Bertioga homenageia Santos, a “Cidade Mãe”
Há 30 anos, o então Administrador Regional do ainda Distrito de Bertioga, Mauro
Orlandini, já declarava seu amor a Santos,
embora sua primeira paixão fosse Bertioga.
Em 1991 o distrito virou cidade e o jovem
Orlandini era eleito o primeiro prefeito daquela jóia a ser lapidada chamada Bertioga.

Hoje, prefeito em segundo mandato,
Orlandini teve a oportunidade de em nome
de Bertioga, homenagear Santos, a “Cidade Mãe” com um marco destacando um dos
símbolos santistas, as muretas que servem
de guarda-corpo na Ponta da Praia e nos
canais. Arquiteto e urbanista o prefeito ela-

Divulgação/PMB

borou o projeto que foi, segundo ele, executado a custo zero pela empresa Terracom
Construções Ltda.
A obra foi inaugurada no último dia 20,
sobre o canal da Av. 19 de Maio, no Albatroz, com a presença do prefeito santista
Paulo Alexandre Barbosa.
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Outras duas cidades da
Baixada, Praia Grande e
São Vicente também
completam idade nova
em janeiro.
Páginas 3 e 7

Fotos: Arquivo/Divulgação

antos comemora 470 anos
de fundação e 177 de ele
vação à categoria de cidade na terça-feira (26), com extensa programação que inclui
atividades culturais e esportivas, inaugurações, obras sociais e de infraestrutura, projetos.... O show do cantor e
compositor Lulu Santos, que
acontece amanhã, domingo
(24), na Praia do Gonzaga promete público recorde. Os apupos para Lulu começam neste
sábado (23), no Baile Oficial da
Cidade que contará também
com apresentação da Escola de
Samba Grande Rio que neste
Carnaval homenageará Santos.
Serenando os ânimos e os corações, a Orquestra Municipal
de Santos toca no Teatro Coliseu. Última Página
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EDITORIAL
O recente incêndio e vazamento de gases tóxi- despreparo das autoridades em lidar com uma sicos armazenados em contêineres, no terminal da tuação de risco, o acidente provocou a morte de
Localfrio, em Guarujá, evidencia, mais uma vez, a uma moradora de Vicente de Carvalho. Em 2003 o
vulnerabilidade da região quanto à segurança da Ministério do Meio Ambiente, comandado pela
população.
então ministra Marina Silva, elaO acidente ocorreu no dia 14
borou amplo estudo para compor
A vulnerabilidade
último e até mesmo os bombeiros da Baixada Santista o Perfil Nacional da Gestão de
tiveram dificuldades no combate
Substâncias Químicas, mapeando
às chamas. Tudo isso porque a empresa, com ab- desde a produção, importação, exportação, uso e
soluta desfaçatez, alegava desconhecer o conteú- prevenção no manuseio e movimentação e a adodo das cargas que armazenava.
ção de protocolos internacionais. Ao que tudo
Além do pânico da população, agravado pelo indica, o estudo jamais foi aplicado.

Espaço Aberto

2015... Adeus, amigos, adeus!
* Roberto Paulino
Ao começar um novo ciclo em
nossas vidas, com a esperança,
sonhos e realizações, voltamos
nossos pensamentos para o ano
que se passou. Muitas realizações
mas também fica a dor pela perda
daqueles que nos deixaram.
Os que tombaram: Dezenas de
profissionais foram assassinados
em 2015, em todo o mundo, no
desempenho de suas atividades.
Brasileiros: Evanir José Metzker,
Israel Gonçalves Silva, Ítalo
Eduardo Diniz, Luiz Manoel Souza e Romero Fernandes Oliva, além
dos radialistas Gleydson Carvalho
(mineiro) e Adailton Rodrigues
Jorge (rondoniense).
Ainda, pelo mundo, os jornalistas franceses Bernard Maris,
Michel Renaud, Mustapha Ourrad, Fréderic Boisseau e Elsa
Cayat; Gislaine Dupont e Claude
Verlon, marlienses; o japonês Kenji Goto; Khalid Mohammed al Washall, iemenita, e a norte-americana Alison Parker. Os cartunistas
franceses Philippe Honoré,
Stéphane Charbonnier, Georgers
Wolinski, Jean Cabut e Bernard
Werlhac; além do cinegrafista norte-americano Adan Word.
Nossas despedidas aos santistas: jornalistas Luiz Gonzaga Alca
de Sant´Ana (de “A Tribuna”) e
Frederico Marcondes Carvalho,
além dos radialistas e comentaristas esportivos Pedro de Paulo
Neto, Orlando José e Marcelo Gui-

