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As discussões sobre o 

avanço das redes de 

telecomunicações rumo 

ao chamado “5G” têm 

levantado discussões 

em diversos locais pelo 

mundo – inclusive no 

Brasil.

Recentemente, a ANEEL 
aprovou o lançamento 
de uma consulta pública 

sobre o assunto, com o obje-
tivo de preparar a chegada do 
serviço no País. Mesmo sendo 
um assunto com presença 
constante no noticiário, pou-
cos entendem, de fato, quais 
são as reais consequências do 
avanço da rede 5G em todo o 
mundo. A implantação dessa 
tecnologia vai trazer resulta-
dos muito mais expressivos do 
que os observados em etapas 
anteriores, possibilitando a 
geração de novos modelos de 
negócio e, em último grau, vai 
mudar totalmente a relação 
com a vida em sociedade.

Mas, até chegar nesse está-
gio, é fundamental entender 
o que é o 5G e por que seu 
avanço é tão importante. Para 
assimilar isso, é preciso voltar 
no tempo e lembrar como o 
2G, 3G e o 4G representaram 
enquanto avanços tecno-
lógicos de grande impacto, 
principalmente relacionados 
aos smartphones. A segunda 
geração de celulares trouxe 
como grande diferencial o uso 
de SMS e envio de e-mails sem 
precisar usar um computador. 

Com o 3G, foi possível pela 
primeira vez enviar fotos e 
vídeos para outros aparelhos 
– saindo da era do texto como 
única forma de se comunicar 
entre celulares. Em seguida, 
o 4G (que chegou por volta 
de 2010 e se mantém até 
hoje) possibilitou um ganho 
substancial em velocidade, 
permitindo baixar conteúdo, 
realizar transmissões online e 
fazer grande parte das tarefas 
com as quais estamos acostu-
mados – como ouvir música, 
assistir séries etc.

Nesse sentido, o 5G, cuja 
chegada está prevista para 
2020, vai trazer um ganho 
substancial de velocidade. Em 
números, essa nova forma de 
conexão será cerca de 20 vezes 
mais rápida do que o 4G. Com 
isso será possível agilizar mui-
tas tarefas de nosso cotidiano – 
bastarão segundos para baixar 
fi lmes, por exemplo. Mesmo 
oferecendo tantas facilidades 
ao dia a dia, vale ressaltar que 
a principal vantagem que o 5G 
trará ao mercado estará na 
possibilidade de criar novos 
segmentos de negócios e fo-
mentar uma sociedade cada 
vez mais conectada.

Essa nova geração vai abra-
çar uma rede cada vez mais am-
pla de conexões e, por isso, ela 
já fomenta o desenvolvimento 
de novos produtos e tecnolo-
gias, como carros autônomos, 
drones usados para serviços de 
entrega e o uso de realidade 
virtual. Áreas não estritamente 
relacionadas com o mundo da 
telefonia ou de alta tecnologia, 
como transporte público e saú-
de, também serão diretamente 
impactados pelos benefícios do 
5G, por também contarem com 
uma infi nidade de dispositivos 
interconectados.

E afinal, como isso será 
possível? Falando de maneira 
técnica, a ITU (International 
Telecommunication Union, 
agência da ONU para as tele-
comunicações), indica como 
especificações mínimas o 
download de 20 Gigabits por 
segundo e o upload de 10 
Gigabits. A banda será então 
dividida entre todos os usuá-
rios conectados no momento: a 
meta de download por usuário 
em áreas urbanas densamente 
povoadas é de 100 Mbps em 

download e 50 em upload. 
Em um contexto urbano, a 

velocidade real do 4G não che-
ga nem perto, com uma média 
de 5-12 Mbps no download e 
2-5 Mbps no upload.

Na prática, as redes 5G foram 
projetadas para usar ondas de 
alta frequência (no espectro 
entre 30 e 300 GHz, conheci-
das como espectro de “ondas 
milimétricas”), e podem ser 
capazes de transportar gran-
des quantidades de dados em 
altas velocidades. 

No entanto, elas não viajarão 
para tão longe como as ondas 
de baixa frequência usadas 
com o 4G, e terão difi culdade 
em contornar obstáculos como 
paredes, edifícios etc. Por esta 
razão, as operadoras precisa-
rão instalar uma quantidade 
maior de mini antenas para 
obter a mesma cobertura que 
o 4G. Em muitos casos, o 5G 
substituirá as redes domés-
ticas de Wi-Fi, oferecendo 
velocidades mais altas e uma 
melhor cobertura.

