Em Mongaguá, tripla eleição
Neste domingo (28), os 44.495 eleitores de Mongaguá terão uma responsabilidade a mais ao se dirigirem aos postos
de votação. Além de votarem para presidente da República e para governador de
São Paulo, elegerão o prefeito e o vice da
Cidade que desde maio não tem um gestor fixo. O ex-prefeito Arthur Parada Pró-

cida, do PSDB (já libertado), foi preso na
Operação Prato Feito, por lavagem de dinheiro. O seu vice, Márcio Melo Gomes
(sem partido), também foi afastado sob suspeita de envolvimento no caso e posteriormente cassado pela Câmara Municipal.
Candidatos – Nesta Eleição Suplementar definida pelo TRE, concorrem à Prefei-

Divulgação

tura de Mongaguá: Fernando Felizi (PT),
vice Antônio Timóteo de Andrade; Gilmar
Aguiar Freitas (Pros), vice Pedro Alves de
Lima; Renato Carvalho Donato (PSB), vice
Teresa Cristina Aguiar Wiazowski; Rodrigo
Casa Branca (PSDB), vice Rafael Redó. A
contagem dos votos e a proclamação dos
eleitos ficarão suspensas pela Justiça.
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2º Turno

A difícil
eleição em
um país em
frangalhos

Outubro de 2018

Em novembro,
31 anos do
Espaço Aberto

e

a escolha do
maquinista da maior
locomotiva do Brasil (SP)
Neste domingo (28), os brasileiros terão na ponta do dedo a
oportunidade de definir o futuro do Brasil, num dos pleitos mais
acirrados, complicados e violentos entre os oponentes mais votados
no 1º turno, Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). E no
mais rico estado da Nação, São Paulo, a disputa também é acirrada
entre João Dória (PSDB) e o ex-prefeito de São Vicente, Márcio
França (PSB), atual governador. Página 8

Arma da democracia
Os 147.302.354 brasileiros que estão aptos à escolha do futuro presidente da República e
destes, 33.040.411 que votam em São Paulo, o maior colégio eleitoral do País elegerão o
novo governador do Estado, têm a oportunidade de, através do voto, a grande arma da
democracia, redefinir o futuro do Brasil.

Fotos: Divulgação
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EDITORIAL
Da mesma forma em que se observou
Abertas as urnas e encerrada a euforia
das eleições é chegado o momento de iniciar um acompanhamento mais atento por parte
a reconstrução do País e, para nós, paulis- dos eleitores das propostas dos candidatas, também do Estado. O maior desafio que tos, o que se espera é que a população conos brasileiros impõem aos governantes (pre- tinue vigilante no sentido de cobrar dos gosidente, governadores, deputados e senado- vernantes a realização de práticas voltadas
res) é a retomada do crescimento econô- à solução dos problemas.
A medida é necessária para que se evimico e a absorção da mão de obra de mitem radicalismos e posições
lhões de pessoas que estão deAos eleitos cabe
extremadas, prevalecendo, por
sempregadas. Tem elas o direia missão de
óbvio, a salutar oposição de
to ao resgate da cidadania, desreconstruir o País
ideias.
troçada pela avassaladora
Esse é o objetivo maior para o amaduonda de corrupção que manchou a Nação.
Não resta dúvida que o resultado das recimento de nossa democracia, ainda inciurnas, tal como nas eleições presidenciais piente, mas que já deu mostras, a partir da
de 2014, dividiu o País, mas os erros do reconquista das liberdades públicas, com o
passado servem de estímulo para que não fim da ditadura militar, de que é possível conse repitam os mesmos efeitos danosos que viver com instituições fortes e sobretudo volacarretaram inúmeros prejuízos não só eco- tadas à garantia dos postulados da dignidade humana.
nômicos, como políticos e sociais.

Espaço Aberto

Eleição de 2º turno
batalha entre fenômenos (?)
*Sidney Costa
Rumo à presidência - A oportunidade aberta pelo 1.º Turno
destas Eleições/2018 em deixar os
eleitores decidirem entre os candidatos à presidência da República, Jair Bolsonaro do PSL-RJ e
Fernando Haddad do PT-SP no
domingo, 28 de outubro, revela o
embate entre fenômenos da política nacional na atualidade.
Como se fosse irradiar uma disputa de Boxe Esportivo, anunciarse-ia: “De um lado, o Marrento
“Bolsomito”, que abusa da arrogância verbal e pretende desta
forma diminuir o adversário; no
outro lado do corner, o Máscara
“Lula-Haddad”, que promete
mostrar poder ao seu opositor,
empurrado pela manutenção do
assistencialismo oneroso contra
a miséria”.
Emoldurados por este cenário
imaginário, seguem os fenômenos
desta corrida presidencial, agora,
em campanha de 2.º turno para um

