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Réveillon

Em Santos, festa da virada passa longe da crise
A crise financeira fez com que algumas
cidades da região repensassem a festa da
virada. Cubatão, Praia Grande e São Vicente não terão a tradicional queima de fogos.
Santos, Bertioga, Guarujá, Itanhaém e
Mongaguá já definiram o esquema para a

realização do show pirotécnico que atrai
grande público.
Em Santos, a partir da zero hora de 1º de
janeiro, com duração de 17 minutos, o show
pirotécnico queimará 22 toneladas de fogos, a partir de 12 embarcações de onde

ocorrerão 35 mil disparos, acionados por
rádio frequência. O show pirotécnico será
acompanhado de trilha sonora especial e
apresentará figuras geométricas lembrando
as famosas muretas de Santos e outros formatos.
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FELIZ NATAL!

Que a esperança de dias melhores não se
perca pelo caminho. Que a luz se faça mais
forte que qualquer escuridão tentada pelo
desamor, desrespeito e idolatria pelo poder de
todas as formas. Que ainda possamos
acreditar que o Papai Noel dentro de nós,
sobreviva pensando em um Ano Novo de Paz!

Astróloga Silvia Helena e o
poder do Sol em 2016

Desejando a todos um Feliz Natal
e um Ano Novo de realizações e paz,
a equipe do
JORNAL
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Nas artes marciais o amor
pelos filhos
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Disciplinada, virou rainha
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interrompe suas atividades neste
23 de dezembro, retornando em 4 de
janeiro de 2016. A edição online
www.jornalespacoaberto.com
não será interrompida.
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EDITORIAL
No sepultar de 2015, os brasileiros vão se dan- Rousseff. Para o STF cabe ao Senado admitir o
do conta do quão enganados continuam sendo processo de impedimento da presidente, contrariem todas as esferas governamentais. No Executi- ando a Carta Republicana. O presidente da chamavo, os sucessivos governos dos PT trabalharam da Câmara Alta, Renan Calheiros está nas mãos de
para dilapidar o os cofres públicos,
Dilma. Ou seja, tudo entre amigos.
Que 2016 traga
e continuam livres para prosseguir
E no Legislativo não há um dia
com os malfeitos, agora com a blin- moralização aos
sequer em que não há revelações
dagem de ministros do Supremo Tri- costumes políticos sobre falcatruas praticadas pelos
bunal Federal (STF).
nobres parlamentares. Que venha
Na semana passada a Suprema Corte brasileira logo 2016, com força restauradora e severa carga
rasgou a Constituição Federal e o Regimento In- punitiva aos que não primam por morigerar os costerno da Câmara, para blindar a presidente Dilma tumes políticos.

Espaço Aberto

Mensagem de Natal
* Dom Tarcísio Scaramussa
Jesus Cristo é o rosto da misericórdia de Deus que se volta para
nós. No Tempo do Advento preparamos sua vinda com expectativa e esperança, pois Ele vem ao
nosso encontro!
Há um canto natalino que diz:
“Derramai, ó Céus, o vosso orvalho do alto, e as nuvens chovam o
Justo”. É um canto da tradição cristã para o tempo do Advento, inspirado no texto do profeta Isaías,

capítulos 45 e 64, e expressa a
grande expectativa da humanidade pela vinda do Salvador!
Na expectativa do Natal, desejamos que os céus se abram novamente, e que se derrame sobre
cada pessoa a vida de Deus, do
Deus que vem a nós vestido de
humanidade, para elevar-nos e
nos fazer participar de sua divindade. É acreditar que este acontecimento é atual em nossa vida!
Neste Ano da Misericórdia, em
meio às dificuldades que nos ro-

deiam, nos colocamos confiantes
nas mãos de Deus, que em Jesus
Cristo nos manifesta toda a sua
Misericórdia.
Que o nosso mundo seja inundado por uma chuva de misericórdia. Por isso, comprometidos com
o Reino de Deus, imploramos
“Derramai, ó céus, o vosso orvalho do alto”.
Feliz Natal e Boas Festas!
* Dom Tarcísio Scaramussa, SDB, Bispo Diocesano de Santos - Natal de 2015

Câmara devolve mais de
R$ 19 milhões ao Executivo
Raimundo Rosa/PMS

O presidente da Câmara,
Manoel Constantino (PMDB)
entregou ao prefeito municipal Paulo Alexandre Barbosa
(PSDB) um cheque no valor
de R$ 19.930.960,34, em função de algumas ações programadas para este ano, terem
sido adiadas para 2016, como
explica o presidente. “Vivemos uma crise econômica no
País por isso esse dinheiro servirá para ajudar o Executivo a
dar andamento nos seus projetos” ressaltou Constantino
que fez para o Espaço Aberto,
uma análise de sua gestão frente à Câmara nos últimos 4
meses e 15 dias.

