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DIA 14, QUINTA-FEIRA SANTA = DIA DA INSTITUIÇÃO DA
EUCARISTIA E DO SACERDÓCIO

9h – Missa da Consagração dos Santos Óleos e Renovação das Promes-
sas Sacerdotais na Catedral de Santos

17h – Missa da Ceia do Senhor e Lava-Pés na Comunidade Santo Antônio
17h – Cel. da Ceia do Senhor e Lava-Pés na Comunidade Santa Luzia
19h – Missa da Ceia do Senhor e Lava-Pés na Comunidade N. Sra. Rainha da Paz
19h – Cel. da Ceia do Senhor e Lava-Pés nas Comunidades: Sagrada Fa-

mília, São Paulo Apóstolo e Santa Isabel
19h30 – Cel. da Ceia do Senhor e Lava-Pés na Comunidade São Judas Tadeu
19h30 – Missa da Ceia do Senhor e Lava-Pés na Matriz e em seguida Adora-

ção ao Santíssimo até meia-noite

DIA 15, SEXTA-FEIRA SANTA
DIA DE JEJUM E ABSTINÊNCIA DE CARNE

Coleta dos Lugares Santos em todas as Celebrações
7h – Reinício da Adoração ao Santíssimo na Matriz

15h – Celebração da Paixão do Senhor nos seguintes locais:
15h – Igreja Matriz
15h – Comunidades: N. Sra. Rainha da Paz, São Judas Tadeu, Santo Antô-

nio, Santa Luzia,  Sagrada Família, São Paulo Apóstolo e Santa Isabel
20h – Procissão do Enterro com a imagem do Senhor Morto pelas ruas

próximas à Matriz

DIA 16, SÁBADO SANTO = VIGÍLIA PASCAL
- A Igreja permanece fechada durante o dia, abrindo somente à noite -
Solene Vigília Pascal com Bênção do Fogo Novo e Círio Pascal nos seguintes locais:

18h – Comunidades: Santo Antônio e Santa Luzia
19h – Comunidades: N. Sra. Rainha da Paz, Sagrada Família, São Paulo

Apóstolo e Santa Isabel
19h30 – Comunidade São Judas Tadeu
19h30 – Igreja Matriz

DIA 17, DOMINGO DE PÁSCOA - RESSURREIÇÃO DO SENHOR
8h – Missa na Matriz (Centro)
8h – Missa na Comunidade N. Sra. Rainha da Paz (Ribamar)
8h – Missa na Comunidade Sagrada Família (Jardim Imperador II)

10h – Missa na Comunidade Santa Luzia (Guaraú)
10h – Missa na Comunidade São Paulo Apóstolo (Nova Peruíbe)
10h – Missa na Comunidade S. Antônio (Jardim Peruíbe)
10h – Cel. na Comunidade Santa Isabel (Jardim Veneza)
17h – Missa na Matriz
19h – Cel. na Comunidade Santo Antônio da Barra do Una
19h – Missa na Comunidade São Judas Tadeu (Jardim Brasil)
19h – Missa na Matriz

ENDEREÇO DAS COMUNIDADES

MATRIZ SÃO JOÃO BATISTA
Praça Monsenhor Lino dos Passos, 52, Centro,

(13) 3455-1491 / (13) 99679-2526 – WhatsApp e PIX
COMUNIDADE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ

Rua Tiradentes, 479, Ribamar
COMUNIDADE SANTA LUZIA

Rua Santa Luzia (antiga 22), 1069, Guaraú
COMUNIDADE SÃO JUDAS TADEU

Av. Mário de Aguiar, 283, Jardim Brasil
COMUNIDADE SAGRADA FAMÍLIA

Rua Cantídio Nogueira Sampaio, 100, Jardim Imperador II
COMUNIDADE SANTA ISABEL RAINHA

Rua Ranulfo Oliva Lacerda, 683, Jardim Veneza
COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Rua Exp. Ten. João C. de Albuquerque, 443, Jardim Peruíbe
COMUNIDADE SÃO PAULO APÓSTOLO

Rua Rio Negro, 41, Nova Peruíbe

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA SANTA
NA PARÓQUIA DE SÃO JOÃO BATISTA

Receita Federal prorroga o prazo da
declaração do imposto de renda

DEPUTADO
ESTADUAL PAULO

CORRÊA JR. SE
FILIA AO PSD
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Receita Federal publicou no
Diário Oficial da União de 5 de
abril, a Instrução Normativa nº
2.077, que prorroga para 31 de
maio de 2022 o prazo de en-
trega da Declaração de Ajuste
Anual do Imposto sobre a Ren-
da das Pessoas Físicas, da De-
claração Final de Espólio e De-
claração de Saída Definitiva do
País. O imposto a pagar apura-
do também teve seu venci-
mento adiado para o final do
mês de maio, mas as restitui-
ções seguirão o cronograma
anterior, sem alteração.

As datas permitidas para a
opção pelo débito automático
passam a ser 10 de maio, para
a primeira cota, e até 31 de
maio para as demais, ou seja,

para as declarações enviadas
após o dia 10 de maio, o paga-
mento da primeira cota deve-
rá ser realizado com DARF.A
prorrogação visa mitigar even-
tuais efeitos decorrentes da
pandemia da Covid-19 que pos-

sam dificultar o preenchimen-
to correto e envio das declara-
ções, visto que alguns órgãos
e empresas ainda não estão
com seus serviços de aten-
dimento totalmente norma-
lizados.

AS ORIGENS DO TERMO
A Páscoa é uma das datas

comemorativas mais impor-
tantes entre as culturas ociden-
tais. A comemoração da Pás-
coa remonta muitos séculos
atrás. O temo “Páscoa” tem
uma origem religiosa que vem
do latim Pascae. Na Grécia An-
tiga, este termo também é en-
contrado como Paska. Porém
sua origem mais remota é en-
tre os hebreus, onde aparece
o termo Pesach, cujo significa-
do é passagem.

ENTRE AS CIVILIZAÇÕES
ANTIGAS

Historiadores encontraram
informações que levam a con-

A HISTÓRIA DA PÁSCOA
cluir que uma festa de passa-
gem era comemorada entre
povos europeus há milhares de
anos atrás. Principalmente na
região do Mediterrâneo, algu-
mas sociedades, entre elas a
grega, festejavam a passagem
do inverno para a primavera,
durante o mês de março.

Geralmente, esta festa era
realizada na primeira lua cheia
da época das flores. Entre os
povos da antiguidade, o fim do
inverno e o começo da prima-
vera era de extrema importân-
cia, pois estava ligado a maio-
res chances de sobrevivência
em função do rigoroso inverno
que castigava a Europa, dificul-
tando a produção de alimen-
tos.

A PÁSCOA JUDAICA

Entre os judeus, esta data
assume um significado muito
importante, pois marca o exô-
do deste povo do Egito, por
volta de 1250 a.C. onde foram
aprisionados pelos faraós du-
rante vários anos. Esta histó-
ria encontra-se no Velho
Testamento da Bíblia, no li-
vro Êxodo. A Páscoa Judaica
também está relacionada
com a passagem dos he-
breus pelo Mar Vermelho,
onde liderados por Moisés, fu-
giram do egito.

