A Sociedade Portuguesa de Beneficência de Santos se prepara para escrever um novo capítulo de sua história de
152 anos, completados no último dia 21. A
instituição passa por adequações para se
tornar Hospital Transplantador de Medula Óssea e Centro Avançado em Tratamento Oncológico.

A entrega do Acelerador Linear MLC, o
primeiro da região, que possibilita tratamento
com mais qualidade e precisão em pacientes
de câncer, faz parte do amplo projeto que passa pela futura implantação da Braqueterapia
(outra modalidade no tratamento de câncer).
Na solenidade realizada no último dia
19, o presidente da instituição, Ademir Pes-

tana, anunciou os novos serviços apresentando a equipe da Radioncologia chefiada
pelo especialista Romualdo Dalle Molle, e
o hematologista Ronaldo Pallotta, responsável pelo Centro de Transplante de Medula Óssea da Bahia que assumirá o setor
na Beneficência. Na ocasião foram prestadas diversas homenagens.

JORNAL

Helena Silva

Beneficência Portuguesa – referência em tratamento oncológico
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Zona Noroeste

Uma síntese do Brasil na cidade de Santos
Anderson Bianchi/PMS

Despontando para o turismo a mais rica e populosa região santista aniversaria neste
domingo, acalentando a esperança de dias melhores, sem enchentes, palafitas,
violência e preconceito. Última página
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OPINIÃO
Mural

EDITORIAL
Como vem ocorrendo desde a privatização dos de a empresa licitante contar com um aterro próserviços, a Terracom venceu mais uma concor- prio, com implicações também no custo para o
rência para os serviços de coleta e destinação transporte do lixo até o destino final.
final do lixo, em Santos. Detentora de milionário
A Terracom é proprietária do aterro Sítio das
contrato, a empresa vem se prodigalizando nas Neves, onde é despejado o lixo urbano recolhisucessivas vitórias do certado de Santos. A empresa tamme licitatório. Tudo isso ape- Contrato milionário do lixo bém, há anos, atua na limpesar das tentativas de anular o continua com a Terracom za das praias. Vale dizer, emedital, que teria cláusulas tenpresas que cuidam da coleta
dentes a beneficiar a empresa, em afronta à Lei de de lixo em cidades onde não há praia, e que não
Licitações.
tenham aterro próprio ficaram de fora da concorUma delas seria a exigência de experiência em rência. Por isso não se pode subestimar o poder
coleta de lixo nas praias, assim como a exigência do lixo.

Espaço Aberto

O suicídio de Getúlio Vargas e 50 anos
da Campanha da Legalidade
* Wladmir Coelho
O mês de agosto reserva duas datas emblemáticas para a história brasileira. Na primeira, 24 de agosto de 1954,
suicídio do presidente Getúlio Vargas.
Sete anos mais tarde, em 25 de agosto
de 1961, renunciava após 7 meses de
governo o presidente Jânio Quadros.
Aos dois acontecimentos seguiram-se
grandes manifestações populares.
No primeiro caso, o suicídio do
presidente Vargas, a reação popular
anti-imperialista torna-se obvia quando lembramos a luta pela implantação
do monopólio do petróleo através da
criação da Petrobrás que mobilizou
amplos setores da sociedade brasileira. Esta mobilização popular nacionalista, naturalmente, provocou a reação dos grupos financiados pelos oligopólios interessados em impedir a
implementação de uma política econômica do petróleo voltada para a
auto-suficiência.
Desta disputa, a criação de uma empresa petrolífera nacional para exercer o
monopólio do petróleo, resulta a primeira e única derrota dos oligopólios no
Brasil através da criação da Petrobrás.
Como sabemos a criação de uma
empresa nacional para o petróleo não
foi uma dádiva do presidente Vargas,
todavia o seu apoio apresentando ao
Congresso Nacional a proposta inicial de criação da Petrobrás foi de grande importância para o projeto de autosuficiência petrolífera.
Vargas encerrava a política econômica do petróleo de seu antecessor,
Marechal Eurico Dutra, fundamentada
na proposta de criação do Estatuto do
Petróleo, entregando a exploração às
empresas internacionais. A reação contrária ao projeto do Marechal Dutra foi
imediata e ganhou as ruas através da

campanha “O petróleo é nosso”.
A campanha popular em defesa do
petróleo resultou na elaboração da Lei
2004 de 3 de outubro de 1953, assinada por Vargas, estabelecendo o monopólio do petróleo e determinando a
Petrobrás como executora.
Em sua carta testamento o presidente Vargas afirmava: “Quis criar liberdade nacional na potencialização
das nossas riquezas através da Petrobrás e, mal começa esta a funcionar,
a onda de agitação se avoluma.” Associavam-se neste momento a imagem
de Vargas e a defesa do monopólio do
petróleo no Brasil.
A campanha da legalidade - Sete
anos depois Jânio Quadros assume a
presidência da república legitimado por
uma grande votação. O seu discurso
moralizador da luta contra a corrupção empolgou os setores conservadores sempre cegos aos problemas estruturais. O vice-presidente eleito,
naquela época o vice precisava de voto,
foi o herdeiro político do varguismo
João Goulart.
Jânio Quadros governou somente
sete meses renunciando no dia 25 de
agosto de 1961 acreditando muitos que
seu objetivo seria, com este ato, conseguir do Congresso amplos poderes
diante da indisposição dos setores
conservadores civis e militares com o
vice João Goulart. O golpe não funcionou e preferiram as oligarquias nacionais quebrar a legalidade impedindo
com o uso da força a posse do vicepresidente.
Os ministros militares defendiam o
impedimento de Goulart acusando o exministro do trabalho de Vargas de tomar
parte de um “complô comunista”.
No Rio Grande do Sul o governador
Leonel Brizola torna-se a primeira voz
a levantar-se contra o golpe e divulga
um manifesto em apoio à posse de João