O prefeito Paulo Alexandre (PSDB) agradeceu
o trabalho do Legislativo
santista, em especial o presidente Manoel Constantino, pois o valor devolvido

superou as expectativas do
Executivo “Isso mostra o
compromisso da Câmara
com a Cidade. É a maior
devolução da história da
Câmara recente”.

Mural
Aposentados, trabalhadores, brasileiros, tremei, porque o
novo ministro da Economia, Nelson Barbosa, afinado com a cartilha do governo do PT, para garantir a sustentabilidade do País
vai mexer no sistema de aposentadoria, definindo uma nova idade mínima para que o manietado trabalhador tenha direito ao
chamado benefício. Aliás, ele deixou claro que para atingir as
metas de controle dos gastos públicos, a reforma na Previdência
é prioridade.
Calculista, o ministro pretende ajustar a idade mínima para a
aposentadoria de acordo com a evolução demográfica da população. Não duvidem que, com essa medida, o ministro vai ajudar
o Brasil a sair do buraco em que os sucessivos governos do PT
o enfiaram vai conseguir atrair o interesse estrangeiro. Afinal, se
continuar nessa toada, logo o Brasil se transformará num país
sem aposentados, porque serão poucos os que sobreviverão
(especialmente a grande maioria que se aposenta com um salário
mínimo) para serem encontrados a partir dos cento e tantos anos,
ainda em condições de serem identificados.
Aí então a meta do governo dos presidentes Lula e Dilma
Rousseff, atrairão a atenção do mundo. Afinal, investir em
país sem aposentados e garantir lucro através do trabalho
escravo dos que jamais almejarão aposentadoria, é rentável.
Treimei povo, tremei..
À risca – Seguindo á risca a determinação da ‘chefe’, Valdir Simão, novo ministro do Planejamento, ao assumir a pasta no último dia 21, deu o mesmo tom do
discurso do ministro da Economia: “É preciso alternativas para
adiar aposentadoria”. É isso que
dá querer longevidade.
Direto – O vereador santista
Evaldo Stanislau (Rede) cobra
providências diretamente ao prefeito Paulo Alexandre Barbosa
sobre os sucessivos problemas
com as ambulâncias do SAMU.
De posse de fotos de ambulância quebrada que passou um dia
inteiro à espera de socorro, o parlamentar, presidente da Comissão Permanente de Saúde da
Câmara de Santos vai remetê-las
ao Ministério Público, reiterando denúncia feita há quase dois
meses.
Lá vem conta - A Prefeitura de
Santos já repassou aos Correios
os 201.950 carnês do IPTU e da
Taxa de Remoção de Lixo de 2016.
No carnê também estão anexadas as contribuições voluntárias para o Fundo Social de Solidariedade (R$ 10,00), Bombeiros,
Defesa Civil e os fundos municipais dos Direitos da Criança e do
Adolescente, Bem Estar Animal
e do Idoso (a partir de R$ 20,00).

Anistia - A Prefeitura de Cubatão encaminhou à Câmara projeto de lei para alterar a legislação
municipal que concede anistia a
servidores perseguidos politicamente.
Pelo texto atual, a Administração
concede anistia aos servidores
públicos da Administração Direta de 1/1/1989 a 31/12/1992. Com
a alteração apresentada o início
do período do benefício, começa em 1/4/1964 (data da efetivação do golpe militar).
3ª idade – Aprovado e sancionado projeto do vereador santista
Antônio Carlos Banha Joaquim
(PMDB), a partir de 2016, integrantes da terceira idade contarão com jogos municipais.
Doloroso – Esse é o termo para
definir o final de ano da Administração Municipal de São Vicente. Em tempo, extremamente doloroso para os munícipes
que amargam problemas de
toda ordem. O funcionalismo
público também não tem o que
comemorar.
Duvidosos – Não são poucas as
pessoas que colocam em dúvida o resultado de algumas pesquisas de opinião sobre políticos e postulantes com vistas às
eleições municipais do próximo
ano.
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CIDADES
Santos

Praia Grande

Administração atinge meta de
realizações em 2015
Divulgação

Com 59 obras e serviços entregues à população em 2015, a Administração Municipal segue cumprindo as metas do Avança PG,
plano de metas lançado em novembro de 2013 que divide a Cidade
em eixos de atuação por setores
da sociedade.
A área da saúde mereceu atenção especial. Foram entregues ou
revitalizadas, 16 unidades e o bem
estar animal também mereceu
atenção especial com campanhas
de conscientização, vacinação e
inauguração de equipamentos específicos. Obras diversas e nos
mais diferentes setores da cidade, incluindo, com destaque o da
Educação, com entrega de novas
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escolas, reformas e ampliações
junto à questão ambiental, completam o conjunto de metas programadas.
O prefeito Alberto Mourão
avalia de forma positiva as realizações do ano de 2015. “Trabalhamos em um ritmo bem acelerado e
conseguimos concretizar muitas
ações e obras necessárias. Praia
Grande cresce muito anualmente
e cada uma dessas obras e ações
foi feita para acompanhar esse
crescimento populacional. Em
2016 temos mais metas para cumprir, realizações necessárias para
proporcionarmos cada vez mais
qualidade de vida à população
praiagrandense”.

