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Abbey Road no Centro de Santos
Eleita na Inglaterra como melhor cover
dos Beatles no mundo, a banda paulistana
Beatles Abbey Road abre, na próxima sexta-feira, 6 de julho, às 20h, o programa de
show no Palco da Rua XV com a Rua do
Comércio do 4º Festival Santos Café. Durante os quatro dias do evento, 14 shows
ocuparão esses dois locais do Centro Histórico. A programação é gratuita e termina

na noite de 9 de julho.
A banda Beatles Abbey Road apresenta um espetáculo cênico que descreve, com
fidelidade, a trajetória do conjunto
londrino. É o único grupo no País que possui uma coleção autêntica de figurinos e
instrumentos, entre eles três violões – um
Martin, um Gibson e outro Epiphone – e
uma bateria Black Oyster, de 1965, idêntica

à usada por Ringo Starr. A banda também
foi a única representante brasileira a tocar
na Beatles Week, realizada anualmente em
Liverpool.
Ainda no dia 6, a partir das 18h, restaurantes e bares promovem o Happy Centro,
com música ao vivo.
Acompanhe a programação pelo site
www.espacoaberto.com.br.
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Editorial

Pacote de veneno

Fotos: Divulgação

Até o fechamento da edição 500 do Espaço Aberto, a Câmara dos Deputados ainda não tinha votado o PL 6299/2002, que altera
a Lei dos Agrotóxicos, liberando uso amplo de pesticidas nas lavouras, aumentando a quantidade de veneno nos alimentos
que vão à mesa do brasileiro. O pacote de veneno como está sendo chamada a propositura que contempla a bancada ruralista
da Casa é um acinte à saúde e ao meio ambiente. Última página
Divulgação

Guarujá
O Município completa neste sábado (30), 84 anos de
emancipação político-administrativa. Às 16h, na Praia das
Pitangueiras a Esquadrilha da
Fumaça fará uma apresentação em comemoração à data.

Izzy Gordon, presença
confirmada na 7ª edição
do Santos Jazz Festival
Divulgação

Praia Grande

Mourão
realinhará
salários
Página 4
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EDITORIAL
O Brasil parece estar à deriva e os pseudos cerígenos nas lavouras é condenar a população à
representantes do povo fazem o que dá na telha, morte lenta e dolorosa.
desde que em proveito próprio. A cada dia rasgam
Pode parecer piegas, mas no momento em que
um pedaço da Constituição, a Carta Magna do País a ANS – Agência Nacional de Saúde Complee transformam a Nação num vespeiro de malefícios mentar autoriza as operadoras de planos de saúao povo como pretende a bancada ruralista que, a de a cobrar até 40% do valor do convênio por
portas fechadas, votou o Projeto de Lei
procedimento em coparticipação e fransobre a regulamentação de agrotóxicos Pacote de quia, a fila do SUS-Serviço Único de Saúveneno de cujo projeto original é perfeito, mas
sem ouvir médicos, cientistas, órgãos ligados à saúde e ao meio ambiente.
que na prática não se apresenta como tal, vai
Até o fechamento desta edição a matéria ain- aumentar, retirando a saúde do país da UTI onde
da não tinha sido votada no plenário da Câmara, se encontra a muito tempo, levando-a ao patíburestando até então um fio de esperança que a lo para que os condenados (pobre povo brasileiCasa considere que o Brasil já consome produtos ro) pereçam à espera de vagas em hospitais púquímicos demais. Aceitar a liberação de mais pro- blicos ou filantrópicos, se é que estes últimos
dutos (que já foram proibidos) considerados can- vão resistir.

Espaço Aberto

Espaço Aberto – 500 edições
*Noemi Francesca de Macedo

E chegamos a 500 edições.
“Há um espaço aberto na
cidade. O nosso Espaço
Aberto, um jornal, onde o respeito profissional aos nossos
leitores, anunciantes, entrevistados, colaboradores e às nossas fontes de informação será
ponto fundamental. Firmamos
o compromisso de fazê-lo sério e imparcial”.
Há exatas 500 edições, o
texto entre aspas acima, iniciava o primeiro editorial do Jornal Espaço Aberto (EA), ou
seja, mostrávamos ao leitor o
perfil da publicação e compromisso que se mantêm inalterados.
Se olharmos para trás veremos uma jornada árdua para
nos mantermos de pé, tal as dificuldades da liberdade em todos os sentidos para estamparmos os fatos como eles acontecem, independentemente dos
protagonistas. Mas tem valido
a pena!
Olhando para trás, vemos
que a sociedade continua lutando para a solução de problemas pontuais, os mesmos es-

tampados na primeira edição do Espaço
Aberto, acrescidos
de novos imbróglios
advindos da evolução do tempo e da
tecnologia.
Na edição nº 1
do Espaço Aberto
(novembro de 1987)
os auditores fiscais
reclamavam de perdas salariais e estavam em campanha
pela recuperação de
ganhos defasados.
Nesta última semana de junho de 2018,
essa mesma categoria tem realizado assembleias para tratar do mesmo tema.
Nesta trajetória
de 500 edições, muitos colaboradores
passaram pela Redação, pelas
páginas impressas, edição online, enfim, pela vida do EA.
Outros tantos continuam a fazer parte da “loucura sadia” que,
segundo o educador Paulo Freire, é aquela que enfrenta o que
é óbvio, como a comodidade própria e alheia em prol da melhoria geral. A todos, nosso muito

obrigado e aos que já se despediram desse plano, nossa homenagem póstuma.
Diante dessa marca 500
edições, só nos cabe olhar para
frente e manter o compromisso firmado lá atrás.
*Noemi Francesca de Macedo –
Editora do Jornal Espaço Aberto