deles chegar vitorioso ao Palácio
do Planalto
Governo de São Paulo - Há uma
circunstância de volta nesta campanha eleitoral para o governo do
Estado de São Paulo que chegou
a ser combatida pelos eleitores: os
ataques e a agressividade injustificada entre os candidatos para
impor seus pedidos de voto.
Ambos os candidatos em campanha pelo 2º Turno para chegar a
ser governador de São Paulo: João
Doria do PSDB e Márcio França
pelo PSB, abandonaram a exposição das plataformas programáticas
para o exercício do mandato de
quatro anos que os esperam e partiram para os ataques nada polidos,
principalmente durante o horário
eleitoral gratuito das redes de emissoras de rádio e TV abertas.
Doria carrega contra si, alentada rejeição, forte no fato de que
não honrou a promessa de administrar a prefeitura de São Paulo
até o fim do mandato de prefeito,
cargo conquistado nas eleições
municipais de 2016.

Márcio França, atual governador do Estado, e então, como
vice, assim aperfeiçoado no mandato estadual de maior relevância depois que Geraldo Alckmin
renunciou ao cargo para disputar
a presidência da República traz
para conhecimento dos mais de
30 milhões de eleitores paulistas,
sua trajetória política desde que
se notabilizou como prefeito da
cidade de São Vicente, de 1997 a
2004. Reeleito com o maior índice
de aceitação e aprovação de sua
gestão. marcou para sempre sua
história de liderança entre as prefeituras da região litorânea paulista.
Esta polarização é mais um dos
atuais desafios aos eleitores paulistas. Decidir, também de uma só
vez, tanto o destino nacional, como
o estadual, neste domingo, 28 de
outubro.
‘BRASIL, MOSTRA
A TUA CARA’!
*Sidney Costa - advogado,
especialista em Direito Eleitoral

“Se eu fosse eleita, faria o possível para ouvir as crianças,
porque nós somos o futuro e nossa participação seria de grande importância”. A frase é da estudante Ana Clara Piovesan,
de 11 anos, aluna 6º ano da E.M 1º Maio (Jd Boa Esperança/
Guarujá), uma das vencedoras do concurso anual de redação
sobre políticas públicas, promovido pelo Legislativo da cidade.
Ela concorreu ao Prêmio “Prefeito por um Dia” e destacou em
sua plataforma Saúde, Segurança e Educação.Com apenas 11
anos, Ana Clara resumiu o sentimento da maioria dos brasileiros
na conclusão de sua redação: “Tenho percebido que alguns
políticos corruptos estão sendo presos, eles realmente não
deveriam estar no poder público, pois não retribuíram os votos de confiança da população. Eu trabalharia com honestidade, buscando o bem comum dos moradores do meu município, unindo-me aos vereadores e demais políticos, buscando o
progresso da minha cidade”. Grazielly Castilho Guimarães, de
12 anos, que cursa o 7º ano da E.M Benedicta Bilac Gonzalez, no
Perequê, escreveu a melhor redação sobre o que faria se fosse
eleita “presidente da Câmara Municipal por um dia”

Vergonha - Ler a redação de uma
criança sobre seu entendimento
relacionado a atual conjuntura
política do país é uma lição de
discernimento e civismo que falta à muita gente, especialmente
a significativa parcela de corruptos que roubam não apenas dinheiro dos cofres públicos, mas
a dignidade de um povo, de uma
Nação.
Adeus surpresa I - As eleições
para a presidência das Câmaras
Municipais estão deixando de
ser surpresa. Antes era uma das
disputas mais concorridas e acirradas, algumas com lances cinematográficos como já tivemos
oportunidade de acompanhar,
envolvendo sequestro de candidato, vertigens, palpitações, mal
súbitos providenciais, negociações madrugada à dentro, internação, etc... etc... Na calada da
noite as decisões eram tomadas
e não foram poucas às vezes em
que um candidato dormiu eleito
presidente do Legislativo e acordou sem cargo algum.
Adeus surpresa II - Nos últimos
anos as Casas Legislativas têm
adotado uma nova prática. Os
interessados se reúnem antes do
final da legislatura e entre si escolhem quem será o novo presidente que será posteriormente
votado de forma oficial. Com o
acordo fechado, o previamente
votado e demais componentes
da Mesa Diretora, diminui o risco de surpresas que em passado