Sinistro
Incêndio destrói grande parte
do Museu da Língua na capital

Rir para espantar a crise
Divulgação

Quem disse que o dito (adágio) popular não pode ser adequado de acordo com a situação? Pode e deve. Assim pensava o ex-prefeito de Santos,
Paulo Barbosa, pai do atual
chefe do Executivo, que atravessando o subsolo do Paço
Municipal em direção ao elevador, dizia, com sua voz rouca ao encontrar um funcionário pensativo: “...sorria meu
rapaz, em época de vacas magras sorrir ainda é o melhor
remédio”.
Seu filho, o atual prefeito Paulo Alexandre Barbosa (PSDB)
parece seguir à risca o conselho
do pai. Se assim não for, a crise
passa longe da Cidade.
Ao ser questionado sobre o
momento atual da cidade que
apesar da crise financeira que
assola o País, anunciada aos
quatro cantos, tem sido distinguida por órgãos internacionais,
o prefeito abre o sorriso de orelha a orelha e diz: “Esse momento de reconhecimento é fru-

Cidade se destaca e Paulo Alexandre é só sorriso

to de um trabalho em equipe,
voltado para o interesse da população que além de obras precisa de entretenimento, educação, saúde. Naturalmente não
atingimos, ainda, a expectativa
dos munícipes que precisam e
merecem o melhor em todas as
áreas, mas temos nos esforçado para isso”.
Apontada pela empresa Delta Economics & Finance em
pesquisa realizada para a Revista America Economia, Santos lidera o ranking das melhoEddie Gomes

Divulgação

Um incêndio
de grandes proporções queimou
grande parte do
Museu da Língua
Portuguesa, na
capital, na tarde de
segunda-feira
(21). O brigadista
Ronaldo Pereira da Cruz morreu
ao tentar conter o início do sinistro, segundo funcionários, começou após a troca de uma luminária.
O prédio junto à Estação da
Luz, no Centro, foi inaugurado em
1901 e passou a funcionar como
museu em março de 2006. Apesar
de ser um dos locais mais visitados da capital paulista, funcionava sem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (AVCB). Na segunda-feira, o museu estava fe-

chado ao público.
O governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin (PSDB), disse
que tomará providências para que
o Museu seja reconstruído, porque o local dedicado à valorização e difusão da língua portuguesa era um dos mais visitados museus. “Este local traduz a alma do
povo brasileiro, e será reconstruído. Vamos imediatamente unir a
iniciativa privada e nossos parceiros para a sua reconstrução”, disse o governador.

Santos continua um dos principais polos turísticos do Estado

res cidades do Brasil. Selecionada como uma das oito cidades criativas no mundo do cinema, pela Rede de Cidades
Criativas da Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco), a Cidade ainda ganhou destaque por ser a escolhida para sediar em 2016, o
maior Congresso Internacional
de Ciência, Educação e Medicina Esportiva (ICSEMIS) que
acontece a cada quatro
anos,sempre no país sede dos
Jogos Olímpicos.
Paulo Alexandre ressalta
que a Cidade, vocacionada para
o turismo e para o esporte,
apresenta de forma sempre
crescente, melhores índices de
qualidade de vida “Aliados à
beleza natural da cidade, esses
qualificativos contribuem para
que o turista tenha Santos como
destino certo”.
Apesar do sorriso, nem tudo
são flores, especialmente nessa época de chuvas fortes,
inundações... mas isso é outra
história.
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Escritora lança livro para garantir participação
dos filhos em campeonatos mundiais
Fotos: Divulgação

A

figura delicada em nada
condiz com a força (no
sentido literal da palavra)
da escritora Wilma Alfred que em fevereiro fará em Punta Del Este (Uruguai)) o lançamento de seu quarto
livro dedicado às artes marciais.
A obra “O Amor nas artes marciais pelas artes marciais” é um tributo da artemarcialista, como se
intitula Wilma às lendas vivas desse esporte/arte, fonte de resistência e defesa milenar.
“O livro é uma homenagem
àqueles que nos mais diferentes
países e continentes fazem das artes marciais, independentemente
do estilo, um exemplo de vida às
novas gerações. Nele (livro) homenageio 34 lendas vivas da
América Latina e Europa, pessoas
que ao longo dos anos conheci
praticando artes marciais e desenvolvendo a partir delas, projetos
sociais, tirando das ruas, da miséria, da prostituição e da violência
em geral, crianças, jovens e até
adultos, ensinando a eles que a
disciplina e o respeito são essenciais para uma vida digna”, explica Wilma Alfred.
O lançamento desse livro tem
outro propósito além da homenagem. Wilma que é técnica da Equipe Mello de Artes Marciais do Brasil e diretora Executiva da OTAM
– Organização Tradicional de Artes Marciais, pretende levantar recursos para custear a participação dos filho, os karatecas Pablo
(18 anos) e Ramon (13 anos) para
competições internacionais que
serão realizadas no próximo ano e
para as quais estão classificados.
Ela é o que os filhos podem dizer:
“minha mãe é uma leoa que no leve

