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Najara, a Rainha do Carnaval Santista
O Carnaval de Santos
já tem nova rainha: Najara
Camargo do Carmo, da
Escola de Samba Mocidade Amazonense (Guarujá).
Samba no pé e um sorriso cativante, além da ele-

gância e simpatia, são os
referênciais da morena
que encantou os jurados,
na quadra da “União Imperial”, no concurso promovido pela Prefeitura de
Santos através da Secre-

taria de Cultura, e, pela
Liga das Escolas de Samba.
O título de princesa ficou para Andressa Teles da
Silva, da Escola de Samba
União da Vila Mathias. As

duas novas integrantes da
Corte Carnavalesca que
teve o Rei Momo, Darwuin Barbosa reconduzido ao cargo, em companhia de Cláudio Santana
(Santaninha) e Rosana

Amorim Trindade, cidadão e cidadã-samba,
abrirão os desfiles do
Carnaval/2011, na Passarela do Samba “Dráuzio da Cruz”, na Zona
Noroeste.
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OPINIÃO
Mural

EDITORIAL
A tragédia provocada pelas chuvas no Rio de entanto, não é suficiente. É preciso muito mais para
Janeiro abalou o Brasil e comoveu o mundo. E in- conter a fúria da natureza cobrando do homem tudo
felizmente a fase devastadora da força da natureza aquilo que ele, na ânsia do desenvolvimento destruiu, desmatou, poluiu.
provocando mortes e destruição não acabou.
Os governos municipal, estadual e federal preA previsão de um verão chuvoso se confirma
e a estação do ano que mais inspira os poetas, cisam agir. Não basta encomendar pesquisas e/ou
que cantam versos sobre os corpos dourados de anunciar medidas que nunca saem do papel.
sol e sobre as praias ensolaradas do Brasil, mal
Há exato um ano, o editorial do Espaço Aberto,
com o mundo em prantos pela tragécomeçou.
Tragédia
dia (terremoto) que arrasou o Haití,
Diante de tantos infortúnios já
dizia: “Nosso País e o mundo têm por
causados pelas chuvas no Rio de Jaanunciada
obrigação ajudar o Haiti e outras naneiro, São Paulo, Minas Gerais e outros estados fica a preocupação com o que pode- ções dizimadas; entretanto, cabe ao Governo brará acontecer no mês de março quando sabidamen- sileiro, ainda, a responsabilidade de pesquisar
sobre as variações climáticas que já deram sinal,
te, é maior o índice pluviométrico.
A Baixada Santista está em estado de alerta. por aqui de sua força destruidora”
O Governo do Rio de Janeiro tinha um estudo
Em Cubatão, a Administração tenta convencer
moradores em áreas de risco deixar suas casas e, na gaveta. O Governo Federal também tem. Até
em Santos, os morros são monitorados. Isso, no quando vamos aceitar passivamente essa rotina?

Espaço Aberto

As despedidas em 2010
* Roberto Paulino
Enfim, chegamos ao tão aguardado 2011. Dois mil e dez será um ano
que deixará alegrias e saudades. Alegrias pelas conquistas e saudades por
todos aqueles que nos deixaram.
O Brasil e o mundo ficaram mais
pobres com a morte de importantes
personalidades das artes, política, ciências, comunicações; afinal, de todas
as camadas sociais e intelectuais. Alguns bem conhecidos, outros menos,
mas todos deixaram saudades.
Na Comunicação as perdas foram
grandes. Muitos nos deixaram durante
o desempenho de suas funções. Pelo
menos 44 jornalistas morreram vítimas
de homicídios, de acordo com o Comitê
para a Proteção de Jornalistas que destaca o Paquistão como o país mais perigoso para a imprensa. Lá, foram registradas oito baixas. No Iraque tivemos
cinco assassinatos, no México e Honduras com três vítimas, em cada país.
Nossas despedidas aos santistas: jornalistas José Rodrigues, José
Paulo de Oliveira Matos, Darcy Stipanich, Lucas Viana de Oliveira, Juliana Regina da Silva Augusto, Silvia do
Leme do Prado Cascione e Sandra da
Conceição Ribeiro Caetano; radialista
Manoel Joaquim Ramos, e os fotógrafos José Dias Herrera, o popular Zezinho, e Mair Pereira Leite.
Outros brasileiros – Os paulistas Antônio Hélcio Spessoto, Pedro
França Pinto, Engel Paschoal, Orlando Lopes Fassoni, Murilo Antonio
Alves, Antonio Fernando Pessoa Ferreira, Vera Artaxo, Luci Moraes, Nehe-

mias Vassão, Denise Cardilho, Armando dos Santos, Fernando Dias, Lourival Nascimento Pacheco, Francisco
Luciano Lepeira, Wanderlei dos Reis
(proprietário do jornal “Popular
News”, de Ibitinga), e Luciana Barreto Montanhana (assassinada).
Ainda... Armando Nogueira, acreano radicado no Rio de Janeiro; o carioca
Toninho Guerreiro; os maranhenses
Consuelo Wanderley Nunes da Silva,
Jurivê Macedo, Walter Rodrigues, Telma Borges e Jorge Vieira; os brasilienses
Lanice Martins e Ariosto Teixeira; os
cearenses José Maria Batista e João
Paulo Gósson; o paranaense Wilson
Martins; o sul-matogrossense Jeffesrson da Luz, e a mineira Valéria Sffeir
Também, Abelardo Ferreira da Fonseca Júnior, chargista e ilustrador; Glauco Villas Boas, cartunista e produtor
de TV, assassinado; Antonio Seabra,
diretor de TV; Paulo Machado de Carvalho Filho, presidente da Associação
Brasileira de Rádio e Televisão e exdiretor da TV Record; o repórter-fotográfico Calsimino Rubens Monzillo,
todos paulistas: Marcos Antônio do
Nascimento, editor da TV Meio Norte, do Piauí; e o radialista rondoniense
José Ledilson Soares Xavier.
Pelo Mundo – Irvin Silber, James Bacon, Phil Jasner, Daniel Schorr,
Robert Wussler, Gerald terHorst, Susan Edwards, Richard Kindleberger e
Deborah Howell, todos norteamericanos; os portugueses José Saramago
(que além de escritor e dramaturgo
também era jornalista), João Aguiar,
Mário Bittencourt Resende e Carlos
Pinto Coelho; Sam Lesser e Brian
Harrahan, ingleses.