Nunca um Governador de São Paulo foi tão aguardado
na Baixada Santista, especialmente em São Vicente, a primeira cidade do País, como é o atual ocupante do Palácio
dos Bandeirantes, Marcio França (PSB).
Ex-prefeito de São Vicente, mantém residência na cidade e pode ser encontrado, num final de tarde de sábado, ao
lado da esposa fazendo compras de última hora em um supermercado na Av. Presidente Wilson, no bairro Itararé, França, desde que assumiu o Governo há quase 3 meses, é visto
como a porta da salvação para uma série de entraves (do
menor ao maior), desde a remodelação de praças, passando
por instalações de unidade de saúde à liberação de verba
para mega empreendimentos municipais em parceria com
Governo Federal ou não.
A grande expectativa é que ele venha à cidade de origem, São Vicente, nos primeiros dias de julho para falar
sobre o projeto de reurbanização da Praia do Itararé. Há
informações que moradores do Parque Prainha, Vila Margarida e Rio Branco (Área Continental) se preparam para entregar em mãos, uma série de reivindicações que entendem
ser de competência do Estado e se não for, este talvez possa
dar uma ‘forcinha’.
Transparência I – Em Santos o
vereador Manoel Constantino
(PSDB) cobrou da Administração Municipal a divulgação dos
valores que estão sendo gastos
com o informativo “MURAL”,
conforme determina a Lei 2.823/
2012.
Transparência II - Idealizado recentemente pela Ouvidoria Municipal, os cartazes estão sendo
afixados em pontos comerciais,
coletivos, entidades de bairros e
próprios municipais, enfim, “pelos quatro cantos da cidade”
como diz Constantino, que considera a omissão relacionada à
informação de quanto do dinheiro do contribuinte está sendo
empregado para produzir o material, muito grave pois “turva a
transparência dos atos praticados pela administração”.
Transparência III – Para manter
a transparência dos atos públicos municipais, apesar de alinhado ao prefeito Paulo Alexandre,
também do PSDB, o vereador
Constantino enviou cópia da
cobrança de transparência ao
Ministério Público.
Direito – O deputado Federal
João Paulo Papa (PSDB) apresentou a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC), que prevê
inclusão do Saneamento Básico
no rol de direitos sociais dos bra-

sileiros. Para o parlamentar que
já foi superintende da Sabesp na
Baixada Santista, “água de qualidade e esgoto tratado e coletado são serviços que mudam a
vida das pessoas, de uma cidade e de um País”.
Leitos hospitalares - Enfermeira do SUS com especialidade em
Urgência e Emergência, Sira Silva, presidente do Partido da
Mulher Brasileira (PMB) de Cubatão, fez um alerta sobre os riscos da redução de leitos de unidade Semi-Intensiva em troca de
leito de Emergência, no ProntoSocorro Central da cidade. Sira
destaca a importância do atendimento hospitalar de urgência do
município, ladeado por importantes rodovias além de sediar Polo
Industrial.
Homenagem – Em comemoração
aos 70 anos de existência, a Câmara Municipal de Guarujá, em
sessão solene realizada nesta
semana, homenageou ex-vereadores: o atual prefeito Válter Suman (vereador no período de
2001/2008), o mais antigo vereador da cidade, atualmente com
84 anos, Edson dos Santos Cláudio (legislaturas de 1969 a 1973);
Maristela Ramos, atualmente
com 73 anos (período 1989/1996)
e Roberto Nascimento (legislou
de 1973 a 1992).
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“Princesa Isabel” entra em recuperação

N

este sábado, 30 de junho, há exatos 7 anos,
a Câmara Municipal
de Santos deixava o Palácio
José Bonifácio, sede da Prefeitura e transferia-se para o
“Castelinho”, antiga sede do
Corpo de Bombeiros, na Vila
Nova.
Com a saída do Paço Municipal, o Legislativo deixava
para trás, uma das salas mais
bonitas da Cidade, a Sala Princesa Isabel, que durante 73
anos funcionou como plenário.
De acordo com a Prefeitura, no início de julho, começa a
recuperação do local com o objetivo de criar um ambiente harmônico com o Salão Esmeraldo Tarquínio. O projeto de restauração é do arquiteto Ney
Caldatto, que integra a equipe
do Departamento de Planejamento de Obras, da Secretaria