recente causavam mágoas e inimizades levadas, por vezes até o
túmulo.
Santos - Com o apoio de 18 dos
21 vereadores, Rui de Rosis
(MDB), será o novo presidente
da Câmara de Santos. A eleição
oficial acontece em 1º de novembro, mas ele já teve o nome referendado pela grande maioria. O
parlamentar é filho de Osvaldo
Carvalho de Rosis que faleceu
em 1986 e presidiu o Legislativo
em duas ocasiões (1977/1978 e
1981/1982) e irmão de Marcus de
Rosis, falecido em 2015. Marcus
foi presidente da Câmara por
quatro vezes (1995/1996, 2009/
2010, 2007/2008 e 2015). Os apoiadores de Rui dizem que ele está
só começando.
Futuro - E porque o futuro pertence aos jovens, estão abertas
as inscrições para a 5ª Legislatura da Câmara Jovem de Santos, cujo objetivo é ajudar a
construir a cidadania junto aos
estudantes aproximando a rotina legislativa da Educação através desse contato direto dos
alunos com a política da cidade
pelo período de um ano. Os interessados devem estar entre o
8º ano do Ensino Fundamental
II e 2º ano do Ensino Médio das
escolas públicas e particulares
do município. Inscrições terminam em 21 de novembro. Os estudantes interessados deverão
procurar a diretoria da sua unidade de ensino.
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CIDADES
São Vicente

Santos

Acessa SP completou
16 anos na cidade
Acessa SP, iniciativa de inclusão digital do Governo do Estado
de São Paulo que oferece acesso
gratuito à internet banda larga,
completou 16 anos de atividade em
São Vicente. Com duas unidades
em funcionamento e mais de 13 mil
pessoas cadastradas, já fez 314,8
mil atendimentos.
Pesquisas escolares, procurar
vagas de emprego, enviar e
receber e-mails, acessar serviços
públicos online ou entrar nas redes sociais são as principais
ações feitas por quem usufrui da
internet gratuita oferecida nas salas dos dois postos. Para executar essas tarefas, os munícipes

têm acesso ao computador por um
período de 30 minutos. Ao término deste tempo, caso queira continuar navegando, é possível solicitar uma nova senha e aguardar a vez. Monitores treinados por
técnicos do Acessa SP são responsáveis por orientar os usuários do serviço.
O Acessa SP funciona no Mercado Municipal disponibilizando
seis computadores à população,
no período de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h e na Área Continental, na Av. Ulisses Guimarães,
1164 - Jardim Rio Branco, no mesmo período. Neste local a sala conta com 10 equipamentos.
Arquivo/EA

Em 16 anos de atuação na cidade, a iniciativa já fez mais
de 300 mil atendimentos

Tapume esconde beleza
do Palácio
Fotos: Ivan Maciel

N

o final da primeira gestão
do prefeito santista Paulo Alexandre Barbosa
(PSDB) a área do Palácio José Bonifácio, sede da Prefeitura de Santos, na Rua Dr. Augusto Severo,
foi isolada por tapumes. Desde então, cerca de 70% da calçada que
dá acesso ao embasamento do imóvel onde estão localizados alguns
setores do Paço Municipal apresentam a vedação provisória na cor
verde, para a realização de obras.
O trecho tapado que avança a
pista da Augusto
Severo, por onde
trafegam veículos,
inclusive o bondeturístico, em décadas passadas, abrigou um posto do
MEC. Quando o local foi isolado, havia
a informação de que
as dependências internas seriam
adaptadas para o funcionamento
de uma Central de Dados. O tempo
passou a fachada voltada para a
Praça Mauá e laterais do imponente Palácio José Bonifácio, inaugurado em 1939 para abrigar a Câmara
e Prefeitura, foi jateada tornando o
imóvel mais bonito ainda (desde
que o olhar seja só para a fachada).

Cubatão

Há muito tempo o tapume
verde esconde a beleza do
próprio municipal

Mais recentemente foram afixadas enormes placas especificando a obra “Requalificação do 5º
andar do Paço Municipal” – 2ª etapa, uma obra do Governo do Estado, no valor de R$ 899.230,69. Nas
placas, início da obra: 28 de junho
de 2018, com prazo de conclusão
de 6 meses, o que significa que em
dezembro, finalmente aquela área

será desobstruída.
Com inúmeros imóveis fechados e tantos outros cerrando as
portas devido a grave crise financeira que assola o país, o isolamento dessa área por tanto tempo
já se incorporou ao cenário que
agride os olhos e o coração de
quem ama o Centro Histórico da
linda cidade de Santos. Agora com
a informação de que a obra acaba
em dezembro, esperamos que após
tanto tempo o Palácio José Bonifácio possa ser visto externamente em toda sua suntuosidade.

