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A comida é uma das melho-
res maneiras de celebrar a ami-
zade. As primeiras confraterniza-
ções sempre começam em volta de 
uma bela mesa, com sabores e co-
res que rementem nossa memória 
a muitos lugares, histórias e lem-
branças. Veja essa receita da chef 
Patrícia da Paz, cheia de tradição.

Polenta Cremosa com 
Ragu de Linguiça

Ingredientes para a polen-
ta: 2 litros de água, caldo de le-
gumes (opcional), 400 g de fubá, 
2 colheres (sopa) de manteiga, 1 
colher (sopa) de sal, 100g queijo 
parmesão, 100ml de leite.

Modo de preparo: Em uma 
panela, leve a água (com o cal-
do de legumes opcional), ao fogo 
e acrescente o sal e a manteiga. 
Quando iniciar a fervura, acres-
cente o fubá dissolvido em um 
copo de água e mexa sem parar 
para não empelotar. Deixe a po-
lenta cozinhar por 30 minutos em 
fogo baixo, assim que estiver co-
zida, acrescentar o leite o queijo 

parmesão ralado, mexer até ficar 
cremosa, servir em seguida.

Ingredientes para o ragu: 
500g de linguiça toscana suína, 
100g de cebola em cubos peque-
nos, 1 dente de alho amassado, 1 
colher de óleo, 200ml de extrato 
de tomate, salsinha e cebolinha a 
gosto, pimenta caiena a gosto, sal 
a gosto, páprica defumada a gosto.

Modo de preparo: Aqueça 
uma panela, enquanto isso, reti-
re as linguiças da pele e coloque 

na panela, mexendo até dei-
xar os grumos bem soltinhos. 
Acrescente a cebola, o alho e 
continue refogando até dourar, 
acrescente o extrato de tomate, 
o sal, a pimenta caiena (uma pi-
menta com picância bem acen-
tuada)e a páprica. Deixe cozi-
nhar por mais alguns minutos, 
acrescentando água ou caldo 
de legumes opcional), se dese-
jar para equilibrar o molho. E 
agora só servir juntamente com 
a polenta, finaliza com a ceboli-
nha e salsinha picadinhos...
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Turismo brasileiro perdeu 
R$ 55,6 bilhões em 2020, 
mostra FecomercioSP

O turismo brasileiro perdeu 
R$ 55,6 bilhões em faturamen-
to em 2020 em comparação ao 
ano anterior, aponta pesquisa da 
Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de 
São Paulo (FecomercioSP). Os 
R$ 113,2 bilhões significaram o 
pior resultado da receita desde 
que a Entidade começou a fazer 
o estudo, em 2011, e representou 
um rombo de 33% em compara-
ção com o que o setor faturou em 
2019.

Principal impactado pelas 
medidas de restrição de circula-
ção de pessoas no início da pan-
demia, a partir de março, o setor 
aéreo encabeçou o desempenho 
negativo, perdendo pouco mais 
da metade (50,8%) do seu fatu-
ramento anual em 2020. Foi, so-
zinho, responsável por 16,2 pon-
tos porcentuais da retração de 
33% do turismo como um todo. 
No auge da crise de Covid-19, a 
oferta de assentos nos aviões che-
gou a cair 95%, de acordo com a 
Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac).

Depois das companhias aére-
as, foram os serviços de alimen-
tação e alojamento, como ho-
téis e pousadas, que registraram 
a maior queda no faturamen-
to: -36% em comparação a 2019 

- 10,9 pontos porcentuais de con-
tribuição no resultado global do 
turismo. O dado também se expli-
ca pelos meses em que as pessoas 
ficaram em quarentena em qua-
se todo o País, no segundo semes-
tre de 2020.

Em seguida, os setores turís-
ticos que mais sofreram foram 
as atividades culturais, recrea-
tivas e esportivas, que viram o 
faturamento cair 27,6% no pe-
ríodo, as empresas de transpor-
te terrestre (12,9%), assim como 
as locadoras de veículos e agên-
cias de viagens (12,1%).

Ruptura do crescimento

A retração expressiva regis-
trada em 2020 encerrou um pe-
ríodo de três anos positivos para 

o turismo brasileiro, com média 
de crescimento do faturamen-
to anual de 1,8%. Em 2017, por 
exemplo, o setor fechou suas re-
ceitas em R$ 162,6 bilhões, sen-
do que, dois anos depois, faturou 
um total de R$ 168,8 bilhões. O 
melhor ano da série histórica foi 
2014, quando o turismo teve R$ 
187,7 bilhões em faturamento.

