O legado de um ícone
A beleza é uma das características em
comum das cidades de Praia Grande, Santos e São Vicente que aniversariam neste
mês e que durante anos foram clicadas
por José Dias Herrera (foto).
Elas, nas mais diversas fases de suas
existências nos últimos 72 anos, tiveram
a beleza de sua geografia, sua gente e
sua vida, realçada pelo olhar atento e o

“clic” exato do seo Zezinho, com quem tivemos o prazer de trabalhar e, mais que isso,
desfrutar de sua amizade, integridade e profissionalismo.
O repórter-fotográfico mais antigo do
Brasil faleceu no último dia 17, aos 89 anos,
deixando uma legião de admiradores e um
legado incomensurável de belas imagens.
Aqui no Espaço Aberto tivemos o privilé-
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gio de contar com sua parceria por mais de
uma década. Paciente e didático, “Zezinho”,
fez escola por onde passou nos seus 72
anos de fotos, das quais, milhares são referências para os mais diversos temas. Destas, algumas se tornaram obras de arte nas
paredes da redação e tantas outras ficaram
estampadas para sempre na nossa memória
e no coração. (NFM)
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Futuro
Lucas Lourenço Andrade,
9 anos, atacante da equipe Sub
9, do Santos FC, grata
promessa para o futuro do
futebol brasileiro, será o
destaque da edição de fevereiro
do Espaço Aberto.
Não perca!

Janeiro é tempo de festa na Região Metropolitana da Baixada Santista que além
de receber milhares de turistas, registra o momento especial das cidades de
Praia Grande, Santos e São Vicente que aniversariam e comemoram em grande
estilo com inaugurações, shows e uma série de atividades envolvendo a população fixa e flutuante. Enriquecendo a programação festiva, artistas das cidades e
convidados, como Toquinho, Alexandre Pires e os atores Henri Castelli, Juliana
Knust e Nuno Leal Maia. Páginas 3, 4 e Última
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2009 - As perdas no mundo
das comunicações
* Roberto Paulino
A Comunicação é, sem dúvida
alguma, o principal elo entre o
Governo e a Sociedade. A Imprensa, por sua vez, é a testemunha
ocular dos acontecimentos, perpetuando o presente para o futuro,
além de ter a difícil tarefa de informar e formar a opinião pública.
Em 2009 não só nosso País, mas
o mundo ficou mais pobre. Muitos
profissionais nos deixaram e pelo
menos sessenta e oito jornalistas
foram assassinados, uma cifra nunca antes registrada pelo Comitê para
a Proteção de Jornalista.
Santistas - Jornalista Gil Carlos Pinto Gonçalves; radialistas
Mário Baraçal e Antônio Jorge
Nóbrega; fotógrafos Moysés Borges Nunes, Djalma Banks Loureiro, Mário Campos (Pitico) e Carlos Amaral Marques, este último
do Jornal A Tribuna.
Jornalistas - Entre os brasileiros, os paulistas Geraldo Blota,
Paulo Pelicano, Sueli Rumi e Saul
Galvão; os cariocas Márcio Moreira Alves, Antônio Olinto, Antônio Moniz Vianna e Adriana Francisco (em acidente aéreo); os paranaenses Francisco Cunha Pereira Filho (ex-presidente da “Gazeta
do Povo”), Abdo Kudri (fundador
do “Diário Popular”) e João Milanez (fundador da “Folha de Londrina”); os brasilienses Paulo Cabral de Araújo (ex-presidente da
Associação Nacional de Jornais)
e Edésio Gomes de Matos.
Os gaúchos Cândido Norberto e Nestor José Gollo, os pernambucanos Sórtenes Marcelino, Luiz
Torres, Kildare Rodrigues, Fábio
Alves, Edna Maciel e Ronildo
Maia Leite. O baiano Paulo Roberto Pinheiro Gonçalves; os parai-

banos Jacinto Barbosa, Inácio
Bento, Carleusa Candeia e Jamil
Martins e os capixabas Nilo de
Souza Martins e Eugênio Buery.
Em 2009, nos deixaram também
os amazonenses Aníbal Beça e Sebastião Reis; também os sergipanos Ângela Nunes e Célio Nunes,
o catarinense Walmor Silva; do Tocantins, Jorge Gouveia; do Ceará,
Kérsia Maia Porto Amorim; do Pará,
Raimundo José de Faria Pinto; do
Acre, Telma Ancone; do Maranhão, Fernando Cardoso Ferreira;
do Mato Grosso, André Xavier; de
Rondônia, Erson Menezes e de
Roraima, Sylvio de Carvalho.
Estrangeiros - Alfredo Farinha,
João Mendonça, Edite Soeiro,
João Mesquita, Mário Ventura
Henriques, Ricardo Santos Carvalho, Vitor Direito, Rodrigues da
Silva e Carina Barroca, todos portugueses; Walter Cronkite e Willian Safire, ambos norte-americanos; Sebastian Riverae e Sebastian Echeverria, argentinos; Julián
Lago e Carlos Semprún, espanhóis; Norberto Miranda, José
Alberto Velázquez López e Karol
Cabrera (os três mexicanos assassinados), assim como o guatemalteco Marco Antônio Estrada.
Da Imprensa estrangeira nos
deixaram também o alemão Uli Remmel; o guineense Carlos Alberto
Casimiro,o austríaco Johannes
Mario Simmel, o húngaro Eduardo
Rózsa Flores, a moçambiquenha
radicada em Portugal, Teresa Coelho e Bernardo Rivera e Gabriel
Fino Noriega, ambos de Honduras,
sendo o último, assassinado.
Assassinados também foram:
Francisco Fantoli, da Itália; José
Everardo Aguilar, da Colômbia e o
gambiano Deyda Hydara.
Fotógrafos - entre os brasileiros, Mário Cravo Neto e Otto Stu-