Guarujá

Sabesp mostra a estudantes a importância da água
Em Cubatão, uma série de palestras sobre a conscientização do
uso da água está em desenvolvimento até novembro para mais de
dois mil alunos da rede municipal
de ensino. As ações formativas são
realizadas pela Sabesp com apoio
da Prefeitura via Secretaria de Educação.
Voltada para turmas de Ensino
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, a iniciativa segue
com programação este mês de outubro, na UME Dom Pedro I (Vila
Natal). No período de 5 e 8 de novembro, estará na UME Martim
Afonso de Souza (Jardim Nova
República) e na semana de 11 a 16,
na UME Padre Manoel da Nóbrega (Jardim Casqueiro).
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Arquivo EA

A série de palestras realizadas por
técnicos da Sabesp tornou-se encontro de sensibilização e amostragem
através do aparelho Pura Móvel,
onde é possível preservar o meio
ambiente e economizar água com
ações diárias e restringindo o des-

perdício no uso cotidiano. As orientações apresentadas pelos palestrantes têm por objetivo conscientizar
não apenas os estudantes, mas através deles, seus familiares e amigos
sobre a importância da água e consequentemente seu uso racional.

Por unanimidade de votos,
o plenário da Câmara Municipal
de Guarujá aprovou o Projeto de
Lei de autoria do Executivo, que
autoriza contratação de operação de crédito, de R$ 73,7 milhões, junto à Caixa Econômica
Federal, para financiar obras de

macrodrenagem na Bacia do Rio
Santo Amaro.
O valor do empréstimo equivale a 95% do valor total do projeto - orçado em R$ 77,5 milhões.
O restante será bancado pela
própria Prefeitura, a título de
contrapartida contratual.
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Divulgação

Escolas aderem a práticas
integrativas de saúde

T

rês escolas municipais de
Santos aderiram ao projeto de Práticas Integrativas
e Complementares, que envolve
abordagens alternativas de prevenção de doenças e recuperação da
saúde. A última delas na adesão foi
a Escola Maria Patrícia, no Valongo.
Aromaterapia, lian gong (ginástica chinesa, composta por 18
exercícios que atuam da coluna

cervical aos dedos dos pés), plantio de 47 mudas (plantas medicinais e fitoterápicas) e mandala coletiva foram algumas das atividades recentemente realizadas por
alunos e educadores que marcaram a entrada da unidade no projeto desenvolvido pelo Grupo Geise, em parceria com as secretarias
de Saúde e de Educação. A ação é
baseada no modelo de atenção

Praia Grande - Troca de Livros
Divulgação

A Feira de Troca de
Livros é uma das atrações deste sábado (27)
em Praia Grande. O evento com entrada gratuita,
acontece das 14h às 18h
no Salão de Eventos do
Complexo Cultural Palácio das Artes (Av. Presidente Costa e Silva, nº
1600, bairro Boqueirão). Além da Feira, três exposições acontecem no
local: “Mulheres”, “10 anos do Palácio das Artes” e “Praia Grande 50
anos”.

integral (mente, corpo e espírito).
As outras duas escolas são
Leonor Mendes de Barros e Clóvis Bandeira Brasil. Para 2 de dezembro está previsto um grande
encontro, para o qual as 81 escolas municipais foram convidadas
a participar das práticas reconhecidas pelo Ministério da Saúde e
utilizadas atualmente pelo Sistema
Único de Saúde (SUS).

Vestibulinho – ETEC
Itanhaém
Estão abertas as inscrições para
o ‘Vestibulinho’ do 1º semestre de
2019 da Escola Técnica Estadual
(ETEC) de Itanhaém. Os interessados no ensino técnico gratuito poderão se inscrever no processo seletivo até 12 de novembro.
As inscrições, exclusivamente
pela internet, por meio do site
www.vestibulinhoetec.com.br. A
prova será realizada em 16 de dezembro.

Além de plantio de mudas diversas, alunos conheceram práticas
alternativas pró saúde.

