Atletas de PG competem em Mundial de Vela na Europa
O programa Navega São Paulo, desenvolvido no Portinho (Área de Lazer Ézio
Dall’Acqua) em Praia Grande tem revelado
campeões. Dois deles, o atual campeão
brasileiro de Vela Open Bic (barcos individuais para atletas de até 25 anos), Rafael
Henrique Soares da Silva, e o campeão brasileiro sub-15, Vítor Sudbrack Fernandes,

participarão do Campeonato Mundial de
Vela Open Bic que começa nesta quintafeira (28) e se estende até domingo (31), na
cidade de Ascona, na Suíça.
A dupla revelada no programa Navega São Paulo compete contra representantes da Itália, França, Alemanha, Suíça,
Holanda, Inglaterra, Estados Unidos e

Divulgação

Japão. No total, 125 desportistas estarão
em ação.
Os dois velejadores passarão cerca de
um mês na Europa e, além do campeonato
mundial, eles conhecerão locais de destaque da modalidade como Itália, França, Alemanha e Hungria, revela Sílvio Bello, coordenador do programa na cidade.
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Centro histórico

Vereador aciona Ministério Público: Prefeitura
contrata duas empresas para o mesmo serviço
Fotos: Helena Silva

O santista Valmir Nunes patrocinado pela
Memorial/Brooks já se
encontra nos EUA, onde
participará neste sábado
(30) das 100 milhas de
Cleveland (cerca de 160
km), corrida válida pelo
campeonato norte-americano de trilhas.

Prevenção - Hepatite C
Aproveite que hoje (28) é o Dia Mundial contra Hepatite e faça o teste grátis, rápido e indolor no Poupa
Tempo (Rua João Pessoa, 246, Centro de Santos) e nas
UBS, que realizam até amanhã (29), a Semana de Prevenção contra Hepatite C doença silenciosa, (não apresenta
sintomas) caracterizada pela inflamação do fígado e que
atinge 3% da população mundial. Não existe vacina para
combatê-la. O diagnóstico precoce é o maior aliado para
o tratamento. Atendimento das 9 às17h.Os pacientes
com diagnóstico positivo são encaminhados para consulta médica com data e hora agendadas.

Divulgação

Pedestrianismo

Divulgação

O vereador Adilson Júnior (PT) denunciou ao MP, a celebração de contrato da
Prefeitura de Santos com duas empresas
para o serviço de manutenção de calçadas
quebradas por raízes de árvores. Além da
irregularidade, as calçadas continuam colocando em risco a integridade física das
pessoas. A falta de manutenção da sinalização de solo é, segundo o vereador, mais um
desrespeito ao santista. Última página

Felinos
Na Expo Gatos
2011, a eleição
do maior felino
do país.
Página 6
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Mural

EDITORIAL

Helena Silva

Uma das praças mais conhecidas de Santos, a
Praça Mauá, no Centro Histórico da cidade, à noite é
terra de ninguém. Mal iluminada, é um desafio para
quem passa pelo local após as 20h. À medida que a
noite avança, o perigo de assaltos é eminente.
Sem policiamento, no período noturno é uma
temeridade atravessá-la para atingir outras áreas.
Nem mesmo o fato de sediar a Prefeitura é argumento suficiente para que a Administração em
parceria com a Polícia Militar se disponha a oferecer o mínimo de segurança aos munícipes, que por
força do trabalho ou do estudo, são obrigados a
passar pela praça ou nela permanecer à espera,
angustiante, do transporte coletivo.
Policiamento no local apenas em dias de festa,

dando a impressão de que somente quem sai para
se divertir merece a proteção que a Constituição
garante, infelizmente, apenas no papel.
Na penumbra da praça, as pessoas são abordadas por hordas de desocupados e celerados de
toda espécie, desde crianças armadas a bandidos
encapuzados. Da janela do gabinete do Prefeito
Papa, no 1º andar do Palácio José Bonifácio, não
dá para ver o desespero estampado no rosto das
vítimas de malfeitores que atacam livremente no
local e arredores às primeiras horas da noite (imagem em altas horas), mas se apelar para sua sensibilidade, há de convir, que pelo menos uma iluminação adequada melhoraria o aspecto, inclusive,
a segurança de tão importante logradouro.

Espaço Aberto

Honorários advocatícios e a valorização
do trabalho e da cidadania
* Marcos da Costa
O Estatuto da Advocacia, em
seu artigo 35, estabelece que os
honorários advocatícios devem
ser previstos em contrato escrito,
contendo todas as especificações
e forma de pagamento e ser livremente pactuados entre o advogado e o cliente. Os valores fixados
têm como balizas mínimas as tabelas de honorários elaboradas pela
Seccional da OAB em cada Estado, que funcionam como parâmetro para a cobrança do serviço
advocatício.
Em 2009, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da
Câmara aprovou o Projeto de Lei
3.376/04, do deputado Rubens
Otoni, que dá prioridade ao pagamento de honorários advocatícios,
fixados por sentença judicial ou em
contrato, equiparando-os aos créditos trabalhistas. A matéria ainda
tramita no Congresso, mas não há
dúvida de que será aprovada pela
sua justeza e necessidade.
Essa medida visa garantir para
os advogados, mesmo quando
atuam em sociedade, a sua subsistência, pois a grande maioria
desses operadores do Direito adota o modelo de advocacia liberal,
ou seja, o exercício profissional fazse de forma individual.
Obviamente, a Ordem está aten-

