10 e R$20 a por-
ção.NaAv.PresidenteJus-
celinoKubitschek,1.489.

Foi lançada, no final de janeiro, a Pró-Vinho,
iniciativa inédita emfavorda cultura e
consumoconscientedovinhonoBrasil.
Associaçõesde supermercados, bares e
restaurantes, junto como Ibravin (Instituto
BrasileirodoVinho), se unirama
especialistas, consultores e jornalistas
numaação interprofissional para criar
estratégias capazesde atrair novos
consumidoresdabebida. Cadastre-se na
plataformawww.provinho.org.br, alémde
material pertinentehá informaçõesde
mercado,notícias atualizadasedadosdo
setor. Adotea ideia#provinho

ALEXSANDERFERRAZ

ALEXSANDERFERRAZ

Eataly faz festa da coquetelaria
epetiscosno fimde semana

A carne é curada e defumada na casa e vai no pão com picles artesanal e maionese de mostarda

Café especial é servido com doce de leite, broinhas ou pão de queijo
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