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Aline Santos lança seu terceiro
Livro “O Transtorninho” (TDAH)

Nascida em Salvador
Bahia morando em Cabo
Frio na região dos lagos
no estado do Rio de Janeiro. Aline que é autora
dos livros “O transtorno
do déficit de atenção com
hiperatividade” e “O leão
e sua família”, lançará seu
terceiro livro “O Transtorninho”(Tdah).
Eu tinha um sonho desde a
minha infância, porém na
faculdade após a aprovação da Monografia. Levei

o material para uma editora com uma semana eles
aprovaram meu trabalho,
porém na vida recebi muitos nãos. Tive uma Educação rígida, após o falecimento da minha mãe.
Hoje moro sozinha sempre
busquei, me esforcei para
chegar onde sonhei um
pouco.
Fui criada em um convento de freiras sou uma
mulher de muita fé, sempre me imaginei fazer algo

que pode-se retribui as coisas boa que a vida me deu
e desde criança eu sempre
gostei de ler então pensei
muito, estudei e pensei por
que não para crianças especiais são muito poucos
livros sobre determinado
assunto e hoje estou a realizar com este terceiro
livro, por causa da pandemia tiver que desmarcar a
data do lançamento, mas
já estou marcando uma
nova pro inicio de 2021.

Aumento de chuva em
várias regiões paulistas

Choveu de 80 a mais de
100 mm em 24 horas em
várias áreas na região de
Campinas, no Vale do Paraíba e até na região da
Grande São Paulo. Volumes de chuva da ordem
de 100 mm representam
quase a metade da média
normal de chuva para dezembro em muitas áreas
do estado de São Paulo.
Mais chuva para os próximos dias
Novas áreas de instabilidade ainda vão continuar
ativas sobre o estado de

São Paulo nas próximas 24
horas. Para esta terça-feira
(8), há previsão de chuva para todas as regiões
paulistas, podendo chover
com moderada a forte intensidade em vários locais
do estado
Porém, a chuva mais volumosa e persistente deve
ocorrer em áreas próximas
da divisa com Minas Gerais e novamente no Vale
do Paraíba e no Litoral
Norte de São Paulo.
Na quarta-feira (9) e na
quinta-feira (10), a chuva

se concentra no centro-norte, mas volta a chover em todas as regiões na
sexta-feira (11).
Grande SP
A Grande São Paulo tem
uma terça-feira com temperatura amena, muitas
nuvens e condições para a
chuva a qualquer hora. Na
quarta e na quinta-feira,
dia 10, o sol aparece com
mais força, esquenta e não
chove, mas as pancadas de
chuva retornam a partir da
sexta-feira.
Fonte: ClimaTempo

#EmCasaComSesc recebe a Companhia dos
Solilóquios com live do espetáculo “CAFÉ”
No dia 09de Dezembro
de 2020 (quarta-feira), às
21h, o #EmCasaComSesc
recebe a Companhia dos
Solilóquios para uma live
especial do espetáculo de
teatro “CAFÉ”. O espetáculo que será gravado
no palco do SESC Santo
Amaro, será transmitido
ao vivo pelos canais do
Sesc São Paulo na internet
(Youtube e Instagram)
Compreendendo a linguagem digital como uma
possibilidade de criar experiências diferentes com
o público do teatro, o grupo propõe uma dinâmica
de apresentação que vai
além de um híbrido de cenas ao vivo e pré-gravadas. Em parceria com a
Recicla Filmes, a Companhia dos Solilóquios propõe um roteiro que enaltece o texto teatral e a poesia
do espetáculo “CAFÉ”,
optando por desbravar o
universo do audiovisual,
abusando de recortes e vídeos que promovem a expansão da montagem para
novos horizontes. “Apesar do momento atual ser
de distanciamento físico,
as possibilidades de promover experiências afetivas ainda são múltiplas e
precisam ser exploradas.
Queremos que essa his-