Nesta data, os Judeus fa-
zem e comem o matzá (pão
sem fermento) para lembrar a
rápida fuga do Egito, enquan-

to não sobrou tempo para fer-
mentar o pão.

A PÁSCOA ENTRE OS
CRISTÃOS

Entre os primeiros cristãos,
esta data celebrava a ressurei-
ção de Jesus Cristo (quando,
após a morte, sua alma voltou
a se unir ao seu corpo). O fes-
tejo era realizado no domingo
seguinte a lua cheia posterior
ao equinócio da primavera (21
de março).

Entre os cristãos, a semana
anterior à Páscoa é considerada
como Semana Santa. Esta sema-
na tem início no Domingo de Ra-
mos que marca a entrada de
Jesus na cidade de Jerusalém

ECOVIAS ESPERA QUE 260 MIL VEÍCULOS PASSEM PELAS VIAS DO SISTEMA
ANCHIETA- IMIGRANTES DURANTE O FERIADO DA SEMANA SANTA
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MÉTODO DE ESTUDO INDIVIDUALIZADO E EFICIENTE, SEM SOBRECARGAS
No livro do Professor

Toru Kumon, “Estudo Gosto-
so de Matemática”, ele ex-
plica que o segredo do es-
tudo eficiente é simples: o
Método oferece orientação
diferenciada, de acordo
com a capacidade individu-
al de cada estudante. Na sala
de aula tradicional, o mes-
mo programa é dado a todos
os alunos, pois a diferencia-
ção é feita segundo a série

escolar e não a aptidão es-
pecífica de cada estudante.
As diferenças individuais
são colocadas de lado, em
nome do estudo coletivo.

O resultado é conhecido: a
maioria dos alunos detesta
Matemática e fica abaixo do
nível de desempenho razoá-
vel na matéria, enfrentando
recuperações e reprovações.

Mas, com material ade-
quado e orientação especí-

fica, independente da série
escolar, o aluno passará a
gostar de Matemática e a
estudá-la com prazer e âni-
mo dobrados. Assim, avan-
çará aos estágios mais ele-
vados, sem sobrecargas pe-
dagógicas e psicológicas, de
acordo com sua capacidade
e seu próprio esforço.

E é exatamente assim
que trabalhamos com nos-
sos alunos. Cada aluno terá

sua programação própria,
onde o estudo é tranquilo,
sem estresse. Sem muita
exigência.

Sendo assim, levaremos
o estudante a gostar de es-
tudar, pois toda criança tem
sede de saber, só não quer
aprender pois não foi devi-
damente estimulada, nem
dirigida.

Venha nos conhecer.
Professora Marta/ Kumon Peruíbe

Tel 13 3455 4393 whats 13 997533031

ELEIÇÕES 2022
Todo ano eleitoral é sem-

pre a mesma coisa com a tra-
dicional disseminação de
conteúdos abordando temas
como ABSTENÇAO – PESQUI-
SAS ELEITORAIS e NULIDADE
DAS ELEIÇÕES se propagando
fortemente nas redes sociais.

E neste ano como ingredi-
ente adicional com certeza
vivenciaremos uma das mais
turbulentas e virulentas cam-
panhas eleitorais. Um verda-
deiro mar de lamas deverá vir
a tona com denúncias, agressi-
vidade, ameaças e atos hostis.

No quesito ABSTENÇÃO,
entendo que esta opção seja
muito mais uma atitude de co-
modismo do que um ato de re-
púdio propriamente dito.
Equivale a locomover-se indo
a pé ao trabalho como forma
de protesto contra a má qua-
lidade do serviço de transpor-
te público!

 Dimas Mendes da Silva

Na questão PESQUISAS ELEI-
TORAIS , os resultados divulga-
dos possuem um forte poder in-
fluenciador na decisão de ex-
pressivo número de eleitores
indecisos. Observo que geral-
mente o chamado “universo
pesquisado” é super diminuto
e a amostra corresponde a
0,001% do colégio eleitoral! A
confiabilidade nos números
apresentados está longe de ser
absoluta, mesmo considerando
a propalada margem de erro.

Alguns dados robustecem a
opinião; nas eleições passadas
a ex-presidente DILMA era apon-
tada nas pesquisas como sen-
do a mais votada para o cargo
de Senadora pelo estado de
Minas Gerais. Na apuração e
resultado final terminou em um
modesto 4º. lugar.Ainda no
mesmo estado, as pesquisas
apontavam que ROMEU ZEMA
detinha 24% das intenções de

voto. Terminou eleito com 42,7%
dos votos.No Rio de Janeiro
WILSON WITEZEL era nas pes-
quisas, detentor de 12 % das in-
tenções de votos e acabou sen-
do eleito com 41,3%.

Um ex ministro do governo
F.H.C (Roberto Campos) deixou
registrada uma frase que vale
a pena ser registrada; “estatís-
ticas e pesquisas eleitorais con-
tém o efeito biquíni. Mostram
tudo mas escondem o essencial! “

Como entendimento pesso-
al acho que deveria haver uma
severa punição aos institutos
de pesquisa quando a margem
de erro entre os números por
eles apontados e os efetivamen-
te apurados superassem uma
diferença de 10 %. Ficarem im-
pedidas de divulgarem suas
pesquisas durante alguns anos
seria um ótimo início.

NULIDADE DAS ELEIÇÕES – É
um mito afirmar que se absten-

ção, votos em branco e nulos
perfizerem número maior que
a metade do número de eleito-
res, as eleições serão anula-
das!

Eleições só serão anuladas
havendo uma decisão judici-
al na existência de comprova-
da fraude. Abstenção e voto
nulo são opções do eleitor, ou
seja, uma decisão pessoal do
eleitor, e manifestar uma von-
tade não constitui fraude.

O autor é Jornalista- Escritor autor do livro
 Ser ou Não Analfabeto Político . A escolha e sua!

dimas.2016@hotmail.com

Felicio Ramuth, o pastor Paulo Corrêa ao lado do filho o deputado Paulo
Corrêa Jr. e o presidente nacional do PSD Gilberto Kassab , pré-candidato
ao governo de São Paulo pelo partido

deputado estadual
Paulo Corrêa Jr. está

de casa nova desde o dia 17,
quando assinou sua filiação no
Partido Social Democrático
(PSD), na sede do partido em
São Paulo. O convite partiu do
presidente nacional da sigla,
ex-ministro e ex-prefeito de
São Paulo, Gilberto Kassab.
“Me senti honrado quando re-
cebi o convite para ingressar no
quadro do PSD, com certeza é
um desafio, mas também é
mais um grande passo que dou
na minha carreira política. Só
posso agradecer a Deus pela opor-
tunidade, toda executiva do par-
tido e ao presidente Kassab por
confiar em meu trabalho.”, dis-
se Corrêa Jr.