gesto de braço adquiri a
força de um trator”.
Patrocínio – Patrocínio
é um dos maiores problemas
do atleta, especialmente do
amador e Wilma que se dedica às artes marciais há 36
anos, sabem muito bem disso e não se intimida em botar a boca no trombone.
“Meus filhos, vice-campeões em competições internacionais não têm patrocínio
para os Campeonatos Mundiais de karatê que serão realizados no próximo ano no
Uruguai e no Peru, embora
estejam classificados. Como
sempre acontece, tenho que
sair em busca de recursos
para garantir a participação
Wilma Alfred lança seu quarto livro
deles, pois a exemplo de outros esportistas de Guarujá, não con- os dois jovens surfistas (Adriano
tam com apoio da Prefeitura”, lamen- de Souza, o Mineirinho e Rafael
ta Wilma que reside em Vicente de Medina) que após conquistas são
chamados para aparecerem em peCarvalho e desabafa:
“A prefeita Maria Antonieta, só ças publicitárias e eventos, mas pareconhece esses atletas depois que trocínio, nada. Por isso o lançamensobem ao pódium com ocorreu com to desse livro sobre as lendas das

artes marciais que vem
sendo preparado há dois
anos, a exemplo do que
ocorreu em 2010, quando
do lançamento do meu
primeiro livro motivacional “Determinação – O
que há por traz dessa
sombra”.
Para garantir a participação de Pablo e Ramon em campeonatos internacionais de karatê a
exemplo dos que serão
realizados no Uruguaui,
dias 6 e 7 de fevereiro e
no Peru, no mês de novembro, Wilma, também
ministra palestra motivacionais em empresas.
Juíza internacional,
Wilma tem no taekwondo
sua grande paixão, mas por opção
dos filhos, tornou-se uma aficionada pelo karatê, já que eles exigiam
que ela os treinasse. “Por ele fui me
preparar para realmente encarar as
artes marciais como objetivo de vida
e hoje vivo para elas e por elas.
Inicialmente me
preparei num
aprendizado contínuo no karatê, a
especialidade deles, mas não abandonando o taekwondo. Fui estudar arbitragem
para melhor entender o universos dos dois lados (do atleta e
do juiz) e não parei mais. Hoje curso arbitragem de
A escritora e técnica da Equipe Nello de Artes Marciais e os filhos Ramon e Pablo MMA, porque as

artes marciais são um conjunto de
técnicas de luta individual que fazem bem não apenas ao físico, mas
à mente, especialmente porque têm
na disciplina, seu fundamento e eu
sou uma pessoa disciplinada”.
É claro que Wilma Alfred, não
pensa nas artes marciais apenas
como disciplina. Leva em consideração também o processo de defesa que elas proporcionam e entende como maravilhosa a oportunidade de expandi-las através do esporte, como hoje são classificadas.
Das modalidades mais conhecidas,
aikido, jiu-jitsu, judô, karatê, kung
fu, krav, magá, muay thai e taekwondo, essa última é sua eterna
paixão que teve início na infância
em São Caetano, onde nasceu.
Respeito – Wilma explica que
o lançamento do livro “O amor nas
Artes Marciais pelas Artes Marciais” - editora Biblioteca 24h – SP é acima de tudo, uma demonstração de respeito a atletas que fazem das artes marciais o diferencial desportivo.
Prioridade – Diretora executiva da OTAM – Organização Tradicional de Artes Marciais
Mundiais, Wilma Alfred diz que
sua prioridade hoje,é ver as artes
marciais (todas) se tornarem esportes olímpicos, mas se mostra
preocupada com relação a inclusão do karatê em função dos 19
estilos que essa arte implica.
Os interessados em conhecer
o trabalho da Equipe Mello de Artes Marciais do Brasil e as atividades da OTAM, podem entrar em
contato com Wilma Alfred pelo
facebook Equipe Mello Karatê; email: equipemello@gmail.com e
pelo telefone 988 306777.

ÃO
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Gibiteca tem inscrições abertas
para oficina de pintura
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Na Unibir bicicletas
são transformadas em
cadeiras de rodas
Divulgação/SV

Raimundo Rosa/PMS

A

Gibiteca Municipal Marcel Rodrigues Paes, em
Santos, está com inscrições abertas para o curso de pintura em lápis de
cor ministrado pelo desenhista Helton Soares,
na primeira oficina gratuita de 2016.
A oficina será realizada sempre aos domingos, entre os dias 10 janeiro e 7 de fevereiro. Os
interessados devem ser
maiores de 12 anos e
podem se inscrever pessoalmente (Posto 5, praia
do Boqueirão) ou pelo telefone 3288-1300, das
9h às 19h. Vagas limitadas.
O curso é para quem deseja
aprender a colorir desenhos já
prontos. Segundo Helton Soares,

Projeto transforma bicicletas velhas em cadeiras de rodas

Oficina será realizada aos domingos e as vagas são limitadas

qualquer pessoa pode aprender
a colorir, desde que conheça a
técnica correta. Os alunos deverão levar caneta esferográfi-

ca preta, caneta branca (gel),
lápis de cor, borracha para desenho, folha de sulfite A4, apontador e prancheta.