ta para punir qualquer cobrança
abusiva de honorários, sendo que
a função de fiscalizar a atuação
ético-disciplinar da classe é de
competência exclusiva da OAB,
por meio do Tribunal de Ética e
Disciplina, que analisa de forma
isenta a conduta do advogado no
exercício profissional e aplica a
punição, quando esta for necessária.
O que não pode acontecer é a
ingerência de outros órgãos ou entidades nos contratos entre advogado e cliente, pretendendo impor
como, quando e de quanto será o
pagamento dos honorários, pois
essa intromissão nada mais é do
que uma séria ofensa ao princípio
da autonomia da vontade.
Recentemente tivemos o caso
emblemático de Jales, onde o Ministério Público Federal ingressou
com ação civil pública contra advogados locais por suposto abuso na cobrança de honorários. A
Justiça Federal considerou a ação
improcedente e alertou a juíza em
sua sentença que “não compete
ao Ministério Público Federal imiscuir-se nas relações contratuais
entabuladas entre o causídico e
seu cliente. A pretendida ingerência representa séria ofensa ao princípio da autonomia da vontade”.
Além disso, temos visto a fixação de honorários de sucumbência, a serem pagos somente ao fi-

nal da ação, em valores irrisórios.
Há inúmeros casos em que o advogado, depois de já ter trabalhado duramente num processo por
anos e anos, vê o seu esforço ser
traduzido em valores baixíssimos
ao fim da causa.
Para fixação do valor das verbas honorárias pelo juiz na sucumbência é fundamental que se leve
em conta os parâmetros previstos
no artigo 20 do Código de Processo Civil, segundo o qual os honorários devem ser fixados entre 10%
a 20% sobre o valor da condenação, observados o grau de zelo do
advogado, a natureza e a importância da causa, o trabalho e o tempo
empregados pelo profissional no
patrocínio da causa. Portanto é inaceitável que alguns magistrados
fixem honorários em valores que
representam muitas vezes apenas
1% do total da causa.
O pagamento de valores mais
justos ao final das demandas judiciais servirá, portanto, não apenas
para dignificar e garantir o trabalho dos advogados, como amplia
e consolida a cidadania. Devemos
lembrar que, sem a atuação do advogado, o beneficiário não teria
conseguido êxito e que esse trabalho demandou anos de estudo
e empenho no acompanhamento
do processo.
* Marcos da Costa é advogado e
vice-presidente da OAB/SP

Pré-candidato à prefeitura de
São Paulo, o deputado federal,
Carlos Zarattini (PT), em recente
visita a Santos, onde foi recepcionado pelo vereador Adilson Júnior (PT), falou sobre a importância, especialmente, sobre a economia que o bilhete único no
transporte metropolitano traz para
os usuários. Ele está em busca
de apoio para aprovação do projeto de lei sobre o tema. No site
www.espacoaberto.com mais detalhes sobre o assunto.
Chaves
Amanhã, sexta-feira (29), o presidente do Legislativo Santista,
Manoel Constantino (PMDB),
pretende entregar as chaves das
dependências da Câmara, no Palácio José Bonifácio, para o prefeito Papa (PMDB) e as do prédio da Rua XV de Novembro, ao
proprietário. Garante que fará isso
com um misto de satisfação e
saudade. “Satisfação por estar
mudando para a sede própria do
Legislativo e saudade, porque a
Sala Princesa Isabel está eternizada em minha mente, especialmente porque nela aprendi as maiores lições da minha vida”.
Que dureza
A mudança para o Castelinho,
nova sede da Câmara Municipal
de Santos revelou outra faceta dos
vereadores. Alguns cuidaram pessoalmente da seleção de seus pertences e de material que deixariam
as salas do prédio da XV de Novembro rumo à casa nova, e até
arregaçaram as mangas da camisa
para carregar alguns objetos. Outros, poucos, deixaram tudo por
conta dos assessores.
Preservação
Projeto de Resolução apresentado pela Mesa Diretora da Câmara de Santos, pede ao prefeito Papa, a preservação da Sala
Princesa Isabel. Espaço tão bonito e conservado, deveria ser
tombado para evitar que no futuro, alguém menos avisado, lhe
dê destino pequeno.
Tempo quente
No Guarujá, passados meses da
Operação Verão 2010/2011, o tempo continua quente, pelo menos
para a prefeita Maria Antonieta
de Brito (PMDB) que está sendo
processada pelo Ministério Público Estadual, por suspeita de
fraude no pagamento da hospedagem dos militares que atuaram
no evento.

Velho ou histórico
O vereador santista José Lascane (PSDB) há muito vem trabalhando para forçar um posicionamento mais coerente da Prefeitura quanto aos critérios de tombamento de imóveis, pois nem sempre o que é velho é histórico. Por
esta razão pede urgente revisão
na Lei do Alegra Centro.
Intervenção
O baixo índice de aproveitamento no Exame da Ordem levou a
OAB/Brasil a pedir interferência
do MEC nas unidades que não
aprovaram nenhum bacharel. No
Estado (SP) foram 17 escolas de
Ensino Superior que não conseguiram aprovar um único; destas,
duas são da Baixada Santista.
Governador
Para alegria dos prefeitos, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) é
frequentador assíduo da região, o
que segundo alguns é muito bom,
pois várias reivindicações, antes de
se tornarem oficiais, são tratadas
informalmente com ele. Alckmin estará de volta à Baixada, no próximo
dia 11. Pela manhã, ele se encontrará com representantes da Codesp
e CAP (Conselho de Autoridade
Portuária) e à tarde despachará com
secretários municipais e estaduais,
integrantes das câmaras temáticas
e representantes da sociedade civil, no Mendes Convention Center, em Santos, para anunciar uma
agenda metropolitana.
Eleições
Piá, um indiozinho disfarçado que
anda pelos corredores da Câmara e Prefeitura de São Vicente, informa que estão bem adiantadas
as negociações visando a próxima eleição para prefeito. Ao que
tudo indica o secretário de Meio
Ambiente do Estado, deputado
federal e ex-prefeito Márcio França (PSB), se candidatará ao cargo para garantir a longevidade do
PSB no poder vicentino.