O deputado estadual disse

PAULO CORRÊA JR ASSINA SUA FILIAÇÃO AO PSD
Parlamentar passou a integrar o partido no último dia 17 de março

que um dos motivos que o fez
optar pelo PSD, além do exce-
lente projeto político, é saber
que o diálogo está entre suas
principais diretrizes. Segundo
ele, é preciso acabar com o ra-

A conferência Peruíbe AGENDA
2030 - O I Circuito Agenda 2030: O
Legado dos saberes e fazeres dos
povos e comunidades tradicionais
como Caminho a um Planeta Susten-
tável, realizada no dia 26 de março,
contou com a presença de 50 pesso-
as. O local do evento foi no auditório
da Casa do Advogado/OAB, institui-
ção quase centenária e baluarte da
Cidadania. No dia 27 de março acon-
teceu a vivência científica no bairro
do Bananal em Agrofloresta. Partici-
param diversas pessoas em desta-
que da cidade, como a vereadora sra.
Socorro Mendonça – única represen-
tante do público feminino naquela
Casa Legislativa e que é profissional
da Saúde; sr. e sra. Ubaldo Evangelis-
ta Neto do Espaço Fraterno; a sra.
Cynthia Caly – coordenadora do Par-
tido Verde na Baixada Santista; o sr.
Professor Bruno do Nascimento San-
tos Supervisor de Ensino da Secreta-
ria Municipal de Educação; a sra.
Adriana de Souza Lima, representan-
te da Coordenação Nacional das Co-
munidades Tradicionais Caiçaras (RJ
/ SP / PA); lideranças da Aldeia Indíge-
na Tabaçu, sra. Itamirim Takuá e sr.
Luan Takuá; a liderança de Movimen-
tos de Mulheres e Comunidades Tra-
dicionais, sra. Imaculada Conceição
Gomes Fasini; assessores de verea-
dores; jornalistas e, a ativista de vá-
rios setores de parcelas discrimina-
das da comunidade e, especialmen-
te, sua cara bandeira do Movimento
de Mães de Autistas, Fabiana de Mat-
tos Botelho. A articuladora do even-
to, presidente da Associação Cultu-
ral Afèfè Odarà Omí Ayé Dìdá, sra. Brí-
gida de Souza Ferreira, que promoveu
a parceria com o Instituto Terreiro
Sustentável do Rio de Janeiro.

O tema central Bem-Estar e Saú-
de que é o ODS 3 – Objetivo do Desen-
volvimento Sustentável da ONU – Or-
ganização das Nações Unidas, obte-
ve contribuição de proeminências
vindas de outras regiões do país,
Representando a Secretaria Estadu-
al de Agricultura e Abastecimento de
São Paulo, sra. Vanuzia Teixeira, jor-
nalista, especializada em gestão de
conselhos municipais e gestão públi-
ca, Coordenadora do Conselho Esta-
dual de Segurança Alimentar e Nutri-
cional Sustentável – CONSEA; o coor-
denador de Políticas para a Popula-
ção Negra e Indígena da Secretaria da
Justiça e Cidadania de São Paulo, dr.

dicalismo. “Conversar, enten-
der e debater sempre será a
melhor forma de fazer com que
as políticas públicas sejam rea-
lizadas e transformem a vida
da população”.

Sucesso da Conferência Peruíbe
AGENDA 2030 em primeira edição

Antônio Carlos Barros; sr. Marcelo
Bento Nascimento e Silva, supervisor
da Fundação Instituto de Terras do
Estado de São Paulo (ITESP), que trou-
xe lideranças do Quilombo Abobral
Margem Esquerda do Vale do Ribei-
ra, como o palestrante sr. Noel Cas-
telo da Costa; o Professor de Biologia
da Secretaria de Educação do Estado
do Rio de Janeiro e Mestre em Ensino
de Ciências, Ambiente e Sociedade
pela Universidade Estadual do Rio de
Janeiro, sr. Rodrigo Carneiro, presi-
dente e babalorixá do Instituto Ter-
reiro Sustentável (RJ). Rodrigo promo-
veu a AGENDA 2030 e apresentou os
17 ODS sob a cosmovisão dos Orixás;
a especial presença da consultora do
Programa Batuque na Cozinha, sra.
Professora Drª Maria Rita Marques
Oliveira, pesquisadora reconhecida
mundialmente, nutricionista e dou-
tora em Ciência de Alimentos, docen-
te da Universidade Estadual Paulis-
ta – UNESP Botucatu. Recepcionados
pelo Chef de Gastronomia, sr. José
Valloni, Tecnólogo em Nutrição e Gas-
tronomia pelo Instituto Gastronômi-
co das Américas de Ribeirão Preto-SP.

Também, houve colaborações à
distância do Professor Newton Rodri-
gues, zootecnista, Doutor em Aquicul-
tura, membro da Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento do Estado
de São Paulo; do Consul Adekunle
Aderonmu Ogboni, originário da Nigé-
ria e naturalizado brasileiro, há 20
anos, bioquímico graduado pela Uni-
versidade de São Paulo-USP e funda-
dor do Centro Cultural Africano em
São Paulo e o Pároco da Paróquia e
Igreja São João Batista, Padre Marco
Antônio Rossi, formado em Filosofia,
Teologia e Pedagogia.

O evento foi enriquecido com
performances culturais referentes
aos temas da AGENDA 2030; abrilhan-
tadas pela Professora e Arte Educa-
dora, a poetisa sra. Alessandra dos
Santos, através de emocionantes po-

esias e, pelo violonista, entusiasta de
movimentos coletivos, Professor
Tião Torrealba, que apresentou re-
pertório de músicas regionais e orgâ-
nicas.

Os demais parceiros que contri-
buíram para a realização da Confe-
rência Peruíbe - AGENDA 2030, foram
o INTERSSAN – Sistemas Alimentares
Sustentáveis da UNESP da Universi-
dade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho” de Botucatu-SP; IPH
– Índice de Poluentes Hídricos repre-
sentado pela Professora e Pesquisa-
dora da Universidade Municipal de
São Caetano do Sul/SP, a sra. Marta
Ângela Marcondes; FONSANPOTMA –
Fórum Nacional de Soberania Alimen-
tar e Nutricional dos Povos Tradicio-
nais de Matriz Africana, Coordenado-
ra Nacional, sra. Maria Aparecida da
Silva Lessa do Rio de Janeiro; a Rede
EMANCIPA-Baixada Santista de Educa-
ção Popular através do Professor Ri-
cardo José Alves, ministra Filosofia no
Estado de São Paulo; a Casa Viva Li-
lás “Fabiana Oliveira” e o Programa
“A Voz dos Rios”, ambos representa-
dos pela Educadora Popular Ubima-
ra Ding de São Caetano do Sul.

Esta primeira edição proporcio-
nou alavancar futuras parcerias para
a realização de conferências e ofici-
nas em outras localidades pela im-
portância dos ODS e dos Povos Tradi-
cionais. Durante a construção do pla-
nejamento desse inédito evento, já
era delineado pelo planejamento e
produção a fundamental importân-
cia do tema - preservação da vida e
equilíbrio da CASA COMUM – como o
Papa Francisco denomina o Planeta
Terra; portanto, através da contínua
evolução a partir de sua implemen-
tação e avaliação dos ODS do PNUD -
Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Sustentável.

Pense diferente! Seja diferente!
Faça diferente! Para um mundo me-
lhor.