marães; Cláudio Hector Gimenez,
João Frangello, Antonio Carlos
Sales e Edegar Taboranski, todos
fotógrafos.
Jornalistas Brasileiros: Tirreno Da San Biaggio (fundador e
presidente de “O Diário”, de Mogi
das Cruzes), Vicente Adorno, Cassiano Lourenço Júnior, Miguel
Alberto Antunes, Humberto Bruscelin, Benedito Tadeu Nogueira,
Inês Fernandes Correia, Miguel
Ângelo Fortunato, Suzy Copó,
Paulo Roberto Leandro, Armênio
Guedes, Luiz Eduardo de Carvalho Camargo, Tatiana Ivanovici,
Célia Farjallat e Sandra Rehder,
todos paulistas.
Ainda... os cariocas Beatriz
Thielmann, Bárbara Heliodora,
Sandra Moreyra, Regina Múrmura, Antonio de Neiva Moreira Neto
e Carlos Lemos; Carlos Urbim, gaúcho; Boleslau Sliviany e Rodrigo Manoel Freitas, paranaenses;
Edilmar Norões e Agostinho Gósson, cearenses; Agnelo Alves,
potiguar; Deoclécio Dantas Ferreira, piauiense; e Moacir Japiassu,
paraibano.
Outros: Luís Carlos Miele (diretor de televisão além de radialista), Carlos Manga (diretor da TV
Globo), Daniel Barbará (publicitário, presidente do Instituto Verificador de Circulação), Marcus Coqueiro, Suzana de Moraes (ambos
diretores de televisão) e Roberto
Talma (produtor de televisão), todos cariocas; José Messias (jurado e diretor de televisão), Osmiro
Campos (radialista e dublador),

Rubens Boccia, Renata Castello
Branco e Renato Rodrigues (fotógrafos), paulistas; além do radialista paranaense Antonio Dionísio
Filho.
Pelo Mundo: jornalistas Stuart
Scott, Vester Lee Flanagan, Bob
Simon, Ned Colt e David Carr, norte-americanos; Teresa Pais, Luís
Miguel França e Herberto Helder,
portugueses; Guilherme Decherf e
Mathieu Hoche, franceses; Eduardo Galeano, uruguaio; Klaus Bednarz, alemão; Oles Buzina, ucraniano; Jacobo Zabludovsky, mexicano; Pietro Ingrao, italiano; Ben
Abraham, polonês; e Ludvik Vaculik, tcheco.
Outros: Harve Bennett, Samuel Michael Simon (ambos produtores de televisão), Leonard
Starr (cartunista), Haskell Wexler
(diretor de fotografia) e René Girard (crítico literário), todos norteamericanos; Hema Upadhyay (fotógrafa), indiana; Marie Mosser
(professor de marketing e comunicação), francês; José Vilhena
(cartunista), português; Takashi
Amano (fotógrafo), japonês; Andrew Lesnie (fotógrafo), australiano; e Ade Capone (cartunista),
italiano.
Que os sentimentos de paz,
esperança, fraternidade, humildade e amor estejam sempre no coração de todos no transcorrer de
2016.

Mural
Demissões - A prefeita de Cubatão Marcia Rosa (PT) ao tomar
conhecimento de que cerca de
40 mil trabalhadores da Região
ficarão desempregados caso seja
mantida a decisão da Usiminas
de interromper a produção de
aço na Cidade, acionou o movimento ‘Fórum Cresce Baixada’
que solicitará uma reunião de
emergência com o governador
Geraldo Alckmin, para discutir
uma estratégia conjunta para interromper as demissões na siderúrgica.
Gratidão – O prefeito de Bertioga, Mauro Orlandini ao homenagear Santos, pelos 470 anos, relembrou sua passagem pela Prefeitura de Santos, quando foi
nomeado administrador Regional pelo então prefeito Oswaldo
Justo: “O Justo, meu mestre
mostrou-me o caminho de uma
política pública de resultados.
Com ele, aprendi a verdadeira essência da palavra política e, principalmente, sobre como respeitar e trabalhar pela comunidade
e, em especial, pelas famílias”.
Embróglio I – Atual secretário da
mesa diretora da Câmara de Santos, o vereador Hugo Duppre
(PSDB), com um pé no PSD, embora não tenha sido confirmada
sua ida para a direção da Funda-