Goulart. Contrários as determinações
dos ministros militares os sargentos da
Base Aérea de Canoas impedem os oficiais de executarem o bombardeio de
Porto Alegre e cercam, de mãos dadas,
as aeronaves, furam os pneus dos aviões e prendem o comandante.
Outra ação importante para a garantia da posse de Goulart foi a adesão do comandante do IIIº Exército,
General Machado Lopes, ao movimento de resistência. As forças golpistas reagiam com a censura e prisões, mas não conseguiam silenciar a
voz das ruas.
Uma força armada bem estruturada e com o apoio da população, defendia a posse de Goulart seguida da
convocação de uma Assembleia Constituinte. Este desfecho não foi efetivado tendo em vista as pressões dos
grupos conservadores que liderados
por Tancredo Neves, na calada da noite, instituíram o regime parlamentarista retirando do presidente os poderes entregues ao mesmo Congresso
golpista.
Em 1963 um plebiscito acabava
com o parlamentarismo. João Goulart
finalmente passa a ocupar o poder, entretanto as mesmas forças conservadoras de 1961 interrompem o seu governo através de um golpe de estado.
O Brasil mergulhava em longo período ditatorial. Quanto ao petróleo a
ditadura militar quebrou, pela primeira vez, o monopólio estatal criando o
contrato de risco além de retirar a Petrobrás de seu objetivo inicial de garantir a auto-suficiência internacionalizando a empresa.

*Wladmir Coelho é mestre em Direito, historiador e membro do Conselho Curador da Fundação Brasileira de Direito Econômico

Na próxima legislatura é certo que Santos terá quatro vereadores a mais.
O presidente do Legislativo Santista, Manoel Constantino (PMDB), apresentou Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município alterando o Artigo
13 da lei, ampliando de 17 para 21 o número de vereadores, a partir de 2012.
Assinado por unanimidade, o projeto tem prazo regimental (10 dias)
para sua aprovação. Para Constantino, 21 vereadores é, de acordo com
exaustiva análise realizada, número adequado à representatividade do
município, pois amplia as chances de candidatos das mais diversas camadas sociais concorrerem ao cargo. A ampliação do número de cadeiras na
Câmara de Santos (mesmo número anterior à última alteração), segundo o
vereador, não aumenta as despesas da Casa.

Que problema?
Com dois vereadores, Braz Antunes
Mattos Neto e Marcelo Del Bosco
Amaral, o PPS santista que já definiu que terá candidatura própria à
Prefeitura, enfrenta uma grande interrogação: qual dos dois será o indicado. Além dessa incógnita, o partido está perdendo um filiado de peso,
Jorge Vieira (Carabina), ex-vereador
e suplente na atual Legislatura, que
assumiu semana passada a cadeira
de Braz, licenciado por um mês.
Após este período Carabina se desligará do partido.
Consulta
Marcelo Del Bosco entende que o
processo das candidaturas foi deflagrado muito cedo, mas há que se preocupar com a questão do fortalecimento do partido que decidiu por
candidatura própria na corrida à sucessão municipal. Para evitar desgastes, solicitou uma reunião com os
presidentes estadual e nacional do
PPS, bem como com o coordenador
geral da Baixada, Sargento Barreto,
atual secretário adjunto de Relações
de Emprego e do Trabalho de São
Paulo. A reunião deverá acontecer
ainda em agosto.
Candidatíssimo
O deputado federal Carlos Zarattini
(PT), candidatíssimo à Prefeitura de São
Paulo, tem participado ativamente das
reuniões nos diretórios do partido na
capital paulista. Segundo o parlamentar, o PT precisa continuar forte e crescendo não só em número de filiados e
de administrações, mas também na qualidade da participação de seus militantes.
Copa 2014
A Audiência Pública marcada para
esta sexta-feira (26), às 18h30min,
na Câmara de Santos (plenário
Dr.Oswaldo de Rosis) lançará a Frente Parlamentar da Copa do Mundo
2014. Convocada pelo presidente da
CEV(Comissão Especial de Vereadores), vereador Adilson Júnior
(PT), a audiência contará com a deputada estadual Telma de Souza