Diretora e Jornalista responsável: Noemi Franccesca de Macedo - Mtb 11.619 - Redação, Publicidade e Administração: Rua João Passoa, 60 - Cj. 62 - Centro - CEP 11013-000 - Santos - SP - Telefax.: (OXX13) 3219.1296
- E-mail: espacoaberto@litoral.com.br - Site: www.jornalespacoaberto.com - ESPAÇO ABERTO é uma publicação da Espaço Aberto - Assessoria e Consultoria em Comunicação Ltda - ME - CNPJ 08.785.061/000113 - Representante: ESSIÊ Publicidade e Comunicação S/C Ltda. - R. Abílio Soares, 227 - cj. 81/82, Paraíso - CEP 04005-000 – São Paulo; Tel.: (OXX11) 3057.2547 - Editoração: Luiz Vicente Filho - Tels.: (OXX13)
3022.0787 - Revisão: Mário Ribeiro de Paula - MTb 15.381 - Impressão: Gráfica Pana - Tel.: (OXX11) 3209-3538 - *0s artigos assinados são de responsabilidade de seus autores, não representando a opinião do jornal.

CIDADES

ESPAÇO ABERTO/JULHO/2011 - PÁGINA 3

Guarujá

Cidade sediará Hospital Emílio Ribas
Rogerio Bomfim/SECOM/PMS

E

m setembro, a Região Metropolitana da Baixada Santista receberá uma unidade
do Hospital Emílio Ribas (Instituto de Infectologia Emílio Ribas),
voltada para atendimento a pacientes portadores de doenças infecciosas e parasitárias.
O hospital será instalado no
antigo Hospital Ana Parteira, em
Vicente de Carvalho (Guarujá), que
deverá iniciar com 56 leitos, abrigará também uma unidade do Instituto Adolfo Luts que fará exames
complementares aos já disponíveis no laboratório em Santos.

O anúncio foi feito pelo coordenador da Agência de Saúde da
Baixada Santista, o médico Davi
Uip, na última reunião do Conselho Regional de Medicina realizada nesta semana em Santos, com
os secretários de Saúde da região.
Segundo Uip, o índice de mortalidade por doenças infecciosas na Baixada Santista é muito
alto “maior que a média no Estado
de São Paulo, por esta razão a vinda do Emilio Ribas II é de extrema
importância e a instalação em Guarujá, favorece e acelera o processo, já que instalações da antiga

maternidade disponibiliza estrutura aproximada ao que se pretende
implantar”.
O médico adiantou que o hospital além de tratamento, promoverá treinamento para profissionais das nove cidades e atuará
também com pesquisas.
Dos prefeitos da região, presentes, apenas as prefeitas de Peruíbe, Milena Bargieri (PSB) e de
Guarujá, Maria Antonieta de Brito
(PMDB) e o anfitrião João Paulo
Tavares Papa (PMDB) de Santos,
fato que o coordenador Davi Uip
considerou lamentável.

A volta do bairro Chinês
Após dois anos de luta, o
vereador Odair Gonzalez (PR )
conseguiu que o antigo bairro
Chinês, hoje conhecido como
Valongo, volte a figurar na
planta dos bairros santistas.
Para alegria dos moradores do

bairro, a reivindicação começa
a ser atendida.
A emenda do vereador inserida no Plano Diretor de Santos, valoriza a história daqueles que fizeram parte do bairro,
que antigamente abrigava, em

sua maioria, imigrantes portugueses e espanhóis. Já inserido no novo Plano Diretor, o
antigo bairro Chinês que tinha
como limite a avenida Martins
Fontes, agora é limitado à rua
Visconde de São Leopoldo,

ganhando assim, praticamente,
mais três novos quarteirões de
reconhecimento, história e valorização aos que iniciaram
esse bairro localizado nos sopés dos Morros da Penha, Pacheco e São Bento.

Divulgação

Santos

Gonzalez feliz com conquista
para o bairro Chinês
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Peruíbe: greve
anunciada

Ministério da Saúde e SEST/SENAT:
parceria que beneficia caminhoneiros
Divulgação

O

Ministério da Saúde e Serviço Social do Transporte firmaram parceria para
orientação e prevenção às Hepatites Virais e DST/AIDS , através
de programa específico para caminhoneiros.
A iniciativa baseada em acordo de cooperação entre os três
órgãos, lançada no dia 22, três
dias antes do Dia do Motorista
(25/07), durante a 22ª edição da
Feira do Caminhoneiro, em Guarulhos, pelo ministro da Saúde,
Alexandre Padilha, e pelo presidente do Sest/Senat, Clésio Soares de Andrade, especifica que o
Sistema Único de Saúde (SUS)
passará a oferecer aos profissio-

nais do setor de transportes, vacinas contra hepatite B, testes
rápidos para as hepatites B e C e
para HIV e preservativos para prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis.
Os profissionais de saúde das
duas instituições serão capacitados por técnicos do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais
do Ministério da Saúde para realizar as ações de prevenção e testagem entre os trabalhadores do
transporte. As ações chegarão aos
caminhoneiros por meio dos 138
pontos do Sest/Senat espalhados
pelo Brasil, beneficiando caminhoneiros, seus familiares e comunidades próximas às unidades.