PV REALIZA ENCONTRO REGIONAL
 No último dia 2 o PV pro-

moveu encontro regional deno-
minado: “Caminhos para o Co-
nhecimento”. O evento foi rea-
lizado no excelente espaço da
AEAP (Associação dos Enge-
nheiros e Arquitetos de Perui-
be). A secretária de organização
do PV Peruibe esclareceu que a
intenção era de realizar o en-
contro na Câmara Municipal
de Peruibe, mas devido a nega-
tiva da presidência da casa le-
gislativa escolheu a AEAP onde
fomos muito bem acolhidos.

O número de participantes
foi surpreendente sobretudo se
considerarmos o tempo reinan-
te na região. A mesa da plená-
ria foi composta pelos mem-
bros da executiva estadual, Sra
Regina Golçalves, José Brito,
Luli Sarraf e Cynthia Caly, pelo
vereador Martins Colares e pelo
coordenador Moyses Fernan-
des (Santos). Estiveram presen-
tes ao evento: Vereador Josemar
(Itariri), Eduardo (ex-prefeito de
Eldorado, Cristen Charles, re-

presentantes da Fundação He-
bert Daniel (Brasilia), que gra-
varam todo o evento) e dirigen-
tes de outros municípios (Berti-
oga, Guaruja, Santos, São Vicen-
te, Mongaguá, Itanhaém, Perui-
be, Pariquera-Açu e Eldorado).
Foram formados grupos para
debater os temas:  Causa ani-
mal, Diversidade, Mulher, Juven-
tude e Problemas locais/regio-
nais . Antes das considerações
finais os representantes de
cada grupo apresentaram as
propostas que serão inseridas
no banco de dados e na plata-
forma do partido.

O

Por fim, o Sr. Antonio de
Mongaguá sugeriu que fosse
colocado nos próximos encon-
tros o tema dos idosos ou da
melhor idade sendo aprovada
a sugestão pela mesa e por to-
dos os presentes. Ao propiciar
debates de políticas públicas o
PV tem o objetivo de ouvir o ci-
dadão e que estes possam se
conscientizar da sua importân-
cia no processo de desenvolvi-
mento do município e da região.
Lamenta-se a ausência de repre-
sentantes do governo e de re-
presentantes do legislativo, que
foram devidamente convidados
.
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A HISTÓRIA DE UM BISTRÔ,  POR MIA BY LA CHEF
m Bistrô se caracteriza por um
ambiente intimista com pratos

com alta gastronomia, começaram sua
história durante a Segunda Guerra
Mundial no início do século 19, pois
enquanto os maridos iam para o front,
as esposas tinham que buscar uma for-
ma de obter uma renda, assim elas
transformavam suas residências de alto
padrão em estabelecimentos especi-
alizados em comida de boa qualidade

A palavra tem origem incerta, al-
guns historiadores afirmam ser apenas
o nome dado pelos franceses e outros
acreditam ser uma derivação do termo
bystrô trazido pelos cossacos (habitan-
tes do interior da Rússia e Ucrânia) en-
travam nos estabelecimentos claman-
do Bistrô, Bistrô! (o que significa “rápi-
do”), no vocabulário da Rússia.

Por isso, quando pensamos em uma
forma de servir criamos o projeto do
Mia By La Chef, ambiente intimista e
requintado.

combinação de deliciosas sabores, o
jogo de cores, talheres, louça tudo faz
a diferença para nós, cada detalhe.

É nisso que acreditamos no Mia, tec-
nologia, inovação e Arte, aliando téc-
nicas, equipamentos e profissionais
qualificamos, buscamos trazer para
Peruíbe um atendimento rápido, ali-
mentos de qualidade aliados a um am-
biente com total estímulo sensorial.

Através de trabalhos realizados em
renomadas cozinhas eu aprendi o va-
lor da utilização do alimento como
todo, nossos equipamentos permitem
aproveitar realçar sabores de forma
Natural, com respeito e de forma sus-
tentável e isso é refletido em toda his-
tória do Mia.

Convidamos vocês para fazer parte
de nossa história e conhecer nossa co-
zinha.

O Bistrô Mia By La Chef fica localiza-
do na Avenida Padre Anchieta, 1986 –
Loja 6 – Bairro Stella Maris.

Mas trazendo agora esta história
para as épocas atuais, imaginamos: e
se você puder aliar toda delicadeza do
mundo gastronômico com ciência e tec-
nologia sem perder a essência?

Cozinhar é uma arte, isso é fato, a

U GESSO

EXCURSSÃO

VIÉS CULTURAL

Festas Populares – Festa do Divino Espírito Santos
Quero apresentar nessa im-

portante coluna que volto a fa-
zer depois de algum tempo au-
sente, uma novidade e uma pro-
posta. A novidade é que agora
a coluna tem um nome: V iés
Cultural.  A proposta é que va-
mos continuar falando do nos-
so tripé básico: História, Cultu-
ra e Patrimônio. Nesse esque-
ma pretendo começar falando
de quinze festas populares que
enchem os olhos e o coração
inebriando a alma de festejos
coloridos de nossa nacionali-
dade tão diversa.

Apresento então a Primeira
Festa Popular: A Festa do Divi-
no Espírito Santo, um misto de
fé, devoção e beleza dentro da
construção cultural e social do
Brasil.

O Brasil carrega em sua cul-
tura uma variedade ímpar o que
faz dele uma das nações mais
diversificadas do planeta. A va-
lorização desse título vem ba-
nhado de muitas lutas, muitas
aculturações fazendo valer o
que na teoria e no título parece
lindo, mas na pratica muito san-
gue, suor e impasses foram
modelando nossa história.

Muitas lutas foram travadas
em prol de ideologias por ve-
zes destoantes e autoritárias,
falamos que somos um país
sem preconceito, mas essa
ideia caminha longe dos seus
princípios de verdade, somos
um país alegre, rico, diverso,
sim, porém temos um nicho ain-
da muito preconceituoso, que
não entende,  que não concor-
dar com algum tipo de manifes-
tação cultural. Porém, isso não
justifica as retaliações violen-
tas por motivo torpe. Repeito é
a chave, mas, nem sempre foi
ou é assim.

A maioria das festas e ritos
surgem de agradecimentos, vol-
tados aos fenômenos naturais
como mudança de estações,
épocas da colheita, ciclos sola-
res e lunares o que significa
dizer que essas festas e ritos
estão intimamente ligadas à vi-
vência e à condição existencial
da humanidade, há milhares de
anos.

A humanidade traz suas fes-
tas e seus ritos há milhares de
anos junto de si nas mais di-
versificadas festas e manifes-
tações, as festas surgem na sua
maioria ligadas a agradecimen-
tos voltados para os fenômenos
naturais como mudanças de
estação, épocas de colheita, ci-
clos solares e lunares.

As festas religiosas ao lon-
go dos séculos foram se trans-
formando de pagãs a cristãs e
assim fazendo uma sincronia de
ritos e costumes o que veio a
gerar as festas chamadas de po-
pulares mais a frente.

Ao longo dos séculos, as fes-
tas pagãs foram se transfor-
mando em festas religiosas
principalmente após o fortale-

cimento do cristianismo em vá-
rias partes do mundo, o que
provocou a sincronia de ritos e
costumes, dando origem às
chamadas festas populares.