de Infraestrutura e Edificações
(Siedi) e será executado pela
Construtora Tecnibras (vencedora da licitação) com verba de
convênio com o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos
(Dadetur). O investimento tem
custo estimado de R$ 3,7 milhões e destina-se a restauro,
equipamentos e mobiliário.
Restauro – O restauro envolve as pinturas dos murais,
com os elementos decorativos,
caixilhos, vitrais e lustres serão
dos caixilhos, vitrais e lustres.
O piso em madeira será lixado,
calafetado e receberá nova resina, enquanto os circuitos elétricos serão revistos, com todas as lâmpadas em LED e no
lugar das antigas mesas e cadeiras dos vereadores serão
colocadas poltronas em madeira com estofamento, em design

contemporâneo, para auditório.
A mesa original que está no
palco, será mantida. A sala
será climatizada e contará com
novo sistema multimídia, com
tela em LED e sonorização.
A Sala Princesa Isabel está
localizada no 2º piso do Paço
Municipal e a intervenção que
será iniciada neste princípio de
julho, no edifício, inclui adequação dos espaços do 5º andar,
para que seja aberto aos munícipes.

A belíssima Sala Princesa Isabel deverá ter reforma
concluída em 15 meses
Divulgação

Vila Criativa
Neste sábado (30), às 11h, o
bairro Vila Nova em Santos, ganha
uma unidade da Vila Criativa, instalada na Praça Rui Ribeiro Couto.
O espaço homenageará Nelson
Antunes Mattos, ex-conferente de
carga e descarga do Porto de Santos, advogado e contador, vereador por 26 anos consecutivos e
presidente do Legislativo Santista no biênio 1975-1976.

Cellula Mater

Direto de Tapiratiba para São Vicente
sonho de estudante vira realidade
Yoshio Magário/PMSV

A estudante de 11
anos, Ana Laura da Silva Oliveira, da cidade de
Tapiratiba, interior de
São Paulo após pesquisa em sala de aula sobre
as cidades do Brasil, se
apaixonou por São Vicente, a Cellula Mater
Brasileira.
À medida em que se
aprofundava no trabalho escolar, Ana Laura Ana Laura e família recebida pelo prefeito Pedro Gouvea,
foi se encantando com
realizou seu sonho de estudante
a história de São Vicente, principalmente por ser a primeira cida- no município. E neste mês de junho, o
de do País. Com a pesquisa em mãos e sonho da estudante se concretizou.
Ela, seus pais e irmãos passaram dois
com informações sobre os pontos históricos e turísticos a jovem passou a so- dias na Cellula Mater. Recebida pelo prenhar em conhecer tudo aquilo que só feito, Ana Laura disse que sua grande
expectativa era conhecer a Ponte Pensil,
sabia através da tarefa escolar.
O sonho passou para o papel. Em um no que foi prontamente atendida. Após
projeto da escola em que estuda, a EMEF o passeio de barco pela baia de São ViMonsenhor João Luiz do Prado, escreveu cente, a jovem foi conhecer o Parque Ecouma carta contando o desejo de conhecer lógico Voturuá, e lá, outro deslumbre:
a Cidade. O texto foi parar nas mãos do “Nunca tinha visto um hipopótamo e um
prefeito Pedro Gouvêa e logo a Secretaria leão de perto e achei muito legal”, disde Turismo (Setur) organizou meios de tra- se a garota de Tapiratiba, cidade com
zer Ana Laura e a família para um passeio pouco mais de 12.700 habitantes.

A primeira dama do Estado,
Lúcia França, estará presente ao
ato. A obra foi realizada em parceria com o Governo do Estado (por
meio da Secretaria de Planejamento e Gestão) e a unidade contará
com uma padaria artesanal, fruto
de convênio com o Fundo Social
de Solidariedade do Governo de
São Paulo.
Os equipamentos foram doa-

dos pela empresa DP World Santos.
O atual vereador santista, Braz
Antunes é filho do homenageado.
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Prefeitura propõe revalorização dos salários de servidores
Foto: Divulgação

A

crise financeira que assola o país, não chegou à
Praia Grande e a prova
disso é que o prefeito Alberto
Mourão (PSDB) vai promover a revalorização dos salários de todas
as categorias da Administração
Municipal.
Para que isso fosse possível, a
Prefeitura teve a proposta em forma de Projeto de Lei aprovada em
tempo recorde na Câmara, poucos
dias antes do recesso do Legislativo que começa oficialmente dia
1º de julho (segunda-feira). Aprovada a Lei, 76 cargos terão alteração no salário a partir de julho.
O projeto de Lei deu entrada
no Legislativo dia 22, tramitou rapidamente pelas comissões e foi
aprovado em segunda votação na
sessão do dia 26, ou seja, em apenas dois dias úteis.
Em mensagem à Câmara o prefeito explicou que a medida visa
promover o realinhamento de salários e vencimentos das diversas
categorias de trabalho, equacionando demandas do próprio Sindicato dos Trabalhadores Municipais da Estância Balneária de
Praia Grande e da classe trabalhadora, dando um tratamento especial à Guarda Civil Municipal, que
além da revalorização salarial terá
mudança na estrutura organizacional da Secretaria de Assuntos de
Segurança Pública, visando maior
qualidade e eficiência na prestação de serviços.
O Projeto de Lei atende ainda
antigas reivindicações de diversos
cargos operacionais e administrativos, como por exemplo, os de