Capacitação profissional gratuita
através do Via Rápida Emprego
Helena Silva

Com o objetivo de
oferecer capacitação
profissional básica através de cursos de curta
duração, que vão de um
a três meses, o programa Via Rápida Emprego,
do Governo do Estado
colocado em prática
pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, tem como foco,
pessoas desempregadas, com baixa qualificação, visando a inserção no mercado de trabalho e a geração indiSecretário Paulo Alexandre: “o programa
vidual de renda.
atende as necessidades da região”
Na Baixada Santista
são oferecidos 31 cursos e 1.552 vagas distribuídas nas oferecer cursos voltados às necesnove cidades, voltadas para as sidades locais. Assim, o cidadão
áreas da construção civil, comér- poderá se qualificar e conseguir
cio, indústria e prestação de ser- com mais facilidade emprego próviços. Os cursos foram definidos ximo ao local onde mora ou até
de acordo com a vocação econô- mesmo abrir um negócio próprio”
Os candidatos (idade mínima
mica da região e podem ser consultados no site www.viarapida. de 16 anos) selecionados receberão material didático e subsídio de
sp.gov.br .
Para o secretário do Desenvol- transporte no valor de R$ 120 por
vimento Econômico, Ciência e mês. Os desempregados sem seTecnologia, Paulo Alexandre Bar- guro desemprego ou benefício
bosa (foto), o programa atende as previdenciário também tem direito
necessidades da região: “O Via à bolsa-auxílio mensal de R$ 210
Rápida analisou as demandas da durante o período do curso, poregião da Baixada Santista, para dendo receber o total de R$ 330.

O ministro Padilha e Jeová Pessin, presidente do Grupo Esperança/
Santos e representantes de entidades que integram a parceria

Fundação Settaport lança
centro de reciclagem
Nesta quinta-feira, às 9h, a
Fundação Settaport lança o primeiro Centro de Reciclagem de Lixo
Eletrônico, com o objetivo de orientar as comunidades carentes na
geração de renda familiar. O evento acontecerá na Associação Comercial de Santos, na Rua XV de
Novembro,137.
A Fundação fará a coleta e avaliação dos equipamentos de informática danificados ou obsoletos,
recuperando-os e os encaminhado
para ONGs, projetos sociais e família de trabalhadores portuários de
baixa renda, ou realizando o descarte adequado dos que não tem
mais utilidade. O descarte adequado inclui desmontagem, classificação e pesagem para envio aos recicladores de acordo com o tipo de

resíduo, como por exemplo, placas,
metais e plásticos. Todo esse processo será ensinado aos interessados cadastrados na Fundação.
Funcionando há 3 anos, a Fundação Settaport de Responsabilidade Social e Integração Porto Cidade
tem por objetivo: promover, pesquisar, desenvolver, coordenar, formular, executar e produzir estudos, projetos, em busca da excelência nas
atividades de responsabilidade social e ambiental. Segundo o presidente da entidade, e também do Sindicato dos Aquaviários, Francisco
José Nogueira da Silva, a criação do
Centro de Reciclagem “surgiu da
necessidade de minimizar os riscos
ambientais causados pelo lixo eletrônico e de formação em educação
ambiental às nossas crianças”.

A partir de 1º de agosto, os
20 ônibus da empresa Intersul,
responsável pelo transporte
coletivo urbano de Peruíbe,
poderão ser paralisados por
greve dos 80 motoristas e 20
cobradores.
Apesar da paralisação realizada por algumas horas na semana passada e das assembleias realizadas na porta da empresa, a
direção da Intersul não se manifestou sobre as reivindicações.
Segundo os líderes da categoria, Valdir Pestana e Eronaldo
José de Oliveira, o Ferrugem, respectivamente, presidente e secretário geral do Sindicato dos
Rodoviários, esses trabalhadores tem os salários mais baixos
da região, por isso reivindicam
aumento dos atuais R$ 1.037
para R$ 1.250. E vale-refeição de
R$ 200. Alem disso há o desrespeito ao intervalo de 11 horas
entre as jornadas de trabalho,
garantido pela CLT; são obrigados a trabalhar em dias de folga,
com pagamento de apenas R$
37, quando o certo é R$ 64,00.
Os sindicalistas denunciam
ainda: “Há rodoviários da garagem de Peruíbe que trabalham em Itariri e Pedro de Toledo e que ganham R$ 873, ou
seja, abaixo dos demais colegas, com acordo coletivo pelo
sindicato de Registro. A maioria do pessoal da manutenção
ganha salário mínimo”. Com
data-base em 1º de maio, os
rodoviários têm 80 reivindicações para renovação do acordo coletivo de trabalho, a maioria já em vigor. Pestana lembra que as empresas de transporte urbano e de fretamento
da região reajustaram os salários em 9%. A Intersul oferece
apenas 7%.

ÃO
EDUCAÇ

Estudantes vicentinos participam
de videoclipe da cantora Fantini
Divulgação

Alunos do CER –
Centro Educacional e
Recreativo de São Vicente, participaram do
videoclipe da cantora
Fantini Thó (ex-integrante do grupo Rouge - foto.
“Até o fim” é o título do clipe
que tem o autismo em crianças
como tema central e será lançado
no próximo dia 2 de agosto, às 14h,
no Centro de Convenções (Av.
Capitão Luiz Pimenta, 811 – Parque Bitaru).
No clipe, famílias com filhos
autistas dão depoimentos sobre
como detectaram a síndrome, a
percepção dos primeiros sintomas, como lidaram com o diagnóstico e falta de informação sobre o
assunto. Em paralelo a música, um
garoto autista, interpretado por
Matheus Araújo, aluno da oficina
de teatro do CER Vila Margarida,
mostra momentos comuns a essas
crianças. Esse é o primeiro video-

clipe dirigido por Marco Rodrigues, monitor de teatro do CER.
Fantini estará presente ao evento.
CER - O Centro Educacional e Recreativo (CER) é a realização de um importante projeto
do Fundo Social de Solidariedade de São Vicente. Com 20 unidades estrategicamente localizadas nos núcleos mais carentes,
o CER atende cerca de 3.500 crianças e adolescentes de 6 a 17
anos e 11 meses, em situação de
risco. A intenção é ocupar o tempo vago das crianças com atividades que vão além do simples
lazer, como oficinas de artesanato, música, esportes e poesia.
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USP na Baixada