Graças às suas característi-
cas técnicas, o 5G será aplicá-
vel aos campos mais distintos, 
indo além das funções de 
chamada, navegação na web 
ou realidade virtual; será re-
lacionado ao mundo da IoT e, 
consequentemente, atraindo o 
interesse de muitas empresas. 
Será um impacto não apenas 
tecnológico, mas também e 
sobretudo econômico, tanto 
que se espera, segundo um 
estudo da Ericsson no Mobile 
World Congress 2017, criar 
um mercado de, pelo menos, 
1200 bilhões de dólares nos 
próximos dez anos.

Com isso, consequente-
mente teremos redes mais 
densas. Espera-se que as re-
des também possam garantir 
até um milhão de dispositivos 
conectados por quilômetro 
quadrado. As novas tecnolo-
gias poderão criar até 3 milhões 
de novos empregos apenas nos 
Estados Unidos, contribuindo 
com até US$ 500 bilhões no PIB 
dos EUA entre investimentos 
diretos e induzidos.

Analisando essa inovação 
sob um espectro de longo 
prazo, será possível formar 
uma sociedade cada vez mais 
empática e criativa, na qual 
a tecnologia será mais um 
importante instrumento para 
a democratização do acesso 
à educação e saúde de qua-
lidade. Com conexões mais 
rápidas, confi áveis e seguras, 
o 5G dará mais agilidade à 
prestação de serviços e poderá 
contornar difi culdades relacio-
nadas a processos burocráticos 
ou morosos, que muitas vezes 
encarecem e podem diminuir 
a qualidade do serviço fi nal 
oferecido.

Ao facilitar a conexão entre 
as mais diversas informações, o 
dia a dia das empresas ganhará 
ainda mais agilidade, em um 
ritmo que poderá ser repro-
duzido de maneira efi ciente 
para os demais segmentos da 
sociedade. O setor de saúde, 
por exemplo, poderá se bene-
fi ciar de maneira mais rápida 
na troca de informações sobre 
seus pacientes – o que será 
fundamental para atender ca-
sos de urgência, por exemplo. 
O consumidor também poderá 
ser benefi ciado, em especial se 
sua rede varejista puder dispo-
nibilizar produtos de ponta e 
de qualidade na renovação de 
seus estoques.

Por fi m, a agilidade do 5G 
vai representar uma alterna-
tiva muito importante em um 
mundo cada vez mais conec-
tado, gerando mudanças em 
cadeia e que darão suporte 
aos avanços já obtidos, além 
de abrir caminho para a im-
plementação de avanços em 
pesquisa e desenvolvimento.

(*) - É head de Telecom e Mídia da 
Indra no Brasil. 

A revolução 5G vai muito 
além de internet mais
rápida para seu celular

Ricardo Bonora (*)
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Rede Ancora-SP Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A.
CNPJ 02.596.357/0001-00

Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária 
Ficam os Srs. acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em sua sede 
social, em 22/10/2019, às 09 hs em 1º convocação, e às 09:30 hs em 2º convocação, com qualquer número de 
presentes, Rua Joaquim Oliveira Freitas, nº 2.188, Vila Mangalot, SP/SP, CEP 05133-005, por sua diretoria, nos 
termos do artigo 124, da Lei 6.404/76, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) eleição da diretoria; 
(b) aprovação dos demonstrativos contábeis do ano-calendário de 2018; (c) outros assuntos de interesse social, 
com a re-ratificação de deliberações anteriores, se for necessário. SP, 10/10/2019. Walter Domingos de Prince.

EXTRAVIO
A Empresa Paradiso Pizzaria Ltda - ME, com sede na Rua Apeninos, 747, Paraiso, São
Paulo - SP, inscrita no CNPJ 59.186.742/0001-04, vem informar o extravio da impressora
marca: BEMATECH  mod MP-2100 TH FI  nº fabricaçao BE 051172900000031533.