Sindical

Dia do Servidor Público

A data é celebrada neste domingo,
28 de outubro
*Emanuelle Oliveira

A estabilidade profissional é
um dos maiores atrativos à carreira, razão pela qual milhares
de pessoas são atraídas pelas
vagas oferecidas em concursos
públicos. Mas, o que fazer
quando você conquista a vaga,
exerce sua atividade de maneira correta e percebe que seu
salário não está sendo pago?
Em entrevista à jornalista
Emanuelle Oliveira, o advogado Fabrício Posocco, especialista em direito do trabalho do
escritório Posocco & Associados Advogados e Consultores,
professor universitário e de curso preparatório e coautor do livro ‘Passe em Concursos Públicos – Questões Comentadas

– Carreiras Trabalhistas (Magistratura e MPT)” explica os direitos do servidor.
1. Quais são os direitos do
servidor público em relação ao
pagamento do salário?
Posocco: O salário além de
ser uma garantia social e o servidor ter todo um sistema de proteção constitucional – artigos 39
ao 41 da Constituição Federal –
, é considerado crédito de natureza alimentícia. Por isso, seu
pagamento deve ser diferenciado em relação a outras despesas
públicas.
2. Todos os órgãos públicos
são obrigados a conceder reajuste anual aos servidores?
Posocco: Em tese, o reajuste dos servidores é algo previsto no artigo 37, inciso X da

Constituição Federal, onde se lê
“a remuneração dos servidores
públicos e o subsídio de que trata
o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por
lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual,
sempre na mesma data e sem
distinção de índices”.
3. O que o servidor pode
fazer se o administrador público não cumprir a lei?
Posocco: Se o administrador
não efetuar o pagamento regular da remuneração dos servidores, sem apresentação de
anormalidades imprevisíveis,
devem os prejudicados: procurar o Ministério Público de sua
cidade e solicitar o ajuizamento
de uma Ação Civil Pública exigindo que a Prefeitura, Estado

ou União cumpra com sua
obrigação constitucional; procurar o Ministério Público de
sua cidade para solicitar a instauração de um Inquérito para
apuração de prática de crime
de improbidade administrativa, se o caso; procurar o Sindicato da categoria ou advogado especialista para mover
a ação coletiva a fim de pressionar a Prefeitura, Estado ou
União a arcar com seus valores e cumprir suas obrigações;
recorrer a eventual greve, respeitando os requisitos mínimos de funcionamento do serviço público para não prejudicar a população. Vale lembrar
que a greve será julgada posteriormente pela Justiça para
análise da legalidade da paralisação.

‘Pixoxó’ vence
eleição
Divulgação

Por 720 votos contra 637, a
chapa 2, liderada por Adriano Roberto Lopes da Silva ‘Pixoxó’,
venceu a eleição no Sindicato
dos Servidores Municipais de
Praia Grande. Pixoxó, da Nova
Central, venceu o presidente
destituído Givanildo Berto da Silva, da Força Sindical. A eleição
foi realizada dia 25.
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Teatro

TEP e Unisanta, 30 anos de parceria

O

TEP - Teatro Estudantil de Pesquisa, um dos
mais antigos grupos
teatrais da região em atividade,
completa 30 anos de parceria
com a Universidade Santa Cecília, e para comemorar, inaugura nesta segunda-feira (29), uma
exposição de cartazes, croquis
e figurinos usados em espetáculos dos últimos anos.
A abertura será às 20h, na
Biblioteca da Saúde da Universidade, na Rua Dr. Cesário
Mota, nº 8, 5º andar, Boqueirão,
quando a atriz Laura Lavorato
apresenta texto de Beatriz Rota
Rossi, sob a direção de Gilson
de Melo Barros.
Fundado no final dos anos
60, com o objetivo de discutir e
questionar os poderes investidos na ditadura militar e em

defesa das liberdades individuais, o TEP foi um dos grupos
mais visados pela censura. Entre os grandes
espetáculos montados
pelo grupo, destaque
para “A casa de Bernarda Alba”, de Frederico Garcia Lorca, o
inesquecível “As Troianas”, de Eurípedes, “A
Revolução dos Bichos”,
de George Orwell.
Nos anos 70 partiu para o
teatro do absurdo e venceu o
1º Festival Internacional de
Cervantino, no México, com a
montagem “O Gran Vizir”, de
René de Olbadia, com direção
de Marco Antônio Rodrigues.
O festival premiou também
Nanci Alonso como a melhor
atriz do festival.

Honrando o objetivo de sua
criação, nos anos 80, o TEP
apoiou o movimento de investigação e vigilância aos bancos de
sangue denunciando o descaso do
governo e o consequente avanço
da AIDS e sob a direção de Gilson de Melo Barros, montou
“Henfil - a Relativa Revista”,
mais um espetáculo premiado.
Santa Cecília – Nos anos
90, com Gilson Melo na direção e administração, o grupo
associa-se à Universidade Santa Cecília criando um núcleo de
experimentação teatral com a
participação de alunos e professores da instituição e pessoas da cidade.
A exposição poderá ser vista até 11 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às
21h. Acesso gratuito.