Tadeu Nascimento/PMS

Após anos de expectativa, finalmente a região teve confirmada a instalação de um campus da
USP (Universidade de São Paulo) e a cidade que o abrigará será
Santos.
Protocolo de intenções neste
sentido foi assinado pelo governador Geraldo Alckmin e o prefeito João Paulo Tavares Papa, em
cerimônia realizada no início do
mês, quando ficou definido que o
primeiro curso da instituição na
cidade será de graduação em engenharia de petróleo, da Escola
Politécnica. As aulas terão início
em 2012.
O campus funcionará na antiga
Escola Estadual Cesário Bastos e
no galpão da antiga garagem de trólebus de Santos, ambos na Vila
Mathias numa área, de 7.632m², que
se estende da Rua Júlio Conceição
até a CET, na Avenida Rangel Pestana. A USP será responsável pela
reforma e adaptação do local, afirmou o reitor da universidade, João
Grandino Rodas.

Prefeito Papa e o
governador
Geraldo Alckmin
exibem o
documento que
garante o primeiro
campus da USP na
região

Curtas...
Online – A Biblioteca Porto
do Saber de Praia Grande, além
de disponibilizar acervo para consulta, faz reservas de livros e
outros serviços via internet, através do endereço eletrônico http:/
/portodosaber.phlnet.com.br. A
biblioteca (Av. São Paulo, esquina com a Rua Dair Borges, no
Bairro Boqueirão, ao lado do
Hospital Irmã Dulce) funciona de
segunda a sexta-feira, das 8 às
18 horas. Mais informações no
telefone 3496-5358.

Bolsistas – A Unibr - Faculdade de São Vicente, através do
Prouni - Programa Universidade
para Todos, disponibiliza 10 vagas para bolsistas, nos cursos
de Administração, Comércio e
Exterior, Gestão em RH e Gestão
Portuária. Os interessados tem
prazo somente até amanhã (29),
para a inscrição. A Unibr fica na
Av. Capitão Mor Aguiar, 798,
Parque Bitaru. Mais informações
pelos telefones 0800-7711213 e
3564-8200.

DES
VARIEDA
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Musical Tirolli ‘jazzeando’
as canções do Rei
Divulgação

bém diretor artístico
Neste domingo (31)
do show, e da contrala partir das 18h30, no
to Cristina Quinta.
Teatro Municipal Brás
Quatro instrumentisCubas, em Santos, o
tas (piano, baixo, bamomento é para “matar
teria e saxofone) acoma saudade” das músipanham os cantores.
cas de Roberto Carlos
Os ingressos cusem rítmo de jazz. Isso
tam de R$ 10,00 a R$
será possível porque o
20,00. Também será beMusical Tirolli apreneficiado com meia-ensentará o espetáculo
trada quem doar uma
“Roberto that Jazz - um
lata de leite em pó no
show para jazzear as
ato da compra do incanções do Rei”.
Jê Feitosa, Cristina Quinta e o maestro Tirolli
gresso, pois a arrecadaNo show, as canção será revertida para
ções de Roberto Carlos
são revisitadas em requintados arA direção musical é do maes- entidades assistidas pelo Fundo Soranjos jazzísticos, o que faz recor- tro, compositor e arranjador Ma- cial de Solidariedade. O Teatro Mudar os típicos grupos de clubes rio Tirolli e os vocais ficam por nicipal Brás Cubas fica na Av. Pinorte-americanos.
conta do barítono Jê Feitosa, tam- nheiro Machado, 48, Vila Mathias.

Nas Bancas
Fotos: Divulgação

Vote e concorra a uma viagem
(grátis) a Porto de Galinhas através da promoção “O Melhor de
Viagem”, da revista Viagem e Turismo; fiquem atentos para os
dois últimos períodos de cadastramento: de 26/06 a 02/08 e 03/08
a 30/08. Adquira a edição de julho
para retirar o código e aproveite o
exemplar que está imperdível.VIP
mostra a transformação da ex-chiquitita Carla Diaz; Super Interessante fala de um período pouco
conhecido da vida de Jesus Cristo: a adolescência. Cláudia tem a
atriz Paola Oliveira na capa. Ela fala
das decisões tomadas para se firmar na carreira; não deixe de ler
também, “Casamento deixou de ser

Espaço Astral
Silvia Helena
O signo de leão é a representação do próprio sol, seu regente, ou seja, seus nativos chamam
a atenção por realmente aparecerem e terem um sentido de identidade grandioso. Podem ser chamados de orgulhosos e metidos,
mas eles tem do que se orgulhar.
São pessoas maravilhosas,
calorosas com os amigos e muito bondosas.
Tem um otimismo natural e

Felinos

Expo Gatos 2011 elegerá
o maior felino do país
Divulgação

A Expo Gatos 2011 que será
realizada neste fim de semana
(dias 30 e 31), no Ilha Porchat Club,
em São Vicente, reunirá 200 felinos de raças raras e elegerá o maior felino do país.
Promovida pela Associação da
Raça Maine Coon no Brasil (AMACOON), a exposição abrigará dois
campeonatos internacionais de
beleza, além do concurso que elegerá o maior gato brasileiro da raça
Maine Coon, o gigante da espécie
que pode alcançar 1,10m e 10 quilos, enquanto as demais raças pesam cerca de três quilos. Esse concurso será realizado pela primeira
vez na Baixada Santista.
Reunindo cerca de 60 expositores de diversas partes do país,
como São Paulo, Rio de Janeiro,
Paraná, Santa Catarina, Ceará e
Bahia, além da Argentina, estarão
em exposição, representantes das
raças Ragdoll (boneca de pano),
Sphynx (gato pelado), Bosque da

