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A nona edição do MASTER
CHEF BRASIL, da Band,
está saindo do forno. Na
próxima terça-feira, dia
17/5, às 22h30, logo após
o Faustão, o programa comandado por Ana Paula
Padrão, apresentará os
16 novos chefs amadores do país. Entre os jurados estarão Erick Jacquin,
Henrique Fogaça, e Helena
Rizzo, que substituiu Paola
Carosella desde 2021.
O público vai acompanhar
a jornada desses participantes, que concorrem a um
prêmio de R$ 300 mil, além,
é claro, do troféu de melhor
cozinheiro amador da atração. Essa nona edição conta
com 17 episódios e promete reunir diversas atrações:
caixas misteriosas desafiadoras, ingredientes um tanto exóticos, além de receitas
difíceis de reproduzir. “Para
brigar pelo grande prêmio,
teremos os mais intensos
e aguerridos competidores
que já passaram por aqui.
Eles foram escolhidos entre
milhares de candidatos que
sabem cozinhar bem. Mas,
além de serem bons com as
panelas, são extremamente
competitivos. Esta temporada promete ser da disputa e não da amizade”, afirma
a diretora do reality, Marisa
Mestiço.
Com participantes de todo
Brasil, a faixa etária varia entre 23 a 51anos.
Além de ir ao ar na Band,
o MASTERCHEF também será exibido as sextasfeiras, às 19h25, no canal
Discovery Home & Health e
no Discovery +.

Secretaria de Estado dos Direitos
da Pessoa com Deficiência
abre inscrições para curso de
Assistente Administrativo
As inscrições para o curso remoto de Assistente
Administrativo para pes
soas com deficiência da capital estão abertas até o dia
10 de junho. Gratuita, a
ação é realizada por meio da
parceria entre a Secretaria
de Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência e o
Centro Paula Souza, com
o apoio do Centro de Tec
nologia e Inovação.
O curso inclui atividades de rotinas administrativas, organização de documentos e apoio logístico
no ambiente de trabalho
da empresa, de acordo com
normas e procedimentos

A escalação de JADE PI
CON, ex-BBB22, para a novela Travessia, próxima novela de Glória Perez na
Glo
bo, tem deixado um rebuliço entre as estrelas. Isso
porque após a reclamação da
atriz Anna Rita Cerqueira,
em seu Instagram, que ironizou dizendo: “que amanhã
acordarei médica”. Como
por exemplo, a intérprete de
Ingrid, de Quanto Mais Vida
Melhor, da trama global das
7, Nina Tomsic, que também reclamou: “Ser atriz
não é ter seguidores, ibope e ser bonitinha. Ser atriz
é se dedicar 24h por dia...”,
escreveu num store. Com
esse burburinho todo, Jade
Picon virou alvo do SatedRJ (Sindicato dos Artistas
do Rio de Janeiro) por estar cotada para atuar em
Travessia. O presidente da
organização e vários atores
criticaram o fato de ela ser
uma influenciadora digital e
não ter registro profissional
como atriz. Xiii!!!
Vale lembrar que GRAZI
MASSAFERA,
também
não era atriz quando deixou o BBB5 e foi elogiada pelo seu desempenho em
Verdades Secretas, obra de

Walcyr Carrasco em 2015.
Sendo premiada com Prêmio
APCA, Troféu Imprensa e
Melhores do Ano como melhor atriz coadjuvante, além
de uma indicação ao Emmy
Internacional. Outras sisters que se deram bem fora
da casa do BBB: Juliana
Alves, Sabrina Sato, Vanessa
Pascale e Kaysar Dadour.
SOFIA LIBERATO, uma
das gêmeas do saudoso apresentador Gugu Liberato, falecido em 2019, falou como
está a relação com o irmão,
João Augusto, após uma suposta briga pela herança do
pai. A filha do apresentador
negou o racha familiar. Ao
conversar com os seguidores no Instagram, um internauta questionou se é verdade que ela estava brigada
com João Augusto. Sofia fez
logo questão de desmentir:
“Mentira! Temos uma relação muito boa!” Escreveu.
Ao explicar o motivo pelo
qual não aparecem juntos,
a gêmea de Marina relatou
que o irmão mais velho não
mora no mesmo local que
ela nos Estados Unidos. “Ele
está morando perto da faculdade dele!”, explicou. Então,
tá!

