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União contra a dengue
Inédita no Estado de São Paulo, a exposição
“Museu da Dengue”, mostra que pertence ao Museu da Vida, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) do Rio de Janeiro, pela primeira vez sai em
itinerância e é aberta em Santos, na Casa de Frontaria Azulejada (Rua do Comércio, 96), com a
presença do ministro da Saúde Arthur Chioro.
Em parceria com a Prefeitura de Santos, a
mostra foi aberta nesta sexta-feira (23). A ex-

posição em formato multimídia é rica em interatividade e uma das atividades é o ‘Quintal Interativo’, por meio do qual o visitante observa os
ovos e a pupa de um mosquito com o uso de
lupas. Na brincadeira, o observador é estimulado a descobrir possíveis criadouros do Aedes
aegypti, como pneus e caixas.
A exposição aborda também a transmissão
da doença em tempo real pelo mundo, com acom-

panhamento de notícias em um telão. Dentre as
grandes curiosidades da mostra estão ainda um
mosquito fossilizado em âmbar, de cerca de 30
milhões de anos; e o aspirador de mosquito, usado pela Vigilância Epidemiológica da Fiocruz,
no campus de Manguinhos, no Rio. A exposição
gratuita pode ser vista até 31 de março, de segunda a sexta-feira das 8h às 11h e das14h às
16h30. Sábados, das 9h às 13h
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Cidades comemoram idade nova com festa
Tadeu Nascimento / PMS
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Santos - 469 Anos
São Vicente
483 Anos

Praia Grande
48 Anos
Janeiro é mês de festa na Baixada Santista que recebe milhares de turistas para a temporada de Verão, e juntos aos
filhos da terra comemoram o aniversário de São Vicente, a Célula Mater da Nacionalidade Brasileira, de Santos, Terra
da Liberdade e da Caridade e de Praia Grande, o município que mais cresce na região. Páginas 3, 4 e Última.
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EDITORIAL
Diariamente nós brasileiros temos
a indignação testada pelo governo que
a cada dia nos tinge a cara com as tintas da corrupção. Um turbilhão de escândalos públicos se sucedem desde
sempre, mas na última década a avalanche corruptiva extrapola toda a capacidade de passividade diante da bandalheira bancada ditatorialmente pelo
contribuinte, obrigado a arcar com uma
carga gigantesca de impostos.

Estamos novamente em meio a uma racutais, verdadeiras orgias com dinheienxurrada de escândalos públicos. Di- ro público.
Onde está a nossa indignação conariamente nos noticiários, somos obritra o desvio de verbas, ingados a assistir ao espeA indignação dústrias de multas, licitatáculo deprimente de hoções fraudulentas? O País
mens públicos e seus apanossa de
está mergulhado na cordrinhados, especialmente
cada dia
rupção e nada além de priaqueles que adoram falar em democracia, embora não tenham sões, depoimentos, desmentidos e fica
qualquer resquício de integridade mo- tudo pelo ‘não dito’, ‘não feito’. A diral, serem citados em falcatruas, ma- nheirama desviada, seja pelo ‘petrolão’,

Espaço Aberto

Mural

As despedidas de 2014
* Roberto Paulino

Em 2014, nosso País e o mundo ficaram mais pobres, pois importantes profissionais da mídia
nos deixaram, muitos dos quais,
mortos no desempenho de suas
funções.
Os que tombaram – No ano que
passou foram assassinados 61 jornalistas em todo o mundo, e dentre eles estão os norte-americanos
James Foley e Luke Somers; Gregório Jiménez, mexicano; e Pablo
Medina, paraguaio. Ainda o cinegrafista russo Anatoli Klian e o
fotógrafo italiano Andrea Rocchelli.
Nesse rol incluímos os brasileiros Celso Mazzieri, Rodrigo
Neto Faria, Helton Eduarti Souza,
Jeolino Lopes Xavier, Pedro Palma, além de Carla Santos radicada
em Portugal. Ainda os cinegrafistas Santiago Andrade e José Lacerda da Silva; os radialistas Renato Machado e Edson Dias Lopes; o publicitário Lairson José
Kunzler além do fotógrafo Walgney de Assis Carvalho.
Nossas despedidas aos jornalistas santistas Clovis Galvão,
Roberto Peres, Martha Mauro de
Oliveira, Ivo Roma Nóvoa, Nivair
Neves, Angel Luiz Montana e Hamilton Iozzi Correia. Ainda os radialistas Paulo Roberto Gonçalves, Leonel Eduardo e David Oiring.
Jornalistas Brasileiros –
Fernando Segismundo (ex-presidente da Associação Brasileira de
Imprensa), Manuel Loureiro Neto,

‘dólares na cueca’, lava jato’, ‘pasadena’, ‘propinoduto’, ‘máfia dos gafanhotos’, ‘mensalão’, etc, etc, não
é devolvida aos cofres públicos e nós
brasileiros, contribuintes, sobreviventes, somos vilipendiados em nossos direitos à saúde, educação, moradia, vida digna.
Não podemos esquecer que se indignar é além de direito, um dever cívico. Se indignar é reagir.