Prefeito Mourão fará, em julho, realinhamento de salários

Atendente de Educação I, Servente, Servente I, Servente II, Pedreiro, Carpinteiro, Pintor, Agente Administrativo, Agente de Trânsito,
Trabalhador e Fisioterapeuta. A
legislação aprovada pela Câmara
Municipal, fará com que o salário
base do agente administrativo, por
exemplo, passe de R$ 1.528,38 para
R$ 1.800,00. Já o cargo de trabalhador, que tinha rendimentos de
R$ 1.309,70, agora terá a remuneração de R$ 1.440,00.
Segundo a Administração,
para que fosse possível a medida,
foram realizados estudos dos técnicos de planejamento econômico, que levaram em conta, em especial, o atual cenário econômico
do País. Em maio os servidores
obtiveram reajuste de 3%, superior à inflação acumulada no período dos últimos 12 meses pelo IPCA
(Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo) que atingiu
2,76%.
De acordo com o prefeito de

Guarujá

Greve de ônibus
marcada para terça-feira
Guarujá deve amanhecer na
próxima terça-feira (3 de julho), sem
transporte coletivo. Os motoristas
e demais empregados da Translitoral Transportes Turismo decretaram greve a partir dessa data por
não aceitarem o reajuste salarial de
1,69% proposto pela empresa.
Os trabalhadores reivindicam
correção de 2,5%, a exemplo do
acordo fechado pelos colegas

empregados das empresas Br
Mobilidade e Piracicabana. A greve, segundo dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Santos e
região depende da resposta da
empresa. Caso não cheguem a um
acordo, os mais de 50 mil passageiros diários das 34 linhas de
ônibus da Translitoral de Guarujá, ficarão a pé.

Praia Grande, após cinco meses de
exercício foi possível avaliar e perceber uma sutil melhora na arrecadação atrelada a duas medidas: a
primeira é o aperfeiçoamento do
setor de Execução Fiscal da Prefeitura, que em conjunto com o
Poder Judiciário vem resgatando
débitos tributários há anos inscritos na Dívida Ativa refletindo na
redução da inadimplência que chegou próximo aos 30%. A segunda
ação foi a redução de gastos considerados supérfluos e controle de

despesas de consumo através de
medidas internas de cada Secretaria Municipal.
Ainda conforme o Chefe do
Executivo Municipal foi possível
oferecer aumento de salários, que
se apresenta completamente “acima da curva” do que foi percebido nos municípios brasileiros, obedecendo proporcionalmente os
desequilíbrios encontrados nos
cargos. “Esta ação é fruto de muito planejamento e ações eficazes
de gestão, mas demanda um dis-

pêndio de recursos significativo
que o Município deverá suportar
em virtude dos gastos evolutivos
nos próximos anos”, explicou, ressaltando ainda na mensagem que
a revalorização não substitui em
hipótese alguma a intenção da Administração Municipal de implantar Planos de Carreiras para as categorias ainda não contempladas.
O Prefeito destaca ainda que
Praia Grande é um dos poucos
municípios que mesmo diante da
crise manteve e ampliou a oferta
de serviços com qualidade. “A revalorização dos salários não afetará essa oferta, ao contrário, trará ainda mais benefícios para a população, uma vez que o servidor
motivado se empenha ainda mais
em suas atribuições”.
Atualmente, Praia Grande
possui mais de 12 mil servidores
ativos, cerca de 1.200 aposentados e 400 pensionistas; mantendo cerca de 97% do quadro com
funcionários concursados, o que
configura uma máquina profissional não politizada. Os critérios para
a revalorização também serão aplicados no Cartão Alimentação.

Solidariedade

Sabesp realiza Desfile de Moda em
prol da Campanha do Agasalho
A Sabesp realiza no próximo dia
5 de julho, a partir das 19h30, a segunda edição do Desfile de Moda
Solidário em prol da Campanha
Metropolitana do Agasalho. O
evento acontece no Palácio Saturnino de Brito (Av. São Francisco,128) onde funciona a sede da
companhia de saneamento no
Centro de Santos. Estacionamento gratuito no local.
Os convites podem ser trocados antecipadamente, mediante a
doação de um cobertor novo, na
sede da empresa, das 8h às 17h,
ou na loja Vivi Bella Boutique, na
Av. Siqueira Campos, 610, bairro
Embaré, das 10h30 às 19h. Também
é possível fazer a troca na hora do
desfile. Os cobertores são destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Santos.
Mais informações sobre o desfile no site www.jornalespacoaberto.com,
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Morro da Penha ganhará nova creche

O

que hoje é um terreno baldio, cheio de mato e entulho, na Rua 4, no Morro
da Penha, segundo a Prefeitura de
Santos, dará lugar a uma nova creche onde serão atendidas 100 crianças de até quatro anos. A construção deve começar no próximo
semestre, mas o prazo de execução do projeto que prevê revesti-

mento da fachada em pastilha cerâmica, parque infantil e itens de
acessibilidade, como sanitários
acessíveis e elevador na unidade
escolar é longo: 15 meses.
A obra, uma ação integrada
entre o Governo do Estado, Fundação para o Desenvolvimento da
Educação (FDE) e Município, em
regime de colaboração, terá recur-

sos de R$ 2,3 milhões, por meio de
convênio assinado em 3 de abril
passado, ainda pelo então governador Geraldo Alckmin, que se
afastou do cargo para concorrer à
Presidência da República, e o restante será a contrapartida da Prefeitura. A Construtora Interiorana
Ltda. venceu a licitação com o preço de R$ 3.263.123,33.