Aliar a sustentabilidade à inclusão social é a premissa do projeto Reconstruindo sobre Rodas,
desenvolvido por alunos da Unibr - Faculdade de São Vicente, com
apoio da Secretaria Municipal da
Cultura de São Vicente.
O projeto baseado nos conceitos da sustentabilidade e seus pilares, reciclagem, responsabilidade social corporativa e mudança
do novo processo de desenvolvimento sustentável, tem entre os
objetivos atender à mobilidade de
pessoas com deficiência e também
na geração de renda e apontar a

reciclagem como viés para os problemas da superlotação de bicicletas no pátio da Secretaria Municipal de Transportes da Cidade.
O estudo realizado pela Unibir
aponta que houve um crescimento
no número de bicicletas apreendidas e não reclamadas na Cidade.
Essas bicicletas permanecem no
pátio de apreensão por seis meses
e depois são liberadas para leilões.
A intenção é que as cadeiras de
rodas oriundas da reciclagem sejam repassadas para as instituições
do município tais como hospitais,
asilos, casas de repouso e ONGs.
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Prefeitura garante projeto
de formação de atores

Reciclagem
Aderbau Gama/PMC

“Mandala – reciclando
o mundo”

Divulgação/PMSV

Marcia Rosa recebeu alunos e diretores, e garantiu a continuidade de projeto do Kaos

A

crise econômica que
assola o País preocupou, e muito, a direção
e alunos de um dos projetos do
Teatro do Kaos, em Cubatão,

Espaço Astral

que temiam a não continuidade do projeto “Ação Cênica”,
que atende 160 crianças e adolescentes com oficinas e cursos profissionalizantes.
Para alívio de todos, a prefeita Marcia Rosa garantiu que
o projeto, cujo custo de manutenção é de R$ R$ 225.940,00,
continuará em 2016. A preocupação teve origem na suspensão do patrocínio oferecido
pela Petrobras. “Para a manutenção do ‘Ação Cênica’, conseguiremos os recursos por intermédio de patrocínio ou integrando o projeto às políticas

culturais do Município para
2016" garantiu a prefeita.
O presidente do Teatro do
Kaos, Lourimar Vieira, explicou que o projeto atende 140
alunos de 12 a 18 anos incompletos nas oficinas teatrais
(duas vezes por semana), no
contraturno escolar; e 20 no
curso profissionalizante de formação de ator, com atividades
de segunda a quinta-feira, das
19h às 22h. “Neste ano de
2015, o projeto iniciado há 6
anos, qualificou 25 atores e
outros 469 alunos participaram
das oficinas” concluiu.

A Secretaria
de Cultura ((Secult) de São Vicente lança a campanha ‘Mandala
-reciclando o
mundo’ que consiste na arrecadação de tampinhas
de garrafas PET
para os munícipes
confeccionarem,
de modo colaborativo, uma grande mandala de 1,5 metro de diâmetro. O objetivo é intensificar e estreitar o elo entre a comunidade o
meio ambiente, e com a própria Secretaria.
O secretário Amauri Alves, explica: “Este projeto em conjunto da
população com o Poder Público
também conscientiza sobre a importância de um mundo mais sustentável, a partir da reutilização de produtos recicláveis para composição
de artes plásticas”, lembrando que
a mandala, como representação de
unidade holística e de harmonia
espiritual, é cada vez mais constante em nosso cotidiano.
A montagem da mandala será
entre os dias 11 e 21 de janeiro, de
segunda a sexta-feira em horário
comercial e sábado das 14h às 17h,
nas Oficinas Culturais Professor

SIGNO DO MÊS: CAPRICÓRNIO
22 de Dezembro – 20 de janeiro

Silvia Helena
Nesse dia 22 de dezembro,
mais precisamente às 2h47 de
ontem (22), entramos com o sol
no signo de Capricórnio, marcando a entrada do solstício de
Inverno no Hemisfério Norte e
o solstício de Verão no hemisfério Sul. Momento lindo que a
natureza nos mostra os dias
mais longos. Em tempos passados o período era comemorado com muita alegria e renovação pela vida. Havia muitos festivais e rituais que foram cria-