Ainda... José Ángel Ezcurra, Luis
Rogers e Carlos Mendo, espanhóis;
Tadeusz Laczynski e Roman Hurkowski, poloneses; Graeme Hunt, neozelandês; Pius Njawé, camaronense;
Jean Charpentier, canadense; Solve
Grotmol, norueguense; Stanistas
Ocloo (assassinado), togolês; Beniamino Placido, italiano; Tomaz Eloy
Martinez, argentino; Gerd Million,
alemão; Jean Nelissen, neerlandês, e
Slavko Fras, esloveniense.
Outros – Os norteamericanos David Gerber, produtor de TV; Charlie
O´Donnell e Fred Foy, apresentadores de TV; John Freeman, Al Williamson, Alex Anderson, Paul Conrad e
Harvey Pekar, todos desenhistas e
quadrinistas; Jin Marshall, Herman
Leonar e Michel Ugo, fotógrafos; Neil
Rogers e Bob Sheppard, radialistas.
Mais, Corinne Day, fotógrafa; Alison Booker, radialista, e Kristian Digby, apresentador de TV, todos ingleses; James Dibble, apresentador de TV,
australiano; Adriana Xenides, apresentadora de TV, argentina; Michael
Dwyer, crítico de cinema, irlandês;
Barry Blair, desenhista e quadrinista,
canadense; Petra Schurmann, apresentadora de TV, alemã; Bahman Jalali,
fotógrafo, iraniano; e George Jelinek,
radialista, húngaro.
Um minuto de silêncio para todos
eles!
*O fotógrafo José Dias Herrera emprestou seu talento ao Espaço Aberto de dezembro de 1989 à 2002
*Roberto Paulino é jornalista, fotógrafo, escritor e pesquisador cultural.

Saúde é a prioridade da Região Metropolitana da Baixada
Santista.
Os prefeitos dos nove municípios não têm dúvidas em apontar, esta área, como a que merece a maior atenção, deixando claro
que não há como minimizar problemas como a falta de leitos e
superlotação nos prontos-socorros, se não houver uma alteração na política do Sistema Único de Saúde (SUS).
A iniciativa inédita do Governo de São Paulo de criar uma
Agência de Saúde da Baixada Santista, sob a coordenação do
infectologista David Uip, com o objetivo de diagnosticar a questão visando a implementação de soluções para atender melhor
os pacientes, pode a médio prazo, provocar melhorias na área.
Nesse momento, a região castigada por fortes chuvas, tem além
da preocupação com as doenças provocadas pelas enchentes, a
triste expectativa de nos próximos meses, registrar uma avalanche de vítimas da dengue, a exemplo do que ocorreu no ano
passado.
Narciso Vital
O presidente do Legislativo de São
Vicente, Pedro Gouveia (PSB), estuda
a possibilidade de homenagear o exresponsável pelo Arquivo da Câmara,
Narciso Vital de Carvalho, falecido,
dando seu nome a um dos departamentos da Casa. Narciso, apaixonado pela
história de São Vicente, especialmente pela Câmara, a Primeira das Américas, pesquisou, organizou e tornou referência o rico acervo daquele Legislativo.
Trinca de Ouro I
Nunca a Baixada Santista esteve tão
representada, e bem, no Governo do
Estado de São Paulo, como no Governo de Geraldo Alckmin. São três secretários: Paulo Alexandre Barbosa
(Assistência e Desenvolvimento);
Bruno Covas, (Meio Ambiente) e
Márcio França (Turismo). Eles estão
sendo apontados como “Trinca de
Ouro” ou “Trio Baixada”. Os três,
deputados estaduais (Paulo e Covas) e
federal (França), somam votos, fator
que influencia muito nas decisões com
relação as suas pastas.
Trinca de Ouro II
Essa trinca possivelmente será encontrada neste sábado (22), na Praia do
Gonzaguinha, em São Vicente, assistindo à Encenação da Fundação da Vila
de São Vicente. Se o governador Alckmim – está sendo aguardado para o
evento – vier, o trio será presença
garantida, o que facilitará o acesso de
políticos da Região, que não devem
perder a oportunidade de falar sobre a
preocupação com as consequências dos
temporais de verão que colocam os
municípios em estado de alerta.
Boa notícia
O vereador santista Antônio Carlos
Banha Joaquim (PMDB) iniciou 2011
com muita esperança de que seja um
ano de retorno positivo às suas reivindicações em prol da população. A

primeira boa notícia é que a Prefeitura inaugura área específica para abrigar a Cavalaria da Polícia Militar, no
Horto da Codesp, no bairro Jabaquara.
Longa espera
Há mais de três anos Banha aguarda
este desfecho pois, incomodado com
o fato da Cavalaria ficar em Vicente
de Carvalho (Guarujá) por falta de
local apropriado em Santos, percorreu vários setores: Codesp, conseguindo comodato da área, Prefeitura
construiu as instalações e após muitas idas ao Governo do Estado, finalmente, a boa notícia. Melhor ainda, o serviço funcionará ao lado do
Serviço de Ecoterapia, outra iniciativa do vereador.
Descaso
Cansado de reivindicar segurança para
centenas de ciclistas que diariamente
se utilizam da Av. Nossa Senhora de
Fátima para chegar ao trabalho, o presidente da Associação Brasileira de Ciclistas, Jessé Teixeira, ao chegar ao
local onde, recentemente, um ciclista
de 17 anos, atingido por um ônibus,
veio a falecer, desabafou: “não aguentamos mais tanto descaso”.
Licitação
À Prefeitura de Santos que está cuidando da licitação para aquisição do
mobiliário da nova sede da Câmara,
uma pergunta: qual a modalidade adotada: pregão eletrônico, por concorrência ou por carta convite?
Dengue
Não esqueçam, atualmente a Dengue
é um dos principais problemas de saúde pública do mundo e o Aedes aegypti, o mosquito transmissor é velho conhecido da Baixada onde já causou
muitas mortes. Verão, muita chuva e
falta de conscientização da população,
criam espaço apropriado para a criação do Aedes aegypti. Verão é também sinônimo de chuvas fortes e a
responsabilidade é de todos nós.
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SANTOS