pakoff (paulistas) e o carioca André Azevedo que trabalhava no
Jornal “O Dia”. Estrangeiros; Irvin Penn, norte-americano; Francisco Alguersuari,da Espanha;
Eladino Reyes, de Cuba; Hubert
van Es, da Holanda e Ricardo Rangel , de Moçambique.
Radialistas - Brasileiros: Luiz
Lombardi Neto, Rui Viotti, Walter
Silva, Muibo César Cury, Doaliey
Bueno de Camargo, Raul Brunini
(paulistas); Hilário Ermindo (assassinado) e Ary Sontino (gaúchos); o paraense Walter Bandeira; o carioca Fausto Canova; o
também apresentador de televisão
paranaense Carlos Alborghetti e
José Givonaldo Vieira, pernambucano assassinado.
Estrangeiros - O português
Jorge Lopes, o irlandês John
Cushnce. Assassinados: Fabián
Ramirez López e José Emílio Galindo, ambos mexicanos; Martin
Ocampos Paez, paraguaio e o hondurense Rafael Munguía Ortz.
Outros - brasileiros Cldovil
Hernandes (apresentador de televisão e político); Minami Keizi e
Ivan Saidenberg, ambos desenhistas e quadrinistas paulistas; o carioca Mauro de Farias (cronista
de turfe); o cinegrafista paranaense Christian Chasko e o comentariasta e cronista esportivo de Pernambuco, Adilson Couto. Estrangeiros: o apresentador de televisão
Vasco Granja (Portugal); o produtor de televisão norte-americano
Don Hewitt; assassinados foram o
dominicano Micky Breton (apresentado de TV); e o cinegrafista
argentino Leonardo Henrichsen.

* Roberto Paulino é jornalista,
fotógrafo, escritor e pesquisador
cultural

EDITORIAL
A tristeza do vizinho ou conhecido é sempre motivo para
refletirmos sobre nossos problemas.
A tragédia que arrasou o Haiti e abalou o mundo nos leva a
ponderar sobre o que ainda está por vir diante de tantos desmandos praticados ao longo das décadas, e até dos séculos, pelo
homem contra a natureza.
Apesar de toda a mobilização do povo brasileiro, especialmente do governo em todos os níveis para ajudar aos irmãos
vitimados pelo terremoto, que matou também soldados brasileiros, não vimos em momento algum as autoridades competentes dar atenção mais profunda às intempéries que vêm atingindo o Brasil.
Nosso país e o mundo têm por obrigação ajudar o Haiti e
outras nações dizimadas; entretanto, cabe ao Governo Brasileiro, ainda, a responsabilidade de pesquisar sobre as variações climáticas que já deram sinal, por aqui, de sua força destruidora.

Reconhecimento
Pouco antes da estreia da Encenação da Fundação da Vila de
São Vicente, o deputado estadual Paulo Alexandre Barbosa
(PSDB), foi homenageado pelos
serviços prestados à comunidade. O deputado já repassou mais
de R$ 2,5 milhões de recursos
através de emendas parlamentares ao município
Telefone mudo
O vereador santista José Lascane (PSDB) foi uma das pessoas
que mais vibrou com a inauguração da Passarela para Portadores de Necessidades Especiais
que passam a ter acesso ao banho de mar. Lascane fez essa solicitação ao prefeito Papa em fevereiro do ano passado. Mas
nem tudo é alegria na vida do
vereador. Há quase dois meses
ele tenta, sem sucesso junto à
presidência do Legislativo, restauro da linha telefônica de seu
gabinete

Recomendação
No boletim eletrônico do deputado estadual Fausto Figueira (PT),
a informação de que o alto comando da Policia Militar, diante do
surto de diarreia na Região, recomendou que os policiais escalados para a Operação Verão no Litoral, “não tomem água da torneira ou de filtro”. Usem só água industrializada em garrafa ou copo.
Nuvem passageira
Não são poucos os que acreditam
que a animosidade entre o deputado estadual Luciano Batista
(PSB) e o prefeito vicentino Tercio
Garcia (PSB) é nuvem passageira.
Creditam a um possível desentendimento entre as partes a origem
do pedido de rescisão de convênio relacionado à construção de
viadutos e passagens de nível no
trecho urbano da Rodovia dos Imigrantes, firmado pela Secretaria do
Estado dos Transportes e a Prefeitura de São Vicente. Parece que
a nuvem já se dissipou.
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Com “Martim Afonso” em casa, Cidade comemora aniversário
Márcio Pinheiro - PMSV