Rodrigo Morales

O diretor
Gilson de
Melo e o
cartaz da
exposição

Santos Festival Geek
O Santos Criativa Festival
Geek, maior evento gratuito do
segmento no País, será realizado de 1º a 4 de novembro no
Museu Pelé (Largo Marques
de Monte Alegre, 1, Valongo).
No dia 2 serão disputados os
campeonatos de Fifa 2019 e
Dragon Ball Fighter Z, enquanto o torneio de League of LeEspaço Astral

gends, será realizado de 2 a 4
de novembro. Uma das mais
populares séries de games de
luta, o campeonato de Street Fi-

ghter V Arcade Edition, acontece no dia 3.
O Festival Geek, levará ao
Centro Histórico dezenas de
atrações ligadas ao mundo dos
games, animes, seriados, livros,
redes socais e quadrinhos. Outras novidades podem ser conferidas no www.fb.com/santoscriativafestivalgeek.

SIGNO DO MÊS: ESCORPIÃO
23 de Outubro – 22 de Novembro

Silvia Helena

Na terça feira (23), logo pela
manhã começamos a transitar por
Escorpião, um signo do elemento água que traz muita intensidade e emoção. Momento em
que nos entregamos de corpo e
alma em tudo que vamos fazer.
Deixamos o equilíbrio do amor,
para viver a nossa libido, os nossos desejos a nossa paixão.
Conhecido por ser um dos
signos mais misteriosos do Zodíaco, Escorpião, cujos nativos
muitas vezes são evitados e vis-

tos como pessoas más. Na verdade, a situação é contrária. Sendo o
oitavo signo do Zodíaco, é regido
pelo elemento água. É um dos signos do horóscopo que apresenta
outro lado irreconhecível, isso
porque a água é difícil de ser decifrada, assim como os signos desse elemento.
A desconfiança, o ciúme, a
possessividade estarão no ar, mas
não de uma forma superficial e sim
forte. A energia de agora é a água
transformadora, que muda, corta,
reforma, reconcilia. No entanto,
quando tudo está bem, estaremos

também, em especial vocês de Escorpião, muito leais, afetuosos e
emotivos. Quando o escorpiano
decide dividir sua vida com outra
pessoa, leva o relacionamento
muito a sério.
Este signo representa uma fase
de morte e transformação que deverá ser intensamente vivenciada.
O seu lema, muitas vezes mal-entendido é a mudança profunda e
definitiva. Esta mudança é quase
sempre temida e evitada a todo o
custo: só acontece após uma luta
demorada e por vezes, dolorosa.
Mas a transformação se faz neces-

sária. Um ciclo precisa terminar
para outro começar. Precisamos desapegar do velho para começar o
novo.
Um dos momentos importantes é quando o Escorpião compreende que não tem de estar sempre
se defendendo dando início a verdadeira descoberta de si mesmo:
um ser em permanente mudança.

Bodas de Midas
E no Café Teatro Rolidei, no próximo dia 8 de novembro, o espetáculo “Bodas de Midas”, do queridíssimo Carlos Roberto Massoni,
com o elenco formado por Cláudia
Alonso, Edir Ponciano, Augusto
Rollo e Fabiano Nascimento. A direção é de Renato Di Renzo. O Teatro Rolidei fica no 3º andar do Teatro Municipal Brás Cubas, na Av.
Pinheiro Machado, 48, Santos.
Por isso Plutão é o regente desse signo que significa a Fênix,
que renasce das cinzas, e com
isso nos eleva, inclusive, espiritualmente.
Vamos lá transformar nossa
vida, acredito que estamos nesse momento! Desapegar é a palavra-chave mas se apegando no
que realmente vale a pena. Acredite, tenha fé e esperança. Renove-se com a energia sublime de
Escorpião,
Sândalo e Mirra são dois excelentes incensos de transformação. Vivenciamos o equilíbrio e
agora vamos à transformação!
Transformar é viver!
Silvia Helena - Astróloga
Tel: 3466-4500 - Site: www.stellium.jor.br
E-mail: silvia@stellium.jor.br

Alexandre Neves e Divulgação

A atriz e produtora Juh Ferraz com o roteirista Osvaldo Araújo em
recente palestra do cineasta Carlos Oliveira.
... O presidente do COB-Comitê Olímpico do Brasil, o ex-judoca santista
Rogério Sampaio, no próximo dia 10 de novembro, estará na Beneficência
Portuguesa onde realizará a palestra de abertura da XV Sipat Integrada
que reúne os SESMTS (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho) dos hospitais Estivadores, Apas, Casa de
Saúde, Santo Amaro e Beneficência.