Hoje vamos falar da Come-
moração Religiosa/Cultural mais
antiga do Brasil segundo fon-
tes culturais seguras.

A Festa do Divino Espírito
Santos é uma das expressões
religiosas mais antigas ainda
destaque.

Essa manifestação foi cria-
da no século XV pela rainha ca-
tólica Isabel de Aragão e Cas-
tela, rainha de Portugal que ofe-
receu seu reino ao Espírito Santo
caso Ele terminasse com a crise
que se abatia sobre seu povo.

A festa foi criada na cidade de
Alenquer esse fato fez com que
construíssem uma Igreja dedi-
cada a entidade divina em for-
ma de gratidão pelos problemas
resolvidos e com isso as manifes-
tações ao Divino Espírito Santo fo-
ram se fortalecendo.

Após esse acontecido as
manifestações ganhoram corpo
e fiéis e assim foram se esten-
dendo por várias  partes de Por-
tugal e depois para as suas vá-
rias colônias que se localiza-
vam em inúmeros pontos do
planeta, com isso a manifesta-
ção se tornou  uma das festas
mais populares de Portugal em
força e fé.

 A festa desembarca no Bra-
sil com os primeiros coloniza-
dores que a espalham de norte
a sul da colônia.  Em cidades e
vilas ela se estabeleceu logo
de inicio com grande identida-
de, isso aconteceu em alguns
pontos do litoral paulista, como
Itanhaém, São Sebastião e
Iguape. Em Itanhaém por exem-
plo a festa ocorre a mais de tre-
zentos anos, com algumas mo-
dificações, mas sem nunca per-
der a essência e o seu real va-
lor.

Na festa de Itanhaém a
identidade caiçara se envolveu
de uma forma extensa e parti-
cipativa introduzindo as danças
e a culinária caiçara no caso do
Cuscuz caiçara que é feito de
arroz e tem um momento muito
especial e singelo dentro das
festividades que é a “Soca”

momento onde a comunidade
soca o arroz que já havia ficado
de molho em um pilão para que
esse depois de ter virado uma
massa se transforme em diver-
sos cuscuz que serão distribuí-
dos ao fies na alvorada do dia
seguinte.

=A Festa é uma conjunção
entre o divino e o profano e
nesse caso até mesmo com a
realeza, pois, os personagens
principais da festa além do Di-
vino Espírito Santo são: O Impe-
rador, a imperatriz e o capitão
do mastro. Estes personagens,
nesses dias festivos possuem
grandes poderes dentro do con-
texto social e político do local,
esse poder foi ainda mais forte
nos tempos de Isabel que deu
a esses representantes quase
todo o seu poder real.

Alguns estudos apontam
que o título de Imperador, con-
sagrado a D. Pedro I e não de
rei, é pelo fato de que tal no-
menclatura devido a Festa ao
Divino foi muito mais assimi-
lada pelo povo pois esse tinha
muita familiaridade com a pre-
sença e o poder que o Impera-
dor e a Imperatriz representa-
vam nesse festejo.

No Município de Itanhaém
a Festa do Divino envolve, fa-
mílias totalmente dispostas a
manter essa tradição e durante
o ano todo são feitos  os prepa-
rativos da festividade que tem
o seu auge geralmente entre os
meses de março a junho já que
não é uma festa de data fixa,
pois ela está vinculada a festa
de Pentecostes que é móvel.

Há todo um calendário com
eventos durante mais de um
mês, que abrange vários dias e
momentos que vão formando
toda uma gama de celebrações
referentes ao evento de uma
forma intensa, constante e de-
finitivamente muito bonita em
seus diversos aspectos tanto re-
ligioso, quando cultural, o que
marca não só a cultura e a iden-
tidade local, mas sim as tradi-
ções das festas brasileiras her-
dadas de Portugal.

Ao longo dos anos essa foi
absorvendo as características
dos indígenas e dos africanos
se firmando como uma grande
manifestação caiçara por sua
localidade e sua expressão re-
gional.

Esse ano a ”Noite da Soca”
ocorrerá em duas ocasiões: sá-
bado dia 28/5 com início as
19:00h na Praça Narciso de An-
drade e no 29 domingo terá a
alvorada festiva as  5 da manhã
a com a procissão das Bandei-
ras.

A segunda noite da soca
será no dia 04 de junho as 19:00h
e a Alvorada Festiva sai no dia
05 de junho as 5 da manhã.

Venham prestigiar das uma
importantes manifestações de
Fé e de Cultura da Nossa Re-
gião e até mesmo do Brasil.

“Os devotos do Divino
Vão abrir sua morada
Pra bandeira do menino
Ser bem-vinda, ser louvada,

ai, ai”. ( Trecho da música Ban-
deira do Divino de Ivan Lins).

Fátima Cristina Pires
Historiadora, Especialista em Patrimônio

Histórico e Mestre em Educação.
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ELA CANTA E ENCANTA

Stephanie Balek Rabbitts, canto-
ra lírica de Peruibe sempre fazendo
sucesso na televisão, novamente
jurada do Programa Canta Comigo
que estreou domingo dia 10 de
abril pela Record TV com apresen-
tação de Rodrigo Faro.

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Valério Baggio Bonifácio, Kaique Lima dos Santos ao lado do avô Mário e o genro Anderson Lima

ário Santos recebeu os amigos e parentes para festejar idade nova ao
lado da esposa Berenice Bello, o casal sempre surpreende os convida-

dos, desta vez foi um delicioso almoço com muita Paella, a animação músical
ficou por conta da cantora Bruna Ricardi que embalou a festa até o anoitecer e
fez todos cantarem e dançarem ao som dos hits dos anos 80 até os atuais.

M

Mário entre as duas filhas,Elida Valfrido dos Santos e Mylenne Oliveira dos Santos e a esposa
Berenice Bello

Juarez, Mylenne e Mário,o trio de
aniversariantes do mês de março

Valery Baggio Barbosa, Valério Baggio Barbosa,
Valéria Baggio Barbosa e Tercimar Baggio
Barbosa

Bruno Scramin Esteves , Bianca Escramin Esteves e Irlei
Schott

Maria Marra, Dr.Celso Yamamoto, o casal Elizabeth Carvalho Esteves e Adriano Scramin Esteves

A cantora Bruna RicardiEmer Jaoude, essa colunista e o aniversariante Mário Santos

COLDPLAY NO BRASIL

Devido à grande demanda, a banda Ingleza Coldplay anuncia três novos shows da
sua Music Of The Spheres World Tour, com datas em outubro no Brasil. As apresentações
por aqui acontecerão no Rio de Janeiro dia 11 de outubro, no Estádio Nilton Santos – Enge-
nhão; e em São Paulo nos dias 15 e 16 de outubro, no Allianz Parque. 
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SOB NOVA PRESIDÊNCIA
A Ação Social de Peruibe comple-

ta 53 anos de fundação no dia 15 de
julho, um sonho da querida Odete Di-
ana Popescu, realizado com muito
amor e dedicação ao longo de todos
esses anos. A entidade tem como ob-
jetivo principal contribuir para a
transformação social promovendo
ações socioeducativas que desenvol-
vam os potenciais de crianças, ado-
lescentes e famílias em situação de
vulnerabilidade social. No dia 23 de
março Silvana Fátima Bernuzzi Uechi
foi eleita a nova presidente, a vice-
presidente, Odete Diana Popescu, o
tesoureiro, Paulo Sérgio Souto, secre-
tário, Cláudio Massakazu Yamawaki,
conselho fiscal, Ana Lúcia dos Santos e Odete Lacerda, con-
selho deliberativo, Lourdes Rossi, Romilda Machado e a

ANIVERSÁRIO BENEFICENTE
O casal Nice Martins Quartim e Jose Wilson Teixeira Quartim festejou aniversário rodeado de parentes e amigos,a

festa foi na residência dos aniversariantes que dispensaram os presentes e conseguiram doaçoes de alimentos que foram
entregues para a Casa de Repouso Nossa Senhora Aparecida, uma atitude que já paz parte da família Quartim.