o prefeito Tércio Garcia (PSB)
São Vicente está em festa,
entrega à população, equipapois completa nesta sexta-feimentos de saúde, assistência
ra, 22 de janeiro, 478 anos, cosocial, valorização do patrimômemorados com inaugurações
nio histórico e um veículo de
e vários eventos, entre eles, a
Comunicação. Dando conti28ª edição do maior espetácunuidade ao programa de inaulo teatral em areia de praia do
gurações, entrega hoje (22), às
mundo, a Encenação da Fun12h, a primeira rádio pública e
dação da Vila de São Vicente.
educativa do Litoral, a Rádio
O clima de festa começou
Primeira FM (atualmente em
semana passada quando
fase experimental) na Av. PaMartim Afonso, ou melhor, o
Encenação atrai
dre Manoel da Nóbrega, 1275,
ator global Henri Castelli chegrande público
Itararé. Amanhã (23), entrega
gou à cidade para se enteirar
da responsabilidade de dar vida ao funda- a unidade de Saúde da Família, no Parque
dor de São Vicente, a primeira vila do país, o das Bandeiras (Área Continental).
Encenação – Todas as noites, o clima de
berço da democracia americana.
Mas, nesse aniversário de 478 anos, festa chega a seu ápice, com gente de difemuitos são os motivos para comemorar, pois rentes regiões brasileiras, também estran-

Artigo

A coerência deu frutos
* Tércio Garcia
São Vicente chega aos 478 anos comemorando
os resultados de um projeto de resgate do Município que teve início em 1997 a partir da união de um
grupo de pessoas preocupadas com os destinos da
Primeira Cidade do Brasil. Pessoas que estavam
saturadas das intrigas e maledicências que dominavam o notíciário resolveram abolir de vez o negativismo e abraçaram os desafios causados justamente por anos de omissão daqueles que se deixaram
levar por temas menos importantes.
O grupo foi crescendo e a boa nova alcançou
todos os segmentos da Cidade, que reconduziram por três eleições consecutivas aqueles que
comungam o mesmo ideal. Diante das conquistas em obras de infraestrutura e, principalmente, avanços nos aspectos sociais, a população
prestigiou nas urnas os engajados no mesmo
projeto que havia começado em 1997.
O movimento cresceu a tal ponto que os
projetos sociais e os investimentos mudaram a
Cidade e resgataram a autoestima do seu povo.
O que quero ressaltar neste momento de festejo
dos 478 anos de São Vicente é a importância de
se manter a coerência. A fibra daqueles que sou• No próximo dia 29, às 19h, médicos de São Vicente se reúnem para
discutir a fundação de uma entidade representativa da categoria nesse Município. Movimento é apartidário e, segundo os organizadores, o objetivo maior da futura associação é a valorização dos profissionais, além do resgate da qualidade de vida dos médicos. Até o fechamento desta edição, o local do
encontro não havia sido definido.

beram se manter nos trilhos e prosseguir enfrentando as dificuldades financeiras deu frutos e foi
reconhecida pela população. Hoje colhemos o
prêmio dos que enfrentaram o bom combate,
dos que não se deixaram levar pelas adversidades que caracterizam os grandes desafios.
Fica a lição de que o povo percebe, assimila
e premia os que se mantêm coerentes com seus
princípios, com suas atitudes e com suas histórias de vida. A sabedoria popular mostrou a importância de se manter os ideais e de se respeitar
os históricos companheiros.
São Vicente chega aos 478 anos madura, responsável e, ao mesmo tempo, vibrante, apaixonada como uma jovem encantadora que soube
valorizar sua história e usar esta imensa energia
para seguir rumo ao futuro. Hoje preparamos a
Cidade para as oportunidades que surgirão nas
próximas décadas. Sabemos que a juventude espera de nós uma estrada pavimentada, iluminada e, sobretudo, inspirada em ideais inquebrantáveis de comprometimento e respeito ao ser
humano.
* Tercio Garcia é prefeito reeleito de São Vicente e presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada

geiras, disputando o melhor ângulo para assistir ao maior espetáculo da terra em areia
de praia: a Encenação da Fundação da Vila
de São Vicente, neste ano sob a direção de
Roberto Marchese, que dirigiu também a
primeira versão do espetáculo no início dos
anos 80.
A encenação prossegue até domingo
(24), sempre às 20h, na Praça Tom Jobim,
Praia do Gonzaguinha com 1.270 atores da
comunidade, entre eles a jovem Marissol
dias, que venceu o concurso para interpre-