tória de amor e seus ritos
de passagem cheguem até
as pessoas levando sabor
e energia, assim como um
bom café”, comenta o grupo.
Criada a partir de um poema escrito pelo dramaturgo Herácliton Caleb,
“CAFÉ” é uma peça que
aborda as expectativas e
rituais de passagem dos
romances juvenis para a
fase adulta, com verdade
e empatia, convidando o
público de todas as idades para um momento de
aproximação com o universo juvenil.
A montagem, que tem direção e dramaturgia de
Bruna Vilaça, atuações de
Felipe Herculano e Weslley Nascimento, busca um
diálogo sincero com público, fugindo de estereótipos e formas caricatas de
retratar a juventude.
A obra adentra a vida de
dois rapazes que vivenciam uma trajetória romântica permeada somente por assuntos sobre café.
Conflitos, inseguranças,
paixões, fantasias, um
misto de sensações que
permeiam o período da
juventude, retratadas com
sensibilidade, cuidado e
empatia.
Uma encenação que trans-

passa o convencional teatro realista, misturando
linguagens como artes
plásticas, dança-teatro e
musicalidades, facilitando
a aproximação e a conexão
entre a obra e o público.
“CAFÉ é um convite para
que as pessoas reflitam sobre a passagem do tempo
e sobre como cada um de
nós lida com as mudanças
inerentes a ela.”
Idealizada em 2018, a
Companhia dos Solilóquios tem como proposta
a montagem de obras inéditas, a fim de contribuir
com a propagação de dramaturgias exclusivamente brasileiras e de novos
formatos cênicos que possuam um grande poder de
comunicação com o público, partindo sempre das temáticas sociais referentes
ao nosso tempo.
A montagem “CAFÉ”
estreou no Centro Cultural São Paulo em Janeiro
de 2019, onde realizou
uma temporada de grande sucesso de público e
repercussão na mídia. E
já passou por espaços emblemáticos como SP Escola de Teatro, SESC 24 de
Maio, Programa Biblioteca Viva, Centro Cultural
da Diversidade, entre outros.
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Miscelânea
Curiosidades
O Brasil é um país bastante desenvolvido em algumas áreas da medicina,
como as pesquisas em relação à AIDS, porém hoje, contabiliza inúmeros
casos de doenças bastante antigas, algumas citadas na Bíblia, como a hanseníase, que afeta milhares de pessoas no país. Outros males como doença
de Chagas, verminose, malária, tuberculose, raiva, dengue, leishmaniose e
febre amarela já foram erradicadas em vários países, mas aqui, a cada ano,
cresce o número de novos casos. Essa não é apenas uma questão de saúde
pública, mas também econômica. Os adultos portadores de algumas dessas
moléstias ficam impedidos de trabalhar e prover o próprio sustento e de
sua família, fazendo com que estejam na linha de pobreza. As crianças são
prejudicadas em seu desenvolvimento físico e intelectual, perdendo anos
de estudo que nem sempre conseguem recuperar. Segundo especialistas, a
falta de políticas sérias para a erradicação dessas doenças e do incentivo
à indústria farmacêutica em elaborar medicamentos para a população de
baixa renda dificulta a erradicação da miséria no país.
***
Alguns estudos até associam uma dieta rica em açúcar com o aparecimento de espinhas, mas não há nada especificamente condenando o chocolate.
Além disso, a predisposição genética e as alterações hormonais comum
na adolescência e em momento de estresse é que são os principais responsáveis pelas espinhas. Essa lenda pode ter surgido porque muitas pessoas
tendem a consumir mais chocolates nos períodos em que estão tensas e
ansiosas situações em que os hormônios ficam mais a flor da pele, estimulando as espinhas.
Humor
Duas senhoras chegaram ao mesmo tempo no caixa do banco com muita
pressa e uma disse:
- Primeiro eu, ainda tenho que levar as crianças na escola!
E a outra retruca:
- Primeiro eu que moro muito longe!
O caixa muito esperto resolveu acabar com a briga dizendo:
- Primeiro eu vou atender a mais velha!
As suas se olharam e disseram:
- Sua vez! Pode ir!
- Não! Primeiro você! Não viu o moço dizer?
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que ela tinha
muita sorte de ser menina, porque nós mulheres sabemos fazer algo muito
especial:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não
sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?
Mensagens
Com o tempo você vai percebendo que, para ser feliz com outra pessoa
você precisa em primeiro lugar, não precisar dela. Você aprende a gostar
de você, a cuidar de você, principalmente, a gostar de quem também gosta
de você. O segredo é não correr atrás das borboletas, mas cuidar do jardim
para que elas venham até você. No final das contas, você vai achar não
quem você estava procurando, mas quem estava procurando você.
***
Regras básicas da convivência
Chegou? Cumprimenta.
Já vai? Se despeça.
Recebeu um favor? Agradeça.
Prometeu? Cumpra.
Ofendeu? Se desculpa.
Não entendeu? Pergunte.
Tem? Compartilhe.
Não tem? Não inveje.
Sujou? Limpe.
Não curte? Respeite.
Ama? Demonstre.
Não vai ajudar? Não atrapalhe.
Quebrou? Conserte.
Pediu emprestado? Devolva.
Falaram contigo? Responda.
Acedeu? Apague.
Abriu? Feche.
Comprou? Pague.
Pensamentos, provérbios e citações
Pouco pensa quem muito fala.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.
É melhor viver sem felicidade do que sem amor.