Paulo Carvalho, Ivan Junqueira e
Roberto Porto, todos cariocas; os
paulistas Renato Pompeu (um
dos fundadores do extinto “Jornal da Tarde”), Luciano do Valle,
Maurício Torres, Alcides Manoel
Rocha, Carlos Zen, Luciano Delion, José Luiz de Godoy, Arnaldo
Fiaschi, Mylton Severiano, Aldrovando Macedo e Adones de
Oliveira.
Ainda... os mineiros Aurélio
Santana de Almeida, Salomão
Borges, Maria Silveira Fonseca,
Flávio de Carvalho Serpa, Benjaminj Abaliac, Hudson Brandão,
Edison Rios e José Gabriel dos
Santos; Maria Isabel Hommes
Celito de Grandi e Mario Pereira,
gaúchos; Rodolfo Konder e Moacyr Cirne, potiguares; Carlos
Alberto Lenzi, catarinense; João
Ubaldo Ribeiro, baiano; Walmir
Calheiros, alagoano; Carlos Augusto Percol Filho, além do paraibano Deodato Borges.
Outros – Osmar de Oliveira
(comentarista esportivo da TV
Bandeirantes); Nina Rita Torres
(presidente do Grupo Jornalístico
Fluminense, de Niterói), Jorge
Nunes (radialista) e Luís Carlos
Marigo (fotógrafo), cariocas; Waldemar Sabino de Castro Filho (fotógrafo), Silton Cardoso (dublador), mineiros; Edson Peixoto
Queiróz (radialista), Jayme Leão
(ilustrador e artista gráfico), Alexandre Severo Gomes e Silva (fotógrafo) e Marcelo Lyra (cinegrafista), pernambucanos; o fotógrafo maranhense Cícero Medrado
Souza; o publicitário baiano Daniel Prata e o radialista gaúcho Glê-

nio Reis. Ainda Eduardo Penuela
Canizal (um dos fundadores da
Escola de Comunicações e Artes
da Universidade de São Paulo, criada em 1966), espanhol radicado
no Brasil.
Pelo Mundo – jornalistas Juan
Gelman,Martin Delgado, Daniel
Ambrósio, Maria Soledad Fernández, Jorge Luis López e José Ricardo Eliaschev, argentinos; Gabriel Márquez, colombiano; Bem
Bradlee (ex-diretor do “Washington Post”), Joe Mcginniss, John
Seigenthaler e Benjamin Bradlee,
norte-americanos; Mavis Gallanti, canadense; Vicente Lenero e
Federico Campbell, mexicanos;
Carla Santos, Emídio Arnaldo Rangel, Rui Camacho, Rui Tovar e Valério Luiz, portugueses; Michel
Laurence, francês; Simone Camilli, italiana; Igor Kornelyuk, russo;
Joaquim Camati, angolano; Shan
Odhor, paquistanês; Rami Rayan,
palestino; e U Win Tin, do Mianmar.
Também – Casey Kasem (radialista e discotecário), Gordan Willis (fotógrafo) e Dick Ayers (ilustrador de histórias em quadrinhos), todos norte-americanos;
René Burri (fotógrafo) e Hans Rudoff Giger (ilustrador e artista gráfico), suíços; Hugo Sánchez (comentarista esportivo), espanhol;
Hidetoshi Nakamura (dublador),
japonês; e Menaken Golan (produtor cinematográfico), israelense.
Que melhores dias transcorram
no ano que se inicia.
* Roberto Paulino - jornalista, fotógrafo, escritor e pesquisador cultural

Transparência - A noite deste
sábado (24) promete muita transparência em Santos. Segundo
funcionários de lojas de aluguel
de roupas de festa, os modelos
mais procurados para o Baile da
Cidade que acontece logo mais,
foram os longos com transparência. Trajes com fendas longas e
provocantes também foram muito procurados.
Lição de casa I – A presidente
Dilma Rouseff esqueceu a lição
de casa ao pedir clemência para
dois brasileiros condenados à
pena de morte na Indonésia.
Ambos presos por tráfico de drogas. Um deles, o carioca Marco
Archer Cardoso Moreira, executado no último dia 16 e Rodrigo
Muxfeldt Gularte, que deve ter o
mesmo destino em fevereiro. No
pedido encaminhado ao governo indonésio, a presidente do
Brasil argumentou que o ordenamento jurídico brasileiro não
comporta a pena capital.
Lição de casa II – A presidente
esqueceu que o inciso 47 do artigo quinto da Constituição brasileira, diz que “não haverá pena
de morte, salvo em caso de guerra declarada”.
Lição de casa III – Certa está a
presidente em defender brasileiros contra a tirania de outros governos, mas daí a cortar relações
há que repensar, afinal, como disse o ex-presidente Lula há 5 anos,
quando da morte do ativista político cubano, Orlando Zapata Tamayo opositor ao governo dos
irmãos Castro “é preciso respeitar a legislação do governo de
Cuba, como queremos que respeitem o Brasil”. Zapata morreu
numa prisão de Cuba após greve
de fome. Essa máxima só vale para
o governo cubano?
Museu I - O vereador santista
Antonio Carlos Banha Joaquim