(PT), responsável pela criação da
Frente Parlamentar da Copa do
Mundo 2014, na Assembleia Legislativa do Estado.
Preparando terreno
É dada como certa a candidatura do
secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Márcio França
(PSB) à Prefeitura de São Vicente. É
corrente em todos os cantos vicentinos, que França, diante do alto índice de aprovação de seus dois mandatos à frente da Prefeitura (19972001), será imbatível nas urnas. Além
de preservar o cargo para o PSB,
estaria preparando terreno para futura candidatura do filho, o atual vereador Caio França.
Endurecer
O vereador santista Antônio Carlos
Banha Joaquim (PMDB), ainda não
se refez do impacto causado pela tragédia ocorrida na Pedreira Santa Teresa, na Área Continental de Santos,
em 12 de abril passado. O resgate dos
corpos das vítimas só correu 123 dias
após o acidente. Banha, que entrou
com representação junto ao Ministério Público do Trabalho e também do
Meio Ambiente, questiona as condições de segurança do local e a responsabilidade, inclusive de liberação
do alvará de funcionamento por parte da Prefeitura.
Pobreza
Santos é vanguarda na questão do
combate à pobreza e miséria, pois
em 1º de agosto o prefeito Papa entregou à Câmara, Projeto de Lei instituindo o Programa de Erradicação
da Extrema Pobreza, projeto recebido com agrado por todos os parlamentares. Posteriormente foi firmado em São Paulo, um pacto para a
erradicação da miséria na região Sudeste, com a participação da presidente Dilma Rousseff (PT), do governador Geraldo Alckmin (PSDB)
e prefeitos de várias cidades paulistas, entre eles, representantes da
Baixada Santista. *No site
www.jornalespacoaberto.com matéria especial sobre o tema
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CIDADES
Praia Grande

Santos

Uip garante acordo
com a Cidade
Por determinação do Governador Geraldo Alckmin (PSDB), a
efetivação da nova parceria com
Praia Grande para gestão de leitos
no hospital municipal Irmã Dulce
será agilizada.
A informação é do coordenador da Agência de Saúde, David
Uip. Ele garantiu que o acordo do
Governo do Estado de São Paulo
para contratualização de leitos do
Hospital será concluído nesta semana. Além de um repasse maior,
o representante do Governo na
reunião da Saúde, realizada em
Cubatão, confirmou a intenção de
manutenção de novos leitos de
alta complexidade, saltando de 50
para 94 o número total de unida-

des custeadas exclusivamente
pelo Governo do Estado. A previsão é que os leitos fiquem disponíveis em outubro.
Com a reformulação do contrato com a Secretaria de Estado da
Saúde, o valor a ser repassado ao
Município para custeio de 50 leitos passará de pouco mais de R$
919 mil para R$ 1,2 milhão ao mês.
No novo acordo, também ficará
assegurada a pontualidade dos
repasses, já que antes havia atrasos por conta do tempo que se levava para a tramitação de documentos relativos ao convênio, situação que recentemente provocou o fechamento de leitos SUS
no hospital.

São Vicente

Continuam as audiências
públicas
Divulgação

São Vicente continua realizando audiências públicas em
diferentes bairros
para que a população
possa votar nos principais projetos a serem colocados em
prática no próximo
ano e nos quais a
Administração deverá investir.
No primeiro semestre de 2011,
a população de São Vicente escolheu as prioridades em investimentos, agora vota nas melhores propostas apresentadas pela Prefeitura. As reuniões deste semestre
tiveram início no último dia 6 e prosseguem até 24 de setembro.
As Audiências Públicas são
promovidas pela Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária
(Seplan):
DIA 27 - Região D (Cidade Náutica III/Beira Mar I), às 10h, na
EMEF Pastor Joaquim Rodrigues
da Silva (Rua João Francisco Bensdorp, 301, Náutica).
Região J (Japuí/Parque Prainha),
às 15h, na EMEIEF Maria Mathilde de Santana (Rua Paulo Horcel,
s/n° Japuí).
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DIA 1º/09 - Região
G (Jóquei Clube/
Sambaiatuba), às
19h, na EMEF Manuel Nascimento Júnior (Rua Roberto
Koch, 300, Jóquei
Clube).
DIA 13/09 - Região
H (Catiapoã/Vila
Melo/Jardim Guaçu),
às 19h, na EMEF Professor Renan
Alves de Leite (Rua Alcides de
Araujo, s/nº Jardim Paraíso).
DIA 24/09 - Região F (Parque São
Vicente/Vila Fátima/Beira Mar II),
às 10h, na EMEF União Cívica Feminina (Praça Rui Barbosa, s/nº
Parque São Vicente).
DIA 15/09 - Região C (Gonzaguinha/Centro/Boa Vista/Itararé), às
19h, na ETEC Dra. Ruth Cardoso
(Praça Coronel Lopes, 387, Centro).
DIA 24/09 - Região I (Vila São Jorge/Voturuá/Jardim Independência/
Vila Valença), às 15 h, na EMEF
Constante Luciano Clemente
Houlmont (Avenida Antonio Emmerich, 504, Vila Melo). Já foram
realizadas audiências nos demais
bairros da cidade, agrupados nas
regiões: A, B, E, K, L.

Prefeitura entrega novos ônibus
e garante acessibilidade
Francisco Arrais/PMS

Até o início de 2012, 100% da
frota municipal de ônibus estará
adaptada para pessoas com deficiência. O anúncio foi feito pelo
prefeito Papa (PMDB), durante a
entrega de 49 novos ônibus em
substituição aos carros mais antigos.
“A lei federal determina que até
o final de 2014 as cidades tenham
uma frota de transporte 100% acessível. Porém, Santos se antecipou
e bem antes deste prazo atingiremos a meta”, afirmou o prefeito
João Paulo Tavares Papa (PMDB),
mencionando o pioneirismo da cidade na adaptação dos micro-ônibus que integram as linhas municipais” durante a entrega dos veículos na última terça-feira.
Os 49 ônibus novos incorporados à frota são equipados com
três câmeras (duas internas e outra externa, que monitoram e gravam as condições do trânsito),
elevadores para cadeirantes, espaço reservado para cão guia e
assentos preferenciais. Todos
possuem o Sismo (Sistema de
Supervisão e Monitoramento de
Ônibus), tecnologia que permite