Dois grandes amigos no encontro de médicos na Beneficência, Dr.
Luiz Alberto Barreto e Dra. Cristiane Perez Diz.

Solidariedade

Calendários do Ilumina Santos
ajudam entidades
Os calendários do Ilumina Santos 2018 já têm suas obras definidas. Sete trabalhos criados por
artistas locais irão ilustrar os calendários 2019 e serão comercializados a partir de dezembro, por entidades cadastradas no
Fundo Social de Solidariedade (FSS).
Os trabalhos selecionados serão impressos e comercializados por R$ 1,00
pelas entidades cadastradas e inscritas para participação nas vendas, com ren-

da revertida para as obras sociais
que desenvolvem. O envolvimento da população é essencial para
as entidades cumprirem seus compromissos financeiros ao longo do
ano.

IN
ESPAÇO
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Em Sampa, os atores Caco Ciocler (o Edgar da novela
Segundo Sol, da TV Globo) e o santista Fabiano Santos,
pausa no bate-papo sobre literatura e teatro para a selfie.
Fabiano lançou recentemente, seu primeiro livro infantil
“Joãozinho e a Estrela Guia”.
... O Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, sob a
presidência de Paulo Eduardo Costa tornou-se o point cultural
mais rico em atividades da região. A arte em suas diferentes formas
acontece todos os dias e para 1º de novembro, já está agendada a
exposição do artista plástico Gil de Brito, com abertura às 20h.

A eterna rainha do Carnaval Santista,
Joana D’Arc, no anfiteatro da
Sorbone, a mais tradicional
Universidade francesa onde realiza
mais um sonho, o estudo da Poesia
Incógnita. Parabéns!
Na concorridíssima
comemoração ao Dia do
Médico, na Beneficência
Portuguesa, o presidente
da instituição, Ademir
Pestana, os médicos
Valter Makoto, adjunto
da Secretaria de Saúde
de Santos e Lincoln
Lopes Ferreira,
presidente da
Associação Médica
Brasileira, o advogado
Fábio Ferraz, secretário
de Saúde de Santos e Dr.
Mario Cardoso, diretor
técnico da Beneficência.
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O
2º TURN

A eleição dos extremos
Fotos: Divulgação

A violência de atos e palavras
Se avizinha a nova cara do Brasil

O

Brasil viverá nesse do
mingo, 28 de outubro,
com a eleição para presidente da República, um dia decisivo para se delinear o futuro do país
a partir de janeiro de 2019, quando
o eleito será empossado.
13 X 17 – Esta, com certeza
será uma decisão das mais difíceis
na jovem democracia brasileira que
se encontra em estado de conturbação sem paralelo na história recente do País. A decisão está entre Fernando Haddad, do PT e Jair
Bolsonaro (PSL). É, literalmente, o
13 (nº do Haddad) contra o 17 (nº
do Bolsonaro) que representam,
respectivamente, o enquadramento de ideologias e partidos de esquerda e de direita.
Apesar dos discursos agressivos, quem vai ditar o futuro do
país é o eleitor que, descrente ou
não da classe política, diante dos
crimes praticados contra o erário
público e consequentemente contra o povo, por parte de seus re-

presentantes não pode se furtar a
responsabilidade da escolha, mesmo que se encontre entre a cruz e
a espada.
Uma análise das propostas
dos candidatos e de seu programa de governo é necessário, para
saber como os concorrentes pretendem conduzir o país que se
apresenta com uma economia
sombria e com mais de 13 milhões
desempregados, consequência da
recessão dos últimos anos, além
de contas públicas em desequilíbrio e déficit primário de mais de
R$ 150 bilhões.
Não raro, encontramos pessoas que se dizem com medo do futuro, outras dizendo que vão anular o voto e deixar a responsabilidade da escolha para os outros
porque se voto não fará diferença. Ledo engano, um voto pode
fazer a diferença para evitar a tolerância pela desigualdade social,
evitar o enriquecimento ilícito, financiamento de caixa 2, ‘revolu-

Jair Bolsonaro: “Executarei as
ações que o povo espera’

Fernando Haddad: “Nosso
programa de governo é para o povo”