Em 15 meses, terreno baldio abrigará uma nova creche
Divulgação

Peixe dorme?

Curso de férias no Aquário
O Aquário Municipal de Santos oferece 540 vagas para 23 cursos nas férias de julho. Inicialmente as inscrições terminam neste sábado (30), caso haja vagas remanescentes, a inscrições serão reabertas de 3 a 6 de julho, ou até que
sejam preenchidas. Para inscrição,
os responsáveis pelas crianças deverão se dirigir ao local
(Praça Vereador Luiz La Scala, Ponta da Praia), das 10h às 17h. A inscrição é condicionada à doação de
uma lata de leite em pó de 400g,
destinada ao Fundo Social de Soli-

dariedade.
A primeira semana dos cursos
será nos dias 11, 12 e 13, para crianças de 5 a 7 anos. As atividades
estão programadas para o período
das 9h às 12h, com foco em oficinas sobre cavalo-marinho, leãomarinho e pinguim. Das 14h às 17h,
as atividades envolverão idas à
praia e jogo de memória.
Para crianças de 8 a 11 anos,
oito atividades serão divididas entre os dias 17, 18, 19 e 20 de julho,
em dois períodos. O destaque dessa turma será a Visita Noturna - Os

Peixes dormem? das 19h às 21h. E,
durante o dia, os cursos vão explorar temas sobre lixo marinho com
mesa de investigação, água-viva
com jogo de adivinhação, cadeia
alimentar, bastidores do Aquário,
tubarões, prática na praia sobre
fósseis e organismos bioluminescentes (seres vivos que emitem luz).
Os adolescentes, a partir de 12
anos, poderão escolher também
entre oito cursos a serem realizados de 24 a 27 de julho. O tema das
conchas será explorado em atividades teórica e prática, mas haverá

Como não têm pálpebras, os
peixes não podem fechar os
olhos. O sono ou descanso se
caracteriza pela imobilidade
também sobre evolução dos animais marinhos, saúde da fauna
marinha, equinodermos (pele espinhosa) e conhecimento sobre peixes, além da biologia de mamíferos
aquáticos apresentada por jogo de
adivinhação e o papel do veterinário na conservação da fauna.

Banha destina
verbas para
escolas
As escolas municipais Cidade de
Santos e Olivia Fernandes, em Santos, foram contempladas com verbas
destinadas pelo Vereador Antonio
Carlos Banha Joaquim (MDB) oriundas de emendas parlamentares de acordo com a Lei Orçamentária de 2018.
A escola Cidade de Santos recebeu verba no valor de R$ 30 mil (trinta mil reais) para atender aos seus serviços de manutenção e melhorias enquanto a UME Olivia Fernandes garantiu recurso de R$ 20 mil (vinte mil
reais) para aquisição e instalação de
playground.

D
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Martins Fontes

Hospital também é poesia
Alexandre Neves

D

entro do moderno conceito hospitalar a tendência
é a de que essas unidades de saúde agreguem aos tratamentos convencionais, a prática
de atividades que visem amenizar
a ansiedade das pessoas tornando sua internação ou mesmo visita, ou espera por consultas e exames, a mais amena possível. Estamos falando da humanização no
ambiente hospitalar.
Em Santos, a Sociedade Portuguesa de Beneficência que há 18
meses oficializou seu Projeto de
Humanização Social, segundo frequentadores dos eventos sociais
que realiza, vem provando que,
além de instituição de saúde, é
também cultural.
Poesia – Anualmente, no mês
de junho, a Beneficência Portuguesa homenageia o médico, escritor e poeta Martins Fontes, considerado um dos dez melhores
poetas da língua portuguesa, e
neste ano, reuniu poetas, atores,
declamadores e admiradores do

Espaço Astral

Coral Canto Mágico
tem ensaio aberto
O Coral Canto Mágico de Cubatão (foto), que atua há mais de
20 anos na Baixada Santista, fará
um ensaio aberto, com entrada
gratuita, no próximo dia 5, às 19h,
na sede do Rotary de Cubatão (Av.
XV de Novembro, 90).
Com patrocínio da Petrobras, por
meio do Programa Petrobras Socioambiental e apoio do Rotary Clube
e da Prefeitura de Cubatão, o Coral

Divulgação

Diretores declamam na abertura do Café Poético
com Martins Fontes
homenageado no concorrido
“Café Poético com Martins Fontes”.
O evento foi aberto pelo presidente da instituição Ademir Pestana e pela diretora Maria de Lourdes Santos, que declamaram o

poema Honra, escrito pelo Dr. José
Martins Fontes, ou simplesmente
Dr. Zezinho, em homenagem a Beneficência Portuguesa, que ele
considerava sua segunda casa,
onde trabalhou, e nela veio a falecer em 25 de junho de 1937.
Com a participação do ator
Vanderlei Abrelli que interpretou
Martins Fontes, no curta-metragem “Como é bom ser bom”, do
cineasta Carlos Oliveira, com várias cenas gravadas na Beneficência, o encontro que contou com a
participação da Camerata do Instituto Histórico e Geográfico de
São Vicente, coordenada pelo músico Fabrizio Loureiro, através de
poesias e poemas, foi um bate
papo sobre a vida e obra do homenageado.