Noruega (gato com subpelo), Persa (pelo longo), Exótico (pelo curto), British (tradicional da Inglaterra), Oriental (elegante e esguio),
angorá turco (verdadeiro angorá),
Bengal (mini leopardo), além da
Chartreux (pelo curto e cinza-azulado, conhecido pelo seu sorriso
enternecedor), estreando em mostra nacional.
A exposição acontece das 10
às 18h, no Ilha Porchat Clube (Alameda Paulo Gonçalves, 61 - Ilha
Porchat, São Vicente). Ingresso:
R$ 3,00 e 1kg de alimento não-perecível.

Exposição

Belezas da Fortaleza
Divulgação

obrigação” e a dieta feita com comidinha de bebê; Casa Cláudia e
as mil e uma utilidades de biom-

bos, além de cortinas para cada
ambiente e a Mostra Black, o novo
evento de decoração em SP.

As diversas faces da Fortaleza de Itaipu podem ser apreciadas
até 8 de agosto, na mostra fotográfica “Belezas da Fortaleza”, de
terça-feira a sábado, das 14 às 18h,
no Palácio das Artes em Praia Grande, na Av. Presidente Costa e Silva, 1600, Boqueirão.
A exposição, resultado do Primeiro Concurso Fotográfico da Fortaleza de Itaipu, apresenta 190 imagens que retratam a arquitetura, fau-

SIGNO DO MÊS: LEÃO
23 de julho a 22 de agosto
Órgão do corpo - CORAÇÃO | Regente – SOL | Elemento - FOGO.
um jeito de observar a vida com
tanto prazer, que dá gosto tê-los
ao nosso lado.
É claro que por todo esse porte majestoso, romântico, heróico
e magnânimo de ser, não deixaria
de ser dominador e egocêntrico.
Estão sempre cheios de coragem
e adoram ligar-se a alguma causa
principalmente se for necessário
esforço pessoal e força de vontade.

Leais que são, os amigos sempre poderão contar com um leonino para ajudá-los nos momentos
difíceis. O nativo de Leão adora
ser chamado para salvar as pessoas, mesmo que elas só queiram
uma mãozinha. Com o coração
maior que o peito, eles adoram
demonstrar seu amor e carinho,
assim como adoram ser bajulados.
Por isso algumas pessoas podem
se aproveitar e enchê-los de elo-

gios, para conseguir o que quiserem.
Excelentes oradores. Quanto às
conquistas, saibam todos: quem
conquista um leonino, saiba que
estará do lado de um ser gentil,
romântico e envolvente. Um amor
imenso e juvenil. Só resta permanecer com a chama acesa. Mas isso
fica pra depois. O importante é
curtir esses momentos de conquista que serão inesquecíveis.

na, flora e o cotidiano de um dos
pontos turísticos mais importantes
do município, através do olhar de
moradores, artistas e visitantes.
A vida profissional pode ser
tão solicitante que talvez não haja
tempo para recreação. O nativo
deste signo detesta amadorismo
por isso procura trabalhar com
pessoas de níveis mais elevados.
O lado artístico também lhe atrai,
pode ser grande artista de teatro,
dançarino, publicitário... O lado
criativo precisa estar presente,
como também colocar a sua identidade em tudo que faz, mas a liderança se faz necessária, pois é
um líder nato.
Silvia Helena - Astróloga
Tel: 3466-4500 - Site: www.stellium.jor.br
E-mail: silvia@stellium.jor.br
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A jornalista e escritora argentina Pola Oloixarac,
mesmo antes de chegar à 9ª Flip - Festa Literária
Internacional de Paraty, realizada no início do
mês em Paraty (RJ), já havia sido eleita a musa o
evento. Bonita, simpática e até fala português
muito bem, mas ser rotulada também como uma
mulher elegante, foi demais.

Os irmãos Thiago, Matheus e Lucas Miller, no lançamento
do livro “Direito Marítimo e Portuário” em comemoração
aos 50 anos de fundação do escritório de advocacia Ruy
de Mello Miller, uma bela homenagem póstuma aos
fundadores Ruy Miller e Antônio Barjas Filho.

Por falar em Flip, uma presença impagável e
surpreendente foi a do escritor valter hugo mãe
(ele insisti que seu nome seja escrito com letras
minúsculas), autor do livro “A máquina de fazer
espanhóis”. Emotivo, chegou às lágrimas ao
falar sobre a importância do Brasil na
construção do seu emocional. O público da
Tenda dos Autores o aplaudiu de pé.

Rock in Rio - Para os fãs, todo esforço é válido para ver
seus ídolos. Para realizar um sonho acalentado desde o
início dos anos 70, que é ver e ouvir de perto o cantor e
compositor Stevie Wonder, pagar preço elevado para uma
pessoa ficar na fila para comprar ingressos, valeu a pena.
Stevie Wonder é uma das atrações do Rock in Rio, na noite
extra de 29 de setembro próximo. Agora é contar os dias.
O Rock in Rio acontece dias 23, 24, 25 e 30 de setembro,
com noite extra que reunirá Stevie Wonder e Jamiroquai.