(PMDB) solicitou à Prefeitura,
informações sobre o Museu
Pelé, cuja obra que custou mais
de R$ 40 milhões, já apresenta
manchas na fachada.
Museu II - Por falar no Museu
Pelé, o promotor de Justiça
Eduardo Taves Romero, determinou a instauração de inquérito civil para apurar eventuais irregularidades da Ama Brasil com
relação aos recursos destinados
à implantação do Museu Pelé,
com a restauração do Casarão
do Valongo.
Futuro - Nem a presença de Martim Afonso (página 3) consegue
apaziguar os ânimos na política
vicentina. Na quarta-feira (22),
quando o fundador da cidade
chegava com sua nau à Praia do
Gonzaguinha, um grupo político
de oposição ao prefeito Bili se
reunia para discutir o futuro político da primeira cidade do Brasil.
Sem trégua - O presidente da
Câmara de São Vicente, Alfredo
Moura (PROS) que assumiu
após embate judicial com Marcelo Correia (PSDB), ainda não
conseguiu dormir tranquilo. Vigilante, sabe que vem mais artilharia pesada.
Socorro – Lídimo representante
da Zona Noroeste no Legislativo santista, o vereador Manoel
Constantino (PMDB), não sabe
mais a quem apelar para socorrer moradores da região que têm
suas casas alagadas durante as
chuvas.
Faixa viva – Recentemente o prefeito santista Paulo Alexandre
(PSDB) ao tentar atravessar a
avenida da praia junto ao Canal
3, usou o recurso da faixa viva,
tanto incentivado por seu governo. Só esqueceu que esticar o
braço para parar o trânsito só
deve ser feito onde não há semáforo.
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483 Anos

“Cidade vai progredir com a
entrega de obras”
Júlio César/PMSV

N

o último dia 22, São Vicente, a primeira cidade do
Brasil, completou 483
anos, com muitos desafios e entre
eles, a questão do lixo domiciliar
que afeta a população em todos
os sentidos, interferindo no dia a
dia da Cidade.
O ponto alto das comemorações, além da Encenação da Vila
de São Vicente aconteceu na quinta-feira (22), data de fundação da
cidade, com solenidade cívica na
Praça 21 Irmãos Amigos, no Itararé. O evento contou com a presença do prefeito Luis Cláudio
Bili, secretários municipais, vereadores, entre outras autoridades.
Na ocasião, apesar das inúmeras
dificuldades, em seu discurso, o
prefeito enfatizou sua expectativa de dias melhores: “Tenho certeza que São Vicente irá progredir
com a entrega de diversas obras
no decorrer de 2015”. Na sequên-

Prefeito Bili diz que cidade vai progredir neste ano
cia, entrega de obras, entre elas a
nova sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Clube da Melhor
Idade, que durante anos funcionou no Centro e passa a funcionar no Ilha Porchat Club. No
mesmo dia foram entregues 20 microônibus de transporte coletivo

municipal, com previsão de circulação em15 dias.
A programação comemorativa
à fundação de São Vicente que começou no dia 17, com baile, inaugurações, reinaugurações, assinatura de convênios, esporte e cultos religiosos, prossegue até o último dia do mês (31).

Primeiros moradores
voltam à praia
Na 33ª edição, a Encenação da
Fundação da Vila de São Vicente 2015
- O Musical, maior espetáculo do mundo em areia de praia, os índios, primeiros moradores invadem a praia do
Gonzaguinha, dando o tom à encenação de caráter internacional cujas apresentações prosseguem neste fim de semana. Neste ano a encenação que valoriza a cultura dos índios guaranis, primeiros moradores da Baixada Santista,
reúne sete atores estrangeiros junto ao
grande elenco (mil pessoas) formado
por atores e voluntários da comunidade que contracenam com projeções de
vídeo arte executadas com a técnica de
videomapping, e com bonecos de quatro a oito metros de altura.
Em cena, o navegador português
Martim Afonso de Souza, protagonizado pelo ator global Ricardo Tozzi,
enquanto os papéis do Cacique Piquerobi e do pajé dos guaranis, serão do

global Rafael Zulu e de Hélio Cícero,
este último começou no teatro, ainda
em São Vicente, no extinto Tema - Teatro Estudantil Martim Afonso. Premiadíssimo, Hélio Cícero, tem 36 anos
de carreira e um registro de muitos
espetáculos.
Realizado pela Secretaria da Cultura, a direção é do titular da pasta,
Amauri Alves, que também interpreta João Ramalho, com músicas e trilha sonora de Flávio Medeiros, o espetáculo, com início às 20h30, na Praia
do Gonzaguinha pode ser visto até
amanhã – domingo (25). O ingresso é
um pacote de 400 gramas de leite em
pó que pode ser entregue nos pontos
de troca em supermercados e shoppings de São Vicente. Todos os itens
serão doados ao Fundo Social de Solidariedade com destino às creches da
Cidade. (mais informações no site
www.jornalespacoaberto.com)
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Primeira visita do Ministro dos Portos
Sindicalistas esperavam mais que expectativa

Claudiomiro assume
presidência do Sintraport
Arquivo/EA

Divulgação

Em sua primeira visita ao Porto
de Santos, o ministro dos Portos, Edinho Araújo, se reuniu na sede da Codesp com sindicalistas e diretores da
empresa, e anunciou a publicação de
edital para a contratação da dragagem
do porto, até o próximo dia 15 de fevereiro. Esta será a terceira tentativa
para a licitação do serviço. As duas
primeiras, as empresas interessadas
apresentaram propostas com valores
acima do estimado pela Codesp.
Apesar de reconhecidamente ser
considerado bom de discurso, o novo
ministro dos Portos deixou apenas intrigados, mas não convencidos, os sindicalistas presentes ao encontro. Os representantes dos trabalhadores portuários em breves palavras deixaram
claro que esperam do ministro, respostas e ações para as reivindicações,
entre elas, a criação de um departamento com diretor de RH (recursos humanos) na SEP – Secretaria dos Portos
com o objetivo de padronizar o atendimento; atenção especial ao fundo de
pensão há 3 anos sob intervenção e

