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São Paulo, quarta e quinta-feira, 01 e 02 de maio de 2019

Chef italiano se nega a colocar
parmesão em peixe

Não bastam resultados de
exames, precisamos de
soluções diagnósticas

O caso ganhou destaque nas redes sociais recentemente depois que o chef Massimo Donato, dono
do Maximo Italian Bistrot, respondeu ao cliente, sob o pseudônimo de Zwelitheni M, com uma lista de
regras sobre a culinária italiana

O

Maximo Italian Bistrot, restaurante
italiano em Londres.

iria tirar o sabor”, diz o relato. Apesar da
recusa, o homem informou que não ficou
irritado e, após terminar sua refeição, foi
embora. No entanto, ao chegar no hotel,
ele ligou para o restaurante e relatou o
comportamento do garçom.
“Eu basicamente expliquei que o atendimento ao cliente deveria satisfazer os

clientes que estavam pagando e ele disse
que, mesmo se eu insistisse em comprar o
queijo, ele não daria”, acrescenta o comentário. Em resposta, Donato informou que
“existem algumas regras sobre a autêntica
cucina italiana” que provavelmente esse
homem não conhece.
“Nunca peça abacaxi em uma pizza,
nunca coloque molho em sua carbonara,
nunca peça macarrão de Alfredo (Quem é
Alfredo?), nunca coloque frango com molho arrabbiata, e o mais importante, nunca
coloque queijo em pratos com peixes”,
escreveu. No comentário, que foi deletado,
o chef ainda ressaltou que “felizmente” o
prato do cliente não foi estragado e ele
deveria agradecer ao funcionário.
“De qualquer forma, eu entendo que sua
estranheza não conhece nenhum limite, então há muitos restaurantes italianos falsos
dirigidos por pessoas gananciosas e sem
consciência, que permitem qualquer tipo
de abominação. Tente colocar parmesão
em esterco de vaca, isso deve ter um bom
gosto para você”, finalizou (ANSA).

Reflexões

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)
Peixes
(19/2 a 20/3)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)
Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Fique atento com situações nebulosas e traições de amigos, pois o
momento é debilitado e instável
para compromissos, promessas e
planos em longo prazo. Os resultados esperados no trabalho começam
a chegar ainda neste mês de maio,
saiba aguardar. 22/322 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia

PERSEGUIÇÃO - Ser perseguido indica que está passando QUARTA 1º de Maio de 2019. Dia de São José Operário, Santa Grata, São
por uma fase de insegurança. Números: 02, 06, 23, 48 e 84. Peregrino e Dia do Anjo Veuahiah, cuja virtude é a integridade. O nome do mês
de Maio, lendariamente, tem origem na mãe de Mercúrio e esposa de Vulcano,
ou seja, a deusa Maius, a quem os romanos dedicavam este mês. Maio é o mês
das noivas e o mês da floração. Dia Internacional do Trabalho, e Dia da Literatura
Brasileira. Aniversaria o cineasta chinês John Woo, que nasceu em 1954, a atriz
Patrícia Travassos que faz 63 anos, o humorista e deputado federal Tiririca que
Simpatias que funcionam
nasceu em 1965 e a atriz e apresentadora Fernanda Young que completa 49 anos.
Limpeza do astral do ambiente
Faça de manhã cedo, encha um recipiente de vidro com água
e o deixe num canto discreto mentalizando que o líquido vai
absorver todas as vibrações negativas do ambiente. À noite, O nativo do dia
jogue toda a água fora. Repita o ritual diariamente e, aos O nativo de Touro deste dia grau é sensível ao sofrimento humano e dá muita
domingos, acenda uma vela comum branca agradecendo importância ao fato de que todos devem ter um mínimo de condições e oporpelas coisas positivas que aconteceram durante a semana. tunidades na vida. Com sorte e determinação transforma suas ideias criativas
em trabalhos lucrativos. É normalmente muito zeloso no que toca à sua própria
moralidade e é principalmente sob o prisma da moral que o nativo deste dia vê
o mundo. A perseverança é a chave para o sucesso, um plano de vida é essencial
Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de
para desenvolver todo o potencial. No lado negativo tendem a imoralidade.
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.
Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.
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Solução

CHEGOU A HORA
DE DESCOBRI-LO.
Editora Petra

@editorapetra
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Magia dos sonhos

Mercúrio também faz um aspecto
negativo com Saturno que pede
prudência. Podem ocorrem atrasos, lentidão e muitas dificuldades
na comunicação. Uma boa relação
com o ambiente ocorre com o Sol
na casa quatro, a casa da família.
67/367 – Azul.

Os planos devem ser seguidos como
tinham sido feitos, sem esmorecer,
mesmo diante de dificuldades que
aparecerem nesta quarta. O mau
humor derivado de um processo de
instabilidade emocional aumenta
a noite. Mantenha o astral na vida
amorosa e viverá um bom momento.
27/427 – Azul.