Karina Quartim, Patrícia,Nice e Quartim, Igor e Érika Lucas,Rafaela, Mariana,Gabriela, Leonardo e Lorenzo ao lado dos avós
Nice e quartim

Odete Lacerda, Ana Lúcia dos Santos, Dra. Julieta Omuro, Silvana Uechi, Odete Popescu, Cláudio
Massakazu, Romilda Machado, Lourdes Rossi e Paulo Sérgio Souto

Dra. Julieta Omuro. Após a cerimônia foi servido um co-
quetel para os amigos e colaboradores da entidade.

Era domingo de Ramos, sete dias antes da Páscoa.
O Homem chegou ao topo da colina,
Parou, olhou para trás e observou atentamente
Seus seguidores cansados acomodarem-se
Para descansar após a longa jornada.
Ele sorriu ternamente e com um olhar triste
Virou-se em direção à cidade abaixo de seus pés.
Eis Jerusalém, pensou, enfim chegamos.
Olhou para o outro lado, fora da cidade
Para uma colina nua, sem vegetação, sem vida,
Como se fosse um crânio humano, totalmente calvo.
Por esse motivo era conhecido como Monte Calvário.
Ou Monte da Caveira, ou Gólgota, do grego.
Sentiu um aperto no peito, faltou-lhe o ar,
Estremeceu e foi tomado por uma imensa tristeza.
Resignou-se, porém com o seu destino.
Sabia o que viria em seguida, e estava pronto.
Não tinha medo, estava pronto para o sacrifício,
Apesar de saber que seria uma provação terrível!
Ajoelhou e as lágrimas vieram sem controle.
Passou uns minutos assim, até se acalmar,
Respirou fundo, olhou para o Céu e sussurrou:
Pai estou pronto! Seja feita vossa vontade!
Desceu e acompanhado pelos seus seguidores
Montou no jumento que lhe foi oferecido
E entrou na cidade, que se preparava para
Comemorar a festa da libertação, a Páscoa
E aonde Ele iria cumprir o seu destino
E mudar o destino da humanidade!

O Homem
PARABÉNS AOS

ANIVERSARIANTES DA
SEGUNDA QUINZENA

DO MÊS DE ABRIL
17- Leonardo Omuro
18- Terezinha Omuro
19- Nelson do Posto
20- Felipe Omuro
21- Marisa Andrioli
21- Marceli Parrini
22- Carla Iwankiu Castro
22- Afonso Campos
23- Waner Almeida Valente
24-Cristiane Castelo
24-José Basílio de Lucena
25 -Pedro Patrick Burmain
25- Tânia Caruso
27- Gerusa Caetano
27- Selma Xisto
27- Luana Di Buono
27- Hertes de França
28- Sonia Regina Soares
29- Ferreirinha
30- Angela Moratori França
30- Pedro Camargo
30-Rosangela Terceiro

PARABÉNS AOS
ANIVERSARIANTES

DO MÊS DE MAIO
03-Sergio Barcellos Ferreira
03-Leila Cristina Tibúrcio
04-Edwin Rene
04-Joselaine Fontes
04-Gysele Venâncio
04-Gabriela Lupia de Oliveira
04-Fátima Magalhães
04-Milena Bargieri
05-Kelly Auricchio

05-Antonio José da Silva
05-Sandra Regina Massaro
06-Izabela De Paula
07-Benedita José Boff
08-Márjory Ghanem
08-Luiza salas Souza
09-Adriana Araújo
09-José Alves
09-Maria Amélia Durigan (Peruíbe
Gás)
12-Pedro Henrique Preto Alves de Sá
12-Carlos Augusto de Almeida
13-Magda Regina Alves
14-Sérgio da Silva
14-Maria Claudete dos Santos
16-Celina Castro
16-Alessandra Venâncio
17-Denise Mendonça
17-Denise Pimentel
19-Marcia Colamarino Almeida
19-Regina Marcomini
21-Celso Gimenez (Siri Despachante
21-Célia Coimbra
22-Clara Ferreira
23-Débora Barcotti
23-Mirna Valente
23-Edmea Portesan
23-José Zanelatto
24-Adilla Marian
24-Miriam Collino
24-Maria Amélia Graniero
24-Luiz Stavik
24-Solange Correia
25-Ninho Melga
25-Sérgio Magri
26-Fabiana Akie Kitsuwa
26-Luciana Emi Kitsuwa Soares
29-Reinaldo Carvalho Souza (Tirso)
31-Sérgio Ballarini

Que esta época de celebração faça renascer a esperança,
o amor e a alegria nos corações de todos. Feliz Páscoa!

Maria Amélia Graniero
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programação espor-
tiva e cultural come-

çou no domingo (10). O tra-
dicional hasteamento da
bandeira e desfile cívico e
militar será no dia 22 de
abril. No sábado (23), para
animar moradores e turis-
tas, a grande festa fica por
conta das apresentações
dos grupos musicais  Sambô
e Os Barões da Pisadinha,
que acontecem na praia do
Cibratel, a partir das 18 ho-
ras, em frente ao Pocinho do
Anchieta.

As inaugurações tam-
bém fazem parte das come-
morações de aniversário. Na
área esportiva, a Administra-
ção Municipal entregará a
“Estação Praia de Esportes”.
A comunidade do Umuara-
ma ganhará um centro co-
munitário denominado Ál-

ITANHAÉM COMEMORA NO DIA 22 DE ABRIL 490 ANOS DE FUNDAÇÃO

varo Cura, e ainda, a reurba-
nização da Praça do Umua-
rama.

Pela Educação será inau-
gurado o Centro Educacional

mento Econômico entrega-
rá 24 boxes da Praça Bene-
dito Calixto, além do o ato
de entrega da modernização
da Feira do Produtor.