Edital de Citação e Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1013504-17.2017.8.26.0566 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª VC, do Foro de São Carlos, Estado de SP, Dr(a). Milton Coutinho Gordo, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Anderson Bras Ducatti, Brasileiro, CPF 226.696.408-93, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., 
alegando em síntese que o requerido contratou os serviços da autora para que os veículos dele 
obtivessem passagem pelas praças de pedágios sem a necessidade de parada. Nesta contratação, 
não houve o pagamento por parte do requerido de alguns meses, totalizando o valor de R$ 
15.998,59. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação e 
Intimação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada 
na inicial, no valor de R$ 15.998,59, devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários 
advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Carlos, aos 01/10/2019.  

Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo Nº 4000026-98. 2013.8.26.0510 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Rio Claro, Estado de SP, Dr(a). Joelis Fonseca, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a JGF Comércio de Pisos E Revestimentos Ltda. ME. (atual denominação de JG 
Indústria e Comércio de Moagem Cordeirópolis), CNPJ 08.233.555/0001-95, que lhe foi proposta 
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Credit Brasil Fomento Mercantil S/A, 
CNPJ 08.839.442/0001-38, alegando em síntese: a exequente é credora do executado da 
importância de R$ 117.157,86 (cento e dezessete mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e seis 
centavos), representado pelo saldo das notas promissórias descritas e caracterizadas na inicial, 
emitidas pelos executados em favor da exequente, que sem qualquer justificativa restaram 
inadimplidas. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, 
por Edital, com o prazo de 30 dias, para pagamento, no prazo de três dias, contados a partir do 
vencimento do consignado neste edital, do débito apresentado e seus acréscimos legais, sob pena 
de penhora em tantos bens quantos bastem para a garantia do débito, podendo, ainda, oferecer 
embargos no prazo de 15 dias contados a partir do vencimento do consignado neste edital, ficando 
fixos os honorários advocatícios em 10% sobre o débito e, em caso de pagamento no prazo 
assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade. No prazo de embargos, reconhecendo o 
crédito do exequente, o executado, comprovando o depósito de 30%do valor em execução,inclusive 
custas e honorários, poderá requerer o pagamento do restante em até seis parcelas mensais, acres 
cidas de correção monetária e juros de 1% ao mês; o não pagamento de qualquer das prestações 
implicará no vencimento das subsequentes e o prosseguimento do processo, imposta ao executado 
a multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas, vedada a oposição de embargos, ficando 
os executados advertidos de que, não interpostos embargos no prazo legal, presumir-se-ão aceitos, 
como verdadeiros, os fatos articulados na inicial, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000340-61. 2018.8.26.0244 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ªVara, do Foro de Iguape, Estado de SP, Dr(a).Fausto Dalmaschio Ferreira, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Joselita Souza Silva,CPF 972.010.068-00,que Momentum Empreendimento 
Imobiliários Ltda, lhe ajuizou ação de Cumprimento de Sentença, alegando em síntese: foi deferida 
a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 36.398,13 (Abril/2019), que 
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10% (art. 513, §2º, IV, do NCPC), 
podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Iguape, aos 12 de setembro de 2019. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1022594-92. 2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 11ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carolina Santa Rosa 
Sayegh, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) coexecutado Jose Justino Zilio, brasileiro, solteiro, 
empresário, inscrito no CPF/MF Nº 874.483.358- 04, que Redfactor Factoring E Fomento Comercial 
S/A ajuizou lhe ação de Execução de Título Extrajudicial do valor de R$ 70.954,89, referente a 
confissão de dívida firmado ao cliente, a qual se comprometeram a saldar o débito e não foi 
cumprido. Fica o Executado citado por meio deste para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias ou 
garantir a Execução, sob pena de ser convertido o arresto em Penhora sobre o imóvel objeto da 
matrícula nº 180.243 e 355.040, do 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo SP, em 
penhora, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. Caso não pague a dívida 
exequenda ou garanta a Execução, fica o Executado intimado por meio deste edital para, em 15 
dias, a fluir após os 20 dias de dilação deste, embargar a Execução, nos termos do art. 915 do CPC. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1046457-23. 2017.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro de Sorocaba, Estado de SP, Dr(a). Mário Gaiara Neto, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a Valdemir Aparecido de Campos, brasileiro, solteiro, construtor, RG Nº 22.120.605-X, 
CPF Nº 113.299.428-41, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de 
Cobrança no valor de R$ 2.493,02, referente às taxas de conservação e melhoramentos do lote 23, 
da Quadra BF, do Loteamento Ninho Verde II ECO Residence). Estando o réu em lugar ignorado, foi 
deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação 
sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que 
Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais.  