Máquina
capaz de
criar uma
variedade
de objetos,
como próteses, armas
e até carros
País balcânico cuja
capital é
Escópia
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A Lua ingressa em Áries nesta manhã e deixa o astral mais dinâmico.
Comece a tomar atitudes rápidas, até
mesmo improvise se for preciso para
quer tudo dê certo. Evite o sentimentalismo exagerado e à instabilidade
de comportamento nesta metade de
semana. 72/172 – Marrom.

É tempo de decidir-se sobre um
relacionamento desgastado ou já
superado. Para evitar prejuízo, fique
atento aos acontecimentos e comece
a agir para colocar tudo em ordem
a sua volta. Há maior tendência à
indecisão por quer chegar aos julgamentos corretos. 33/233 – Bege.

Mercúrio em bom aspecto com
Marte deixa a comunicação mais
assertiva e seremos impulsionados
a tomar decisões. Mais tarde no final
da noite, a realidade leva a uma excessiva sobriedade e faz a melancolia
e o pessimismo tomarem conta do
final do dia. 45/445 – Cinza.

www.coquetel.com.br
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Desde cedo dificuldade de comunicação, as pessoas estarão de pavio
curto e um tanto agressivas. A Lua
em Áries na manhã aumenta a ânsia por novidades. É momento de
dar asas à imaginação, à poesia e
ao idealismo e conter os exageros.
28/528 – Azul.

Faça tudo para conter o mau humor
e usar as emoções e o romantismo
nos relacionamentos. O dia é instável para compromissos, dívidas,
promessas e planos em longo prazo.
Há muito que fazer e com dedicação
terá bons resultados no trabalho.
42/242 – Vermelho.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Não é bom período para compras,
que pode revelar não ser do agrado
mais tarde. É hora de encontrar
soluções que ajudam a destravar o
que andava emperrado. Irá resolver
questões com atitudes ousadas, mas
mantendo o equilíbrio e o bom senso.
12/512 – Branco.

Em breve terá satisfação de um
desejo há muito acalentado. Pense
no todo e nas demais pessoas e não
apenas em si mesmo. Há fragilidade
nos compromissos e a possibilidade
de promessas serem quebradas
aumenta muito no final do dia.
29/629 – Amarelo.

em equilíbrio com todas as coisas
vivas. As energias que chegam
estão expondo o funcionamento
interno de sua vida, permitindo
que você veja o que está realmente
fermentando no interior. A clareza
emergente requer que você observe
aberta e honestamente a energia
que está por trás do que você está
querendo manifestar nesta nova
realidade. Você está trabalhando
para manifestar as necessidades e
desejos de seu ego, ou as esperanças
e sonhos de sua alma? Muito
amor. https://www.spiritpathways.
co.za/ Tradução: Regina Drumond
-reginamadrumond@yahoo.com.br
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Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Com a Lua em Aries faça um balanço
da situação e veja o que pode ser
melhorado. Os resultados há muito
esperados chegarão logo após seu
aniversário no trabalho. Tome atitudes ousadas, persistentes, mas
equilibradas nesta quarta que trarão
vantagens pessoais. 66/366 – Azul.

FECHANDO
O
CÍRCULO.
Inspiração diária de Kate
Spreckley. A consciência está se
expandindo em muitos sentidos
de que nós, como seres humanos,
abusamos de nosso poder e
energia, criando destruição em
muitos níveis. Todas as ações fazem
um círculo completo, enquanto
as leis universais são sempre
mantidas. Essas leis universais
revelam a beleza e a santidade de
toda a vida e a responsabilidade
que temos de defender esses
princípios. Nossa tarefa agora é
incorporar essas leis sagradas e
recriar uma realidade que esteja

A obra está exposta no Museu Ideal,
localizado em Florença.

Esta quarta é o vigésimo oitavo dia da lunação. A Lua ingressa em Áries nesta manhã e deixa o astral
mais dinâmico. Mercúrio em bom aspecto com Marte deixa a comunicação mais assertiva e seremos
impulsionados a tomar decisões. Entretanto, será necessário refletir e usar a sabedoria, pois Mercúrio
também faz um aspecto negativo com Saturno que pede prudência. Podem ocorrem atrasos, lentidão
e muitas dificuldades na comunicação.
Este é um dia ótimo para a recuperação e a retomada de projetos
já iniciados fazendo uma avaliação
sobre os métodos de atuação. Aplique bem um dinheiro que receber,
em algo útil e produtivo que lhe
traga retorno financeiro. Não tente
diálogos na parte da manhã, pode
complicar. 78/278 – Amarelo.