técnicos de qualidade. A
carga horária é de 60 horas,
realizado em 12 dias, sendo
4 horas por dia, de segunda a sexta-feira, e, é acessível com interpretação de
libras, material adaptado e
linguagem simples.
As aulas começam em 5
de julho e as pessoas com
deficiência
interessadas,
com mais de 18 anos, devem se inscrever até o dia 10
de junho. De acordo com a
Base de Dados dos Direitos
da Pessoa com Deficiência,
no município de São Paulo
há mais de 890 mil pessoas
com deficiência (estimativa
2021).

Atletas do paraskate formam
a primeira associação
brasileira do esporte
Os ídolos do paraskate nacional criaram a primeira associação do esporte no Brasil. Vinicios Sardi,
Nando Araújo e Tony Alves
estão à frente da Associação
Brasileira de Paraskate, entidade que foi recém-fundada com a ajuda de mais 30
pessoas, desde empresários
até instrutores de skate. A
ABPSK nasce com a missão
de representar o esporte junto aos órgãos oficiais.
Na diretoria da entidade,
Tony Alves, complementa

sobre a importância da representatividade. “Como par
ticipante de campeonatos
na modalidade e um dos
curadores do paraskate no
Brasil, entendo que ajudar
na representatividade da
modalidade nacional e internacionalmente é fundamental neste momento”. Para o
futuro da ABPSK ainda está
prevista a formação de um
projeto social com foco no
incentivo à nova geração de
paratletas e no impacto positivo do esporte.
Foto: Thomas Teixeira

Paraskete nacional ganha sua primeira associação representativa

IMÓVEIS
Sendo 1 ste, 2 banhs, sala 2 amb, tudo c/ armários,
todo decorado, 2 vagas, Jaçanã. R$ 1.850, cond.
e IPTU. Só aceito seguro fiança. F: 97747-1827

VENDO APTO LAUZANE

Cond. Francisco Ranieri, andar térreo, 55m2,
2 dorms, s/ vaga, próx. a comércio, pto ônibus, etc. R$ 280 mil - Tratar: 3064-6002

Visite nosso site: www.gazetazn.com.br

SANTANA

Alugo salão comercial, em s/loja
c/ 1 banheiro, 1 copa; Av. Gal.
Ataliba Leonel nº 55, próx. R. Vol.
da Pátria, aluguel: R$ 900,00. Tr.
F: 11-3865-4119-3871-5677

SALA COMERCIAL

40m2, vaga de garagem, próx. Metrô Santana.
Aluguel R$ 2.000 já incluídos condomínio
e IPTU. Tr. c/ Salete. Tel: 98421-8557

SANTANA

Alugo salão com. de 68 m2, contendo 1 banh. simples,
porta de vidro de entrada c/ estrutura de alumínio e
chave; 1 apar. de ar cond. Samsung c/ 12.000 btvs (ar
frio e quente); decor. de parede em madeira; Av. Gal.
Ataliba Leonel nº 51, px. R. Vol. da Pátria, aluguel:
R$ 900,00; Tr. F:11-3865-4119-3871-5677

ALUGA-SE EXCELENTE
APTO SANTANA

CASA NA CIDADE DE SÃO PEDRO

RUA ALFREDO PUJOL, 266

3 dorms, ste c/ arms, sl. 2 ambs, coz. c/
arms, á. serviço, banh. social, dep. empr.
c/ banh, salão de festa, aquecimento solar,
piscina, 1 vaga coberta, R$ 2.000,00,
condomínio. + encargos. Tratar:
2832-5458 (sr. João Carlos)
99886-9162 (sr. Moura)

Creci: 256-J

APTO 3 DORMS

Em cond. fechado, c/ 3 dorms, sala, copa e cozinha, 2 banheiros,
1 lavabo, área de serviço. Terreno: 1.050m2. Área construída:
187m2. A 30km de Piracicaba. R$ 560 mil. Direto c/ prop.
Cel: (11) 99020-3434 c/ Catarina
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