SIGNO DO MÊS: CÂNCER
22 de junho – 22 de julho

Silvia Helena

No último dia 21 de junho, às
7h07, o sol começou a transitar
pelo signo de Câncer, marcando
a estação do inverno e o solstício de verão no Hemisfério Norte. É um momento regido totalmente pelas emoções e pela Lua;
este primeiro signo da Água relaciona-se com a expressão primordial dos sentimentos; a emoção é vivida de modo simples,

coordenado pela regente Sonia
Onuki conta com mais de 60 crianças e adolescentes participantes e
já formou mais de 2 mil jovens.
Nova fase – O Canto Mágico
inicia nova fase com o Projeto para
a Formação de Professores, cujo
objetivo é desenvolver vivências
que ampliem a percepção estética
da arte, enriquecendo as estratégias didático-pedagógicas.

quase infantil. Um momento de
nos emocionar e ter altos e baixos
nessas emoções.
A Água de forma Cardinal revela uma interessante combinação
de fragilidade e força: a sua ação,
esse signo rege a maternidade, as
águas, os mares e os nossos humores, que nem sempre iguais ou
mesmo parecidos.
O sentido de família e de “tribo” é muito forte assim como o
sentimento de “pertencer” a um

determinado grupo com características familiares. Estaremos mais
caseiros, vivendo a nossa casa, os
nossos costumes e hábitos de
toda a espécie; a vida doméstica
ganha força, assim como os relacionamentos em família. Devemos
aproveitar esse momento para dissipar magoas e ressentimentos, e
buscar uma segurança na forma de
falar com as pessoas em geral.
Profissionalmente os nascidos
sob o signo de Câncer têm a ne-

cessidade de cuidar das pessoas,
por isso precisam de um relacionamento forte com o povo. Como
tem regência da Lua, trabalhar em
turismo ou mesmo em locais de
acolhimento como hotéis e restau-

rantes excelentes áreas para sua
atuação.
Nessa fase, vamos nos comprometer mais com nossos pares e no amor, muita coisa feliz
pode acontecer. Vamos surpreender as pessoas queridas. Mais
uma dica, nada de ficar pensando excessivamente no passado;
só pensamento feliz. A vida não
foi feita para curtir a melancolia.
Viva a Lua! E por falar nela,
observe que está em sua fase
crescente e linda no céu. Já olharam para o céu hoje?
Silvia Helena - Astróloga
Tel: 3466-4500 - Site: www.stellium.jor.br
E-mail: silvia@stellium.jor.br

Fotos: Alexandre Neves

A atriz Ana Maria Souza, a poetisa Regina Alonso e Wilma Reis
Lopes no animado “Café Poético com Martins Fontes”, na
Beneficência Portuguesa.

A escritora portuguesa
Tereza Teixeira
declamando Martins
Fontes na
Beneficência

Turismo

Museus santistas integram
rota turística do futebol
Francisco Arrais

Com início na próxima terça-feira (3), a
Rota do Futebol, turismo de experiência lançado esta semana no
Museu do Futebol,
instalado no Estádio
do Pacaembu, na capital, inclui o Museu
Pelé (foto) e o Memorial das Conquistas do Santos FC.
O projeto Rota do Futebol surgiu da união dos operadores dos
tours das arenas Allianz Parque
Experience, Casa do Povo-Arena
Corinthians, Morumbi Tour-São
Paulo FC e Santos FC - Vila Belmiro
com os dois museus ligados ao futebol no Estado de São Paulo - Museu do Futebol e Museu Pelé -, em
parceria com a Mais SP.
Os tours serão realizados de
terça a sexta, com saídas regulares, sendo que as arenas farão um
rodízio semanal para atender, dentro do mês, todos os dias de tour.
Já aos sábados, a Rota do Futebol
disponibilizará saída para as quatro casas parceiras, com a possibilidade de pick-up em alguns hotéis. O circuito será acompanhado
por um guia bilíngue durante todo
o passeio, além das visitas guia-

das que ocorrerão dentro dos museus e arenas visitadas. A duração terá 5 horas no total para os
estádios e arenas na capital, no
valor de R$ 102 por pessoa, e duração de 7 horas para Santos, no
valor de R$ 198 por pessoa.
Na próxima terça, a Rota do
Futebol terá visita à Arena Corinthians; no dia seguinte, à Allianz
Parque Experience, e na quinta, ao
Morumbi – as saídas serão do
Museu do Futebol, às 10h. Já no
dia 6, o roteiro envolve o Museu
Pelé e o Memorial das Conquistas
do Santos FC, com saída de São
Paulo às 9h. Aos domingos, há
saída para as quatro casas. As
vendas para as saídas da capital,
na primeira semana de julho, já
estão disponíveis no site da Mais
SP (www.maissaopaulo.com.br),
operadora oficial do roteiro.