dos para celebrar o retorno da luz
do verão; no inverno com noites
mais longas, quando chegava a
luz do Sol também era motivo de
alegria. Então, vemos a alternância, e com isso o juntar mais as
pessoas através dos festivais.
Observe com é cíclico: hoje, nessa época, temos mais contato com
as pessoas e com festas também:
Natal, comemoração de uma mudança de calendário...
Capricórnio é um signo do elemento Terra, regido por Saturno,
portanto mais sólido, nos fazendo
preocupar com a carreira profissi-

onal, mais não podemos esquecer que tudo precisa ser feito com
segurança, lembrando que mesmo com calma chega-se ao topo,
de acordo com nossos objetivos
fortes e firmes.
A mente e a energia capricorniana é extremamente racional e
séria, e seus padrões de pensamentos são construtivos e tem
uma grande habilidade de planejar cada detalhe, o que passa a
imagem de frio e calculista, mas
por querer sempre cumprir sua
meta, é um signo sujeito a depressão, portanto deve entender que

como todo ser humano tem limites.
Capricorniano, leve a vida de
forma mais leve, não se cobre tanta responsabilidade; tudo pode e
deve ser mudado e reformulado,
enquanto temos vida, temos esperança. Veja nesse momento, seu
regente Saturno está no signo de
Sagitário, mexendo e remexendo
com sistema das Leis e Ordem,
valores éticos e morais.

Oswaldo Névola Filho (Rua Tenente Durval do Amaral, 72 - Catiapoã), onde também deverão ser
entregues as tampinhas. No dia 22
de janeiro, aniversário da Cidade,
a mandala será exposta na recepção da Prefeitura.
Para o projeto serão necessárias 1837 tampinhas: 64 amarelas
com 4cm; e com 3cm 328 verdes,
429 brancas, 440 azuis, 540 vermelhas, 36 amarelas). Mais informações pelo telefone: 3468-8636.
Por ser Capricórnio, o senhor do tempo, do carma, das
representações, de responsabilidade, sentimos esse momento
mais pesado.
Mas vamos transmutá-lo e
crescer com cada passo de maturidade que nos evolui. O ano
de 2015, ainda está pesado,
sim, mas nos abriu os olhos
para muita coisa, então vamos
enxergar tudo de maneira real,
não pessimista, pois o ciclo
continua, o céu caminha, e estamos abertos para a essa evolução que se instala dentro de
nós.
Silvia Helena - Astróloga
Tel: 3466-4500 - Site: www.stellium.jor.br
E-mail: silvia@stellium.jor.br
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...”Não tem como não se sentir
bem tocando em lugar tão
paradisíaco” disse a maestrina
Marin Alsop, regente da
Orquestra Sinfônica do Estado
de São Paulo, no último
concerto realizado em Santos.

...O prefeito de Praia Grande,
Alberto Mourão foi conferir
um dos programas ‘Sexta
Musical’ que acontece em
vários bairros da cidade.
Bastante solicitado não se
furtou às selfies.

Carnaval

Disciplina e determinação no caminho da rainha
Fotos: Arquivo Pessoal

E

la poderia ser apenas mais
uma entre as milhares de
Rainhas do Carnaval brasileiro. Mas não. Passados 33 anos,
ela, Joana D’arc, Rainha do Carnaval de Santos de 1982, hoje, cidadã parisiense, continua majestade.
Morando na Europa há 17 anos,
Joana D’arc Cerny de Almeida, de
férias em Santos aproveita para
matar a saudade dos amigos e dos
lugares onde o samba fala mais alto,
rememorou com o Espaço Aberto
sua trajetória, da infância pobre em
Araçatuba, à rígida disciplina no trabalho em Santos, na busca de seu
espaço, que desde cedo desejava
que fosse Paris, na França e a determinação na Europa para conquistar e garantir cidadania e respeito
em terras estrangeiras.
É sempre uma alegria encontrar
Joana D’arc, a eterna rainha do
carnaval santista. Cheia de vida, a
mulata carismática e de muito samba no pé, que conquistou o júri no
concurso realizado no antigo Clube Atlético Santista, parece ter encontrado a fonte da juventude. Aos
58 anos, ela mantém o gingado que
a tornou famosa no concurso onde
representou o bloco Bola Alvinegra e a Sabesp, empresa onde trabalhava. Por isso, em fevereiro vai,
a exemplo de anos anteriores, encontrar com os amigos no Carnaval do Rio de Janeiro.
Disciplina e determinação sempre foram palavras chaves na vida
de Joana, nascida na cidade de Araçatuba, de onde saiu aos 16 anos
para trabalhar como babá na capital
paulista. Nas horas vagas estudava
(supletivo) e jogava basquete, quan-