172 ANOS CIDADE DE ELEVAÇÃO
À CATEGORIA DE CIDADE

465 ANOS DE FUNDAÇÃO
Secom/PMS

Prefeito afirma que a Cidade está preparada
para sediar projetos essenciais para o País
“Estamos definitivamente preparados para iniciar
um novo ciclo de importantes transformações”.
A afirmação é do prefeito de Santos, João Paulo Papa (PMDB) que, em
entrevista ao Espaço Aberto, falou com entusiasmo sobre a promissora fase
que se avizinha com o advento do pré-sal, afirmando que Santos está credenciada para implementar a maior carteira de projetos de infraestrutura da história
do Município, o Programa Santos Novos Tempos, que resolverá definitivamente problemas crônicos de macrodrenagem e de habitação nos morros e na
região noroeste do Município.
EA - Como a Cidade está sendo preparada em termos de infraestrutura para receber, significante aumento da população
em virtude do pré-sal?
Papa - As projeções apontam para um
crescimento populacional significativo nos
municípios vizinhos, enquanto em Santos o
número de habitantes deve se manter praticamente estável. Nosso município vai enfrentar
os novos desafios e, felizmente; já conta com
excelente infraestrutura urbana. O fornecimento
de água tratada beneficia 100% da população,
o esgoto coletado chega a 99%, e a energia
elétrica tem folga de capacidade de fornecimento.

Os níveis de urbanização são altos, e um
amplo programa habitacional está em curso,
e ao mesmo tempo, a rede municipal de educação, saúde e assistência social está sendo
ampliada e qualificada, assim como os serviços essenciais para garantir a boa qualidade
de vida.
Um novo Plano Diretor foi elaborado
para assegurar sustentabilidade ao desenvolvimento e parcerias estão sendo firmadas para
a promoção de cursos e treinamentos que atendam à necessidade de qualificação profissional dos moradores, de modo a atender às
exigências do mercado de trabalho no campo
do petróleo e gás.

EA - A malha viária, saturada, deverá
ser um dos grandes problemas diante do
número de veículos que a Cidade receberá.
Existe algum projeto para garantir fluidez
ao trânsito em futuro próximo?
Papa - É o maior gargalo na nossa infraestrutura. Além de projetos de um novo sistema viário na entrada da cidade, apresentado
pela Prefeitura ao governo do Estado, e da
modernização do sistema de semáforos, o problema poderá ser amenizado por meio de uma
mudança cultural, com as pessoas deixando
de optar pelo uso do automóvel, e passando a
utilizar mais o transporte público, a bicicleta
e até a caminhada para seus deslocamentos.

EA - O VLT continua sendo uma grande
incógnita para a população. Não há dotação para o projeto no orçamento do Governo do Estado para este ano. O município
assinou um cheque no escuro?
Papa - O processo já está em curso,
diversas medidas administrativas e legislativas já foram tomadas, e deverá prosseguir
assim que a licitação for concluída.
EA - Janeiro, período de muita chuva,
de alagamentos, prejuízos e reclamações.
Fale sobre as obras de contenção de enchentes a partir do Programa Santos Novos Tempos.
Papa - Os bairros da Zona Noroeste (exceto Areia Branca e o Ilhéu Alto) surgiram após
a construção de canais e diques pelo Departamento Nacional de Obras de Saneamento na
década de 50. O aterro sobre mangues foi realizado abaixo do nível máximo da maré, e os
lotes foram ocupados sem a 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 barracos em cima
das saídas dos canais para os rios, dificultando o
escoamento de águas. O prazo previsto para a
realização das intervenções é de cinco anos.
EA - Saúde, uma das prioridades de seu
Governo, recebe críticas. O que é preciso para
um bom desenvolvimento? Existe um mapeamento das prioridades dessa prioridade?
Papa - Mais leitos hospitalares, por isso
o esforço pela compra do Hospital dos Estivadores e a previsão de construção de um
complexo de saúde da mulher na Vila Mathias. Tal problema também seria amenizado se
os hospitais das demais cidades da região,
como o São José, de São Vicente, e o Santo
Amaro, de Guarujá, tivessem leitos disponíveis. A elevação dos valores repassados aos
municípios da Baixada Santista pelo Sistema Único de Saúde também é fundamental.
EA - Se tivesse condições, em qual bairro
da Cidade faria grandes interferências e quais?
Papa - Diques da Zona Noroeste e áreas de
risco nos morros, e para tanto já temos as condições, por meio do Santos Novos Tempos.
Santos tem excelente qualidade de vida e não
pode mais conviver com a situação de famílias
morando em palafitas e encostas perigosas.
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Ildefonso Paz Dias

Parabéns Santos
Vida e amizade!
É com entusiasmo que procuramos divulgar sobre o bem-estar de
alguém que se sente realizado.
O sorriso, o cumprimento, olhar
ameno, sensibilizam os que falam,
abraçam.
O viver é isso que nos traz alegria,
compreensão e sorriso permanente.
Permitam-se inserir os cumprimentos que me deixam feliz por ter
amigos sinceros.
Obrigado, nossa amizade é importante.
Não é de hoje, sempre assim vivemos: na alegria do existir, e ter amigos
Viver é isso!
A amizade sincera não acontece
apenas de pessoa para pessoa, mas
também para com o local em que vivemos, que nos acolhe.
A cidade de Santos nos traz alegria.
Por ela, que nos acolhe, temos
muito carinho e amizade sincera
Santos, Terra da Caridade e da
Liberdade é merecedora de nossa defesa intransigente para que continue
a ostentar com brilho, o lema que a
distingue das demais.
No dia 26 de Janeiro, quando Santos comemora 172 anos de elevação
à Categoria de Cidade, o Sindicato dos
Professores de Santos, Baixada e Litorais Norte e Sul ressalta a amizade
de quem trabalha na formação de gerações compromissadas com a qualidade de vida na terra da CARIDADE
E DA LIBERDADE!
*Ildefonso Paz Dias - Presidente do
Sindicato dos Professores de Santos,
Baixada e Litorais Norte e Sul.