1ª VC – Reg. Vl. Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. Nº 0005140-42.2010. 
8.26.0009. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São 
Paulo, Dr. Jair de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MILENE CAROLINA MAUTONE, 
Brasileira, CPF 225.579.778-02, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - 
Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: ser credora da requerida da quantia de R$ 
24.139,58 (Abril/2010), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as 
partes, vencido e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO 
por EDITAL para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo do Edital, pague o débito, ou embargue 
a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de 
mandado inicial em título executivo. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de maio de 2019. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007475-27.2014.8.26.0704. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Eduardo Tobias de Aguiar Moeller, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUÍS ANTÔNIO FERREIRA 
VASCONCELLOS, Brasileiro, CPF 899.617.737-72, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de FIEO - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO - UNIFIEO, requerendo o 
pagamento do débito relativo ao inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO e INTIMADO(A) 
de todo o conteúdo da petição inicial e da decisão, para que, prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no 
valor de R$ 8.344,39 devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos 
do artigo 701 do CPC, ficando, ainda, ciente que o recibo que acompanha esta carta valerá como 
comprovante que esta citação/intimação se efetivou. O réu será isento do pagamento de custas 
processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos 
não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de 
qualquer formalidade. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de setembro de 2019. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004178-53.2019.8.26.0704 O(A) 

MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). 
ALBERTO GIBIN VILLELA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROBSON OLIVEIRA REIS, 
Brasileiro, CPF 117.367.446-23, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por FIEO – Fundação Instituto de Ensino para Osasco - UNIFIEO. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a 
sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, pague a quantia de r$ 12.159,27(valor em 30/06/2019), devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 
523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de setembro de 2019. 

4ª VC – Regional Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1001604-64.2014.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila 
Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Otávio Augusto de Oliveira Franco, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a GISLENE DA SILVA TRINDADE, CPF 316.863.278-38, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de 
R$36.616,13(Jan/2014), referente as mensalidades não pagas oriundas do Contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais, bem como do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, 
firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, CITADA fica para que no prazo de 
quinze dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isenta de 
custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

5ª VC – Regional Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1002695-13.2014.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - 
Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) SIMONE MUNIZ BARRETO SILVA, Brasileiro, CPF 344.882.388-07, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando a quantia de R$ 
14.729,31, decorrente de inadimplemento de prestações de serviços educacionais. Encontrando-se 
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no 
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado e honorários advocatícios 
correspondentes a 5% do valor da causa, ficando isento das custas processuais, ou ofereça 
embargos, sob pena de conversão do mandado inicial em mandado executivo (art. 701/702 do 
CPC), presumindo-se como verdadeiros os fatos. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

5ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1032301-89.2014.8.26.0002 O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
BRUNO GARCIA SANTOS, CPF 229.837.988-28, que lhe foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, da PENHORA realizada 
sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema BacenJud, conforme extrato/certidão disponibilizado na 
internet, bem como do prazo de 5 (cinco) dias para, se o caso, apresentar impugnação. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 29 de agosto de 2019. 

Lucas Rizzi/ANSA

Prestes a completar 20 
anos no país, o cozinhei-
ro da Sardenha iniciará 

uma aventura inédita em sua 
bem-sucedida trajetória na cena 
gastronômica de São Paulo. Um 
dos restaurantes de Loi na capital 
paulista, o Mondo Gastronômico, 
marcará sua primeira participa-
ção na Settimana della Cucina 
Regionale Italiana (Semana da 
Cozinha Regional Italiana), cuja 
oitava edição acontece entre os 
próximos dias 21 e 27.

Já tida como um dos eventos 
mais aguardados do calendário 
gastronômico paulistano, a 
Settimana traz um chef de cada 
uma das 20 regiões da Itália para 
cozinhar em 20 restaurantes de 
São Paulo.

“Tudo parece ter sido feito 
para festejar. Para mim, será 
uma grandíssima oportunidade. 
Quando me convidaram, aceitei 
na hora”, contou Loi, durante a 
festa de lançamento do evento, 
realizada na residência ofi cial 
do cônsul-geral da Itália em São 
Paulo, Filippo La Rosa.
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Restaurantes de SP vivem 
expectativa por ‘semana italiana’
Salvatore Loi é um dos mais renomados chefs italianos no Brasil.