Joana D’arc: “Não desistam dos sonhos, mas não fiquem esperando sentados. Corram atrás”
do foi descoberta pelo técnico Milton Ruiz que a trouxe para a Seleção
Santista de Basquete. Queria trabalhar para atingir seu objetivo e sem
abandonar o esporte, ingressou na
Sabesp como faxineira.
Determinada, fazia e vendia doces para complementar o salário,
pois o objetivo próximo era a Faculdade de Educação Física. Chegou 1982 e o concurso de Rainha
do Carnaval Santista aconteceu.
Segundo ela, esse foi o grande divisor de águas em sua vida. Ao lado
do eterno Rei Momo Waldemar
Esteves da Cunha (40 anos de reinado), a Rainha Joana se destacou,
ganhou prêmios e entre eles bolsas de estudos. Com o sonho de
ganhar o mundo, já tinha cursado
a faculdade e financiado seu apartamento, aumentou sua carga horária de trabalho recepcionando à
noite, os casais que iam para a pista de dança do famoso restaurante
Leão de Ouro, em São Vicente. E
foi lá que conheceu sua ‘fada madrinha suiça’ – esposa de um amigo baterista brasileiro – que a convidou para conhecer sua terra.

Precavida, se licenciou por
dois anos sem remuneração da
Sabesp e em setembro de 1988
desembarcava no aeroporto de
Zurik, onde, numa daquelas situações de conto de fadas, conheceu
o homem com quem se casaria um
ano e meio depois. Coisa do destino? Pode ser, mas Joana faz questão de deixar claro que foi para a
Suiça às suas expensas e com o
objetivo de estudar, trabalhar, não
sabia ainda no quê, desde que fos-

se trabalho honesto e de alguma
forma conseguir fixar residência,
com destino a Paris, seu sonho.
“Tive muito cuidado porque,
infelizmente, as brasileiras ainda
são confundidas, especialmente,
se forem extrovertidas. Graças a
minha fada madrinha fui muito bem
recebida e como Rainha do Carnaval, abri desfiles de moda, eventos, estudei, mas meu tempo de
permanência estava se esgotando.
Casei com o rapaz que encontrei

no aeroporto, coincidentemente,
amigo de minha fada madrinha e
comecei uma nova estrada. Sempre estudando e acompanhando
meu marido, moramos em vários
países europeus, inclusive na
América do Norte (Atlanta/EUA).
Mas Paris continuava sendo meu
sonho.
Na Cidade Luz, estudei Turismo – hoje é guia turística – trabalhei na Torre Eiffel e consegui concretizar meu sonho: meu endereço
é em Paris. Não pensem que foi
fácil, trabalhei muito, muito mesmo: hoje trabalho bem menos para
continuar, independentemente do
casamento, independente.
Estamos em Santos para passar o verão, extravasar meu eterno
prazer de sambar, e depois voltar
para o meu espaço, de onde posso ver os símbolos que sempre
embalaram meus sonhos: Torre
Eiffel e Champs Elysées” deixei falar a eterna rainha do carnaval santista Joana D’arc.
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Sol - Poder, energia,
coragem e paixão

Carlos Pinto

Brasil: a própria nau dos insensatos
Silvia Helena - Astróloga

Mito – Para justificar a
“O ano de 2016 estará
energia extra que o Sol exervoltado para os sentimentos
ce sobre as pessoas, a asdo interior da alma. Será um
tróloga explica: “Na mitoloano onde haverá muita resgia grega o Sol é represenponsabilidade e comprometado pelo deus Apolo, filho
timento nas escolhas e dede Zeus e Leto. Apolo é o
cisões de qualquer naturesenhor da música, do coza”, com esse alerta, a asnhecimento e da profecia.
tróloga Silvia Helena FranA sua beleza e seu brilho
cisco, faz, com base na poanunciam um ano especial.
sição dos astros, breve previsão sobre o que está por O Sol, fonte de energia comandará os destinos em 2016 O Sol trará uma energia extra a todas as pessoas, em
vir, para pessoas de todos
ta da astróloga diz respeito à vida pes- particular aos nativos de Leão, pois é
os signos, no ano que logo se inicia.
Silvia diz que “as pessoas que es- soal, independentemente do signo. o seu regente. O ano do Sol obrigativerem na inércia sairão perdendo, “Para quem quer ter filhos, 2016 será nos a enfrentar os nossos medos e a
pois se o tempo está correndo muito um ano maravilhoso. Mas cuidado, descobrir a nossa Luz interior.
Conselho – Sem medo de ser feliz,
rápido, 2016 será mais rápido ainda, já porque mesmo quem não planejar,
que vai exigir habilidade e ação em to- pode ter um bebê, e mais incrível ain- é o conselho da astróloga que diz a
dos os ramos da vida. É um ano em da, se ver amando a experiência. O ro- cada um de nós: “Em 2016 aproveite
que aumentarão as doenças ‘sem di- mance, sobretudo caloroso e demons- para desenvolver a sua veia criativa, a
agnósticos’, ou seja, doenças de ori- trativo, será valorizado de modo ge- sua autoestima, embrenhe-se em ativigem da alma e do espírito, como es- ral. Um ano para todos se cuidarem dades que lhe tragam satisfação e a
tresse, depressão, esquizofrenia, den- com relação a autoestima, aliás, esse façam sentir-se renovado(a). O ano do
cuidado deve ser maior que nos anos Sol será bastante propício a quem bustre outras”.
Explica a astróloga que 2016 será re- anteriores. O seu cuidado representa ca o autoconhecimento e o crescimento pessoal. Não tenha medo do descogido pelo Sol, responsável pelo signo a nossa auto valorização”.
Amor – Possivelmente em função nhecido, arrisque em todas as áreas,
de Leão e que está relacionado ao princípio criador, a vitalidade, ao calor, a luz. dos muitos desgastes registrados no conquiste o mundo e seja feliz!
Não veja a crise – crie!!! Finaliza Sil“As pessoas devem voltar para seu lado ano que se finda, em 2016 as pessoas
interior, independentemente da crença, sentir-se-ão mais propensas ao amor via Helena Francisco, formada em Hisbuscando equilíbrio entre a saúde men- e à paixão. Nestas situações (amor e tória, professora de Astrologia, trabatal, espiritual, emocional e, consequen- paixão) há que se ter cuidado com a lhando a mais de 20 anos com astrologia
temente, a física”. Essa é a essência do tendência para exercer o domínio a karmica, faz consultoria para empresas e
escreve sobre o tema para vários jornais.
qualquer custo.
sol, como centro do sistema.
“O ano de 2016 se apresenta como
um período para irmos atrás de conhecimento, da realização, e do envolvimento, com nossa capacidade criadora. Um ano em que nos veremos em
situações de liderança, uma vez que a
personalidade solar é bastante independente e inspiradora para os demais.
Devemos buscar conscientemente
nossas metas para que tragam a realização pessoal. Cenas emocionais ardentes, explosivas podem dar um colorido ao ano. Será forte a tendência a
superestimar os próprios problemas
colocando a vontade pessoal acima da
vontade coletiva. Assim, cuidado com
o risco de tirania, presunção e ostentação em todas as áreas da vida”.
Planejamento pessoal – Outro aler-