ção Pró-Esportes de Santos (Fupes), tenta indicar seu substituto na Mesa da Câmara.
Embróglio II – Diante disso, o
vereador Ademir Pestana (PSDB)
não se fez de rogado, lembrando
que a vaga é do partido.
Blefe – Não são poucos os que
acreditam que Duppre está blefando. Afinal ele vai tentar se reeleger para mais um mandato e
caso fosse para a Fupes, teria que,
em obediência a lei eleitoral, deixar o cargo em três meses. E mais,
o prefeito Paulo Alexandre não
se manifestou sobre a possível
nomeação. O máximo que pode
acontecer é Duppre se decidir
pelo ingresso no PSD. Aguardem
fevereiro chegar.
Embróglio III – Enquanto isso,
dizem que o presidente do Legislativo, Manoel Constantino
(PMDB) que considera as praças Mauá e José Bonifácio como
as mais representativas da Cidade, é só ouvidos.
Óleo de peroba – Nesta sexta-feira (22), aniversário de São Vicente, enquanto as autoridades hasteavam bandeiras na Praça 21 Irmãos Amigos, no Itararé, à distância, algumas pessoas falavam
sobre um carregamento de óleo
de peroba para presentear o prefeito Luis Cláudio Billi.

Parabéns
Santos!
Neste momento externo toda minha
alegria por mais um ano de história
para nossa querida Santos.
Cumprimento todos os cidadãos e
cidadãs que habitam nossa linda
cidade. Temos o desafio de crescer e
desenvolver distribuindo renda,
promovendo inclusão social e garantindo às gerações
futuras, uma Santos ainda melhor!
Parabéns Santos, que neste dia 26, comemora 470 anos
de fundação e 177 anos de elevação à categoria de Cidade.

* Roberto Paulino é jornalista, fotógrafo, escritor e pesquisador cultural.
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484 anos

... e Martim Afonso fundou a Primeira Cidade
Fundada oficialmente em 22 de
janeiro de 1532 por Martim Afonso
de Sousa, São Vicente, a Primeira Cidade do Brasil, comemora 484 anos.
Apesar de pioneira, a Primeira Vila
Brasileira, a Cellula-Mater da Nacionalidade e berço da Democracia
nas Américas, apesar de sua beleza
natural e de sua rica história, padece
de agruras financeiras e suas consequências. Não faltam vozes a alardear que a amargura em que está
mergulhada a cidade não é simplesmente financeira, mas de gestão.
Independentemente da causa,
São Vicente que já passou por inúmeras administrações, cada uma
com suas peculiaridades, tem na
história, fama de guerreira, resistente, pioneira. O pioneirismo pode
ter começado com Martim Afonso
que sete meses após sua chegada,
realizou a primeira eleição das Américas, quando foram eleitos os primeiros vereadores, na época chamados oficiais da Câmara. Mas sua
garra e desenvolvimento se deve
na realidade a uma mulher: Ana Pimentel, esposa de Martim Afonso.
É comum no aniversário de uma
cidade destacar a Administração.
Nada contra o prefeito Luis Cláudio Bili, mas entendemos o momento propício para lembrar da primei-

ra Administração da Cellula Mater.
Ela foi a primeira governadora na
América Portuguesa, nomeada que
foi em 1534, dois anos após a partida
de seu marido de São Vicente para a
Índia, por determinação de D. João
III. Foi ela quem imediatamente (respeitando-se o tempo das viagens
pelos mares, à época) mandou as primeiras cabeças de gado para a Capitania de São Vicente, incentivou o
cultivo da laranja enviando sementes, o cultivo do arroz e do trigo,
revogou a ordem do marido, que
proibia a entrada de europeus no
campo (planalto) de Piratininga,
permitindo a expansão portuguesa
para as terras altas de São Paulo.
Mesmo à distância, mas apoiada por homens de confiança que já

estavam e/ou foram enviados posteriormente às “terras de Martim
Afonso”, entre eles Brás Cubas,
Ana Pimentel, a primeira donatária
do Brasil, embora tenha governado, mesmo que à distância, com
mão de ferro e tino administrativo,
a cidade que comemora 484 anos,
não tem o destaque que merece na
historiografia. (Noemi Macedo)
* Existem duas correntes de historiadores: uma defende que Ana Pimentel
veio para São Vicente, possivelmente
em 1534; outra corrente defende que
ela nunca esteve na Cellula Mater e
que governou à distância. Fico com a
segunda vertente, afinal se em São Vicente ela estivesse, não teria tido oito
filhos com o marido, Martim Afonso
que ao final de cada expedição retornava a Portugal. (NM)
Divulgação/Arquivo