Turismo

Agência do “Peixe” leva
torcedores para o Japão
A Santos FC Tour,
agência oficial de viagens do “Peixe” acaba de lançar o Pacote
Mundial de Clubes,
pacotes para o Mundial no Japão. São 21
opções para os torcedores e amigos que
queiram acompanhar ao vivo, as
partidas do Santos no Mundial
Interclubes do Japão, a ser realizado em dezembro.
Os preços variam de US$
4.490,00 a US$ 12.540,00. As vagas são limitadas e um hotsite foi
criado especialmente para o torcedor obter todas as informações
sobre os pacotes e reservar seu
lugar: www.santosnojapao.
com.br.
Os pacotes incluem: passagens aéreas Guarulhos – Tóquio
– Guarulhos; hospedagem no
Hotel Keio Plaza, na região central da capital japonesa; traslados:

Aeroporto – Hotel –
Aeroporto; Hotel –
Estádio – Hotel nos
dois jogos do Peixe,
em Toyota e Yokohama; e almoço no encontro Boteco da Vila
Especial, em Tóquio.
Além disso, toda a
estada será acompanhada por
guias da Santos FC Tour e guias
locais, em idioma português.
Outra facilidade oferecida
pela agência é a obtenção do visto de entrada no Japão e o visto
para escalas no Canadá e Emirados Árabes Unidos. Já os pacotes com escala nos Estados Unidos somente poderão ser adquiridos pelos torcedores que já
possuem o visto norte-americano na data da compra. Mais informações pelos telefones (11)
3813-3231-3044-2598 e 3044-3610
e pelo site www.santosnojapao.
com.br .

* 723 foi o número de filmes inscritos para o 9º Curta Santos Festival Santista de
Curtas Metragens que será realizado de 13 a 17 de setembro. As produções
selecionadas serão conhecidas no próximo 04 de agosto a partir das 21h, no Espaço
Teatro Aberto (Praça dos Andradas, 102), no Centro Histórico de Santos.

Lançamento
O lançamento do livro “Direito Marítimo e Portuário – Estudos em homenagem a Ruy de Mello Miller e Antônio Barjas Filho” foi uma bonita homenagem
póstuma aos fundadores do Escritório de Advocacia Ruy de
Mello Miller, que comemorou 50
anos de fundação.
O evento lotou o salão de festas da OAB- Ordem dos Advogados do Brasil – subseção de Santos, onde os advogados Lucas,

Matheus e Thiago, filhos de Ruy
Miller, recepcionaram um grande
número de causídicos, inclusive,
muitos que compartilharam da vida
profissional de Ruy e Barjas Filho.
O livro, uma coletânea de textos relacionados ao direito marítimo e portuário de diversos autores que abordam desde o regime
aduaneiro à exploração do petró-

leo, trabalho coordenado por Thiago Testini de Mello Miller e Luis
Felipe Carrari de Almeida, é na realidade, suporte para ensaio sobre o tema, a começar pelos dois
primeiros artigos: “Embargos e
Arresto” e “Segurança e Saúde
no Trabalho Portuário – Responsabilidades”, de autoria dos homenageados, respectivamente,
Ruy Miller e Antônio Barjas Filho.
Os precursores – Ruy de Mello
Miller, especializado em Direito Marítimo, foi presidente da OAB em Santos (1975), faleceu em 2003, aos 67
anos. Antônio Barjas Filho se especializou em Direito do Trabalho Portuário, faleceu em 2008 aos 69 anos.
Ambos formados pela Universidade
Católica de Santos (respectivamente, 4ª e 5ª turmas de Direito da Casa
Amarela), uniram à amizade, as especializações para fundar em 6 de
julho de 1961, a Advocacia Ruy de
Mello Miller, influenciando muitas
decisões na área portuária.
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“Calçadas, contratos e
desrespeito aos santistas”

Carlos Pinto
Fotos: Helena Silva

Os coelhos e a corrida
eleitoral

A

ndar pelas calçadas do
centro histórico de
Santos é um grande
desafio. A maior parte delas
está quebrada, com buracos e
pedras soltas. Até o novo calçamento feito em alguns trechos pela Prefeitura já apresenta deterioração. A sinalização
de solo também deixa a desejar. É comum nos principais cruzamentos faixas para travessia
de pedestres apagadas.
Não bastassem esses problemas que, segundo o vereador Adilson Júnior (PT) significam desrespeito aos santistas e visitantes há também uma
grave irregularidade em termos
de contratação de empresa para
manutenção dos passeios.
“A Prefeitura celebrou contrato com duas empresas para o
mesmo serviço de manutenção
de calçadas quebradas por raízes de árvores. Esses contratos
não se referem ao conserto ou
manutenção das principais calçadas do centro histórico que
continuam gerando reclamações diante do risco que oferecem às pessoas que podem cair
e se machucar”, disse o vereador que denunciou os contratos ao Ministério Público.
A Prefeitura de Santos firmou contrato com a R1 Construções e Comércio Ltda-ME
através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Seserp), embora já estivesse em
vigor desde 2010, contrato com
a Prisma Engenharia, Gerenciamento e Comércio de Materiais para Construção Ltda por
meio da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente (Seman).
Além disso, o vereador constatou dissonância com relação
aos valores cobrados para a
prestação dos serviços presta-