Santos - cidade, uma homenagem
ao patriarca José Bonifácio
Helena Silva

Que a Vila de Santos foi elevada à
categoria de Cidade em 26 de janeiro
de 1839, não há qualquer dúvida.
A Lei 122, daquela data, assinada
pelo Dr. Venâncio José Lisboa, presidente da Província de São Paulo é clara.
Quanto a sua fundação há controvérsia.
Manuscritos de Frei Gaspar da
Madre de Deus especificam que até
23 de abril de 1.546, o povoado onde
morava Braz Cubas, ainda não era vila.
Alguns historiadores defendem a data
de 1º de novembro daquele ano, como
a mais provável.
Braz Cubas havia fundado a Casa
de Misericórdia de Todos os Santos
em 1º de novembro de 1543. Como
era católica a maioria dos homens de
influência da época, sendo comum
identificar logradouros com nome de
santos, é possível que a fundação da
Cidade tenha realmente ocorrido no
Dia de Todos os Santos.
Santos, desde 1839, sempre comemorou em 26 de janeiro a elevação
à Categoria de Cidade.
Nos últimos dezoito anos, a data,
26 de janeiro tem sido extensiva à fundação da Vila. Isso ocorreu no Governo do então prefeito David Capistrano e, a partir daí, a confusão foi estabelecida.
Com base nos manuscritos de Frei
Gaspar, o historiador Waldir Rueda,
tenta desde o início dos anos 1990,
convencer as autoridades competentes que devem adotar a data de 1º de
novembro para comemorar a fundação da Cidade, mas sua tentativa tem
sido em vão. Segundo ele, enquanto a
data de fundação não era comemorada, não havia confusão, mesmo assim
já buscava apoio para datar a fundação de Santos no mês de novembro.
“A partir da iniciativa do ex-prefeito
Capistrano, gerou a confusão”.
Defesa - Graças a defesa intransigente do historiador Waldir Rueda
pela preservação do patrimônio histórico de Santos, alguns imóveis considerados repositórios da história da
Cidade não vieram abaixo dando lugar
a mais uma torre, destas que vêm trans-

tudo: de prego
torto a documentos históricos, entre eles o diário de
bordo de Pero Lopes, irmão de
Martim Afonso
de Souza.
Atento ao que
diz respeito ao patrimônio histórico,
ultima detalhes
para o lançamento
do próximo livro,
cujo tema será os
Waldir Rueda, uma vida dedicada à história
trólebus (ônibus
elétrico) que comeformando o município em “celeiro de çaram a circular na Cidade, na década
espigões”, o mesmo ocorrendo com de 1960 e resistiu, graças a um pequeequipamentos, como os ônibus elétri- no grupo de defensores, entre eles,
cos (tróleibus) e o bonde, ambos em Rueda, às inúmeras investidas por parte de empresas de transporte coletivo e
processo de tombamento.
Colecionador inveterado, Rueda ao descaso de algumas administrações
em seu livro “Braz Cubas – Homena- municipais que preferiam vendê-los
gem a uma vida” conta que a elevação como sucata. Os quatro veículos, ainda Vila de Santos à categoria de Cida- da em uso em Santos, deverão, em fude foi uma homenagem da província turo próximo, ser tombados e usados
de São Paulo ao representante ilustre, para reforçar o apelo turístico como é
José Bonifácio de Andrada e Silva, um feito com o bonde.
As palavras de Rueda ganham
ano após sua morte.
“Naquela época (1839), Santos vida quando fala de Santos. Como
tinha 5.000 habitantes e a notícia só se estivesse em sala de aula, ajudanchegou um mês depois e foi muito co- do os alunos a realizar uma viagem
memorada. A Câmara, presidida por no tempo, explica: “em janeiro de
Joaquim José Vieira de Carvalho, rea- 1839 quando a cidade foi elevada à
lizou uma sessão extraordinária e, in- categoria de Cidade.
Santos se concentrava entre o
tegrantes do Batalhão de Guardas Nacionais saíram a publicar, em todas as Valongo e o Outeiro de Santa Cataripraças da cidade, a referida lei. A leitu- na. Fora disso, eram moradas no
ra da lei foi realizada com toda a pom- meio do mato. Com a notícia espapa, acompanhada de música” – expli- lhada pela Câmara, a população comemorou com recepções, banqueca o historiador
Apaixonado pela história de San- tes e brindes, sendo permitido a dantos, Waldir Rueda, paulistano nascido ça aos pretos escravos. Foi uma fesna Penha, mudou-se com os pais para ta, mas não impediu que o vereador
Santos, ainda criança, para cuidar da Francisco Xavier de Carvalho fosse
multado por ter faltado à sessão exbronquite.
Muito cedo descobriu o amor pe- traordinária da Casa.
los livros e pela
música, é violinista e já tocou na
Orquestra Sinfônica de Santos.
Coleciona de

Programação
A programação em comemoração aniversário de Santos, tem início nesta sexta-feira (21), às 19h,
com o lançamento do livro Memória da Arquitetura de Santos no Papel II, de Nelson Santos Dias, na
Casa da Frontaria Azulejada (Rua
do Comércio, 96, no Centro).
A programação cultural é intensa, com música, dança, teatro e exposição, nos Teatros Guarany (Praça dos Andradas, 100 no Centro
Histórico), Municipal (A. Pinheiro Machado, 48) e Coliseu (Rua
Amador Bueno, 237), com destaques nos dias 26 e 27, às 20h,com a
apresentação da Ópera Carmen pela
Orquestra Sinfônica Municipal de
Santos, no Teatro Coliseu,sob regência do maestro Luis Gustavo
Petri.
No dia 26 aniversário de Santos, a programação é a seguinte: 8h,
ato cívico junto ao monumento de
Braz Cubas (fundador da cidade),
na Praça da República; 9h, missa
na Catedral, na Praça José Bonifácio; 11h, sessão solene na Câmara,
que terá como orador, o vereador
Adilson Júnior (PT).
Às 17h, próximo ao ponto final das lotações, no Rua 1, Morro
Santa Maria, apresentação da peça
infantil “Centopéia Judite”,com a
Cia Arueiras do Brasil e às18h, no
mesmo local, show do grupo Da
Melhor Qualidade.
No Teatro Municipal Braz Cubas, dia 28, às 20h, tem Hamilton
Holanda Trio; dia 29, no mesmo
horário, espetáculo de dança do
Balé da Cidade de Santos.
A tradicional regata de Aniversário da Cidade, será realizada dia
29, às 12h30, com a participação
de cerca de cem embarcações, em
frente ao Aquário Municipal.