tar a índia Bartira, que juntamente com João
Ramalho, vivido pelo ator Júlio Rocha será
o fio condutor do espetáculo que a cada
ano tem novo enfoque. O elenco global
participando do espetáculo é formado por
Henri Castelli (Martim Afonso); Júlio Rocha (João Ramalho), Nuno Leal Maia (Pedro Álvares Cabral), Juliana Knust (Ana Pimentel) e Cissa Guimarães (América). A polêmica Rogéria viverá o personagem Europa, criado para esta versão do espetáculo
que ganhou efeitos de cinema.
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O bairro que se tornou um show de cidade
Quarenta e três anos separam a
cidade turística do antigo bairro vicentino.
Estamos falando de Praia Grande,
um dos municípios litorâneos mais procurados durante a temporada de Verão.
No último dia 19, a cidade completou 43 anos de emancipação político-administrativa e comemorou a data
em grande estilo com missa, inauguração da nova sede do Lar São Francisco
(Casa do Idoso), ao lado do Ambulatório de Especialidades no bairro Mirim
e com show do cantor Alexandre Pires,
no baile oficial realizado no Palácio das
Artes, enquanto a banda paulistana Inimigos do HP se apresentou no palco
montado na Praia da Aviação.
A programação festiva teve início
no dia 15 e prossegue até o próximo
dia 30, com inaugurações e shows na
Praia do Boqueirão. Nesta sexta-feira
(22) às 18h, o prefeito Roberto Francisco (PSDB) inaugura o espaço Porto do Saber, na esquina da Av. São
Paulo, com a Rua Dair Borges, no Bo-

queirão. No local funcionarão a biblioteca pública e salas de aula do projeto Super Escola Cultural.
Em recente coletiva, o prefeito
Roberto Francisco, enfatizou que a
Administração está preparando a Cidade para o futuro: “A exploração de
petróleo e gás na Bacia de Santos, terá
forte impacto na região, por isso estamos realizando obras viárias, infraestrutura nos bairros, habitação entre
outras melhorias. A cidade recebe também importantes investimentos por
parte da Sabesp e a CPFL construirá a
Subestação Praia Grande III, que aumentará a capacidade da rede de energia no Município”.
O prefeito destacou como obras
prioritárias a construção de um viaduto na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega e outro na Av. Ayrton Senna.
Destacou também, investimentos na
área da Saúde e a construção de duas
novas escolas.
Shows – a programação do “Show
de Verão é Você - 2010”, continua e

nesta sexta-feira (22), quem se apresenta
é o cantor Belo; no sábado (23), a dupla
Maria Cecília & Rodolfo (camarote, R$
10,00); no domingo (24), o Grupo Exaltassamba (camarote, R$ 20,00); dia 29 é
a vez do grupo Revelação (camarote, R$
20,00) e encerrando a programação no
dia 30, o grupo Harmonia do Samba, liderado pelo vocalista Xandy, comemorando quinze anos de carreira.
Para assistir aos shows em local
privilegiado (camarotes), ingressos são
vendidos no Fundo Social de Solidariedade, na Rua Paulo Fejin, 775, no
Boqueirão. Acesso livre para quem
optar por assistir aos shows na areia
da praia.
Origem – O 6º prefeito de Praia
Grande, Roberto Francisco em seu artigo (nesta página) sobre a cidade, não
esconde o orgulho de fazer parte desta história que começa quando ele nasceu em 1953.
Neste ano aconteceu o primeiro
movimento pró-emancipação do distrito de Solemar. Sem êxito.

Artigo

Praia Grande, uma existência profícua
*Roberto Francisco dos Santos
Praia Grande completa este mês
43 anos de existência profícua. Desde
que deixou de ser um simples bairro
de São Vicente atingindo sua emancipação política. A Cidade passou a ter
características que a tornou muito especial. Em razão disto, a tarefa de administrá-la tornou-se um grande desafio. É um dos municípios mais novos
do País e um dos que mais crescem
demograficamente. Como Estância
Balneária, vive uma situação atípica
frente às cidades em geral, possuindo
mais imóveis de veraneio que residências fixas e com isso, uma população
flutuante que ultrapassa um milhão de
pessoas na temporada de verão.
Tivemos, ao longo deste primeiro

ano de governo, o cuidado de adotar
medidas para assegurar que todos os
serviços demandados pudessem ser
oferecidos com a qualidade usual. Entregamos obras de qualidade, elaboramos um plano de trabalho envolvendo setores que merecem atenção especial, como segurança, coleta de lixo
e limpeza das praias, saúde pública e
trânsito; cobramos muito dos responsáveis por essas áreas, principalmente a integração entre equipes de trabalho, que deve fluir sem interrupções,
calcada na experiência dos anos anteriores.
Todo ano a temporada de verão é
sempre um grande desafio. Recebemos mais de 1,5 milhão de pessoas
vindas dos mais diversos rincões do
Estado e até mesmo do estrangeiro.
Para enfrentar este desafio nos prepa-

ramos com planejamento e ações preventivas e integradas com reforços das
forças policiais. Continuamos este ano
com o lema da Tolerância Zero, tudo
em prol de propiciar aos turistas, veranistas e moradores maior tranqüilidade. Fatos isolados acontecerão aqui
e em outros municípios. Isto é impossível de conter, mas, o mais importante é que estamos conseguindo dar paz
àqueles que para cá veem em busca do
lazer e do descanso merecido.
Agora que chegamos ao início do
nosso segundo ano de mandato, podemos comemorar o sucesso desse
plano que deu melhor qualidade de vida
aos nossos habitantes, aos turistas e
veranistas.