Papa “testando” as catracas de um dos novos veículos na Praça Mauá
obter informações em tempo real
dos coletivos, como controle da
frequência das linhas e horários
e comunicação do motorista com
o CCO (Centro de Controle Operacional). A frota operacionalizada pela Viação Piracicabana tem
305 veículos, sendo 285 carros
operacionais e 20 reservas.
Concurso- A primeira prova do
concurso público da Prefeitura de
Santos, a ser aplicada pelo Ibam
(Instituto Brasileiro de Administra-

ção Municipal), será neste domingo (28). Os 29.825 inscritos já estão de posse do cartão informativo onde constam horário e locais
dos exames, que variam conforme
o cargo e a letra inicial do nome do
candidato. As mesmas informações estão disponíveis nos sites
da prefeitura no link Diário Oficial e do Ibam www.ibamspconcursos.org.br/inscricoes/documentacao, clicando em ‘Edital de
convocação para provas objetivas’.

tido recorra ao Poder Judiciário.
Na sessão realizada na última
quarta-feira, várias propostas
ampliando o número de vereadores foram discutidas sem sucesso. Diante do impasse, permane-

cem as 11 cadeiras, embora de
acordo com a Constituição Federal, a cidade pode ter de 11 a 17
vereadores, já que o censo realizado pelo IBGE aponta uma população de 118 mil habitantes

Cubatão
Não houve consenso sobre o
número de vereadores para a próxima legislatura em Cubatão que
permanecerá com as 11 cadeiras
atuais . Este número só será alterado pela Justiça, caso algum par-
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Intercambista do Rotary ficará um ano na França
Carlos Felipe/PMS

A estudante cubatense Andrezza Valdez dos Santos, de 17
anos, passará um ano na França
por meio do programa mundial de
intercâmbio de estudantes mantido pelo Rotary Club Internacional.
Indicada pelo Rotary Club
Jardim Casqueiro, Andrezza, estudante do 3º ano do Ensino
Médio do Colégio Presidente
Kennedy, embarcou na última terça-feira (23) para a cidade francesa de Bressuire (400 km à Sudoeste de Paris, 101 km a Sudeste da cidade portuária de Nantes,

na região Poitou-Charentes, com
cerca de 20 mil habitantes), onde
pretende aprender mais sobre a
cultura européia, particularmente história e literatura.
O programa de intercâmbio do
Rotary Internacional está presente em quase todos os países e tem
por objetivo contribuir para a paz
mundial, através do conhecimento obtido pelos intercambistas e
seus familiares sobre as diferentes culturas. A família que envia
um intercambista ao exterior, também recebe em sua casa um jovem estrangeiro. Por essa razão,

os pais de Andrezza já estão hospedando pelo mesmo período, o
estudante francês Fabian Mouda, também de 17 anos que chegou ao Brasil no último dia 10.
Inscrições - Anualmente, em
dezembro, são abertas as inscrições para os programas de intercâmbio do Rotary. O jovem não
precisa ser rotariano para participar, mas deve ser indicado por
um dos clubes da região, e passará por uma seleção distrital, que
considera também as condições
para a família receber o intercambista estrangeiro.

Alem de conhecer a cultura européia Andrezza divulgará o Brasil

Projeto “Tripulantes do Futuro”
Estão abertas as inscrições
para o Projeto Tripulantes do Futuro que oferece 300 vagas, para
cursos gratuitos e de curta duração (um mês e meio). Os cursos
oferecidos são: barista, Dj/técnico de espetáculos, organização de
eventos, marketing e técnica de
vendas, governança e lavanderia,

Fals abre vestibular para
Enfermagem
Divulgação

A Faculdade do Litoral Sul Paulista (Fals) está
com inscrições abertas
para o curso de Enfermagem, até 6 de outubro.
São 150 vagas, nos períodos matutino e noturno.
Desse total, 100 vagas (50
para cada período) são
para bolsas de estudo
oferecidas através do
convênio com a Prefeitura de Praia Grande.
O convênio beneficia o aluno
que estudou em escolas públicas
de Praia Grande e mora na Cidade.
Com isso, a bolsa é de 100%, mas o
estudante deve realizar um estágio
de 50 horas semestrais em setores
da Administração Municipal. O
processo seletivo será realizado no
dia 8 de outubro e as aulas terão
início no primeiro semestre de 2012.
Inscrições na secretaria da Fals
(na Rua Marechal Eurico Gaspar
Dutra, 836, Bairro Canto do Forte)
das 9h às 21h; taxa de R$ 45,00, no
Bradesco, agência 0280-1, conta

corrente 85000-4, em nome de Serviços Ed. Litoral Paulista. A documentação necessária: RG, CPF,
comprovante de residência, 1 foto
3x4 e caso o candidato queira concorrer à bolsa oferecida pela Prefeitura, é preciso também o histórico do ensino médio ou declaração da escola onde estudou (ou
estuda, se estiver no 3º ano do
ensino médio). Todos os documentos devem ser apresentados
com original e cópia. Mais informações pelo telefone 3491-1413 ou
www.fals.com.br.

boulangerie (queijos, vinhos e
empórios) e atendente de turismo.
Os interessados deverão ter de
18 a 29 anos, concluído ou estar
cursando o ensino médio, participar de projeto social ou programa
de transferência de renda e residir
em São Vicente. Inscrições até o
dia 30 deste mês. Para realizar o

cadastro, os interessados devem
comparecer a Unidade Jardim Rio
Branco II (Rua José Maria Gonçalves, 326), em horário comercial,
portando cópias da carteira de
identidade, CPF e comprovante de
residência. Os cursos têm inicio
dia 5 de setembro. Mais informações pelo telefone 3566-8463.