Publicidade paga com dinheiro do contribuinte: R$ 730,00

Fala
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“Cidade vive ciclo virtuoso”
Sede da primeira Câmara das Américas, São Vicente comemora, neste sábado (22), 479 anos e entre os milhares de visitantes, é esperado
para este dia, o Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin
(PSDB) e, naturalmente, parte de seu staff.
A Cidade, segundo o prefeito Tércio Garcia (PSB), vive um “ciclo
virtuoso”, melhorando a cada ano na sua infraestrutura, fortalecendo
o Turismo e atraindo mais investidores que movimentam a economia e
geram emprego e renda.
O prefeito falou ao Espaço Aberto sobre o momento atual do Município, inclusive, sobre a Encenação da Vila de São Vicente, maior espetáculo em areia de praia do mundo.
EA - A Prefeitura vai colocar em
prática um projeto de regularização
social assumindo o custo de imóveis
pertencentes a proprietários sem condições financeiras para providenciar
a legalização?
Prefeito Tércio - Dos 120 mil lançamentos de São Vicente, cerca de sete
mil constavam como terrenos. Estimase que, destes, mais de três mil foram
ocupados por edificações que nunca se
regularizaram, apesar de a Prefeitura
fazer campanha nesse sentido há anos.
O que a Prefeitura fez foi lançar como
terreno, isto é, com alíquota diferenciada, os lançamentos que constam como
terrenos. O objetivo é incentivar a construção civil, aumentando a oferta de
imóveis no Município.
A intenção é também combater a
especulação e os terrenos baldios, que

juntam lixo, ratos e representam risco à
saúde pública. Assim, os terrenos pagam alíquota de 4%, diferente dos imóveis edificados e regularizados, que pagam alíquota de 1%. Todas as pessoas
cujos imóveis constam como terrenos,
mas lá já edificaram casas sem regularizá-las, poderão fazê-lo sem custo de
apresentação de planta, já que a Prefeitura providenciará o engenheiro.
EA- O reajuste do IPTU foi de
4,4%, ou seja, abaixo da inflação
para algumas áreas e noutras, o reajuste chegou a mais de 100%. Isso
foi proposital para forçar os proprietários a legalizar seus imóveis?
Prefeito Tércio - São Vicente foi
a cidade que aplicou o menor reajuste
da região, apenas o índice oficial de
4,4%, que ficou, inclusive, abaixo da
inflação real. O índice foi linear, o

Martim Afonso em casa até domingo
Márcio Pinheiro/PMSV

Apesar da pele mais alva, do cabelo encaracolado, Martim Afonso de Souza está
de volta a São Vicente, onde fica até domingo (23), e pode ser visto todas as noites, a
partir das 21h, na Praia do Gonzaguinha.
Interpretado pelo ator Caco Ciocler, o
fidalgo navegador Martim Afonso, figura
principal da Encenação da Fundação da Vila
de São Vicente, que está em sua 29ª edição,
além de mares bravios e das inúmeras vicissitudes presentes nas aventuras além de
Portugal no século XVI, período das grandes navegações, encara uma plateia de mais
de oito mil pessoas, todas as noites, reafirmando seu grande feito: a fundação de São
Vicente, no dia 22 de janeiro de 1532.
Mais uma vez sob a direção de Roberto
Marchese, a encenação neste ano tem como
tema “Um Olhar Sobre as Conchas do
Passado, do Porto das
Naus ao Pré-sal”, roteiro de Rose Diniz, vencedora do 11º Concurso
Nacional de Dramaturgia
Ronaldo Frutuoso.
O espetáculo, o maior em areia de praia do
mundo (arena de 20 mil
metros quadrados com a
participação de 1.200
atores), neste ano tem
como destaque a ceno-

Caco Ciocler vive um intenso e
arrebatador Martim Afonso
grafia com efeitos fantásticos.
No elenco principal, os globais: Caco
Ciocler (Martim Afonso); Júlio Rocha, vivendo, pela segunda vez, João Ramalho e
Camila Morgado (Rainha Catarina da Áustria). Marissol Dias interpretará a Índia Bartira pela segunda vez e a
atriz santista Elis (Elisângela Dias) interpreta
Ana Pimentel, esposa
de Martim Afonso.
O espetáculo estreou, no último dia 17, na
Praia do Gonzaguinha.
Ingressos esgotados.

mesmo para toda a Cidade, sem diferença de bairro.
A diferença foi para os terrenos, independente do bairro, que receberam alíquota de 4% sobre o valor venal contra a
de 1% dos imóveis edificados e regularizados. Mesmo assim, a correção do imposto foi baseada em valores ainda muito abaixo do valor venal desses terrenos.
Havia terrenos que as pessoas pagavam
R$ 10,00 por ano de imposto.
EA- São Vicente, na temporada
de Verão, recebe muitos turistas e em
janeiro, por conta da encenação sobre a fundação da Cidade atrai visitantes de todo o País. Como a Cidade
se prepara para receber esses turistas?
Prefeito Tércio - São Vicente recebe reforço de policiamento; aumenta a oferta de lazer com nove shows
na Praia do Itararé em arena montada
para esta finalidade; promove o maior
espetáculo teatral em areia de praia do
mundo, que é a Encenação; amplia o
serviço de fiscalização do trânsito, de
coleta de lixo e limpeza de praias e de
atendimento ao turista através da Secretaria de Turismo. Além disso, nos
últimos cinco anos, a Cidade passou a
ter mais de 78% do seu esgoto tratado, quando, por exemplo, em 1996,
este percentual era de 17%.
A Administração tem procurado
fazer sua parte, melhorando a iluminação em vários pontos da Cidade,