Administração entrega
serviços à comunidade
Inaugurações e reinaugurações nas áreas da saúde, educação, cultura e serviços à comunidade fazem parte da programação
de aniversário.
Os eventos começaram no
último dia 16 e prosseguem até
dia 30.
Programação:
Já foram realizados a 13ª edição do Baile Uma Noite Tropical
à Beira-Mar, com parte da renda
revertida para o Fundo Social de
Solidariedade e o Festival ASEEL de Surf e Body Boarding, apresentações culturais no Parque
Cultural Vila de São Vicente (Praça João Pessoa – Centro) e nas
Oficinas Culturais (R. Tenente
Durval do Amaral, 72 – Catiapoã).
Na sexta-feira (22) entre as
várias ações, o hasteamento de
bandeiras, implantação do projeto “Educação para Cultura da
Paz”, Missa em Ação de Graças,
reinauguração Estratégia Saúde
da Família Ponte Nova, implantação do Projeto Vias Vivas na orla

do Gonzaguinha, e eventos culturais.
Neste sábado, 23 – 1ª edição
do Zoo Kids, no Parque Ecológico Voturuá (Rua Dona Anita Costa, s/nº - Vila Voturuá); Corrida
Noturna 5k Aniversário de São Vicente, às 20h, na Praia do Itararé
(largada próxima ao Ilha Porchat
Clube)
Domingo, 24 - 16h - 21º Sarau Caiçara Percutindo Mundos,
no Parque Cultural Vila de São Vicente; 19 - Apresentações de
Dança, no mesmo local; 19h Culto em Ação de Graças, na 1ª
Igreja Batista (Av. Presidente
Wilson, 1437 – Centro)
Dia 26 – 10h -Visita aos Conjuntos Habitacionais Tancredo
Neves III e Primavera
Dia 28 – 9h30 - Inauguração
PROCON - Área Continental na
Rua Dep. Ulisses Guimarães, 211
– Rio Branco
Dia 30 – 15h -Debate “História e Fotografia”, no Parque
Cultural Vila de São Vicente

Espetáculo

Encenação conta outra história
Israel Diniz

Moradores e turistas de São Vicente não assistirão a 33ª edição
daquela que se tornou o maior espetáculo a céu aberto em areia de
praia do mundo, a Encenação da Vila
de São Vicente, porque o evento foi
cancelado pela Prefeitura, em função das dificuldades financeiras.
Nem por isso Martim Afonso,
fidalgos e degredados portugueses
deixaram de chegar à Cidade. Não
atracaram suas caravelas no Porto
das Naus ou na Praia do Gonzaguinha, mas levados pela imaginação
do ator e diretor de teatro Roberto
Marchese, estão sendo recebidos
no jardim centenário da Casa do
Barão, sede do Instituto Histórico e
Geográfico de São Vicente (IHGSV),
pelos índios que aqui habitavam.
Estamos falando da primeira En-

a primeira edição do espetáculo na
praia, em 1982. Também sem recursos financeiros, o espetáculo nos
jardins da Casa do Barão não conta
com atores globais, mas empolga o
público pela mensagem, disposição
e garra do elenco com a participação da comunidade. O médico e

Martim Afonso é aplaudido no
Instituto Histórico de São Vicente
cenação da Fundação da Vila de São
Vicente no IHGSV com a participação de cerca de 200 atores, sob o
comando de Marchese que dirigiu

músico Henrique Marx “viverá”
um Martim Afonso de menor estatura, mas com eloquência suficiente para convencer o público da
importância de sua missão.
São três dias de apresentações, 22, 23 e 24, portanto ainda
há tempo para conferir o espetá-

culo, sempre a partir das 19h.
Ingresso será trocado por um
quilo de alimento não perecível
(exceto sal e açúcar) que serão
doados ao Lar Vicentino e à Creche Sementinhas de Luz.
O IHGSV fica na Rua Frei Gaspar, 280, no Centro da cidade.
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Médicos peritos retomam atendimento
mas seguem em estado de greve
Divulgação/MR