*Roberto Francisco dos Santos
é prefeito de Praia Grande

Em 1962, em nova tentativa de
emancipação foi criada uma comissão
que fundou o Movimento Pró-Emancipação que após muita pressão, conseguiu da Assembleia Legislativa, o
desmembramento do distrito de Solemar e do subdistrito do Boqueirão. No
ano seguinte foi realizado um plebiscito para homologar a emancipação.
No meio do caminho para a emancipação, mais um revés. Em 1964 a
Prefeitura de São Vicente impetrou
mandado de segurança contra o plebiscito, acatado pelo Tribunal de Justiça do Estado.
Contando com o apoio de alguns
poucos deputados, em 1966, o Movimento teve reconhecido o direito de emancipação do que hoje é Praia Grande.

Em 16 de outubro daquele ano, o
Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu o município que foi oficialmente instalado em 19 de janeiro de
1967, com a posse do interventor federal Nicolau Paal.
Praia Grande, hoje, em nada lembra o passado recente de bairro. No
início dos anos 90, registrou um turismo desordenado, mas em 1993, uma
Lei disciplinou esta questão e Município passou por grande transformação. Com obras de infraestrutura básica e melhorias em geral a cidade tornou-se um dos destinos mais procurados por turistas, principalmente na
temporada de verão. Praia Grande é
muito mais que praia, é um show de
Verão!

Forte terremoto atinge o Haiti
Todas as nações se assustaram e sentiram a
vontade do heroísmo no atendimento aos que
atingidos foram na tragédia que abalou o mundo: o terremoto que atingiu o Haiti e matou
tantas pessoas.
Ainda não há informações claras da tragédia.
Em nós que assistimos pelo televisor o horror do terremoto e a
quantidade de mortos fica a tragédia que nos faz ajoelhar e pedir a Deus
que atenda o povo do Haiti.
Aqui no Brasil temos a certeza, que todos choram pelo triste acontecimento.
O Brasil teve heróis participando da catástrofe e que não voltaram.
É o Brasil que chora por si mesmo e pelos falecidos no Haiti.
Quanto mais se escreve, mais chora-se pelos mortos brasileiros
Nosso País em prantos bate palmas aos que foram, mas, mostraram o quanto faz o Brasil em ajudar os que precisam.
Choremos todos e continuemos a ajudar o Povo do Haiti em tudo
que puder fazer.
Façamo-lo.
Todo Brasil chora, todo Brasil emocionado reza pela recuperação
do Haiti

SINPROSANTOS
OLHO NA ESCOLA – BOCA NO TELEFONE
Tels.: 3234-1071 e 3234-9892 / Fax: 3223-1506
Sindicato dos Professores de Santos Baixada e Litorais Norte e Sul.
ILDEFONSO PAZ DIAS
PRESIDENTE/DIRETORIA

ÃO
EDUCAÇ
Fala Professor
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Cidadania e entretenimento nas férias escolares
Divulgação/PM

Ildefonso Paz Dias

Santos querida
Algo senti. Olhei em torno de mim
mesmo para lembrar-me do que tinha de
saber.
Senti-me satisfeito, alegre, empolgado
com o acontecimento que emergia para o
ar, a força, a alegria, o prazer e a vontade
sempre crescente de estar em SANTOS.
Querida, amada, aplaudida, respeitada, permanentemente recepcionando todos os que descem para sentir o mar, aceitar o céu, aceitar o cumprimento dos jovens e adultos nas praias, na cidade,
enfim em todos os lugares onde chegam
e recebem o sorriso do nosso povo que
fala, canta, aplaude, explode em alegrias
que não param, no prazer que emociona,
empurra para as delícias do ver, do sentir, do envolver-se em momentos de prazer, gentil, afável, generosa, principalmente, na data que explode: 26 de Janeiro.
Viva Santos!
*Ildefonso Paz Dias - Presidente do Sindicato
dos Professores de Santos, Baixada e Litorais
Norte e Sul.