Prefeito Tércio Garcia
como na Praia do Itararé; investimentos fortes em Habitação, com duas mil
unidades simultâneas em construção;
além de projetos de qualificação profissional, capacitando a mão de obra a
oferecer melhores serviços a munícipes e turistas. Além disso, a cidade
dispõe de hotéis, restaurantes, um
comércio fortíssimo, sendo que o Centro é chamado de 25 de Março da Baixada. Assim, São Vicente tem toda a
condição para receber bem o turista.
EA - Qual o lugar da Cidade que
o prefeito considera “a cara de São
Vicente”?
Prefeito Tércio – Amo todos os
bairros, os pontos turísticos e todos
os moradores de São Vicente sem distinção. Há beleza e calor humano na
área continental e na área insular.
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ONG TAM TAM é premiada por Ministérios

Espaço Astral

Divulgação

A Associação Projeto Tam Tam
inicia 2011 com o reconhecimento
dos ministérios da Cultura e da Saúde, com o prêmio ‘Cultura e Saúde’,
do Programa Cultura Viva, por seus
projetos de arte, inclusão e diversidade realizados em Santos.
O reconhecimento do trabalho
de 21 anos da ONG, desenvolvido
com centenas de crianças, jovens,
adultos e terceira idade, portadores ou não de múltiplas deficiências, sob o comando do arte-educador Renato Di Renzo, presidente de honra da Tam Tam.
Outro importante prêmio ‘Pontinhos de Cultura’, também do Ministério da Cultura, foi concedido à
Tam Tam por uma de suas ações: o
Espaço Sociocultural e Educativo
Café Teatro Rolidei, onde desde
2003, ocorrem diversas atividades
gratuitas à crianças e adolescentes,
como aulas de teatro, dança, capoeira, cinema e oficinas literárias.
A ONG desenvolve suas
ações no Café Teatro Rolidei, no
terceiro piso do Centro de Cultura
Patrícia Galvão (Av. Pinheiro Machado, 48 – Vila Mathias), em parceria com a Prefeitura de Santos.

AQUÁRIO
Silvia Helena
Elemento – Ar
Regente – Urano
Partes do corpo – tornozelo e sistema circulatório

O projeto “Trilha do Noel” leva a magia do Natal para regiões
menos favorecidas

Nas bancas
Casa Cláudia, além
de tudo sobre decoração, traz dicas de como
organizar a casa; Pense
Leve mostra os benefícios da pimenta, tudo
que você precisa saber
sobre ração humana e muito mais;
em Horizonte Geográfico, os conflitos culturais na tríplice fronteira

(Brasil, Paraguai e Argentina); a quinzenal Capricho e em Super Interessante, o futuro dos médicos: cirurgia com assistência de robôs e as redes sociais invadindo as
salas de cirurgia. Todas nas bancas a sua espera e na Redação por
cortesia da Dimare S.A.

SIGNO DO MÊS

Reconhecemos logo um aquariano. Em uma roda de amigos ele estará colocando uma opinião diferente,
mas sempre com a intenção de trazer
nova forma de pensar e de fazer as
coisas evoluírem.
Aquarianos são independentes e
livres pensadores. 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.
Amizade e fraternidade fazem
parte desse signo que tem como elemento o ar, portanto a comunicação.
A abordagem aquariana sobre sua
carreira profissional é semelhante a
sua abordagem em outras áreas da
vida, e pode ser resumida pela palavra. Entretanto, eles dão a qualquer
emprego uma qualidade especial e in-

22 de janeiro a 18 de fevereiro
dividual e um aspecto nitidamente
pessoal.
Por serem independentes, não
gostam de interferência na sua maneira de trabalhar. Detestam que alguém fique olhando por cima de seus
ombros e lhe dando conselhos desnecessários.
Em geral os nativos deste signo não se preocupam se estão trabalhando em uma sala com barulho ou em silêncio; não gostam de
perder tempo e se sentem bem fazendo algo necessário para muita
gente, se sentindo útil; por isso,
podem participar de sindicatos,
sociedades classistas e clubes em
geral.
O arquétipo do diferente e imaginativo e a liberdade se fazem presentes em toda a sua trajetória de
vida.
*No site www.espacoaberto.com a
previsão para o ano de 2011
Silvia Helena - Astróloga
Tel: 3466-4500 - Site: www.stellium.jor.br
E-mail: silvia@stellium.jor.br
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Amauri Pinilha/PMPG

Emancipação 19-01-1967

Município escreve sua
própria história

Alvo da migração regional,
Cidade exige mais investimentos
O prefeito Roberto Francisco (PSDB) reafirma que saúde é, sem sombra de dúvidas,
a prioridade de Praia Grande, mas enfatiza
que tem que pensar também na habitação e
na geração de mais empregos, principalmente porque é notório o aumento da migração
regional no município, exigindo da Administração investimento em todos os setores.
EA - A população cobra do
prefeito a promessa de campanha de que o IPTU seria congelado. Como justificar o aumento que varia de 15 a 45%?
Prefeito – O prefeito manteve sua palavra de campanha
não descongelando as alíquotas
do imposto. Elas mantêm-se no
mesmo patamar. O que houve foi
a revisão da Planta Genérica de
Valores que havia 11 anos que
não se corrigia. Ou seja, foi feito
um realinhamento do valor venal do imóvel. A Secretaria de
Urbanismo, após intensa fiscalização, detectou inúmeras construções clandestinas que passaram a receber cobranças sobre
elas. Ora, quem pagava o IPTU,
há 11 anos, por 100 m² e construiu mais 200m², passou a pagar sobre de 300 m², que é o realinhamento.
EA - Quais ações estão sendo tomadas na área da Saúde,
uma das prioridades do Município?

“O aumento da demanda nos obriga a
construir mais escolas, postos de saúde,
creches e melhorar o transporte entre outras infraestruturas” - disse o prefeito, que,
em entrevista ao Espaço Aberto, não fez rodeios ao justificar o reajuste do IPTU, nem
para falar sobre as investidas da oposição
no início de sua Administração.

Prefeito - Desde que assumimos a Saúde sempre foi prioridade
nossa. Ocorre que, igual a outros
municípios do País, por mais que
se invista sempre é preciso mais.
Trouxemos o Hospital Irmã Dulce, melhoramos os prontos socorros e será construída uma Unidade
de Pronto Atendimento (UPA).
Ocorre que a Cidade passou a ter
aumento da sua população fixa que
se soma, a cada final de semana,
com uma demanda maior de visitantes. E isto é um entrave para
qualquer administração.
EA – O portal na entrada
da Cidade (divisa com São Vicente) quando construído foi
alvo de muitas críticas, pois a
estrutura, em forma de M, evidenciava o então prefeito Alberto Mourão. O portal agora será
substituído. Qual a razão?
Prefeito - O portal é um
marco na entrada da cidade e
ponto. As obras que faremos é
para desafogar o trânsito na entrada e saída de Praia Grande.