ções silenciosas’, corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, desvio de verba pública, formação de
quadrilha, etc... Enfim, o empobrecimento da Nação, com o envolvimento de políticos de diferentes
partidos.
Mesmo que antagônicas, as
propostas dos dois candidatos
devem pesar na hora do voto.
13 – Como o ex-presidente Lula
(preso em Curitiba) foi impedido de

concorrer pela Justiça Eleitoral, Fernando Haddad, assumiu a candidatura e promete redesenhar os ministérios (que ele conhece bem, já foi
ministro da era petista), criando mais
4 ministérios. Na Saúde pretende revisionar investimentos de pesquisa
e aplicação tecnológica no Sistema
Único de Saúde (SUS).
Investir forte na Educação, Saúde e Segurança. Reajustar o salário
mínimo acima da inflação a partir de

1º de janeiro, segundo o candidato
são prioridades no seu plano de governo, focado nas políticas sociais.
A vice de Fernando Haddad é
Manuella D’Ávila (PCdoB)
17 - Jair Bolsonaro que já deixou claro, que se eleito montará
uma estrutura comandada principalmente, por militares diz que vai
recuperar a economia com austeridade a começar pela redução do
número de ministérios. Simplificar
abertura e fechamento de empresas. Promete a unificação dos tributos, criar colégios militares e
acabar com aprovação automática. Na Saúde vai criar a carreira de
médico do Estado para atendimento em áreas remotas e carentes; vai expulsar os médicos cubanos que estão no país através
do programa Mais Médicos; reformular o Estatuto do Desarmamento e diz que enquadrará as ações
do MST – Movimento dos Sem
Terra como terrorismo. Promete
13% para os atendidos pelo Bolsa
Família, e fará a reforma política,
acabando com a reeleição e diminuindo o número de parlamentares. O vice de Bolsonaro é o general Hamilton Mourão (PRTB),

Governo de São Paulo

Campanha agressiva
Fotos: Divulgação

A população paulista tem uma
responsabilidade a mais nessa eleição, escolher também o novo governador de São Paulo. Para ocupar o cargo mais importante do
centro financeiro, cultural e industrial do país, estão na disputa o
atual governador Marcio França
(PSB) e o ex-prefeito João Dória
(PSDB).
Desde o início da campanha,
os dois concorrentes que já estiveram, embora em partidos diferentes, do mesmo lado em torno do
ex-governador Geraldo Alckmin
(PSDB) que renunciou para concorrer à presidência da República
(derrotado nas urnas), se estranharam e elevaram o tom em todos os
encontros, não apenas na defesa
de suas propostas à população
mas nas acusações.
A Baixada Santista, tem, depois de anos, a possibilidade de
votar em um candidato da região,

Márcio França representante
da Baixada

Doria ex-prefeito da cidade de
São Paulo

o santista de nascimento que
cresceu e iniciou carreira política em São Vicente, o advogado,
Márcio França. (anterior a Márcio, atual governador, o representante da região que ocupou a

principal cadeira do Palácio dos
Bandeirantes foi Mário Covas).
Mas como diz o provérbio derivado da Bíblia “santo de casa
não faz milagres”, França quer
contrariar essa dita, por isso tem

procurado não dar espaço ao seu
oponente João Dória que em
campanha não deixou de visitar
a região para falar sobre seu programa de governo.
40 X 45 – Saúde, Educação e
Segurança são os principais motes da campanha dos candidatos.
Márcio França (PSB) 40, promete valorização dos professores
e a oportunidade de estudantes da
rede pública ingressarem na Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo). Na Saúde,
França promete ampliar o número
de leitos hospitalares, ajudar os
hospitais filantrópicos, eliminar a
fila de espera para consultas e exames com a criação de novos
AMES (Ambulatórios Médicos de
Especialidades) que funcionarão
também nos finais de semana. Com
relação a Segurança, vai reforçar e
valorizar as forças policiais, mas o
foco principal será no trabalho pre-

ventivo. França quer impedir que
os jovens sejam aliciados pelo crime oferecendo oportunidades e
opções, como o programa de alistamento civil.
Ex-prefeito de São Paulo, o empresário e publicitário, João Dória
(PSDB), número 45 nas urnas.
O carro-chefe de sua campanha é a implementação do “Corujão da Saúde” junto à iniciativa
privada para zerar a fila de espera
por exames. Criar o Poupatempo
Empreendedor, aumentar a remuneração dos professores, digitalizar o ensino equipando as escolas que segundo o candidato passará a a ter o padrão Poupatempo.
Com relação a questão segurança, as delegacias voltarão a funcionar ininterruptamente e investirá
em tecnologia nos distritos policiais. Os dois candidatos prometem
para a Baixada a ligação entre Santos e Guarujá.