dos. “Com relação ao contrato
firmado com a empresa R1 Construções, na modalidade Pregão
Eletrônico celebrado pela Seman,
o preço é três vezes menor que o
assinado pela Seserv, na modalidade Tomada de Preços. Os valores apresentados: R$
216.685,10 e R$ 521.172,48. O que
significa isso?” questiona Adilson, lembrando que o valor do
contrato com a Prisma é de R$
2.130.000,00 e engloba entre outros serviços, o conserto de calçadas.
Por não ter obtido respostas ao questionamento feito, o
vereador acionou o Ministério
Público.
Abandono
Enquanto o vereador questiona a irregularidade dos contratos e resultado da apuração
por parte do Ministério Público, continua sem resposta aos
munícipes que diariamente reclamam das péssimas condições das calçadas, que além de
oferecer riscos aos transeuntes, deixam o centro histórico
feio e com aspecto de abandono.
O quadrilátero formado pelas ruas João Pessoa, D. Pedro
II, Amador Bueno e Riachuelo
é uma síntese do estado de
abandono do passeio público,
independente de quem quer
que seja a responsabilidade, do
poder público ou do munícipe.
Até os trechos que apresentam
o novo calçamento de concreto, feito pela Prefeitura, já apresentam grande desgaste, como
verificado na calçada do lado
par da Rua D. Pedro II. Nesse
novo calçamento foi colocado
o símbolo do Alegra Centro,
uma espécie de rosácea dourada. Nesse trecho, um destes
complementos já foi danificado deixando a ferragem à mostra e outro
já se encontra bem
deteriorado.
Na Rua Amador
Bueno, entre as ruas
D. Pedro II e Riachuelo, existem dois trechos perigosos: em
um deles, entre uma
Vereador Adilson Júnior
loja de departamen-

“Em Minas, a política é como
um crochê. Não se pode dar
ponto errado, sob pena de ter
que começar tudo de novo.”
(Itamar Franco)

Rua Riachuelo
tos e uma óptica, há um buraco
em decorrência do deslocamento da placa de cimento que cobre a rede de esgoto. Na calçada contrária a situação é pior,
existe uma barraca de ambulante que estreita a calçada, forçando o transeunte a optar:
transitar pela rua, ou se arriscar passar por cima da placa de
cimento, também deslocada.
Na Rua Riachuelo, entre as
ruas Amador Bueno e João Pessoa, além do inconveniente das
calçadas inclinadas (herança da
Rua Amador Bueno
administração Oswaldo
Justo), em frente ao número 77 as pedras estão
soltas em consequência
de serviço realizado pela
Sabesp, segundo a comerciante Odília Kaptran,
que explica o fato destas
pedras que formam o desenho em duas cores da Rua D. Pedro II com o símbolo do
calçada, em alguns treAlegra Centro destruído
chos serem substituídas
por cimento. “O deslocamento não houve retorno.
dessas pedras provocam queA chefe de Departamento
das, assim, a alternativa que se de Obras Particulares da Secretem é cimentar”.
taria Municipal de InfraestruPor três vezes, tentamos ra, Sônia Alencar, informou que
contato com o secretário de In- já foram encaminhadas algufraestrutura e Edficações, An- mas intimações para que os
tônio Carlos Silva Gonçalves proprietários do imóveis propara falar sobre os contratos e videnciem os consertos das
as condições das calçadas, mas respectivas calçadas.

Aos médicos

André Perdicaris e Marco Botteon Neto
Nossos sinceros agradecimentos pelo carinho e comprometimento profissional com que se dedicaram à Rosemi Gomes de Carvalho, submetida a processo cirúrgico
na Sociedade Portuguesa de Beneficência de Santos.
Família Macedo de Carvalho

Há um nítido forçar de barra no que se refere
ao pleito eleitoral de 2012. Um açodamento poucas vezes verificado por parte de alguns veículos
de comunicação, bem como de cabos eleitorais
desempregados.
Com relação aos citados veículos, alguns já
pintando as cores de seu candidato favorito, num
jogo partidário muito interessante. Mas eleição é
como a corrida de São Silvestre. Os que disparam
na frente são sempre os chamados “coelhos”, que
aos poucos vão cedendo lugar a outros atletas
mais bem preparados fisicamente.
E como dizia o ex – Presidente Itamar Franco,
lá pelas bandas de Minas Gerais a política é tecida
como um crochê, um bordado cuidadoso onde não
podem existir falhas ou erros em qualquer dos
pontos.
Mas um atento observador pode retrucar que
estamos em São Paulo, onde as formas de se exercer os chamados conchavos políticos são diferentes. Podem até ser, mas os resultados não diferem
em nada. Senão, vejamos:
Na última eleição para Governador de Minas,
o candidato Helio Costa disparou na frente, de tal
forma, que parecia impossível alcançá-lo. Abertas
as urnas o vencedor foi Antonio Anastasía, que
veio comendo pelas beiradas e na reta final levou
a faixa de governador eleito.
Nesta mesma eleição, em São Paulo, com relação ao Senador Federal, alguém acreditava na eleição de Aluísio Nunes Ferreira? Andava sempre
em último nas chamadas pesquisas, e quando se
apuraram os votos, lá estava ele como o mais bem
votado.
Parodiando Shakespeare, cada eleição tem razões que a própria razão desconhece. Como um
jogo de xadrez, cada torre mal deslocada é prontamente defenestrada pelo jogador contrário.
Esta correria, este açodamento que hoje se
verifica, nada mais é que a luta de pretendentes a
um lugar ao sol em futuro governo, patrocinando
a procura de candidatos à eleição proporcional, na
tentativa de tecer o crochê de chapas fortes em
seus partidos, mesmo que para isso deixem a ética
à beira da estrada marginal, quando aliciam filiados de agremiações que não as suas. Vendem ilusões, divulgam pesquisas que nunca aparecem
onde seu pretenso candidato à prefeito lidera quilômetros à frente.
Estamos distantes de outubro de 2012, e candidatos hoje postados, talvez sequer venham a
disputar a eleição. Na verdade, todos os que já
colocaram suas fotos no quadro, ainda são meros
coelhos nesta disputa que ainda terá muitos lances a partir de janeiro do próximo ano. Até lá,
muita água vai rolar embaixo da ponte.
* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