Visita do Ministro dos Portos,
Edinho Araújo, gera
expectativas junto aos
representantes dos portuários
sempre em prejuízo dos trabalhadores e dependentes, sejam atendidas.
O presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Administrativos em
Capatazia (Sindaport), Everandy Cirino diz: “queremos uma definição
sobre o setor, porque não queremos
bolsa, auxílio e coisas do gênero. Queremos o que nos é de direito, por isso
reivindicamos uma definição. Queremos um organograma, um plano de re-

cuperação”. Outra reivindicação é a regularização da Guarda Portuária.
Muitas questões de interesse dos
portuários ficaram de lado nesse primeiro encontro com o ministro que
abriu a possibilidade de um nova reunião com as lideranças sindicais e nessa ocasião, com certeza os representantes dos trabalhadores vão questionar a falta de reajuste nas tarifas da
Codesp, situação que se arrasta por
cerca de 9 anos. Não entendem porque esse congelamento da tarifa se tudo
que se relaciona ao funcionamento do
porto sofre reajustes.
Ao que tudo indica portuários,
mais uma vez precisam superar desavenças internas para mobilização em
defesa dos interesses dos trabalhadores e uma oportunidade de reaproximação de todas as categorias portuárias é a luta pelo fim do fator previdenciário e a questão do fundo de pensões que parecem caminhar para a consolidação da defasagem salarial cada
vez maior, levando aposentados e pensionistas ao desespero.

Eleita em 17 de outubro, tomou posse no
início deste mês, a nova
direção do Sindicato dos
Operários Portuários
(Sintraport) para mandato de três anos. A diretoria é encabeçada por
Claudiomiro Machado
‘Miro’.
Miro - Claudiomiro
(foto), ingressou na força supletiva em 1993.
Essa força passou a
complementar, naquele
ano, os serviços da Codesp.
Quatro anos depois, em 1997,
ele conseguiu se cadastrar no
órgão gestor de mão-de-obra
(OGMO), onde obteve registro
em 1999. Foi eleito suplente da
diretoria executiva do sindicato
em 2002. Três anos depois, foi
eleito segundo-secretário; em

2008, elegeu-se primeiro-secretário. Em 2011, foi eleito vicepresidente de Robson de Lima
Apolinário. Robson, aposentado
dos serviços de trens da Portofer, agora diretor de patrimônio,
foi presidente do sindicato por
12 anos, durante quatro gestões,
iniciadas em 2003.

CIDADES
Praia Grande - 48 Anos

“Cidade está preparada para o futuro”

C

om shows, inaugurações,
homenagens e entrega de
títulos de legitimação de
posse de lotes a cerca de 2 mil famílias do Caieiras II (Bairro Tupiry), Praia Grande comemorou no
último dia 19, 48 anos de emancipação político-administrativa.
De acordo com o prefeito Alberto Mourão (PSDB), o calendário de inaugurações mostra o resultado do planejamento do início
da gestão. “No início desta administração me dediquei ao reconhecimento das áreas e das necessidades da população. Foram deze-

nas de reuniões de planejamento
com técnicos para desenvolvermos o Avança PG, um plano de
metas até 2016. Passado este período, iniciamos a execução dos trabalhos. Minha gestão é reconhecida pela dedicação e realização. É
esta imagem que a população tem
e com a qual queremos continuar
correspondendo”, diz o prefeito
afirmando que a cidade está preparada para o futuro.
A reinauguração da Praça dos
Emancipadores, no bairro Boqueirão, foi palco para as homenagens
a emancipadores, ex-prefeitos, ex-

vereadores, atletas, entre outros
receberam medalhas e honrarias,
como a emancipadora dona Circe
Sanchez Toschi, o surfista Leonardo Menyon, que abandonou disputa de campeonato para salvar um
banhista que se afogava.
Segundo o prefeito, o aniversário de 48 anos serão festejados
por dois anos ainda, período em
que pretende entregar mais 19 mil
vagas de creche, ensino fundamental e ensino médio profissionalizante, chegar próximos de 100%
das ruas da cidade pavimentadas e
ampliar a rede básica de saúde.

Jairo Marques/PMPG

Mourão homenageou figuras da Cidade na Praça dos Emancipadores

Cubatão

Casamento Comunitário
A Prefeitura de Cubatão receberá
a partir do próximo dia 2 de fevereiro,
inscrições para a sétima edição do Casamento Comunitário. Inscrições de
segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e
das 14h às 16h, na sede da Semas, à
Rua Pedro José Cardoso, 567, altos,
Vila Paulista. A cerimônia será realizada em 30 de maio. Para se inscrever
o casal deve apresentar original e duas

cópias da cédula de identidade e do
CPF de cada um, comprovante de residência de um deles. Dependendo do
estado civil, cada um deve fornecer
original e duas cópias de: certidão de
nascimento, se solteiro; certidão de casamento com averbação de divórcio,
se divorciado, e certidão de casamento e atestado de óbito do cônjuge falecido, se viúvo. As vagas são limitadas.