dos

Municípios

08 de Dezembro de 2020

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 212, Termo nº 7292
Faço saber que pretendem se casar MARCOS VINÍCIUS CINAQUI SILVÉRIO e ANA JÚLIA DE OLIVEIRA DA SILVA,
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante
é natural de Pindamonhangaba-SP, nascido a 26 de julho de 2001, de estado civil solteiro, de profissão mecânico de auto,
residente e domiciliado na Rua Monsenhor Amador Bueno, nº 227, Centro, Tremembé/SP, filho de ITAMAR SILVÉRIO, de
53 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascido na data de 10 de julho de 1967 e de ELIANE CRISTINA CINAQUI, de 46
anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 21 de junho de 1974, ambos residentes e domiciliados em Pindamonhangaba/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 08 de julho de 2002, de estado civil solteira, de profissão
autônoma, residente e domiciliada na Rua Monsenhor Amador Bueno, nº 227, Centro, Tremembé/SP, filha de ANDERSON
MARTINS COELHO DA SILVA, de 47 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 17 de maio de 1973 e de BENEDITA
JULIANA DE OLIVEIRA, de 38 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 17 de dezembro de 1981, ambos
residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o
presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

Caminhão tomba no
km 141 da Dutra

Ainda na noite de ontem, um cainhão tombou no Km 141 sentido
RJ, na Dutra. Não houve

vítimas.
O veiculo permanece no
canteiro lateral, sem interferência no trafefo da

rodovia.
Ele ainda será transportado até o posto de serviço
mais proximo.

Reino Unido inicia
hoje plano de vacinação
contra covid-19

O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, diz
que se trata de um “momento histórico”, referindo-se à data como o “Dia
V” [uma referência ao Dia
da Vitória da II Guerra
Mundial].
País europeu mais afetado
pela pandemia (com mais
de 61 mil mortos e mais
de 1,7 milhão de casos de
infeção), o Reino Unido é
o primeiro país no mundo a autorizar a utilização
da vacina anticovid-19
desenvolvida pelo grupo
farmacêutico norte-americano Pfizer e pela empresa
alemã BioNTech, e será o
primeiro país ocidental a
iniciar a sua campanha de
vacinação.

Em comunicado divulgado no fim de semana, Matt
Hancock informou que os
primeiros grupos que vão
receber a vacina serão “os
mais vulneráveis e aqueles com mais de 80 anos”,
bem como os funcionários de lares e residências
seniores e do serviço de
saúde público britânico
(NHS, na sigla em inglês).
As especificidades da vacina
Pfizer/BioNTech,
que necessita de conservação a 70 graus negativos, representam um desafio logístico, disseram
as autoridades sanitárias
britânicas,
acrescentando que as doses tê
m
de
ser transportadas por uma

empresa especializada e
que o descongelamento
demora várias horas.
O Reino Unido encomendou 40 milhões de doses
da vacina Pfizer/BioNTech, o que permite proteger
20 milhões de pessoas,
uma vez que esta vacina se
administra com duas doses. Numa primeira fase,
estarão disponíveis 800
mil doses no país.
Apesar da rapidez com
que a agência reguladora
britânica aprovou a vacina
Pfizer/BioNTech, a diretora executiva do organismo, June Raine, reiterou
que “os mais elevados padrões” internacionais foram aplicados.
Fonte: Agencia Brasil