P

ara que o nosso leitor possa entender a complexa situação dos médicos peritos
de todo o País, após quase cinco
meses de luta pelo atendimento às
suas reivindicações, o Governo
Federal pouco cedeu e o fim dessa queda de braço não está sendo
pior por causa das inúmeras iniciativas da categoria que, unida,
manteve-se firme em seus propósitos. Assim, o atendimento será
retomado a partir de 25 (segundafeira), apenas em perícias iniciais
para auxílio-doença e emergências,
abrangendo cerca de 1,4 milhões
de pessoas; entretanto, os demais
atendimentos como acidente de trabalho, invalidez e aposentadoria

especial permanecem paralisados.
“As negociações pouco avançaram ao longo desses cinco meses de intransigência da direção
do INSS” explica Caio Baddini de
Paula, delegado da Associação
Nacional dos Médicos Peritos
(ANMP), que representou o Litoral Paulista nas tensas negociações ocorridas em Brasília.
Ainda conforme a direção da
ANMP, a concordância para a retomada parcial do atendimento se
deu para que o canal de negociação não seja fechado definitivamente já que não houve nada de
excepcional no índice oferecido
aos profissionais pelo Governo, se
comparado às demais categorias.

Uma enquete realizada pela internet ratificou o descontentamento
quase unânime: 92% dos médicos
peritos que optaram pela manutenção do estado de greve.
Principal reivindicação - A
efetivação da redução da carga
horária de 40 horas para 30 horas
semanais é o principal pedido dos
médicos peritos, embora outras
reivindicações também sejam relevantes. “Essa é a reivindicação
básica. Trabalhamos incansavelmente para que haja bom senso
através do diálogo democrático
porque tanto os segurados quanto os médicos não podem ser prejudicados” – lembrou o delegado
da ANMP. (Mário Ribeiro)

Reeleito, Macaé toma posse em 12 de fevereiro
Vespasiano Rocha

Marcos Braz de Olique trabalhar à frente
veira, o Macaé, toma
do sindicato pela maposse em 12 de fevereinutenção do emprego.
ro próximo, para seu
A crise já bateu na nossegundo mandato na
sa porta e um exemplo
presidência do Sindicadisso são as demisto dos Trabalhadores
sões na Usiminas em
na Construção Civil,
Cubatão, com reflexo
Montagem e Manutenpara toda a Baixada
ção Industrial (SintraSantista, numa reação
comos). A solenidade
em cadeia. Outras inde posse da nova diredústrias, estão fechantoria será na sede do
do as portas. Serão miA posse de Macaé será no próximo mês
sindicato, na Rua Júlio
lhares de trabalhadoConceição, e na semana seguinte, gião, reflexo do que está aconte- res desempregados. Por essa radia 19, será realizado encontro fes- cendo no País.
zão a diretoria do Sintracomos trativo, no Ilha Porchat Club, em São
“Não temos dúvidas que 2016 balhará junto aos governos (muVicente.
será um ano muito difícil. Diante nicipal, estadual e federal) para a
Eleito com 74% dos votos do quadro que se apresenta, sem- criação de novos empregos, não
Macaé se diz muito preocupado pre em detrimento da classe traba- apenas na construção civil, mas
com o empobrecimento da re- lhadora, mais que nunca temos no geral”.

Caio Baddini explica o porque da manutenção do estado de greve

Transportes

VLT tem tarifa reajustada antes
de entrar em operação comercial
Ainda sem cobrança de tarifa,
o VLT-Veículo Leve sobre Trilhos,
circulando entre 9h e 16h, de segunda a sexta-feira, entre as estações Mascarenha de Moraes em
São Vicente e Pinheiro Machado,
em Santos, a partir do dia 31 deste
mês terá cobrança de tarifa. Faltando poucos dias para isso, a
EMTU-Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos, ainda não
informou o valor.
Antes mesmo do VLT entrar em
operação comercial já teve tarifas
reajustadas. Quando iniciaram as
primeiras obras para a implantação
do VLT, foi anunciado que a tarifa
custaria R$ 3,20 e a passagem in-

tegrada (VLT mais ônibus), seria
R$ 3,40. Em junho do ano passado, em visita às obras que em São
Vicente estão 95% concluídas, o
governador Geraldo Alckmin
(PSDB) anunciou novos valores
R$ 3,60 e R$ 3,80.
Atualmente as viagens, ainda
gratuitas tem percurso de aproximadamente 6,8km percorridos em
até 20 minutos. Até 30 de março
circulará das 9h às 16h, de 31 de
março a 31 de setembro, o horário
do atendido será estendido, passando a operar das 7h até às 19h.
A partir de setembro terá atendimento das 6h até às 23h, todos os
dias da semana.
Divulgação