textos. A ideia é produzir um livro
com as melhores redações.
Restauradores - Após um ano
de curso, a primeira turma do projeto ‘Oficina Escola e Educação Patrimonial de Santos’ foi formada
pela Prefeitura de Santos. Sete jovens receberam os certificados na
última sexta-feira (dia 19), em cerimônia no auditório do Cais (Centros de Atividades Integradas de
Santos) Colégio Santista. Eles tiveram noções de construção civil
(alvenaria e pintura de parede),
arte, noções de restauração, educação patrimonial e artesanato
voltado para relojoaria.

Bullying - Tema recorrente
nos meios de comunicação, o
bullying foi motivo de indicação
apresentada pelo vereador Antonio Eduardo Serrano (PSB). O
parlamentar sugeriu a criação do
disk-bullying. Através de uma
ligação, o estudante, vítima do
bullying, pode denunciar o
agressor, sem se identificar,
passando assim, a escola a acompanhar o caso. O trabalho complementa a Lei Municipal nº
1471/11, que dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate ao
bullying nas escolas.

Curtas...
Reforma - O prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, entrega nesta sexta-feira (26), as
obras de reforma da Unidade Municipal de Educação Auxiliadora da
Instrução. O evento será realizado às 10 horas, Praça Rubens Ferreira Martins, 8 – Estuário.
Novos talentos - Alunos do
quinto ao novo ano da rede municipal participaram do concurso
SERT (Semeando Escritores, Revelando Talentos), no final de semana, fruto de parceria entre a
Seduc (Secretaria de Educação) e
o Rotary Club de Santos, com objetivo de incentivar a produção de

DES
VARIEDA
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Ritual de Memória
para Greghi Filho
Arquivo EA

Idealizado pelo diretor de teatro Roberto Massoni, o Ritual de
Memória para Greghi Filho, iniciado no ano passado, tem continuidade neste 1º de setembro, com o
objetivo de homenagear o dramaturgo santista Greghi Filho, falecido em 2001.
No evento deste ano, em parceria com a Tescom-Escola de Teatro e
Agência de Artistas e Técnicos, será
lançado o livro artesanal das Edições Costelas Felinas, Greghi Filho: Artista, de Roberto Massoni,
colaboração de Célia Olga.
A programação em homenagem ao ator, diretor, dramaturgo e
produtor cultural, Greghi Filho,
que por décadas, esteve na vanguarda das atividades artísticoculturais de Santos, Região e eixo
São Paulo - Rio, entre outros, começa às 18h30, com Missa na Igreja
São José Operário (Av. Rodrigues
Alves, 224), seguida do lançamento do livro de Massoni, na Tescom, (nº 195 da mesma avenida).
A venda do livro (R$ 10,00)
destina-se a criação do Acervo de
Greghi Filho, ou seja, digitação,
revisão, estabelecimento dos textos, impressão e volumes em capa
dura, que serão encaminhadas às

Greghi Filho, dramaturgo santista,
autor de vários textos que
alcançaram projeção nacional
bibliotecas e escolas de teatro. O
mesmo livro em E-Book, preparado por Patrick Rezende, será visualizado para todos os presentes,
em telão, e será disponibilizado
gratuitamente pela internet, a partir de 02 de setembro. Grupos de
teatro convidados, realizarão leituras dramáticas de cenas escolhidas das peças do dramaturgo.
Aberto ao público em geral, o
evento terá ainda, uma “Roda da
Saudade” com amigos, parentes
e admiradores prestando suas homenagens ao dramaturgo que se
vivo estivesse completaria 74 anos
em 1º de setembro. Mais informações pelo telefone 3233-6060.

Teatro

“Ensayo para dias de chuva”
Divulgação

O oportuno título “Ensayo para
dias de chuva” é mais que apropriado para refletir sobre a condição humana, condição sine qua
non para apreciar o mais recente
espetáculo do Grupo Orgone, em
cartaz até outubro, no Café Teatro
Rolidei.
Intrigante, instigante, a proposta, um misto de loucura humana que descamba para o coletivo
dentro de um cenário real, onde o
racional luta para manter viva,
mesmo que tênue, a linha que o
separa do irracional. É uma ousadia que mistura fatos reais que
marcaram o século XX. A metáfora é o fio condutor do espetáculo,
cuja sonoplastia cortante é capaz
de levar a platéia ao calafrio.
Fragmentos de vidas estão em
cena. Homens e mulheres multifacetados no exercício do resgate
dos fatos na luta para reorganizar
suas histórias, tal qual no teatro
pós-dramático de Alfred Jorry
(1861) que busca reconstruir o fascínio do palco perdido, em meio a
novas atrações.
Dirigido por Renato Di Renzo,
arte-educador, que já desafiou a

Elenco tão denso e marcante quanto o texto
loucura na busca do equilíbrio e
na tentativa de mostrar que a loucura de cada um independente do
grau de sanidade ou insanidade,
está intimamente ligada às nossas
concepções. Ousou, até mesmo,
no trabalho com dois elencos, que
há dois anos estão envolvidos no
processo de criação de “Ensayo
para dias de chuva”.
Esqueça o espetáculo pronto.
Pode até fechar os olhos que a voz
compassada, cortante, inquietante e instigadora do elenco não o

deixará escapar do questionamento, da reflexão. A trilha sonora, ao
vivo (aos domingos) é perfeita
para a meditação em um dia de
chuva.
Às sextas-feiras, às 21h e aos
domingos, às 20h, no Teatro Rolidei (3º piso do Centro de Cultura
Patrícia Galvão – Av. Pinheiro Machado, 48, Vila Mathias, Santos).
Ingressos: R$ 30 e R$ 15. Classificação: 16 anos. Mais informações
pelos telefones 9124-6493 e 91687449.