Haverá alterações no traçado da
Av. Ayrton Sena com a construção de um viaduto no Trevo Y
(em frente ao Makro) e outro
em frente ao Shopping, que terá
passagens inferiores e retornos
iguais aos da Expresso Sul. A obra
está estimada em R$ 32 milhões
e terá participação da iniciativa
privada, com início previsto ainda para este ano. A retirada do
portal é necessária apenas para
facilitar o andamento das obras.
EA – A que o prefeito atribui
a migração de moradores de vários municípios da região para
Praia Grande?
Prefeito - As inúmeras obras
que estão sendo feitas em Praia
Grande, com melhoria da qualidade de vida a todos, têm feito
aumentar a migração regional e
de outros estados. A busca de
moradia se dá porque o valor do
metro quadrado ainda é barato
se levar em conta a qualidade da
construção do imóvel e a sua localização.

PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR
TERÃO REAJUSTE EM JANEIRO
Os salários dos Professores de Ensino Superior deverão
ser novamente reajustados neste mês de janeiro, o que corresponde à última etapa de composição do índice previsto
na Convenção Coletiva de Trabalho de 2010.
Para fazer o cálculo do reajuste, basta aplicar 5,5%
sobre o salário de março de 2009.
O índice de reajuste do Ensino Superior neste ano foi elaborado de modo escalonado: 4% em março; 5% em setembro de 2010 e 5,5% em janeiro de 2011. Assim, no mês
em curso os salários devem ser reajustados.
Atenção: é importante ressaltar que o cálculo de cada etapa do reajuste deve incidir
sobre o salário de março de 2009

FIQUEM ATENTOS!

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

Prefeito Roberto Francisco
EA - Passada a crise criada
por opositores políticos, o que
mudou no seu jeito de governar?
Prefeito – Em nada. Mesmo passada a crise nosso jeito de
trabalhar é o mesmo. Chego cedo
à Prefeitura, tomo decisões, delego ordens, cobro ações e não
me importo se a mídia diz o contrário. O importante é que, efetivamente, estamos trabalhando
para a melhoria do nosso Município e dos praiagrandenses.
EA – Que presente gostaria
de dar à Praia Grande?
Prefeito - Uma cidade cada
vez melhor para se morar, com
excelente qualidade de vida e
toda a infraestrutura que nossa
população merece. Lutarei para
isso acontecer.

Ao completar 44 anos de
emancipação político-administrativa, Praia Grande, antigo bairro de São Vicente escreve sua própria história. O
baile oficial Baile de Máscaras, no dia 19, com show da
cantora Maria Rita foi, a
exemplo dos anos anteriores,
um sucesso de público, com
renda revertida para o Fundo
Social de Solidariedade do
Município.
Mas nem só de festa vive
a Cidade. Obras também são
destaques.
Obras que mudam o visual da cidade, dão fluidez ao
trânsito e beneficiam moradores, estão em andamento e
outras com projetos concluídos. Um exemplo disso é o
viaduto que está sendo construído na Via Expressa Sul, na
altura do Bairro Anhanguera.
A obra que integrará duas populosas regiões do município
(bairros Anhanguera e Ocian)
beneficiando cerca de 30 mil
pessoas e alterará o traçado
da Via Expressa Sul.

Localizado entre a Avenida Dom Pedro II (Bairro Ocian) e a Rua Josefa Alves de
Siqueira (Bairro Anhanguera),
o viaduto tem 24,10 metros
de largura por 4,5 metros de
altura. O projeto tem as mesmas características viárias e
geométricas do Viaduto Antônio Figueiroa (VD20), na Avenida Guilhermina, com duas
faixas e dois retornos. O investimento é de aproximadamente R$ 9,6 milhões, sendo
R$ 7,6 milhões de recursos
municipais e R$ 2 milhões
provenientes do governo estadual. O empreendimento
deverá ficar pronto até o final
deste ano.
Além deste empreendimento, a Administração Municipal tem outros três projetos viários importantes para
dar fluidez ao trânsito no Município: um viaduto na altura
do trevo do Bairro Samambaia,
e os viadutos da Avenida Ayrton Senna, próximo ao Litoral
Plaza Shopping, outro na altura da Ponte Pênsil.
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Quando o sonho da casa própria
se torna pesadelo
Luiz Nascimento - Arquivo EA

Inaugurada solenemente em
15 de dezembro do ano passado
e com previsão de ocupação na
primeira quinzena de abril próximo, a nova sede da Câmara Municipal de Santos pode se tornar
um pesadelo para a Prefeitura e
para o próprio Legislativo.
O Ministério Público (MP)
aponta irregularidades que ferem
a legislação que protege imóveis
tombados, como é o caso do Castelinho (antiga sede dos Bombeiros), na Vila Nova, onde a Câmara
investiu mais de R$ 20 milhões.
Algumas intervenções, inclusive demolições, deverão ser providenciadas, em prazos definidos
pelo Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta
(TCAC), firmado entre MP, Prefeitura e Câmara em 25 de outubro passado.
O projeto de restauração do
imóvel tombado e construção do
anexo é da Prefeitura, de autoria
do arquiteto Ney Caldatto, da Seplan (Secretaria de Planejamento) e teve a supervisão da Seserp
(Secretaria de Serviços Públicos).
Responsabilidade I – Embora a obra tenha sido iniciada
em 2008, somente em 25 de outubro de 2010, ou seja, cinquenta dias antes da inauguração do
prédio, quando toda a obra estava concluída, é que o TCAC foi
assinado pelos promotores de
Justiça de Santos, Ana Paula Fernandes Nogueira da Cruz e Daury de Paula Júnior, o prefeito
João Paulo Tavares Papa
(PMDB) e o então presidente da
Câmara de Santos, Marcus Vinicius de Rosis, também do PMDB.
Assim, quando da inauguração da nova sede, poucos tinham
conhecimento que aqueles R$ 20
milhões investidos não representavam investimento final e que o
sonho de mais de quatro séculos
estava se tornando um pesadelo.