Multidisciplinar do Trans-
torno do Espectro Autista
(TEA) e o Centro de Línguas
e Literatura de Itanhaém. A
Secretaria de Desenvolvi-

A

O Rotary Club de Perui-
be, cumprindo sempre com
o seu papel dentro de nos-
so município, que é de estar
presente junto à comunida-
de em um trabalho voluntá-
rio, continua com seus pro-
jetos sendo um deles os no-
vos sócios. Sob a presidên-
cia de Silvana Fátima Bernu-
zzi Uechi, no dia 01 de mar-
ço em uma reunião no Res-
taurante  Cantinho da Sofia
foram apresentados os no-
vos associados do clube;
Denis Augusto Mack, Elize-
te da Silva Pires, Oduvaldo
Cataldo Corrado Filho, Rafa-
ela Alves de Oliveira e Sil-
vio Siqueira Junior, que irão

ROTARY  CLUB DE PERUIBE

Yuko Yamakawa, Dra.Julieta Omuro, Rafaela, Oduvaldo, Denis, Elizete,
Silvana Uechi, Gislaine Rodrigues, Marcos Uechi e Dr.Jaime Uehara

ajudar muito o Rotary Club
que é a maior Ong do mun-
do e conta com 34 mil clu-

bes espalhados em diversos
países e áreas geográficas.
Outro projeto é a arrecada-

ção de lacres de alumínio e
tampinhas de garrafas pets
para o Banco de Cadeiras de
Rodas, projeto este que
conta com mais de 150 ca-
deiras servidas em comoda-
to para todos os munícipes
sem custo, por isso a cola-
boração da comunidade
para angariar os lacres e as
tampinhas é de suma impor-
tância, podem ser entregues
em alguns pontos comerciais
da cidade: Supermercado
Ueti, Clínica Veterinária Pe-
ruíbe (Dr. Rubinho), Canti-
nho da Sofia ou para qual-
quer rotariano de Peruibe
que com certeza será desti-
nado a um ponto de coleta.

A DROGARIA IMPERIAL
durante 36 anos esteve esta-
belecida na cidade de Marí-
lia, foi fundada pelo Sr.Adilson
e Dona Lídia, hoje tem novos
proprietários o Alessandro e
a advogada Dra. Richelly do
escritório RVA ADVOGADOS,
decidiram empreender na
área farmacêutica e compra-
ram a drogaria, o casal mo-
rava em Ribeirão Pires mas
já tinha uma casa de veraneio
aqui em Peruibe, então vie-
ram morar definitivamente
na cidade para administrar
de perto o novo empreendi-
mento.

A DROGARIA IMPERIAL
participa do programa Far-
mácia Popular do Brasil, con-
ta com uma grande varieda-
de de produtos para a sua

Alessandro e Richelly, Francisco Alves, Adilson e Lídia, Priscila e Arine

DROGARIA IMPERIAL
AGORA EM PERUIBE

saúde, medicamentos con-
trolados, genéricos, fraldas,
higiene pessoal, perfumaria
com diversos itens para o cor-
po e cabelo como tinturas,
cremes e a linha baby com-
pleta com preços especiais.

O delivery é para facilitar
a vida de quem prefere rece-
ber na comodidade da sua
casa ou do seu trabalho, me-
dicamentos ou itens de per-
fumaria, saúde, beleza e
bem-estar.

 Aceita cartão de crédito,
tem estacionamento na por-
ta, está localizada na avenida
Pe.anchieta,4297 no bairro Ci-
dade Nova Peruibe, telefone (13)
3411-3432 (whatsApp) e con-
ta com uma equipe de profis-
sionais treinados para me-
lhor atender os clientes.
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Na última edição trouxe-
mos algumas informações so-
bre os projetos culturais do
Guaraú, como o Cine Curta Co-
munidade e o Bloco Afro-Bra-
sileiro Aiyê Itatins, que vão de
vento em popa, envolvendo a
comunidade. A oficina de Mo-
saico em Vidro, entretanto,
que estava se organizando, só
iniciou no dia 18 de fevereiro,
contando com a participação

Oficina de mosaico do Guaraú em ação!

de 8 mulheres, todas morado-
ras do Guaraú, inclusive do Pe-
requê.

A ação, realizada na própria
oficina do coordenador, o pro-
fessor Wagner Dias, e monito-
rada por seu filho Pedro, foi um
sucesso, tendo produzido diver-
sas mandalas representando
pássaros nativos do Guaraú e
borboletas. Após a oficina, o
grupo levou suas obras até à

avenida central do bairro, que
inicia na famosa Padaria do Ju-
arez, e fixou os mosaicos em
dez postes do canteiro central,
mostrando aos passantes as
maravilhas da fauna local, tão
pouco conhecida até pelos
próprios moradores. Duran-
te as próximas oficinas, se-
rão produzidas mais obras
para incrementar a decora-
ção dos postes e atrair a aten-

ção de moradores e turistas. A
oficina é totalmente gratuita
e voltará às atividades ainda
em abril, aberta a moradores
de todas as idades e gêneros. In-
formações pelo Whatsapp 11 9
9495 2179.

Uma das propostas da ofi-
cina de mosaico, além de pro-
porcionar aos participantes
uma atividade lúdica, cultural
e eventualmente lucrativa, é o

PTB em Peruíbe com nova Executiva
m abril assumiu a nova
executiva do PTB da

cidade de Peruíbe. Presidida
pela ex-vereadora e agora pré-
candidata a Deputada Federal,
Luciana Castellan. A Castellan
é formada em Gestão Pública
e Pedagogia e conta com es-
pecialização em educação es-
pecial entre outros. Traz os pi-
lares do partido para a cidade,
Deus, Pátria e Família. O parti-
do conta com uma executiva
com grandes nomes, como o
Tenente Coronel Braga (FAB),
Dr. Edgard Delegado de Polí-
cia Classe Especial e Robert Co-
chrane ex-policial civil e empre-
sário. A representação femini-
na vem com expressão, com as
pedagogas Rosa da Estância,
Elaine Braga, e a Dra. Esme-
ralda Regina, advogada.

Vinicius Anelo, universitá-
rio, José Luiz, aposentado e
Dico, monitor ambiental, todos
de famílias tradicionais da ci-
dade completam o time da exe-
cutiva.

E
Observação de aves em Peruibe

A pré-candidata a Deputa-
da Federal Castellan (PTB) vem
com o apoio do Deputado Es-
tadual e pré-candidato Tenen-
te Coimbra (PL), representan-
te da nossa Baixada Santista na
ALESP. Conta com o aval do
presidente Estadual do PTB
Otávio Fakhoury e da Presi-

dente PTB Mulher Sandra
Campos, para ser a pré-candi-
data da Baixada Santista, com
o pensamento de uma nova e
importante opção para expan-
dir fronteiras, proteger a li-
berdade, a letra da consti-
tuição e um mercado livre e
inovador.

objetivo central do Projeto
Guaraú Vivo: ilustrar, através
de arte e cultura, as riquezas
naturais desta pequena parte
da Mata Atlântica, talvez a
mais preservada do país! Assim,
com propostas que envolvem
ação e informação, pretende-
se incentivar os moradores a se
apropriar e preservar o patri-
mônio ambiental da região,
cobrando também dos turistas

o respeito ao santuário que vi-
sitam. Muitos chegam ao Gua-
raú com imensas caixas de
som, espantando os pássaros e
não deixando a população dor-
mir durante as temporadas. Ou-
tros ocupam a praia para fazer
churrascos ou piqueniques, sem
levar de volta seu lixo. Não são
raras as vezes em que se en-
volvem em brigas e confusões
por excesso de bebida.

ochileiros Pousada
e Observação de
aves, está localiza-

da na Cidade de Peruibe/SP na
linda e tranquila Praia do Gua-
raú. Próximo à Estação ecoló-
gica Juréia Itatins, em Área de
Proteção Ambiental. Você fica-
rá hospedado em um ambiente
tranquilo e acolhedor dentro de
um paraíso ecológico da Mata
Atlântica com rios limpos, ca-
choeiras refrescantes, praias
selvagens e uma floresta exu-
berante que abriga uma rica
fauna. As aves são uma atração
à parte em nossa pousada que
atrai turistas de todo o mundo,
que vêm praticar a observação
de aves na região. Venha se sur-
preender no Guaraú, um ver-
dadeiro tesouro ecológico no li-
toral sul do estado de São Pau-
lo.