Nas Bancas
O leitor ainda tem tempo para
conferir a performance da apresentadora Renata Ceribelli em sua dieta
acompanhada em rede nacional, detalhada na revista Cláudia de agosto. Paris barata e outras loucuras na
Europa em Viagem e Turismo que
apresenta os pacotes mais baratos
(desde R$ 328,00) e as melhores dicas de viagem além de um miniguia
(grátis) de Buenos Aires.

Espaço Astral
Silvia Helena
Na terça feira (23), começamos a transitar com o signo de
virgem, buscando nos harmonizar mais com o trabalho, no escritório, ou ficar bem quieto. Para
um virginiano a primeira impressão é que está sempre lutando
com um problema muito sério, ou
pelo menos que está preocupa-

Em Super Interessante saiba
como será nosso corpo no futuro:
olhos que enxergam no escuro é só
um detalhe, confira; VIP tem como
chamariz, a apresentadora da Rede
TV, Daniela Albuquerque (casada
com um dos donos da emissora) em
ensaio prá lá de ousado; em Pense
Leve se surpreenda com o vinagre.
Todas na banca à sua espera e na
redação por cortesia da Dimare S.A.

SIGNO DO MÊS: VIRGEM
23 de agosto a 22 de setembro
do com alguma coisa. A preocupação é parte da sua natureza, e
seu sorriso disfarça um problema.
Os virginianos são perfeccionistas, exigentes quanto a sua própria aparência, extremamente meticulosos, tem uma grande facilidade de criar hábitos, aos quais
se apegam em demasia. Se ele se
descuidar com sua aparência ou

com a sua casa é porque está ocupado em por ordem num canto de
sua mente. Espere um pouco e ele
logo voltará ao normal. Aprecia
pontualidade, prudência, verdade
e a economia. Sua natureza é prática e seus sonhos são contidos
pelo realismo.
No amor, um conselho para os
nascidos nesse signo: procurem

relaxar um pouco, e tudo será mais
fácil, não tome uma atitude superior, de desprezo, em relação ao
romance e ao sexo, pois são componentes essenciais para uma
união feliz, deixe um pouco de lado
a sua racionalidade, se permita
sonhar e ser feliz.
Quanto a sua vida profissional, é um excelente funcionário,

principalmente quando se exige
técnica e detalhe.
Podem se dar muito bem na
área da saúde em todos os sentidos, pois o bom funcionamento
do corpo físico é a sua grande
meta nessa vida.
O conselho do mês para o vriginiano: o erro ensina o caminho
do acerto e o fracasso mostra o
caminho da segurança.
Silvia Helena - Astróloga
Tel: 3466-4500 - Site: www.stellium.jor.br
E-mail: silvia@stellium.jor.br
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A Câmara Municipal de
Santos homenageou o jurista
Ives Gandra, em solenidade
realizada na OAB de Santos.
O vereador santista Hugo
Duppre , autor da iniciativa
saudou o homenageado.

O jovem ator Guilherme
Magon, substituirá
Reynaldo Gianecchini no
musical “Cabaret” ao
lado de Cláudia Raia,
com estréia marcada
para outubro.
*Gianecchini, em
tratamento
quimioterápico no
Hospital Sírio-Libanês,
deve receber alta, ainda
hoje (26)
Helena Silva

Francisco Arrais/PMS

O queridíssimo amigo e
professor Benvindo Alves
em recente evento no Jardim
Botânico Chico Mendes,
onde plantou mais uma
muda de Pau Brasil. Bem
humorado, Benvindo se
prepara para comemorar
106 anos no próximo dia 21
de setembro.

Em comemoração à realização da Primeira Eleição para
Instalação da Primeira Câmara da Américas, o Legislativo
vicentino, homenageou 69 ex-vereadores, entre eles
Antônio Lua Filho (1952/1955), Geraldo Volpe (1973/1993) e
Evaristo Martins (1989/1993).

Turismo

Santuário de Nossa Senhora
do Monte Serrat
Uma grande celebração no último dia 14, marcou o término das
obras da restauração do Santuário de Nossa Senhora do Monte
Serrat. “Patrimônio histórico e religioso de Santos, o Santuário,
que é uma das principais igrejas
construídas no País, teve sua restauração orçada no valor de R$
700 mil. Para isso, não foram poucos os esforços de fiéis e colaboradores de toda a cidade com donativos em prol da restauração”,
explicou padre José Myalil Paul,
pároco da Catedral, responsável
pelo Santuário.
As obras tiveram início em janeiro de 2009. Foram restaurados:
a fachada, o piso, as pinturas, as
esquadrias, o reboco, as instalações elétricas e hidráulicas, o
coro, o púlpito, o velário e o arco
do cruzeiro. A criação de mais janelas e a ampliação da sala de
milagres. Uma novidade: na se-

cretaria, computadores estarão
disponíveis para que o fiel realize
sua oração através da vela acesa
na Internet.
A Capela foi construída entre
o período de1599 a 1609, às expensas de D. Francisco, 7º Governador-Geral do Brasil. A edificação foi mantida pela Ordem de
São Benedito até o século XX. A
partir de 1º de maio de 1969, a capela foi entregue à Mitra Diocesana de Santos. Tombado pelo

Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos, em 20 de
agosto de 2006, teve a última reforma realizada em 1979.
Localizado no alto do Morro
São Jerônimo, o Santuário pode
ser alcançado através do bondinho sobre trilhos (sistema funicular) das 8 às 20h (saída a cada
meia hora) ou pela escadaria (415
degraus), na Praça Correia de
Melo junto à Fonte do Itororó, no
Centro Histórico de Santos.
Arquivo EA

Arquivo/EA

Santuário
do Monte
Serrat
aberto à
visitação
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ÁRIO
ANIVERS

Cidade aposta no potencial turístico da ZN
Helena Silva

O Brasil se encontra na Zona
Noroeste, região santista maior e
mais populosa que muitas cidades
brasileiras. Rica em contrastes:
abriga riquezas como o pólo industrial e o terminal de contêineres, e também o maior número de
favelas do município, evidenciando o desequilíbrio social que Santos precisa vencer.
A Zona Noroeste que existe
nos mapas desde os primórdios de
nossa cidade, completa oficialmente (Lei Municipal 4.047/1976) 35
anos, é uma mistura de culturas
com predominância para a nordestina, que surpreende a cada dia.
O potencial progressista da região é incontestável. Prova disso é
o fato de grandes empresas investirem no local, exigindo maior atenção por parte da administração
municipal, que vem desenvolvendo uma série de projetos visando à
melhoria da populosa área.
Um dos maiores problemas
está relacionado às enchentes. Esta
questão tem sido ponto de honra
para o prefeito João Paulo Tavares
Papa (PMDB), que através do programa Santos Novos Tempos (maior programa de desenvolvimento já
realizado pela prefeitura), projeta
uma nova realidade para a Zona Noroeste com obras de macrodrenagem, que não serão concluídas em
sua gestão, mas ao seu término dará
aos moradores, condições de vida
condizentes com a riqueza produzida e amealhada pelos pólos geradores de divisas ali instalados.
O programa Santos Novos
Tempos tem custo estimado de R$
549 milhões, com recursos do
Banco Mundial e dos governos, federal, estadual e municipal.
Turismo - As mudanças que
se avizinham são responsáveis pelos projetos nas mais diferentes
áreas, e o turismo se apresenta com
futuro promissor.
A secretária de Turismo Wânia Seixas, ressalta que desde o ano

passado a Zona Noroeste foi incluída na Rota do Turismo e desde
julho último, a linha Conheça Santos faz um tour pela região com
visitas monitoradas às ruínas do
Engenho dos Erasmos (primeiro
engenho de cana de açúcar do Brasil) e ao Jardim Botânico Chico
Mendes. Para esse tour a Secretaria de Turismo mantém parcerias
com a USP (Engenho dos Erasmos) e com a Secretaria de Meio
Ambiente (Jardim Botânico).
“Muitos santistas não conhecem a Zona Noroeste que esconde
atrações variadas, o mesmo ocorrendo com relação aos morros. O
passeio, ainda em caráter experimental, é realizado aos sábados e
os interessados devem providenciar reservas através do disk tour
0800-173887 ou diretamente no
Posto de Informação Turística, na
Praça das Bandeiras, (Gonzaga),
ponto de partida do passeio” explica a secretária, lembrando que a
região também dispõe de boa estrutura para a realização de eventos esportivos.
Sambódromo - As obras do
Centro Cultural da Zona Noroeste que estão sendo licitadas darão
um novo impulso ao turismo santista, especialmente naquela região.
A Prefeitura vai construir no bairro da Areia Branca (Rua Afonso
Schmidt, onde desde 2006 é montada a Passarela do Samba Dráusio da Cruz, para os desfiles de
carnaval) um Centro Cultural com
quadras esportivas e espaços de
convivência que serão utilizados
pela população durante o ano inteiro. Com estrutura multiuso, o
local, em datas cívicas e no Carnaval terá o espaço transformado em
camarotes e áreas de apoio para
desfiles e apresentações especiais.
De acordo com o projeto desenvolvido pela Secretaria de Planejamento, novas ruas serão abertas para dar suporte às atividades
na área de 2.539,92 m² construí-

Projeto do Centro Cultural prevê prédio de três pavimentos
e estrutura multiuso
Desfile Cívico - Em comemoração ao aniversário da Zona
Noroeste, será realizado neste sábado (27), às 9h, Desfile Cívico Militar, no prolongamento da Av. Afonso Schmidt, no bairro da Areia Branca.

Carlos Pinto

Hercólubus e as
transformações da
humanidade

Zona Noroeste como uma cidade progressista, rica, inclusive de
contratastes, com erros e acertos em busca do equilíbrio social
Francisco Correia/PMS

dos, contribuindo para a fluidez do
trânsito e com a acessibilidade fundamental para a circulação de veículos e organização urbanística. A
grande expectativa fica por conta
de quando o projeto sairá do papel.
Preconceito – Para o vereador Valdir Nahora (PSB) o maior
presente para a Zona Noroeste,
além das obras de infraestrutura e
do projeto habitacional que deverá beneficiar 7.600 famílias que
vivem em habitações precárias,
seria o fim do preconceito. “Há
um preconceito para com os moradores da ZN e é preciso lutar
para vencê-lo, especialmente entre os jovens que registram maior
índice de desemprego do município. O projeto Santos Novos Tempos é estrutural, precisamos agora
de um grande projeto social que
coloque, especialmente os jovens
da ZN em condições de igualdade
de estudo, de trabalho e de oportunidades”.