Mil-folhas de polvo que será servido no restaurante 

de Salvatore Loi.

O Mondo Gastronômico rece-
berá o chef Giacomo Campodo-
nico, da Ligúria, que cozinhará 
receitas como mil-folhas de 
polvo com batata temperada e 
milho verde, nhoque de batata e 
azeitona com camarão e lulinhas 
ao molho de tomate fresco e 
torta sacripantina, uma sobre-
mesa tradicional dessa região 

do noroeste da Itália e que leva 
pão de ló, licor de amaretto e 
chocolate. “A gastronomia da 
Ligúria é importantíssima e mar-
cante, com azeites, manjericão, 
pinoli, queijos, peixes. O menu 
do Giacomo será uma belíssima 
viagem para o cliente, que vai se 
apaixonar e querer conhecer a 
Ligúria pessoalmente”, disse Loi.

Outros restaurantes paulista-
nos também estão na expectativa 
pela Settimana della Cucina 
Italiana, como o Spadaccino, de 
Paula Lazzarini. Especializada na 
culinária de Bolonha, na Emília
-Romagna, a casa receberá o chef 
Claudio Rocchi, que apresentará 
em São Paulo a tradição do Lazio. 
Já o Supra di Mauro Maia recebe-
rá Alessio Marrangoni, da região 
de Abruzzo, no centro da Itália, 
com um menu que inclui minial-
môndegas de queijo pecorino e 
ovo, ravióli de carne bovina ao 
açafrão, cordeiro ao forno com 
trufa negra e fi lé de robalo com 
recheio de crustáceos e purê de 
grão-de-bico.

“Estamos bastante ansiosos. 
Abruzzo é uma região muito 
boa, que tem tanto mar quanto 
terra, vamos usar tartufo fresco 
em um dos pratos. O público 
pode esperar bastante coisa 
boa”, disse Maia. Os preços dos 
menus vão de R$ 78 a R$ 169 
no almoço (entrada, primeiro 
ou segundo prato e sobremesa) 
e de R$ 130 a R$ 259 no jantar 
(entrada, primeiro e segundo 
pratos e sobremesa).
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N

SAEm um mundo com dezenas 
de milhões de descendentes de 
italianos, descobrir as próprias 
origens no Belpaese é um sonho 
de muitos, porém que muitas 
vezes acaba ofuscado pelo bri-
lho de pesos-pesados do turis-
mo internacional, como Roma, 
Milão, Veneza e Florença. Mas 
o Ministério das Relações Exte-
riores vem buscando maneiras 
de atrair a atenção de viajantes 
para regiões menos conhecidas 
do país e de fortalecer os laços 
com aqueles que têm o sangue 
italiano, mas nasceram em ou-
tras partes do mundo.

Uma dessas iniciativas é a 
“Guida alle Radici Italiane”, 
um guia turístico gratuito e 
dedicado aos que desejam se 
aventurar na busca por suas ori-
gens. O projeto foi desenvolvido 
pela associação Raiz Italiana, 

Guia une turismo e busca pelas raízes italianas
que ajuda ítalo-descendentes 
no exterior a se conectarem 
com seus berços familiares. No 
Circolo Italiano, em São Paulo, a 
presidente da entidade, Marina 
Gabrieli, conta que a iniciativa 
nasceu de sua pesquisa de 
doutorado e inicialmente era 
voltada para os ítalo-descen-
dentes na Argentina, mas logo 
ganhou corpo e hoje é pensada 
para toda a comunidade italiana 
no exterior.

Lançado recentemente, o 
primeiro volume tem versões 
em italiano, português, inglês e 
espanhol e apresenta informa-
ções sobre festas, gastronomia 
e personalidades locais, além 
de uma lista de arquivos onde 
é possível buscar documen-
tos sobre sua família. O guia 
aborda quatro das 20 regiões 
da Itália - Abruzzo, Basilicata, 

Emilia-Romagna e Puglia -, mas 
já há planos para expandi-lo a 
outras partes do país. “Estamos 
em missão na América Latina 

e, uma vez terminada a viagem, 
pensaremos no segundo volu-
me”, diz Gabrieli (Lucas Rizzi/
ANSA). 

Vista de Matera, Capital Europeia da Cultura em 2019. 
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