IN
ESPAÇO
Para homenagear o médico e poeta santista Martins
Fontes (1884-1937), a diretoria da Sociedade Portuguesa
de Beneficência recepcionou
inúmeros amigos no Salão Nobre da instituição, cuja decoração no palco e ao lado dele,
reproduziu recantos da sala de
trabalho da casa do homenageado, cujo último endereço
foi Rua Joaquim Távora, 268,
ao lado do hospital.
••• A Escola de Choro e Cidadania Luizinho 7 Cordas, do Clube
do Choro de Santos, convidada
para participar de intercâmbio cultural em Paris, pelo Projeto Mistura Fina, de incentivo à música, enviará para o evento que acontece
de 16 a 25 de novembro, sete crianças e adolescentes da entidade
que poderão estudar e praticar
com os alunos franceses do Atelier 3 Tambours e com os brasileiros da Camerati, além de participarem de apresentações na cidade
francesa.
Os estudantes de choro terão
acomodação oferecida pelo Mistura Fina. Mas o grupo precisa de
auxílio para cobrir os custos de
viagem, alimentação e transporte. Interessados em contribuir podem entrar em contato com o diretor da Escola de Choro, Luis
Fernando Ortiz, pelo telefone (13)
99105-6315. Outras informações
no www.facebook.com/clube dochorodesantos.
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Escritor,
jornalista, crítico
literário e poeta,
Flávio Viegas
Amoreira, além de
declamar,
discorreu sobre
Martins Fontes,
médico-poeta que
escrevia até 80
poesias por noite

••• A 7ª edição do Santos Jazz Festival acontece de 26 a 29 de julho e
como sempre, com o melhor do Jazz. Entre as atrações já confirmadas,
Izzy Gordon, Orquestra Mundana Refugi, Afrojazz, Jesuton, DJ Negralha, Toninho Horta, Duofel, Carlos Malta, Robertinho Silva, Filipe Catto
& Adriano Grineberg e B-Negão. Participam da abertura do evento no
Sesc Santos, na quinta-feira (26/07), 21h, Afrojazz, Jesuton e DJ Negralha. Os demais artistas se apresentam no Arcos do Valongo em data a
serem confirmadas. O festival é gratuito.
Divulgação

O engenheiro Carlos Eduardo Estevam Torci, do Rotary Club de
São Vicente, toma posse como Governador do Distrito 4420 do
Rotary Internacional para o Ano Rotário 2018/2019, neste sábado
(30 de junho), às 20h, no Mendes Convention Center, em Santos.
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CRIME

Mais veneno na mesa
do brasileiro
Divulgação

E

nquanto a maioria dos brasileiros estava ‘ligada’ assistindo aos jogos da Copa Mundial na Rússia, deputados ruralistas
aprovaram o chamado PL do Veneno (Projeto de Lei 6299/2002, que
sob a desculpa esfarrapada de atualizar a Lei dos Agrotóxicos criada em
1989, libera o uso amplo de pesticidas acarretando em mais veneno nos
alimentos, portanto, mais prejuízo à
saúde e ao meio ambiente.

Numa demonstração de que a saúde da população é mero detalhe, as alterações foram propostas pelo próprio
ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Blario Maggi, autor do
PL em 2002 quando era Senador. À
época a proposta foi rechaçada e nestes16 anos, após uma sucessão de relatores, foi um pouco esquecida até que
neste ano de Copa foi ressuscitada

Pacote de maldade – Como se
não bastasse a intenção nociva de liberar novos pesticidas, mascarar
termos como agrotóxico para “defensivo fitossanitário” o PL concentra o poder de registro e controle do
veneno unicamente ao próprio Ministério da Agricultura excluindo da
participação no controle, o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama)
e a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) como é feito atualmente. O texto ainda, permite a liberação de pesticidas mesmo antes
de concluídas análises sobre eventuais riscos. E mais, a Comissão
Especial que analisa a proposta e
aprovou o parecer do atual relator,
deputado Luiz Nishimori, ignorou
estudos científicos contrários ao uso
de pesticidas e até mesmo o alerta da
Organização das Nações Unidas com
críticas às modificações na legislação brasileira.
Mas isso, ao que parece, não tem
muita importância porque os deputados ruralistas dificilmente consomem o que produzem, sabedores que
são das consequências do veneno
que lançam sobre o que plantam.
Diversos órgãos se manifestaram
contra o chamado “Pacote de Veneno”, entre eles Ibama, Anvisa, Fundação Oswaldo Cruz de Ciência e