(*) - É CEO do Cura Laboratórios (www.
cura.com.br).
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Horóscopo

o esboço e a tela, seguindo os traços
da chamada técnica “spolvero”, com
o qual o carvão em pó era usado
para rabiscar.
De acordo com o estudo, com
base nas linhas obtidas, a pintura
foi finalizada com o uso do carvão,
que, com pequenos furos, deixa
traços fracos na tela, mas que pode
ser descobertos com a pesquisa
adequada. Desta forma, há verdadeiros indícios de que a obra pode
ser atribuída à escola de Leonardo
ou a ele mesmo. No entanto, novos
testes serão realizados porque os
especialistas não podem estar “absolutamente seguros” de que a obra
seja de Da Vinci.
A “Gioconda Nua” é uma pintura
que retrata a Mona Lisa na mesma
postura da pintura do Louvre, mas
nua da cintura para cima, com o
peito à mostra (ANSA).

E

ssa agilidade é essencial
para a cadeia de saúde,
pois aumenta a chance de
sucesso de tratamentos curativos
e favorece os desfechos positivos.
Nesse sentido, os exames laboratoriais, que absorvem aproximadamente 10% dos custos de
saúde, oferecem informações que
podem ser utilizadas para predizer
cenários, definir tratamentos personalizados, identificar fatores de
risco para inúmeras patologias e
estabelecer medidas de prevenção.
No entanto, há uma importante
distinção que precisa ser feita:
resultados de exame, isoladamente, podem significar muito
pouco. Para além disso, o sistema de saúde demanda soluções
diagnósticas, que concretizem
todo o potencial que os exames laboratoriais realmente têm.
Soluções diagnósticas transcendem a mera entrega de diagnósticos. Requerem uma estratégia
maior, que combina mecanismos

3/ans — asi — exe. 5/ranch. 7/nobélio — organdi.

A obra de arte conhecida como
“Gioconda Nua”, que possui semelhança com a famosa Mona Lisa, conservada no Museu Ideal de Leonardo
Da Vinci, em Vinci, na província de
Florença, pode ter sido pintada pelo
gênio renascentista ou por artistas
de sua própria oficina.
A informação foi revelada na última
segunda-feira (29) pelo engenheiro
italiano Maurizio Seracini, famoso
em todo o mundo por sua pesquisa
de alta tecnologia aplicada à arte.
“Nossos exames científicos com
infravermelho mostraram que
nesta pintura existem buracos que
correspondem exatamente aos da
obra do Museu Condé, na França,
que, segundo fontes, seriam agora
atribuídos ao próprio Leonardo e
seu ateliê”, explicou Seracini. O
especialista italiano chegou a essa
conclusão após realizar testes para
identificar os pontos comuns entre

ANSA

‘Mona Lisa nua’ pode ser obra de Da Vinci

de gestão, tecnologia de ponta e o
suporte de uma equipe qualificada
para oferecer uma interpretação
correta, apoiando a solução de qualquer dúvida quanto aos resultados.
Envolvem também um rigoroso
controle de qualidade. Resultados
incorretos conduzem ao desperdício, pois exige a repetição
do procedimento e, além disso,
pode causar danos irreversíveis,
como a definição incorreta de
terapêuticas ou a realização de
procedimentos desnecessários.
Não tendo os pacientes – e, em
parcela significativa dos casos, a
própria classe médica – conhecimentos técnicos para atestar
o nível de qualidade com que
operam os laboratórios, as auditorias externas e as acreditações
constituem elementos essenciais das soluções diagnósticas.
Com o envelhecimento da
população e o fortalecimento da
medicina personalizada, que se
apoia nas características de cada
paciente para definir métodos
terapêuticos, devemos assistir a
um crescimento ainda maior da
demanda por exames laboratoriais.
Assim, cada vez mais, as soluções
diagnósticas, e não a mera entrega
de resultados, se delineiam como
um elemento essencial para dos
diferentes elos da cadeia de saúde.

Atualmente, 70% das
decisões médicas se
baseiam em exames
laboratoriais, que
constituem um
importante instrumento
para obtenção de um
diagnóstico rápido e
preciso.
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proprietário de um restaurante
italiano em Londres se envolveu
em uma polêmica após rebater um
comentário publicado no site de viagens
TripAdvisor, por um cliente insatisfeito
com o atendimento do estabelecimento,
onde lhe foi negado queijo parmesão para
salpicar em um prato de ravióli com molho
de salmão.
O caso ganhou destaque nas redes sociais
recentemente depois que o chef Massimo
Donato, dono do Maximo Italian Bistrot,
respondeu ao cliente, sob o pseudônimo
de Zwelitheni M, com uma lista de regras
sobre a culinária italiana. Em uma extensa
crítica intitulada “O serviço neste lugar é
de acordo com esterco de vaca”, Zwelitheni
relatou sua insatisfação com o restaurante
porque, enquanto fazia sua refeição, ele
sentiu que o prato precisava de “algo a
mais”. Com isso, pediu ao garçom um
pouco de queijo parmesão, mas ele o olhou
perplexo e recusou.
“Eu esperei por sua resposta que eu não
pude acreditar. Ele literalmente se recusou
a me dar o parmesão, afirmando que não se
coloca queijo em qualquer peixe, porque

Wilson Pedreira (*)