Quem já participou
atividades é o pátio da
quer voltar, quem ainda
Unip, na Av. Rangel
não, aguarda uma oporPestana, programou
tunidade porque a dipara o encerramento,
versão é garantida. Esna segunda-feira (25),
tamos falando da prouma tarde de muita alegramação de férias progria no Clube Sírio Limovida pela Polícia Mibanês. A coordenação
litar, nos famosos Clué do Capitão PM Gusbinhos de Férias, onde
tavo Magnani, com moo aprendizado, inclusinitoramento da Sargenve sobre cidadania, é
to PM Joyce e da Cabo
tão gratificante quanPM Conceição.
tos as atividades e pasEscola Total - Diseios realizados.
versão e cidadania para
Cubatão - Sob a co600 crianças é o que
ordenação do Cabo PM
proporciona o prograLorivaldo Salomé, o
ma Santos Criança –
Clubinho de Férias da
Escola Total nas Férias
Visita ao canil da PM, um dos passeios mais apreciados
Polícia Militar de Cubaque transformou a Astão, em sua 48ª edição, reúne 750 crianças. faixa etária, realiza passeios culturais e ati- sociação Atlética Portuária, no Marapé, no
Na programação, passeios, diversas ativi- vidades esportivas. O passeio preferido da ponto de encontro da alegria. Através da
dades educacionais e recreativas com a par- criançada continua sendo a visita ao Canil Seduc, as crianças de 6 a 15 anos, sob a
ticipação de 116 monitores.
da Polícia Militar, na Capital, onde além dos orientação de 54 educadores, coordenados
Santos - O Clubinho de Férias da Polí- cães “policiais”, assistem ao treinamento por Maria José Marques, participam de aticia Militar em Santos, cujas atividades se- da cavalaria, na qual a “escola de volteio” vidades lúdicas e recreativas.
guem até o próximo dia 25, reúne, neste ano, leva as turmas ao delírio.
A Prefeitura de Santos, em parceria com
450 crianças com idades de 7 a 12 anos, disEm sua 39ª edição, o Clubinho de Féri- as empresas Breda e Marimex, disponibiliza
tribuídas em três pelotões de acordo com a as, cujo ponto de partida para as diversas lanche e transporte.
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Em 2010 – ama-te a ti mesmo em primeiro lugar....
Nesse ano temos a regência de Vênus e Afrodite. Primeiramente Vênus
rege os signos de Touro e de Libra e a
Deusa do Amor, Afrodite, que nasceu

das espumas do mar, evidencia que amar
não significa mover-se até o outro, pois
o amor verdadeiro não depende do outro. A prioridade é você. Quando deixa-

mos na mão dos outros a nossa felicidade, estamos dando carta branca para que
decidam o que é melhor para nós.
A partir desse ano devemos nos

levar mais a sério, independente da
idade, profissão e classe econômica. É
hora de buscar a felicidade através do
conhecimento, pois esse é o poder que

agregamos para a vida. Quem quer o
poder pelo poder é melhor refletir,
para não ficar escravo dele. Venus não
escraviza, ama, liberta.

Espaço Astral
Silvia Helena
Áries
Deve começar a restaurar a confiança
alheia; estará começando um novo ciclo em sua vida e o mais interessante é
que tudo se dará de uma maneira rápida, ou seja, queimando etapas. Portanto seja fiel aos seus desejos e concretizações.
Touro
Com o seu planeta regendo esse ano,
será bastante requisitada por todos a
sua volta, tanto no sentido profissional, como emocional. A iniciativa maior deixe para o mês de maio. Use cores azul e rosa durante o ano.
Gêmeos
Vai querer colocar logo em prática tudo
o que precisa saber e fazer, mas procure aguardar o tempo certo. Prepare-se
para articular as situações antes de colocá-las em prática. Acordos em todos
os sentidos devem ser favorecidos.
Câncer
Estará num ano de muita fecundação,
portanto coloque suas idéias no papel
e elabore um plano de ação. Pense nos
detalhes e nas parcerias que se farão
necessárias. Faça um curso diferenciado esse ano, será bom para sua elevação de alma.
Leão
Esse ano vai se deparar com a Justiça.
Acione toda a sua capacidade de articulação e defesa de suas idéias, não
confie em pessoas que podem dizer
que vão lhe ajudar e depois esquece.
Procure ter cautela com pessoas que
contrata para pequenos serviços.
Virgem
Durante esse ano, tenha cautela com a
comunicação, não permita que lhe digam mentiras, seja sempre claro nas suas
reflexões e verbalizações, principalmente no segundo semestre. Reflita mais.
Libra
Mais uma vez, um ano de Vênus que
rege o seu signo, portanto chegou a
hora da virada. Sua vida poderá mudar

radicalmente. Encontrará a firmeza necessária para acolher tais mudanças.
Use muito a força do pensamento.
Escorpião
Algum sinal de cansaço que pode sentir no começo do ano, irá mudar, pois
terá uma melhora de animo bem forte.
Aproveite esses momentos para resolver pendências principalmente as
profissionais. Não fique em um trabalho que não goste, procure renovar.
Sagitário
Sentirá vontade de arregaçar as mangas e visualizar um mundo melhor,
com mais justiça social. Não se esquive de participar de movimentos sociais, inclusive que envolva crianças e
idosos. Seu destino estará sendo decidido pela sua capacidade de agir.
Capricórnio
O ano de 2010 entra com o sol no seu
signo. Pense um pouco mais e diminua o ritmo de trabalho. Muitas mensagens sugerem uma nova forma de
vida, inclusive se preocupando com
sua saúde. Não esqueça que, nesse ano,
serão cobrados exercícios físicos; não
deixe de fazê-los.
Aquário
Pense que alguma crise que teve nos
relacionamentos se deu pela agressividade que pautou suas transações.
Assim suspenda as ofensas, mude sua
atitude, entenda que precisa ter mais
jogo de cintura. A radicalidade não
levará a nada. Faça exercícios físicos
para se livrar da tensão momentânea.
Peixes
Nesse novo ano se prepare para trabalhar bastante, produzir e crescer.
Tudo só depende de você, do seu
trabalho e empenho. As oportunidades aparecerão principalmente, após
o mês de março. Você estará com
energia de sobra para lidar com os
obstáculos que surgirem. Aproveite
para usar pedras azuis próximas a
você.