ÃO
EDUCAÇ
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Um novo olhar sobre a identidade de gênero
Divulgação

C

artografar quais discursos, enquanto produção
de saberes/verdades
estão sendo produzidos nos
cursos de Psicologia a respeito
da diferença sexual, identidades e sexualidades dissidentes,
é o foco do artigo acadêmico
do psicólogo Rogério Melo em
parceria com Danielle Jardim
Barreto, publicado na Revista
Psicologia: Ciência e Profissão
(Volume 34, nº 3, 2014)

Colaborador do Espaço
Aberto, o mestrando em Psicologia, Rogério Melo, neste
artigo, fruto do seu TCC “Formação em Psicologia: Discursos e Saberes sobre Experimentações de Gênero”, deixa
claro que as “novas configurações” de gênero vem produzindo desafios e discussões até
então abordados pelos meios
de comunicação e na academia
como processos psicopatológi-

Santos
Creches - A Seduc de Cubatão fará inscrição para novos alunos da
Educação Infantil I (zero a três anos), de 1º a 10 de março próximo. Para
efetuar a inscrição, os pais ou responsáveis deverão apresentar a
certidão de nascimento da criança e um comprovante de residência
recente. Os pais ou responsáveis deverão comparecer à UME Princesa Isabel, na Praça Getúlio Vargas, nº 50, na Vila Couto, das 9h às 16h.
Fatec -Tem início nesta segunda-feira (26) na Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Praia Grande a programação de 19 mini-cursos. As
aulas com duração de 4 a 12 horas, se estendem até o próximo dia 31,
na própria FatecnaAv. Presidente Kennedy, na Vila Guilhermina.

cos, exigindo assim novos olhares sobre as questões de gênero, das relações envolvendo a
diversidade sexual e as identidades e sexualidades dissidentes.
“Isso não quer dizer que ao
se pensar nas produções discursivas e na produção de saberes/verdades sobre gênero,
diversidade sexual e sexualidade na formação em Psicologia,
não temos que pensar e repensar nesse agenciamento de
enunciados que podem ainda
demarcar territórios subjetivos
de experimentação, desejo,
identidade e diferença”, ressalta o psicólogo.
Melo que é docente no Curso de Psicologia da Universidade Paranaense - UNIPAR/
Umuarama e mestrando em
Psicologia e Sociedade na
UNESP/Assis-SP, entende que

Psicólogo Rogério Melo, sugere revisão de conceitos na formação
em Psicologia às novas demandas sociais

a Psicologia, tendo como primazia a atenção ao sujeito, também precisa se voltar às questões políticas de agenciamento
dos desejos, do corpo e da própria sexualidade do sujeito.
Entende ainda que o processo

de formação em Psicologia
precisa rever conceitos para
abrir possibilidades de olhar e
acolher as novas demandas sociais. (artigo na íntegra, no site
www.jornalespacoaberto
Coluna “Desfazendo Nós”.)
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“Cem Rosas no meu Jardim”
A poesia de um homem improvável, lenda na polícia que vive outra história
Fotos: Divulgação

U

ma lenda nos meios policiais, com flor no nome,
Paulo Della Rosa Júnior,
delegado-poeta, um homem improvável que se sente à vontade
trajando nada convencionais ternos amarelo-gema e verde-cheguei, e ainda, camisas e calças na
cor rosa, se prepara para o lançamento de seu primeiro livro de poesias “Cem Rosas no meu Jardim”, a prova inconteste de seu
paradoxo.
Cem Rosas...é o reencontro de
Della Rosa consigo mesmo e o resgate do olhar menos absorto e
mais contemplativo à realidade urbana. É o necessário casamento
da contundência com a coragem
sem se afastar do humanismo tão
premente ao social, sem o qual não
há trégua à conturbada maneira de
ser da sociedade.
As poesias de “Cem Rosas no
meu Jardim” estão selecionadas
em tópicos que abordam política,
segurança pública, lascividade,

homenagens, gratidão e muito amor,
numa abordagem
direta do antes e do
depois de um delegado-poeta que
voltou do limite entre a vida e a morte,
de onde, segundo
ele, se origina a experiência que exige
para quem renasce,
O antes, delegado pelas ruas da capital
um ser humano mepaulista,
e agora, o poeta vivendo as cem
lhor, mesmo que por
rosas do seu jardim.
caminhos tortuosos diante dos enfrentamentos do pre reservou espamundo real.
ço para a amabiliDella Rosa - Apaixonado por dade, cultivando a
rosas, especialmente as verme- délicatesse como
lhas, e pela cor rosa, desde a mais contra ponto ao
tenra idade, sempre fez jus ao universo de ações
nome. Mesmo nos tempos de po- ante a violência
lícia (motorista do IML de Santos, das ruas que o toragente policial, investigador e de- naram manchete
legado) Della Rosa apesar dos de jornais. Sobreviveu a três anos
gestos e ações firmes, necessári- em estado de coma em um hospias às funções que exerceu, sem- tal da Capital, após ser alvejado