A recuperação, a partir de 
2017, vinha depois de um biênio 
ruim entre 2015 e 2016, mas o tu-
rismo se apoiava, principalmen-
te no crescimento médio de 4,3% 
ao ano registrado do início da sé-
rie histórica até 2014. Segundo a 
FecomercioSP, se esse ritmo con-
tinuasse até hoje, o setor já esta-
ria faturando na casa dos R$ 230 
bilhões por ano - 103% a mais do 
que o registrado em 2020.
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Queda encerrou período de três anos em que o setor teve 
crescimento médio de 1,8% do faturamento anual

Moradores do bairro esperam 
por recapeamento da via

A Rua Francisco Alvares, 98 
no bairro Sítio Barrocada está 
esburacada há anos, moradores 
da região fizeram a solicitação 
no aplicativo 156, porém, o pe-
dido ficou indeferido. Entramos 
em contato com a Prefeitura 

de São Paulo, por meio da 
Secretaria Municipal das Sub-
pre feituras, que informou que 
está fazendo o planejamento do 
cronograma de vias que recebe-
rão o serviço de recapeamen-
to este ano, desenvolvido pelas 

equipes técnicas. Somente na 
região de Jaçanã, entre janeiro 
de 2020 e janeiro de 2021, mais 
de 4.100 buracos foram tapados. 
Em toda a cidade, no mesmo pe-
ríodo, foram tapados 140.250 
buracos.
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A Rua Francisco Alvares, 98 no
bairro Sítio Barrocada toda esburacada

Bairro Sítio Barrocada espera por 
recapeamento da via

Sítio Barrocada Festival Digital Curta Campos do Jordão 
celebra 10 anos de atuação do Cineclube 

Araucária na Serra da Mantiqueira
Estão abertas, até o dia 25 

de fevereiro de 2021, as ins-
crições para o Festival Digital 
Curta Campos do Jordão. Pro-
duzido pela Associação Cultural 
Cineclube Araucária, o FDCCJ 
acontecerá de modo totalmen-
te virtual com Mostras Com-
petitivas de Curtas-Metragens, 
entre os dias 21 e 28 de abril, além 
de sessões especiais e Oficinas de 
Produção Audiovisual.

Interessados em inscrever 
seus filmes, devem acessar o site 
do evento, www.festivaldigital-
curtacj.com.br, onde estão dis-
poníveis as informações: datas, 
regulamento, formulário de ins-
crição, condições para participa-
ção e detalhes da premiação.

Além do troféu, todos os 
vencedores receberão prêmios 
em dinheiro da ordem de R$ 
3.000,00 como estímulo para 
o incremento da produção au-
diovisual brasileira com qua-
lidade técnica e artística. No 
total, a premiação atingirá a 
casa dos R$ 30.000,00. Um dos 

destaques do festival é o Prêmio 
Regional para o Melhor Curta 
produzido na Mantiqueira, Vale 
do Paraíba e Litoral Norte de 
São Paulo, tanto para os eleitos 
pelo Júri Oficial, quanto pelo 
Júri Popular.

O Júri Popular - por votação 
on-line - vai escolher o Melhor 
Curta Nacional e o Melhor 
Curta Regional. O Júri Oficial 
tam bém vai eleger o Melhor 
Curta Regional e ainda será res-
ponsável pela premiação dos me-
lhores curtas nacionais nas cate-
gorias: Ficção, Documentário, 
Animação, Ex pe rimental, In-
fan til, além da Melhor Direção e 
Melhor Roteiro Original.

A programação completa 
do FDCCJ prevê uma Sessão 
Especial para as pessoas aten-
didas pela APAE de Campos 
do Jordão e a realização de 
Oficinas de Formação na área 
do audiovisual (grátis e on-li-
ne), abertas a todos os interes-
sados, ministradas por reno-
mados profissionais brasileiros, 

como o cineasta Jeferson De, a 
roteirista e produtora Cristiane 
Arenas e o diretor e professor de 
cinema Ralph Friedericks.

A sede da Associação Cultu-
ral Cineclube Araucária que, 
em março de 2021, completa 
10 anos de atividades ininter-
ruptas em Campos do Jordão e 
Região, o Festival Digital Curta 
Campos do Jordão - FDCCJ 
acontece graças a recursos pro-
venientes da aplicação da Lei 
Federal 14.017 de 29 de ju-
nho de 2020 - Lei Aldir Blanc 
- por ser uma das propostas se-
lecionadas pelo Programa de 
Ação Cultural da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
do Estado de São Paulo - Edital 
ProAC Expresso LAB 40/2020 
- para ser produzida pelo Cine-
clube Araucária em março / 
abril de 2021, com o apoio da 
Prefeitura de Campos do Jordão 
(SP), através de sua Secretaria 
de Valorização da Cultura, e do 
Convention Bureau de Campos 
do Jordão e Região.