EXPEDIENTE
JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 08/12/2020
Diretor responsável pela publicação:
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessariamente a opinião deste jornal.
Atenção: Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do Paraíba, Litoral Norte e
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamente. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

A Gazeta

08 de Dezembro de 2020

dos

Municípios

página 3

Veja a pesquisa do NUPES sobre a Cesta Básica de novembro
Desde 1996, o Núcleo de
Pesquisas Econômico-Sociais da Universidade de
Taubaté (NUPES), faz a
divulgação mensal do custo da Cesta Básica recomendada para uma família
com 5 pessoas. Os valores
apurados na primeira semana de setembro de 1996
são utilizados como base
para observação da evolução dos preços da cesta
todos os meses no Vale do
Paraíba.
A Cesta Básica Familiar
é composta de produtos
que preenchem as necessidades de higiene pessoal, limpeza e alimentação

de uma família brasileira,
com poder de compra de 5
salários mínimos vigentes,
que em novembro de 2020
foi de R$ 5.225,00.
O NUPES calculou o
custo da cesta básica recomendada acima, nos
municípios de Caçapava,
Campos do Jordão, São
José dos Campos e Taubaté e representa como a variação dos preços da cesta
básica do Vale do Paraíba. Em novembro o valor da cesta básica foi R$
1.954,09, sendo superior
ao que foi em outubro que
foi de R$ 1.875,33 representando um aumento no

percentual de 4,19%, também um percentual superior ao mês de outubro que
foi de 4,11%. Valor bem
superior a inflação oficial
de novembro de 2020 que
foi de 0,95% (IPCA do
IBGE).
A Tabela 1 apresenta os
preços da Cesta Básica
Familiar das cidades do
Vale do Paraíba e suas
variações no mês de novembro de 2020, comparado ao mês de outubro de
2020. Em todas as cidades
ocorreram variações positivas nos preços médios da
cesta básica em relação ao
mês anterior.

A Tabela 2 apresenta o
comprometimento
dos
cinco salários mínimos
na aquisição da cesta básica familiar, nas cidades
pesquisadas e a média
do Vale do Paraíba, bem
como a disponibilidade
financeira para outras des-

pesas.
O percentual da renda necessária à compra da cesta
em novembro foi em média 37,39% da renda total,
portanto, um pouco superior aos 35,89% do mês de
outubro de 2020.
Este aumento nos preços

da cesta básica leva a uma
perda (decréscimo) de
-2,35% nas disponibilidades para outras despesas,
significando uma maior
restrição dos consumidores de baixa renda aos
produtos essenciais ao seu
bem estar.

A Tabela 3 apresenta
os itens da cesta, assim
como o peso ponderado
dos três grupos de produtos.
O item alimentação foi
responsável por 89,66%

do valor da cesta, o item
higiene pessoal (6,14%) e,
o item limpeza doméstica
(4,21%).
No mês de novembro, os
segmentos de alimentação
e higiene pessoal apresen-

taram aumento médio nos
preços, a alimentação foi
o item que mais contribuiu
para o aumento no preço
(4,70%).
Enquanto limpeza doméstica apresentou redução.

Na comparação dos preços médios de novembro de 2020 em relação
outubro de 2020, dos 32
produtos de alimentação

pesquisados, 20 apresentaram aumentos e 12 reduções.
Dos 5 produtos do item higiene pessoal 4 apresenta-

ram aumento e 1 reduções.
Em relação aos 7 produtos
de limpeza doméstica 5
apresentaram aumentos e
2 reduções.

As condições climáticas
favoreceram muito a produção de alguns produtos
hortifruti como Cebola,
Alface e Abobrinha. Enquanto, outros produtos
como batata, tomate e ma-

mão em função do período de entressafra, reduziu
a oferta e aumentaram os
preços.
Os aumentos nos preços
dos alimentos vêm afetando, principalmente os

consumidores de menor
renda, uma vez que os
principais produtos que
compõem a alimentação
estão registrando aumentos contínuos nos últimos
três meses.