Como diria minha avó se viva estivesse, o País está
de pernas para o ar. O encaminhamento da questão do
impedimento de nossa Presidente, pelo Deputado Eduardo Cunha, abriu uma guerra sem precedentes no atual
cenário político brasileiro. Este deputado, que também é
investigado, vem sendo questionado pelos defensores
da Presidente, mas na verdade ele apenas deu guarida a
um trabalho jurídico de primeira linha, de um dos nossos mais renomados juristas e fundador do PT, Dr. Hélio
Bicudo. Chamar esse jurista de golpista é um passo além
da eternidade.
A devassa que a Operação Lava Jato vem fazendo
na Petrobrás e em outras instâncias governamentais,
não deixa qualquer dúvida quanto ao estado de calamidade instalado no seio do governo, onde autoridades
de todos os tipos vão aparecendo como gatunos juramentados. E isso se espraia a governos antes do PT.
Até hoje não se tem uma definição sobre aqueles trezentos milhões de dólares depositados em uma conta
nas Ilhas Cayman. Como tudo neste País, tal assunto
saiu das manchetes e está recolhido ao sono eterno do
esquecimento. E não era governo petista.
Com relação aos desmandos e ilicitudes que vem
sendo praticadas no Governo Federal, os mesmos não
estão afetos somente ao Executivo. Nosso Legislativo
embarcou nessa canoa furada e na grana fácil proporcionada por funcionários inescrupulosos, em conluio com
governantes e empresários da pior qualidade moral. Mas
essa bandalheira está espraiada por todo o Brasil, pois é
raro o dia em que prefeitos e vereadores não são apanhados em maracutaias dos mais diversos matizes. E
junto com eles aparecem governadores e deputados das
câmaras legislativas estaduais. Enfim, a bandalheira está
generalizada.
E além da gatunagem desenfreada, temos também
os atos de inequívoca incompetência como é o exemplo
dado pelo Governador de São Paulo, ao tentar uma reorganização do ensino na base do cassetete. Não lhe passou pela cabeça e nem de nenhum de seus aspones, que
antes seria de bom tom discutir o assunto com diretores
de escolas, professores e representantes dos alunos.
Em qualquer democracia é a melhor forma de se agir.
Não estou entrando no mérito de que tais mudanças
viriam melhorar o sistema educacional paulista, ou não.
Mas agir de forma arbitrária e truculenta, só acirra os
ânimos e produz problemas intermináveis.
Obrigado a dar uma recueta, fica o Governador em
situação de desgaste pessoal, dando adeus a qualquer
pretensão de galgar a Presidência da República como
era seu objetivo. Perdeu a parada, perdeu o seu Secretário de Educação, ficando com o abacaxi para ser descascado. Enquanto isso, com tais assuntos para fazer a
delícia da imprensa sensacionalista e chapa branca, o
crime ambiental cometido pela Samarco vai desaparecendo das manchetes. Pobre país, pobre povo que vê
seus sonhos naufragarem nessa nau de insensatos.
* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