Silvia Helena - Astróloga - Tel: 3466-4500 - Site: www.stellium.jor.br - Email: silvia@stellium.jor.br
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Luiz Carlos Ferraz

*A prefeita de Guarujá, Maria Antonieta, procurou esquecer a
correria e os problemas administrativos, no agito inevitável,
durante o show de Ivete Sangalo. A rainha do axé botou prá
quebrar e no camarote da prefeita, que estava rodeada de
jornalistas (de sua equipe), não faltou animação.
Ronaldo Resende

Recentemente
homenageado pela
Polícia Militar com a
Medalha Centenário do
6º BPM/I, o vereador
santista Manoel
Constantino foi
empossado mais uma vez
na presidência da
Sociedade de
Melhoramentos do Jardim
Rádio Clube, da qual é
sócio há 30 anos.

A colunista social, Sandra Netto que comemorou idade
nova em férias pelos Estados Unidos, posa com Marilyn
Moroe no Museu de Cera Madame Tussands, em
Hollywood. Após as festas de fim de ano na terra do Tio
Sam, onde participou do tributo a John Lennon, Sandra
retomou a Coluna Gente&Fatos do Jornal Perspectiva.

Desabafo do Samba

* O músico Arnaldo Catalã nos dá conta do novo endereço da Associação dos Artistas: Rua Pêro Correa, 581
B, em São Vicente.

Artigo

Surdo, pandeiro, tamborim... está chegando a alegria

É Carnaval

Rumo ao Continente
* João Paulo Tavares Papa

Anderson Bianchi/Secom/PMS

Os ensaios têm hora marcada nos barracões onde homens e mulheres trabalham a
todo vapor. Apassista ajusta a
sandália, a baiana, mesmo sem
tabuleiro, admira a alvura do turbante, a bateria arrepia ao som
do apito do mestre e o enredo
está na ponta da língua de toda a
Escola porque falta muito pouco para o Reinado de Momo começar no país do Carnaval.
Em Santos, a Corte Carnavalesca formada pelo rei momo
Darwin Ferreira Barbosa
(Babi), a rainha Rosangela Barreto (União Imperial) e a princesa Joice dos Santos (Vila
Mathias), o cidadão e a cidadãsamba Jadir Muniz de Souza e
Selma Donizeti Lessa de França, ambos da X-9, está ansiosa
para abrir os desfiles na Passarela do Samba “Dráuzio da
Cruz”, na Zona Noroeste e re-

UniSantos
Professor
mestre Marcos
Medina Leite é
o novo reitor
da UniSantos
em solenidade
de posse.

Programação:

Dia 13 – Grupo 2 - Acesso
22h - Camisa Alvinegra: 23h Mocidade Dependente do Samba; 0h - Vila Mathias; 1h - Metropolitana e 2h - Unidos da
Zona Noroeste;

Dia 14 - Grupo 1 – Especial
21h30 - Real Mocidade Santista; 22h40 - Bandeirantes do Saboó; 23h50 - Amazonense; 1h Brasil; 2h10 - União Imperial;

Dia 15 - ainda Grupo 1
O Côrte santista pronta para o Carnaval
cepcionar as 16 escolas de samba do município, distribuídas
em dois grupos: Especial e de
Acesso que desfilarão nos dias
13, 14 e 15 de fevereiro.
A apuração será realizada
dia 17 de fevereiro, às 12h. A
escola campeã receberá R$ 5 mil
e a vice, R$ 3 mil.

21h30 - Vila Nova e 22h40 Unidos dos Morros.

*SOS Foliões: O Carnaval está batendo à porta e o Espaço
Aberto lança um SOS aos foliões: o primeiro que encontrar o
colunista Toninho Madrugada, entre em contato conosco pelo
telefone 3219-1296. Já batemos tambor em direção ao município de Bertioga, onde pedimos ajuda ao periódico Expresso Esperança. Lá, deixamos uma mensagem para o Lord Madrugada: “ô
meu irmãozinho, aproveitei a sua coluna Desabafo do
Samba para desabafar: o Carnaval vira sua cabeça e entorta a minha; escrever sobre as remandiolas de sua especialidade é batida descompassada no samba do crioulo
doido. Axé meu irmão (N.F.M.)