Os aumentos dos preços
vêm seguindo uma tendência,
principalmente
dos produtos que puxaram a alta da inflação nos
meses anteriores, como o
arroz, o óleo de soja e a
carne bovina. Adicionados a estes produtos ainda
tivemos a batata e o toma-

te que tem sofrido perdas
com os níveis de chuvas
que prejudicaram a qualidade e a produtividade,
alterando a oferta nos mercados e os preços na boca
do caixa.
O último trimestre do ano
é marcado por índices de
chuvas mais elevadas, as-

sim como de temperaturas, nas grandes regiões
produtoras de legumes,
hortaliças e frutas, como
os estados de Minas Gerais e Bahia que têm peso
significativo na oferta destes produtos e, no aumento
dos preços.
Fonte: NUPES/UNITAU
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Litoral Norte de São Paulo adota esforços para
garantir temporada segura

As cinco cidades integrantes do Circuito Litoral Norte de São Paulo,
Bertioga, Caraguatatuba
Ilhabela, São Sebastião e
Ubatuba, estão trocando
informações estratégicas e
reforçando suas medidas e
protocolos para a temporada de verão.
Visando, principalmente,
garantir saúde e segurança
de visitantes e moradores,
os municípios seguem tomando os cuidados necessários e anunciaram que
não haverá festas públicas
no Réveillon, assim como
eventos de temporada e
queima de fogos, para evitar a formação de aglomerações.
Apesar de ter retornado
para a fase amarela na última semana, a região do
Litoral Norte vai adotar
medidas municipais para
preservar vidas sem interferir drasticamente na economia e comércio.
As cidades seguem praticando os protocolos de
segurança e saúde recomendados pelos órgãos
oficiais, assim como as
orientações do Ministério
Público para garantir a flexibilização segura.
“O Circuito Litoral Norte
vem permitindo a conversa e interação das administrações municipais para
que possam avaliar as melhores estratégias e pensem em soluções complementares para o turismo na
região. O sistema de saúde
divide o Estado em sistemas muito amplos, que

muitas vezes não refletem
a realidade da Região Turística desses municípios,
por isso, é importante que
a avaliação parta de cada
administração municipal.
Entendo que os destinos
que estiverem seguros
serão os mais atraentes
para o turista qualificado.
A demanda vai existir, o
importante é estarmos preparados. Desta forma, o
trade e a população local
saem ganhando”, ressalta
o secretário Executivo do
consórcio turístico, Gustavo Monteiro.
Bertioga
Bertioga, que já tem seus
índices de combate ao coronavírus entre os melhores do litoral, irá seguir as
orientações do Governo
do Estado relativas à fase
amarela e manterá os protocolos sanitários já determinados pela Prefeitura.
Segundo o secretário de
Turismo, Esporte e Cultura, Ney Carlos da Rocha,
a Prefeitura tem trabalhado incessantemente para a
proteção da saúde de todos
em Bertioga, sem esquecer
as necessidades do comércio e, entre as mais recentes decisões, estão os cancelamentos das atividades
das temporadas de Natal
e Verão e a suspensão das
autorizações de entrada de
ônibus e vans de turismo.
“Prefeitura, comércio e
população são aliados no
combate ao coronavírus e
pela proteção das vidas de
nossos moradores e visitantes. É um momento de

grandes sacrifícios, mas
juntos venceremos e sairemos fortalecidos”, explica.
Caraguatatuba
Caraguatatuba não vai realizar queima de fogos no
Réveillon neste ano, nem
tampouco os shows de
verão, como vem fazendo
todos os anos.
“Em respeito ao decreto
e à pandemia, nós focaremos em ações de conscientização e fiscalização
para que todos cumpram
os protocolos sanitários,
podendo nos mantermos
como um destino seguro
e responsável. Manteremos as autorizações de
ônibus e vans apenas para
rede hoteleira regular com
comprovada hospedagem
mínima de dois dias. Todo
o trabalho da prefeitura é
sempre em busca de preservar vidas e buscar um
equilíbrio entre nosso sistema de saúde e a retomada
econômica do município.
Hoje temos um percentual aceitável de ocupação
na rede hospitalar, o que
faz com que tenhamos a
tranquilidade de trabalhar
em busca da fiscalização
para que os protocolos
sejam aplicados. É muito
importante que o Estado
dê o suporte para o Litoral Norte, para que possamos manter um nível de
ordem nos municípios da
região, sobretudo aqueles
que não dispõem de Guarda Municipal e dependem
da atuação preventiva da
Polícia Militar”, completa
a secretária de Turismo de

Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis.
Ilhabela
Os eventos festivos de fim
de ano em Ilhabela, previstos no calendário oficial de
eventos, estão cancelados,
de acordo com o decreto
8.316/2020, assinado na
última sexta-feira (4) pela
Prefeita Maria das Graças
Ferreira, a Gracinha. Durante o período, serão reforçadas a fiscalização e a
orientação em relação aos
protocolos de segurança
na cidade.
O município também não
emitirá alvará para eventos em área pública, como
festas e shows. As autorizações já expedidas ficam
imediatamente revogadas.
Serão permitidos apenas
eventos sociais em espaços que têm alvará de funcionamento padrão, desde
que respeitem os protocolos sanitários, como a
ocupação máxima de 40%
da capacidade, lugares
marcados nas mesas e sem
pista de dança.
Para manter a retomada
da economia, a balsa permanecerá aberta durante o
período de fim de ano.
“Não é adequado o fechamento da cidade novamente, dado que o prejuízo econômico nesta hora
poderia afetar a vida de todos nós. Estamos seguindo
todas as recomendações
do comitê da Saúde, que
assim como eu, está preocupado com a crescente
demanda do turismo desde
o mês de julho, a ocupação

hoteleira tem se igualado
ao período do carnaval”,
segundo a prefeita.
São Sebastião
Em São Sebastião, os estabelecimentos
comerciais deveram manter os
protocolos municipais já
previstos desde o início da
pandemia e disponíveis no
site da Prefeitura.
De acordo com a secretária de Turismo, Adriana
Balbo, a mudança será
focada nas tradicionais
festas de fim de ano. “São
Sebastião não terá festas
públicas, nem fogos ou
shows com djs; também
não serão autorizadas festas de Réveillon em casas
de shows. Vans e ônibus
de turismo de um dia estão
autorizados, desde que fiquem na praia do Balneário dos Trabalhadores, que
tem estrutura de banheiros,
quiosque, quadra e estacionamento, ou em hotéis
e pousadas que recebam e
tenham estrutura regularizada para esses visitantes.
Os protocolos que já estavam acontecendo com
o comércio, restaurantes,
bares, hotéis e pousadas
vão ser mantidos. Não vai
haver nenhuma nova restrição”, afirma.
Ubatuba
Manteve os mesmos critérios do decreto anterior,
com restrição somente
para as áreas comuns dos
hotéis, restaurantes e bares. Segue evitando aglomerações e levando em
consideração as medidas
do Plano São Paulo. Além

disso, as festas também
não são permitidas na cidade, e os eventos especiais devem ser analisados
pelo Comitê de Crise da
cidade, para serem avaliados de acordo com os protocolos.
Sobre o Circuito Litoral
Norte
O Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito
Litoral Norte de São Paulo vem se consolidando
como referência neste
segmento para o Estado,
apresentando uma gestão
integrada e focada no desenvolvimento conjunto
das cidades participantes
(Bertioga, Caraguatatuba,
Ilhabela, São Sebastião e
Ubatuba).
O Circuito soma atrativos, equipamentos e serviços turísticos das cinco
cidades integrantes, com
o objetivo de enriquecer
a oferta turística, ampliar
as opções de visita e a satisfação do turista, com
consequente aumento do
fluxo e da permanência
dos visitantes na região
do Litoral Norte paulista,
assim como a geração de
trabalho, renda e qualidade de vida.
Nessa retomada, o consórcio vem realizando importantes parcerias com a
Secretaria de Turismo do
Estado e Ministério do Turismo, entre outras entidades, para garantir o retorno
das atividades turísticas de
forma segura e apoiar o
trade regional a se restabelecer da melhor forma.