Carlos Pinto

Tecnologia (Fiocruz), Sociedade
Brasileira de História da Ciência
(SBHC), Sociedade Brasileira de
Progresso para a Ciência, Ministério da Saúde, Instituto Nacional do
Câncer (Inca) e entidades internacionais.
Se esse PL não for barrado, a negligência para com a saúde do povo
brasileiro ficará institucionalizada e
mais recheada do que já é com veneno, ou seja, com produtos que
causam câncer, mutação genética,
má-formação de fetos, entre outros
danos à saúde é condenar os menos
favorecidos financeiramente (a esmagadora maioria) a morrer, mais
do que já vem acontecendo, nos corredores de prontos socorros e hospitais. Que não se permita mais um
crime contra o povo.
Haja veneno - Segundo especialistas, os dez alimentos que mais recebem agrotóxicos são os que estão
diariamente na mesa do brasileiro:
tomate (fonte de antioxidantes, melhora o fluxo sanguíneo e circulação entre outros benefícios); melancia (além de ser rica em potássio, ajuda desintoxicar o corpo prevenindo problemas renais); cebola
(promove a saúde cardiovascular e
também gastrointestinal, além de
auxiliar na saúde óssea e ter ação
anti-inflamatória e antibacteriana. É
rica em vitamina A, B1, B2 , B3 e
C, em ferro e cálcio); abobrinha

(boa para saúde da próstata, é antiinflamatório, reduz risco de ataque
cardíaco e derrame, ajuda a prevenir o câncer e a baixar o colesterol); alface (benéfico para pele
devido aos seus nutrientes, tais
como: potássio, beta-caroteno e
vitamina C, e também faz bem para
os ossos e olhos e ainda atua no
controle de diabetes e no combate
à insônia); melão (protege contra
infecções bacterianas e virais, contra doenças cardíacas e contra a
osteoporose); pepino (tem efeito
calmante, possui vitaminas A, B, C
e K, além de minerais. É bom para
a pele, para a prevenção de câncer, para a digestão, para o coração, para o controle de diabetes);
cenoura (boa para os olhos, previne a formação de cancros, tem
ação anti-idade, deixa a pele com
aparência saudável e brilhante, é antisséptica, ajuda na liberação de toxinas, deixa os dentes e gengivas
mais saudáveis); pimentão (excelente antioxidante natural. Sua ingestão regula e protege estômago
e intestino) e repolho (rico em vitaminas A, C, E, K e as do complexo B, além de diversos tipos de
minerais; de ação anti-inflamatória
e antioxidante, ajuda na prevenção
de várias doenças degenerativas,
além de muitos outros benefícios.

A lenda da ponte
tem novo capitulo
O Governador Marcio França, esteve em Santos
na primeira quinzena, e entre os vários compromissos assinados com a Administração Municipal, aproveitou para encaminhar um novo capitulo a uma lenda urbana que nos persegue desde 1927. Foi neste
ano que o engenheiro Enéas Marini, construiu o primeiro projeto sobre a ligação de Santos com Guarujá, ou como muitos querem, entre a Ilha de São Vicente e a Ilha de Santo Amaro.
Este projeto do engenheiro Marini, tratava de um
túnel sob o canal do Estuário, com faixas definidas
para carros, ônibus, e por uma linha de bonde.
Já lá se vão mais de noventa anos da primeira
tentativa, ou quem sabe de um primeiro capítulo de
uma longa novela, que nem a Globo pensou em realizar. Posteriormente, o engenheiro Prestes Maia, que
foi um excelente Prefeito de São Paulo, foi também
o autor do Plano Regional de Santos, onde colocava
como de suma importância, a construção de um túnel ou de uma ponte que fizesse a ligação de Santos e
Guarujá.
O tempo passou e na década de 70, o Governador Abreu Sodré, entrou na lista dos autores desta
longa novela, anunciando a construção de uma ponte. Não conseguiu cumprir o prometido, e esta ligação entre os dois municípios elencou uma enorme
série de projetos, maquetes, anúncios, reuniões e o
que mais o eleitor queira saber.
Até o Prefeito Oswaldo Justo, em 1984, tentou
junto ao Governo Federal e o Governo Estadual, viabilizar um projeto elaborado pela Construtora Figueiredo Ferraz, se não me complica a memória, através
do qual seria construído um túnel para colocar um
fim nessa novela. Não conseguiu. E depois dele vieram os projetos de José Serra, Geraldo Alkmin, este
último em várias oportunidades, sem que se chegasse a uma concretização.
Começo a entender que existe algo mais que a
falta de recursos financeiros, impedindo a referida
ligação. Deve haver alguém, cujos interesses poderão ser afetados com tal construção. Pode ser até
que eu esteja vendo fantasmas. Pode ser.
Esta proposta apresentada pelo Governador Marcio França, que é oriundo de nossa região, já foi Prefeito de São Vicente, e que sabe muito bem o quanto
é importante para a economia regional essa ligação,
consiga ter êxito em sua tentativa.
Se tal ocorrer, teremos com certeza um formidável impulso em todos os setores da vida regional.
Tenho certeza que o Governador sabe o quanto essa
falta de ligação atrasa a expansão da Baixada Santista, do Litoral Norte e do Litoral Sul do nosso Estado.
Resta saber se ele conseguirá derrotar as forças
ocultas, como diria Jânio, que não querem ver seus
interesses econômicos e profissionais, interrompidos.
* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