por bandidos em tiroteio,
hoje aposentado, Della
Rosa descobriu na poesia
um caminho para o encontro consigo mesmo.
Aos quase 52 anos, um
casal de filhos, duas netas,
um filho-cão, o Ygor Bhoris, um
Dachshund, que reina absoluto na
vida do delegado-poeta, que vive,

segundo suas palavras “o melhor
da vida após descobrir a felicidade nas coisas mais simples e especialmente ao lado de sua segunda esposa, vivenciando em toda
sua plenitude, seu maior defeito, a
impaciência e seu maior desejo: viver. Padecendo de ansiedade, vislumbra o dia (ainda não definido)
de fevereiro em que lançará ‘cem
rosas’, entre as mais de mil poesias escritas em menos de um ano,
tempo de recomeço e adaptação à
sua nova vida, onde o amor e a
amizade são os principais elementos na busca de uma vida melhor,
que de acordo com o poeta “é bem
mais suave se sorvida em pequenas doses”.
Serviço – “Cem Rosas do meu
Jardim”, 139 páginas, impresso
na Gráfica Guarany, R$ 30,00.
Lançamento em fevereiro (data
ainda não definida), na Livraria
Realejo à Av. Marechal Deodoro, 2 – Gonzaga-Santos)

Divulgação

Pão na praia
Neste verão a Wickbold inova na propaganda e viaja pelo litoral brasileiro levando comida de praia (sanduíches) aos seus
consumidores. A ação itinerante começou
no último dia 16 e prossegue até 1º de março, incluindo praias de Bertioga, Guarujá,
Ubatuba e Ilhabela. A wickombi é uma Kombi adaptada como foodtruck e nela o pão é
o protagonista. São sete opções de pães e

Espaço Astral

seis de recheio para montar um sanduíche
ao gosto do cliente, com valores de até R$
15. Em fevereiro a wickombi chega ao Litoral Sul. De 6 a 8, estacionará em Bertioga, na
Riviera de São Lourenço (Canto da Praia);
de 13 a 15, na Praia da Enseada, Guarujá; de
20 a 22, na Praia Vermelha do Norte em Ubatuba e de 27 de fevereiro a 1º de março, na
praia do Centro Histórico em Ilhabela.

SIGNO DO MÊS: AQUÁRIO
de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Silvia Helena
No último dia 20, às 7h43, o
sol entrou no signo de Aquário,
com a lua começando a sua fase
nova, trazendo muita energia
espiritual. Aquário é um signo
voltado ao futuro, do elemento
ar, derramando sua benção sobre uma terra árida. Se você esteve se sentindo desconectado
ultimamente ou caminhando pela
escuridão, saiba que a Luz está
retornando, e isso sempre favo-

rece aos que estão genuinamente
ligados à ela. Aguente firme que a
sua vez está chegando. Equilíbrio,
Reparação e Restauração estão à
caminho. Tudo isso faz parte da
transição de Aquário. Urano, regente do signo, é simplesmente o
céu estrelado, portanto o planeta
começa a se fazer presente e a mãe
Terra precisa de ajuda e nos vamos ter que ajudar.
Reformar e inovar são armas aquarianas; a energia de Aquário nos torna mais independentes e livres pen-

sadores. Aquarianos adoram aconselhar e seus conselhos terão sempre um caráter revolucionário, pensam sempre no futuro e parecem pessoas difíceis, mas quem conquistar
sua amizade terá sempre um amigo
sincero do seu lado.
No amor, a relação precisa e
deve mudar, renovar; estaremos
sempre pronto a conhecer coisas
novas, vamos adorar sair com os
amigos e ao mesmo tempo querer
curtir uma noite com todo mundo
junto. A energia de Aquário nos

faz um grande amigo e grande
companheiro, mas a cobrança nos
deixa aborrecidos; os amigos são
importantes e a fraternidade e a
igualdade também, por isso cuidado, pois se houver uma decepção com um amigo, sentiremos
como uma traição profunda.
Em geral os aquarianos não se
preocupam com seu ambiente de

trabalho. Podem trabalhar em
uma sala com barulho, apenas
detestam perder tempo; adoram
trabalhar com pessoas e se sentem bem fazendo algo necessário para muita gente, por isso se
dão bem participando de sindicatos, sociedades classistas e
clubes em geral. São diferentes
e imaginativos, e a liberdade se
faz presente em toda a sua trajetória de vida. Com a entrada do
signo de Aquário, vamos viver
o real valor da amizade.
Silvia Helena - Astróloga
Tel: 3466-4500 - Site: www.stellium.jor.br
E-mail: silvia@stellium.jor.br

IN
ESPAÇO

Luiz Vicente Filho

Flávio Gino

Divulgação

Prefeito Luis
Cláudio Bili e a
primeira dama,
Valéria Lins e Júlia,
a filha do casal, na
Noite Tropical,
baile oficial da
cidade, realizado no
Esporte Clube Beira
Mar, no Japui em
comemoração aos
483 anos de
fundação da Cidade

O novo secretário de Cultura de
Santos, Fábio Alexandre de
Araújo Nunes, o professor Fabião,
sorrindo para o que lhe espera:
muito trabalho e jogo de cintura

...O jornalista Luiz Carlos Ferraz lança em 14 de março, na
Pinacoteca Benedicto Calixto, em Santos, o último livro da
trilogia “Pedras do Caminho”, relatando sua peregrinação
pelos caminhos que levam a Santiago de Compostela.
... e neste domingo (25), pela segunda vez consecutiva será
comemorado em Santos, o Dia Nacional e Municipal da Bossa Nova, que tem programação gratuita a partir das 19h, na
Praça Luiz La Scala, na Ponta da Praia.

Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e
Geográfico de São Vicente, o médico-veterinário Eduardo Filetti
que participou recentemente de Congresso de Veterinária nos EUA
e o deputado federal Bruno Covas em recente encontro de amigos

Carnaval

Ex-Beatle

Ganhe ingressos para os
shows de Ringo Starr
Quer ganhar um par de ingressos V.I.P. para os shows do ex-beatle Ringo Starr em São Paulo e no
Rio, em fevereiro? É simples, mande um e-mail, com nome completo,
RG, telefone e endereço, para:
revolution@revolution9.com.br e
coloque no assunto do email: “Ringo 2015”, respondendo a duas
perguntas:
- Qual é o nome do melhor baterista do mundo que vai tocar no
Brasil em fevereiro?
- Qual o nome da música que
ele fez em homenagem à sua cidade natal. (dica – foi em 2008).
A promoção do Fã Club Revolution, o único na América Latina
reconhecido pelos Beatles, termina em 20 de fevereiro, quando será
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Beleza reina na corte de Momo
Franscisco Arrais/PMS
Arquivo

Ringo volta ao Brasil
publicado o resultado. Os vencedores serão avisados por e-mail,
com todas as informações para
retirada dos ingressos, e terão o
nome publicado no site
www.beatlesrevolution.co.uk.

Dona de um belo sorriso e de
grande simpatia, além de muito
samba no pé, Juliana Batista Pereira, representante da Real Mocidade Santista é a nova rainha do
Carnaval de Santos. Com ela foi
eleita a princesa Danielle de Lima
Santana, da Unidos dos Morros.
Além das novas musas, a Corte Carnavalesca é formada pelo
novo casal de Cidadão e Cidadã
Samba, Dukinha da Ladeira e Soraya Santos e por sua majestade,
o Rei Momo João Paulo Rivera que
foi reconduzido ao cargo.
Neste ano, a organização do
Concurso da Corte Carnavalesca
por parte da Prefeitura, com apoio
da Liga Independente Cultural das
Escolas de Samba de Santos (Licess) e do Conselho do Samba,
entregou as faixas de ‘Embaixadores do Samba’ ao casal de Cidadão e Cidadã-Samba de 2014: Vado
da Cuíca e Cida da Real.
Carnabonde - O Carnabonde,

Juliana, a Rainha do
Carnaval santista
festa pré-carnavalesca da Cidade
que revive a tradição dos blocos
carnavalescos, das batalhas de confete e das fantasias, que acontece
na Praça Mauá, no Centro Histórico, desde 2001, será realizada no
domingo (8 de fevereiro), das 12h
às 17h, revivendo os desfiles do bloco Embaixada de Santa Teresa.

Desfiles - A ordem dos desfiles na Passarela do Samba Dráusio da Cruz é a seguinte:
Sábado (14) - se apresentam as
duas escolas pleiteantes e as cinco participantes do Grupo de
Acesso na seguinte ordem: Mãos
Entrelaçadas e Unidos da Baixada
(pleiteantes), seguidas de Camisa
Alvinegra, Dragões do Castelo,
Unidos da Zona Noroeste, Império da Vila e Mocidade Dependente do Samba.
Domingo (15) - primeiro dia do
concurso do Grupo Especial, desfilam Bandeirantes do Saboó (campeã do Grupo de Acesso em 2014),
Real Mocidade Santista, Mocidade Amazonense (3ª colocada de
2014), União Imperial (4ª colocada
de 2014) e Padre Paulo.
2ª feira (16) - também pelo
Grupo Especial desfilam Vila Mathias, Sangue Jovem, Unidos dos
Morros (campeã de 2014), Brasil e
X-9 (vice-campeã de 2014).
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Cidade atraente e serelepe
um bom lugar para viver

Carlos Pinto

Fotos: Divulgação/Arquivo/EA

O que a área cultural
pode esperar?

Prefeito elenca projetos que estruturará a cidade para os próximos anos

A

o completar 469 anos de
fundação, Santos está,
como diria, se vivo estivesse o poeta Martins Fontes,
“cada vez mais atraente e serelepe”. E é assim que o prefeito
Paulo Alexandre Barbosa (PSDB)
pretende preservá-la, atraente e
alegre, mas com melhor estrutura
justificando o status de ser uma
das melhores cidades brasileiras
para se viver.
A agenda festiva que teve início com a entrega do Bonde Café,
tem eventos até 10 de fevereiro,
envolvendo esportes, atrações

culturais, shows, atos religiosos e
cívicos e entrega de obras. Entre
as obras, a entrega do Centro de
Convivência do Morro Santa
Maria, neste sábado (24), erguido com recursos arrecadados no
Baile da Cidade do ano passado,
baile beneficente que volta a
acontecer neste sábado, com
show da Banda Jota Quest,.
Ciente de que a cidade, independentemente da infraestrutura
que apresenta ainda carece de
obras, ações e investimentos, o
prefeito santista enumera projetos
em andamentos:

Agenda
24/1- 9h - Prova Aquática Cidade de Santos (Praia da Aparecida)
24/1 - 10h - Inauguração do Centro de Convivência do Morro Santa Maria
Rua 1 – Morro Santa Maria
24/1 - 20h30 - Baile Oficial da Cidade, com show do Jota Quest
Mendes Convention Center
25/1 - 19h - Show do grupo Jota Quest
Praia do José Menino
26/1 - 8h - Ato cívico em homenagem a Braz Cubas
Praça da República
26/1 - 11h - Sessão solene na Câmara - orador, Vereador Murilo Barletta
Praça Ten. Mauro Batista de Miranda, 1
26/1 - 19h – Reinauguração da Concha Acústica – Jardim da orla – Canal 3
26/1 - 20h30 - Apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal de Santos
Teatro Coliseu – Rua Amador Bueno, 237
27/1 - Entrega da reforma da Escola João Ignácio
28/1 - Ordem de serviço para obras do Centro de Controle Operacional (CCO)
28/1 - Entrega da reforma da escola José da Costa Barbosa
30/1 - Entrega da reforma do Jardim Botânico Chico Mendes
31/1 - Entrega da quadra Milton Ruiz (Morro do São Bento)
2/2 - Entrega da reforma da Escola José Bonifácio
4/2 - Entrega da reforma do Centro de Atividades Integradas (Cais)
Colégio Santista e da Escola Avelino da Paz Vieira
10/2 - Entrega da reforma do Complexo Marina Magalhães (Valongo)

“A implantação dos projetos
estruturantes tem sido prioridade
desde o início do governo e continuará a ser em 2015. São estes
os projetos que realmente vão
modificar as condições da Cidade e prepará-la, dotá-la da infraestrutura necessária para as próximas décadas. O exemplo mais
evidente é o VLT, que tem sua
primeira fase quase concluída e a
segunda em processo licitatório
com início das obras previsto ainda para o primeiro semestre.
Trabalhamos para entregar à
população os túneis Santos/Guarujá e Santos/ São Vicente, a
nova entrada da Cidade, as obras
de macrodrenagem da Zona Noroeste e a implantação do Centro de Controle Operacional
(CCO), estrutura que vai garantir maior eficiência na gestão do
dia a dia da Cidade. Somente
esses projetos em andamento
têm investimentos da ordem de
R$ 5 bilhões, com a participação
das três esferas de governo: Prefeitura, Estado e União”. (no site
www.jornalespacoaberto.com,
os projetos elencados pelo prefeito Paulo Alexandre)

Além das mudanças que estão ocorrendo nos ocupantes de cargos oficiais da cultura, que mais podemos esperar? Em São Paulo permanecerá o mesmo
secretário, aquele que administra de costas para o
interior. Não consegue sair da cadeira de seu gabinete, para, pelo menos, observar in loco a produção
cultural do interior paulista. As ONGs vão continuar
ditando as regras, fazendo o que bem entendem,
transformando o dinheiro dos contribuintes em polpudos salários para os seus imensos quadros funcionais, a maioria constituída por parentes dos dirigentes.
Aqui em Santos, o imóvel da antiga Casa de Câmara e Cadeia, mais conhecido por Cadeia Velha,
que sempre sediou a Oficina Cultural Pagú e, antigamente, a Delegacia Regional de Cultura, passa
por reformas intermináveis. Coisa de dois a três
anos, e pretendem transformá-la em um museu da
Baixada Santista. E o que vão colocar lá dentro?
Ninguém sabe. Sempre foi um espaço ocupado pelos artistas de Santos, que agora se movimentam
na tentativa de retomá-lo. Será difícil, mas apoio a
luta pela retomada.
O Ministério da Cultura passou a ser ocupado
por Juca Ferreira, que por lá já esteve no final do
mandato de Lula. Junto com Gilberto Gil, do qual foi
secretário Executivo, realizou um bom trabalho de
levantamento da situação cultural do país. A intenção
era levantar esses dados, por sinal muito significativos, para elaborar um plano nacional para a área
cultural, onde as grandes estrelas cedessem mais
espaço para os artistas regionais. Esses estudos foram engavetados após a saída de Juca do MINC.
Afinal de contas, é inaceitável que um Jô Soares
receba incentivos em torno de um milhão e meio de
reais, enquanto os produtores regionais, do nosso
interior, não consigam um centavo para suas realizações. A indicação de Juca Ferreira já recebeu os primeiros tiros de canhão, por parte de dona Marta
Suplicy. Mas o que fez Dona Marta no Ministério,
além de privilegiar costureiros famosos, seus amiguinhos da elite que tanto condena? Até desfiles em
Paris foram privilegiados pela Lei Rouanet. É o caso
de dizer: cala a boca Marta.
Aqui pela Baixada começou uma troca de comandantes na Secretaria de Cultura de Santos. Saiu aquele
que não disse a que veio, e espera-se que o novo
ocupante, o professor Fabião, desenvolva um bom
trabalho. Se não destruir nada, já fará melhor que o
que deixou o cargo, cuja arrogância, empáfia e incompetência, colocaram o barco cultural de Santos
perto de um naufrágio total.
É esperar para ver, pois 2015 nos reserva grandes surpresas. Esperamos que sejam de boa qualidade, pois de mentiras, incompetência e desonestidades, já estamos fartos. É aguardar e acompanhar.
* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

