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OLIMPÍADAS DE INVERNO?

INSS DE SANTOS AGORA TÁ GELADÃO
FOTOSCLAUDIO VITORVAZ

Problema com
o ar-condicionado
foi resolvido no
posto; teve gente
que até sentiu
frio... vai entender
ALESSIOVENTURELLI

S

e o problema era o arcondicionado, esse já
está mais do que resolvido! De Saara, o
clima na agência do
INSS do Aparecida, em Santos, passou ontem para Polo
Norte, após finalmente sanadas as falhas no sistema de
climatização da unidade.
Tanto foi assim, que teve
gente até tremendo de frio lá
dentro! O atendimento, ao que
tudo indica, também foi normalizado, como aconteceu em
São Vicente.
“Fiquei 40 minutos e tô saindo
congelada! Estão querendo compensar a suadeira das últimas semanas.Sópodeser!”,observavaa

Maria Gabriela reclamou da friaca mas, pelo menos, saiu satisfeita
pensionista Maria Gabriela Loiola, de 78 anos, que apesar de toda
friaca, saiu satisfeita do local, coisa que tava rara de se ver até a
semana passada! “Graças a Deus,
resolvitudo que precisava”.
Na mesma pegada estava o promotor de vendas César Menezes

Pimentel, de 25 anos. A despeito
do friozinho, ele foi embora satisfeito, já que a esposa conseguiu
assinar a licença-maternidade
que tanto precisava. “Era pra gente vir na semana passada, mas desistimos em função do calor e da
dificuldadedeatendimento”.
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PROJETO ENSINA A REAPROVEITAR ALIMENTOS

Para evitar desperdício, até a
casca da banana é usada por 150
famílias de baixa renda do Alemoa, beneficiadas pelo Banco de
Alimentos de Santos. O projeto,
que já recolhe frutas e verduras
em feiras de Santos e leva para
mais de 600 pessoas carentes,
agora também terá oficinas de
aproveitamento integral dos alimentostodomês.
A chef de cozinha Maísa Campos Levy, de 26 anos, vencedora
do reality show Cozinheiros em
Ação, do canal de tevê a cabo
GNT,noanopassado,ensinou,no
último domingo, mais de 20 pessoas a preparar farofa de banana
com chips de quiabo, purê de vagemedocedecascadebanana.
“Essa foi a primeira de outras
oficinas mensais, com receitas
para os alimentos da época, que
eles recebem. São dicas diferentes, rápidas, fáceis e que envol-

César ficou esperando a esposa do lado de fora por causa da friaca

A chef de cozinha Maísa Campos na primeira oficina do projeto no Alemoa
vem poucos ingredientes. O objetivo evitar queeles secansem de
alguns alimentos”.
Segundo a voluntária Lucila
Matos, mês que vem terá outra
oficina, que ainda não tem data
paraacontecer. “A Maísapensou
em cada receita, especialmente
para a comunidade. A oficina du-

rou 1h30. Agora, além de combater o desperdício na feira, tambémfazemos isso dentroda casa
das pessoas que recebem esses
alimentos”.
Para ajudar o projeto, basta
acessar a página no Facebook
(www.facebook.com/bancodealimentossantos).

No entanto, ele preferiu esperar do lado de fora com a filha de
26 dias. “Exageraram demais no
ar-condicionado. Achei melhor
poupá-la”.
Já ocarpinteiro Gilberto Silva,
de 42 anos, embora mais satisfeito com as adequações na

climatização, não deixou de meter bronca no INSS. “Sofro de
labirintite, estresse depressivoe
síndrome do pânico. Só que,
mesmo assim,sou obrigado avir
lá de Praia Grande fazer perícia.
Acho issoum descaso comquem
tádoente”.