Wânia Seixas: “o potencial
turístico da ZN começa a ser
apresentado, mas não basta
simplesmente oferecer, é preciso dotá-la de infraestrutura
para tal e é isso que a Administração está fazendo”

Qualidade de vida
Em entrevista com o prefeito
Papa sobre as obras de contenção de enchentes a partir do Programa Santos Novos Tempos, ele
disse que já foram iniciadas várias intervenções.
“Os bairros da Zona Noroeste, exceto Areia Branca e o Ilhéu
Alto, surgiram após a construção
de canais e diques, na década de
50. O aterro sobre mangues foi realizado abaixo do nível máximo da
maré, e os lotes foram ocupados
sem infraestrutura necessária de
drenagem, esgoto e pavimentação.
Para resolver em definitivo
tais problemas, o Santos Novos
Tempos projetou e iniciou inúmeras intervenções, macrodrenagem, habitação, segurança das encostas e recuperação ambiental.
Vale lembrar que é impossível
promover a drenagem sem a solução habitacional, já que centenas de famílias construíram bar-

racos em cima das saídas dos canais para os rios, dificultando o
escoamento da águas. O prazo
previsto para a realização das intervenções é de cinco anos”.
Ao falar sobre o aniversário
da ZN, Papa disse que grandes
interferências estão sendo executadas na região com o objetivo de
melhorar as condições de vida dos
moradores.
“Por meio do Santos Novos
Tempos já estamos interferindo,
pois Santos tem excelente qualidade de vida e não pode mais conviver com a situação de famílias
morando em palafitas e encostas
perigosas”.
*Leia no site www.jornal
espacoaberto.com entrevista
exclusiva com o prefeito João
Paulo Tavares Papa sobre a preparação da Cidade para receber
significante aumento da população em virtude do pré-sal.

Os antigos profetas o chamam de Hercólubus,
um planeta vermelho seis vezes maior que Júpiter,
e segundo eles, o mesmo que causou o dilúvio na
época de Noé. Ele entrará em nossa órbita e por ter
uma massa planetária maior que Júpiter, que por
sua vez é onze vezes maior que o planeta Terra,
presume-se que Hercólubus seja sessenta e seis
vezes maior que o nosso planeta. Por conseqüência, seu magnetismo é maior e ao entrar em nossa
órbita irá atrair a Terra como um imã gigante, tirando-o de órbita, segundo o cientista V. W. Raphael.
Com isso o planeta Terra passaria por profunda transformação para o restabelecimento de seu
equilíbrio, que teria sido trocado pela humanidade,
na incontrolável corrida atrás dos bens materiais.
Até onde isso é pura especulação ou mera conjectura fantástica, a verdade é que a humanidade perdeu
seu bom senso, e só se preocupa com seu bem-estar
pouco se importando com a ética e a moralidade.
Vivemos na era do tudo por dinheiro e poder, pouco
importa de que forma sejam conquistados.
É só observar a sociedade brasileira e seus caminhos em busca da tolerância total e do reino da
impunidade, onde congressistas e ministros se revezam na produção dos mais variados escândalos,
onde o dinheiro público quase sempre é utilizado
como se a eles pertencesse. E quem deu a eles a
oportunidade de cometer tais delitos fomos nós,
com nosso voto, acreditando em promessas vãs de
guloseimas, como se esses cidadãos fossem santos
ungidos de uma manjedoura. Eles são apenas o
reflexo desse espelho que é nossa atual sociedade.
As pessoas chegam ao patamar de tamanha
falta de ética, que executam qualquer conchavo
político, desde que o desfecho lhes seja favorável.
Não respeitam a ética e a hierarquia partidária, e
mesmo sendo de uma agremiação política, se aliam
aos seus comuns de outra agremiação, tendo por
objetivo tomá-la para si, tentando satisfazer suas
vaidades e sua sede de poder e glória.
E não existe glória sem honra. Ninguém é candidato de si mesmo ou de suas veleidades, como
ninguém é obrigado a ser conivente com tais delitos. Tais tentativas devem sempre ser repudiadas,
pois ações desse naipe são o nascedouro dos políticos e empresários corruptos. Fernando Oliva,
vereador e político santista quando me viu preocupado durante um processo eleitoral nos anos
oitenta, me disse a seguinte frase: “Não se colocam virgens em prostíbulos, pois correm o risco
de serem violentadas.” No momento atual da política nacional venho observando a ação desses violentadores do processo eleitoral, com uma observação: muitos de nós deixamos de ser virgens faz
muito tempo, sem que tivéssemos deixado pelo
caminho a nossa ética e moral.
Que Hercólubus chegue com suas transformações, pois chegamos a tal ponto de apodrecimento
do tecido social, que nem membros do poder judiciário estão a salvo dos assassinos de aluguel. É
hora de o povo brasileiro começar a ter atitudes em
favor de seus reais direitos, ou então, corremos o
risco de ter que encarar tempos sombrios.
* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