Em 2012 começamos a or-
ganizar o turismo de observa-
ção de aves na cidade de Peru-
íbe e região, quando comecei a
guiar meus primeiros Clientes
observadores de aves em Peru-
íbe em 2012, sentimos falta de
pousadas e hotéis especializa-
dos em atender o turista de
observação de aves. Vale lem-
brar que o turismo de observa-
ção de aves nos Estados Unidos
gera em torno de 100 bilhões
de dólares por ano.

Sabendo do potencial de
Peruibe em especial Guarau,
em espécies de aves no local.

Hoje temos um levantamen-
to de aves só no bairro do Gua-
raú de mais de 412 espécies de
aves entre residentes e migra-
tórias.

Na área geral da Cidade de
Peruíbe-SP, estamos com mais
de 450 espécies, registradas,
registro feito pelo nosso moni-
toramento ou pelo Coap-Centro
de observação de aves de Peru-
íbe, ou observadores que vem
do Brasil ou do mundo todo ver
nossas aves.

Hoje a equipe do Mochilei-
ros, podemos dizer que nesses
11 anos na observação de aves
em Peruíbe, conseguimos colo-
car a cidade e Região no Mapa
da Observação de aves do Mun-
dial, recebendo turistas de todo
Brasil e Mundo.

Já recebemos turista da In-
glaterra, Espanha, Suíça, Irlan-
da, França, Australia, Holanda,
Israel, Japão, Rússia, Turquia,
Portugal, Itália, Suécia, Argélia,
Alemanha, China, Estados Uni-
dos, Costa Rica, Chile, Argenti-
na, Colômbia entre outros paí-
ses.

Sabemos que o turismo de
observação movimenta uma
boa fatia da economia do Brasil

como local por onde passa, hoje
aqui em Peruíbe o Mochileiros
tem uma boa parceria com Ho-
téis, Pousadas, Hostel, restau-
rantes, padarias, pizzarias, su-
permercados locais entre ou-
tros comércios que sempre in-
dicamos aos nossos clientes, é
um turismo limpo e que só traz
benefícios ao comércio local,
principalmente no litoral onde
a alta temporada desse turis-
mo é no inverno.

Eu Fábio Barata e minha Es-
posa Elen dias, estamos atuan-
do nesse turismo há mais de 10
anos, recebendo turistas o ano
todo em Peruibe.

Apesar dela ser uma obser-
vadora de aves e amante das
aves nos dividimos nas tarefas
do Mochileiros, eu fazendo os
Guiamentos entre Peruibe e
Itanhaém e ela cuidando da
Administração do Mochileiros e
dos nossos comedouros, vale
lembrar que fomos pioneiros, a
primeira pousada a montar co-
medouros e receber turistas de
observação de aves,

Peruíbe se destaca por ter
algumas espécies endêmicas de
Mata Atlântica e algumas ame-
açadas de extinção entre elas,
Saíra-sapucaia, Papagaio de
Cara roxa, Choquinhas, pica-
paus entre outras.

Entre nossos Roteiros, so-
mos pioneiros no Litoral sul de
São Paulo em organizar as pri-
meiras expedições de aves Ma-
rinhas, Orientados pelo Biólogo
Fábio Olmos e sua Esposa Rita
Souza, hoje somos referência no
Brasil no Turismo de observação
de aves Marinhas.

Observar aves hoje é consi-
derada como um terapia, indi-
cada por muitos terapeutas, se
você leu essa matéria e estiver
querendo se conectar com a
natureza ou relaxar um pouco,
vale lembrar que em qualquer
cantinho da cidade até mesmo
no seu quintal, você já pode ini-
ciar a sua observação de aves,
não precisa ter câmeras ou bi-
nóculos para curtir a observa-
ção de aves é só olhar ao seu
redor e curtir as lindas e colori-
das aves que temos em nossa
cidade, ou se filiar-se aos Clu-
bes de observadores de aves da
sua cidade ou região.

M
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DIMENSÃO, ESCOLA CAMINHO DO SOL,
BERÇÁRIO E UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
O Jornal de Peruibe

foi convidado a co-
nhecer as novas instalações
do Centro Educacional, que
incorpora a Escola Dimen-
são, Escola Caminho do Sol
e o polo da Universidade Es-
tácio de Sá, afinal são 25
anos de Escola Dimensão
em Peruibe. Durante a nos-
sa visita acompanhada pelo
mantenedor Alberto eu fi-
quei encantada com o ber-
çário que funciona em ou-
tro local mas fica bem pró-
ximo ao Centro Educacional,
um espaço totalmente pre-
parado para receber bebês
a partir de 4 meses de vida,
logo na entrada colocamos
sapatilhas descartáveis,
houve a medição de  tem-
peratura  corporal, higieni-
zação das mãos e máscara
facial, tudo isso sem ne-
nhum aluno no berçário. A
infraestrutura  é completa,
com salas de descanso, sa-
las de aula, área de lazer,
lactário, acomodações segu-
ras para os bebês, cozinha
totalmente adaptada para os
alunos que são do período
integral, semi-integral ou
parcial, pois os mesmo fa-
zem suas refeições num
ambiente impecável com
toda alimentação preparada
pela nutricionista do berçá-
rio. A estrutura física tem no
piso um revestimento anti-
derrapante que amortece
quedas e de fácil limpeza,
banheiros adaptados, ótima
iluminação e ventilação. A
equipe é formada por pro-
fissionais capacitados es-
sencial para garantir segu-
rança, tranquilidade e, aci-
ma de tudo bem estar para
o bebê e toda família.

No Centro Educacional

funciona o ensino Funda-
mental I e II, Ensino Médio,
Técnico e o Polo da Univer-
sidade Estácio de Sá. A nova
sede é adaptada para cadei-
rantes, conta com 10 salas de
aula, laboratório de ciênci-
as biológicas, sala de robó-
tica, sala de estudos com li-

vros e vários computadores
de última geração, quadra
poliesportiva, bicicletário,
cantina, secretaria, admi-
nistração, sala dos professo-
res, banheiros masculinos e
femininos, tudo distribuído
num amplo espaço . A base
do sistema de ensino é a

pedagogia afetiva, Sistema
Maxi de Ensino.

O Polo da Universidade
Estácio de Sá forma profis-
sionais em diversas áreas e
tem a disposição toda estru-
tura que o aluno necessita
para entrar no mercado de
trabalho.