Nova sede da Câmara, polêmica e imbróglio político à vista
Apesar da beleza e da funcionalidade transparentes no projeto do arquiteto Ney Caldatto,
e dos cuidados tomados na sua
execução, o MP aponta entre
outras irregularidades a obstrução visual ao bem tombado (Castelinho).
Assim, a Prefeitura deverá realizar a completa separação da
nova construção (anexo) do Castelinho, impedindo que quaisquer
estruturas encostem ou fiquem
excessivamente próximas das fachadas do imóvel tombado (a lei
determina, no mínimo, 2,20 metros de distância).
Para isso terá que demolir
duas lajes que servem de piso aos
1º e 2º andares, ligando o anexo
ao Castelinho.
Além das lajes que “abraçam”
o imóvel tombado, o MP aponta
também a redução da visibilidade
da fachada posterior do Castelinho em função da cobertura de
vidro sobre estrutura metálica no
pátio interno; descaracterização
do piso original (de paralelepípedos) do pátio interno, onde
havia o desenho de uma estrela
onde constavam as datas de 1907
e 1909, referentes ao início das
obras e à inauguração do imóvel
e, o portão de vidro na entrada
principal.

Responsabilidade II – Embora o prefeito Papa, através do
Departamento Jurídico e da Secretaria de Comunicação, tenha
informado que a responsabilidade sobre o cumprimento das obrigações, determinadas pelo MP, é
da Câmara e não da Prefeitura,
entregou, no último dia 14, o
projeto com as alterações necessárias.
Segundo a Prefeitura, o chefe
do Executivo assinou o TCAC,
porque precisava estar ciente do
teor do documento e porque era
responsável pela liberação da licença. Só isso.
No documento está especificada a responsabilidade da Prefeitura quando a coloca como
“compromissária”, devendo responder pelos danos ao patrimônio cultural e dela cobrando as
providências e à ela especificando as sanções, em caso de descumprimento das determinações.
Entre as sanções pelo não
cumprimento, total ou parcial
das obrigações, consta multa diária de R$ 10 mil, além da responsabilização pessoal dos agentes públicos incumbidos da aprovação da obra e projetos, inclusive dos membros do Condepasa.
Responsabilidade III – O
novo presidente do Legislativo

Santista, Manoel Constantino
(PMDB), na primeira semana no
cargo, desconhecia pormenores
da situação. Segundo informações, o prefeito Papa teria falado
com Constantino a respeito do
Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta mais recentemente.
O presidente da Câmara não
quis entrar no mérito da responsabilidade com relação ao cumprimento das determinações do
MP, pois o Legislativo é mero
interveniente.
Constantino está analisando
o documento, juntamente com o
Departamento Jurídico da Casa
e afirma: “Se no TCAC constar
responsabilidade do Legislativo,
o que lhe compete será cumprido. Caso a Câmara tenha obrigações a cumprir, delas não se eximirá”.
Abandono – O Castelinho foi
inaugurado em 1909 para sediar
o Corpo de Bombeiros. A sede
dos Bombeiros foi transferida em
agosto de 2010 para nova e moderna instalação erguida pela Prefeitura e Governo do Estado, em
terreno ao lado do Castelinho. O
prédio, bastante danificado, em
uma área degradada, conhecida
pela frequência de usuários de
drogas, estava em risco de deterioração quase total, como acontece com alguns imóveis tombados, quando as obras de restauração e construção do anexo começaram em 2008.
Se de um lado as obras da
nova sede do Legislativo resgataram o Castelinho do estado de
abandono e deterioração em que
se encontrava, de outro, conforme as observações do Ministério
Público, acarretaram obstrução à
visibilidade de todo o conjunto
arquitetônico, que goza de proteção especial em razão do tombamento.

Carlos Pinto

O inventário cultural brasileiro - II
Dentro do perfil cultural dos municípios brasileiros, cujos dados foram levantados pelo IBGE,
foi investigada a produção de dezesseis atividades
artísticas. Entre elas o artesanato responde com
64.3%, a dança com 56.1%, as bandas marciais
com 53.2%, os grupos de capoeiristas com 48.8%,
as festas de tradições populares com 47.2%, as
atividades musicais com 47.2% e as atividades corais com 44.9%, além das atividades teatrais com
44.9%.
O crescimento na área teatral está diretamente
ligado ao fato de que são eles que recebem os maiores incentivos por parte das prefeituras (80.5%).
Já as demais atividades recebem das municipalidades um incentivo onde suas atividades são reconhecidas, (50.%).
Apesar de não ser uma atividade com muita
incidência no Brasil, as orquestras sinfônicas recebem apoio dos gestores municipais, sendo que entre as atividades que mais recebem apoio dos governos municipais estão as bibliotecas, o que abre
perspectivas e possibilidades de um entendimento
sobre seu papel na veiculação de conteúdos culturais, que não estejam diretamente ligados apenas à
leitura.
Outro dado interessante, levantado por essa
pesquisa, é que em 76.8% dos municípios que
possuem teatros não existe a preocupação com a
manutenção desses equipamentos, o que fatalmente
os levará a uma completa deteriorização.
A verdade é que o trabalho desenvolvido durante a gestão Gilberto Gil / Juca Ferreira, no Ministério da Cultura, apresentou resultados de importância para o desenvolvimento cultural brasileiro.
Nenhuma administração anterior se preocupou
em pesquisar a realidade cultural do País para, então, tratar da elaboração de um plano de cultura
que pudesse iniciar um atendimento real aos produtores culturais. Nesse particular, estes gestores
prestaram um grande benefício ao Brasil.
Ao observar o discurso de posse da presidente
Dilma Roussef, sentimos que é parte de sua plataforma de governo reservar um plano especial para
a área cultural brasileira. Se tal vier a ocorrer, por
certo o País estará dando um salto de qualidade em
busca da tão sonhada cidadania, e colocando um
freio no desenvolvimento do crime organizado através do tráfico de drogas e armas.
Na medida em que incutirmos na juventude e
nas crianças, o gosto pela leitura, pela prática de
qualquer atividade artístico-cultural, por certo estaremos formando cidadãos de muita qualidade.
* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