Santos tem 271 km², dos
quais apenas 39,4 estão na
Ilha de São Vicente, onde se
concentram os espaços urbanos e 99% da população
santista. Nossa área insular
não dispõe mais de espaços
livres para receber grandes
empreendimentos empresariais, estando urbanizada
quase na totalidade.
Os outros 231,6 km² ficam
na Área Continental, composta em grande parte por
reservas de preservação
ambiental, verdadeiros pulmões verdes responsáveis
pelo equilíbrio do ecossistema regional. Associadas
aos espaços preservados,
existem trechos onde podem ser implementados
projetos portuários, sem
prejuízo ambiental.
E é justamente para lá
que rumam empreendimentos importantes para o desenvolvimento de Santos e
de todo Brasil. São cerca de
30 km², quase totalmente à
borda d´água, com fácil
acesso à infraestrutura logística, os quais se adequam
a receber empresas e serviços de apoio à produção de
gás e petróleo na Bacia de
Santos.
O primeiro grande proje-

to em construção no Continente é o Terminal Embraport, um investimento de R$
1,2 bilhão que demandará
1.200 empregos diretos. A
Prefeitura trabalha intensamente de modo a garanti-los
para a população local, por
meio de capacitação.
Já o projeto Barnabé-Bagres, a ser implementado pelo
governo federal, é acompanhado de perto pela Administração Municipal. O novo
terminal possibilitará que o
Porto de Santos tenha sua
movimentação ampliada em
mais de duas vezes. Nosso
continente deverá receber
ainda uma plataforma de
apoio naval, com estaleiro
para reparos e também para
atividades ‘offshore’ ligadas
ao petróleo e gás.
Tratamos tais expectativas com um otimismo realista, já que não estamos falando de empreendimentos locais ou regionais, e sim de
projetos de abrangência nacional, todos fundamentais
para o futuro do País. A economia vai se fortalecer, serão gerados mais empregos
e oportunidades que levarão
Santos ao desenvolvimento
sustentável e à melhoria da
qualidade de vida.
* João Paulo Tavares
Papa é Prefeito de Santos
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Santos, destaque nacional
Francisco Arrais/Secom/PMS

A

Cidade voltou a ser o cen=
tro das atenções nos mais
diversos setores e a expansão tomou conta das conversas, sejam elas de mesa de negociações ou botequim.
Santos é cenário de comerciais, documentários, filmes e novelas; assim como é objeto de análise para implantação de projetos
diferenciados e audaciosos, especialmente a partir da descoberta de
petróleo na camada de pré-sal, que
impulsionou as atenções da Petrobras para a região e o interesse das
grandes empresas da construção
civil e de outros segmentos.
Para consolidar o trabalho a ser
desenvolvido nos próximos anos
na Cidade, a Petrobras já apresentou à Administração Papa o projeto arquitetônico da sua Unidade
de Negócios da Bacia de Santos,
que será construído no bairro do
Valongo. Será o primeiro prédio
verde de Santos.

Inauguração da passarela especial. Obra simples, mas de grande
alcance social
Para comemorar em grande estilo essa excelente fase de expansão, a Administração João Paulo
Tavares Papa (PSDB) programou
uma série de eventos e entrega à
comunidade de diversos equipamentos, entre eles a passarela para
portadores de necessidades espe-

ciais, na Praia do Boqueirão, obra
simples, mas de extrema importância para cadeirantes, que poderão
atravessar sozinhos a faixa de areia
e tomar banho de mar.
A programação comemorativa
que teve início no dia 17, com homenagens alusivas ao dia do Surfista,

lançamento do livro “Guia de Fontes de Santos” prossegue até dia 31.
Continente – Como a área insular da Cidade não dispõe mais
de espaços, a solução para que
Santos continue crescer é a expansão ordenada na Área Continental, respeitando as áreas de preservação ambiental. Por essa razão, Papa tem direcionado projetos para essa região, com destaque para o primeiro grande empreendimento portuário em construção, o Terminal Embraport e, na sequência, o projeto Barnabé-Bagres
do Governo Federal.
Programação - Dia 23 –12h30
- Regata Aniversário da Cidade
em frente ao Aquário Municipal e
às 20h30 – apresentação do violonista Euclydes Mattos, no Teatro
Guarany.
Dia 24 - 9 h – 1ª Etapa do Circuito de Canoas Havaianas 2010
em frente ao Aquário Municipal e
VI Caminhada Histórica pelo Cen-

tro de Santos, com saída da Praça
Mauá. Dia 26 - 8h- Ato Cívico junto ao Monumento de Braz Cubas
(Praça da República); 9h – Missa,
na Rua 7 de Setembro, 34 (Colégio
Santista); 10h, entrega do Centro
de Atividades Integradas de Santos (CAIS) - Colégio Santista; 12h
– Sessão Solene na Câmara (Sala
Princesa Isabel) na Praça Mauá –
orador, Vereador Roberto Oliveira
Teixeira e às 20h, o cantor Toquinho se apresenta com a Orquestra
Sinfônica Municipal de Santos, na
Praia do Gonzaga; Dia 27- 10h,
inauguração da Unidade Saúde da
Família do Castelo; 20h30, apresentação do Balé da Cidade de
Santos, no Teatro Coliseu; Dia 29
- 10h, entrega das obras de restauro e ampliação do Centro de
Saúde Martins Fontes e dia 3110h, 4ª Edição da Maratona Aquática Internacional de Santos, em
frente ao Colégio Escolástica Rosa
(Praia da Aparecida).