Semana Martim Afonso
22 a 24 - 19h- Espetáculo Fundação da Vila de São Vicente
Ingresso: um quilo de alimento não perecível
22 a 24 - das 13h às 17h30 - Visita ao Museu Histórico e Geral da Cidade,
incluindo a Exposição ‘Clássicos no Museu’ Entrada gratuita
Dia 29 - 20h - Assinatura de Convênio de Cooperação Técnico-Cientifica com a UniSantos
- Abertura de Exposição “Memória Paulistana”, da pintora Cristiane Carbone
- Lançamento do Portal “Porto de Santos” - Armada no mar & Bandeiras na terra
abordagem sobre Educação Patrimonial, pelo Prof. Elcio Rogério Secomandi, Coronel de Artilharia Rfm
- Homenagem póstuma à Profa. Dra. Clotilde Paul, co-autora do projeto Educação Patrimonial com perfil militar colonial

A partir do próximo dia 31, viagem de VLT será tarifada. Valores
ainda não definidos

ÃO
EDUCAÇ

Curtas
Arquivo EA

Escola Docas – A Prefeitura
doou à Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp) o terreno
onde funcionou o Colégio Docas
(Rua Campo Melo, 130, Vila Mathias). A instituição de ensino superior construirá no local um prédio de sete andares para o desenvolvimento dos seus cursos e do
Serviço-Escola Integrado na área
da Saúde. O termo de doação foi
assinado no último dia 18 pela rei-
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Mongaguá

Escola instala sistema de
reuso de água
tora Soraya Soubhi e o prefeito
Paulo Alexandre Barbosa. Será
preservada a fachada e o telhado
do antigo imóvel.
Francisco Arrais/PMS

BONDE
Em razão do feriadão prolongado do final de semana, a Linha Turística do Bonde funcionará, excepcionalmente, na segunda-feira (25) das
10h às 17h. Na terça-feira, as passagens terão desconto de 50%. Custarão apenas meia-tarifa R$ 3,25 (o preço normal é R$ 6,50).

A EMEF Itaguaí, em Mongaguá, que passou por uma ampla reforma e ampliação, agora
conta com sistema de reuso de
água e teve sua capacidade de
atendimento dobrada. Até dezembro de 2015 a unidade trabalhava com 401 alunos, divididos em sete salas. Hoje, o local
conta com mais sete salas, amplas e climatizadas, num total de
14.
A implantação do sistema de
reuso de água é pioneiro em unidade de ensino na cidade e possivelmente na região, com o objetivo não apenas de economizar o precioso líquido, mas também de incentivar a população
através dos estudantes ao uso
consciente de água, diante da
escassez dos recursos hídricos
no mundo.
Além da ampliação das salas

Ronie Melo/PMM

Escola de Mongaguá, pioneira na instalação de sistema de reuso
de água

de aula, foram construidos dois
vestiários (masculino e feminino), um banheiro adaptado, sala
auxiliar para a quadra de esportes, que também ganhou cober-

tura de alvenaria (resistente à
ação do tempo), rede de prevenção a incêndio e adequação do
padrão elétrico.
(Divulgação)
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Quiloa mostra as raízes do
maracatu em Santos
Divulgação

P

ela primeira vez integrando
o Calendário Oficial da Cidade, o Maracatu Quiloa
está realizando a quarta edição de
sua Mostra de Arte e seu 11º cortejo em Santos, numa homenagem
à cultura popular de matriz africana, ao centenário da Nação de Maracatu Porto Rico e ao DJ santista
Wagner Parra (falecido no ano
passado).
O evento que reúne exposição,
oficina de dança e música, exibição
de filmes, performances, shows e
rodas de conversa. Termina neste
domingo (24) com o tradicional
cortejo a partir das 16h, com saída
da Praça Mauá seguindo pelas
ruas do Centro Histórico de Santos. Valorizando sempre o estandarte, no trajeto o Quiloa canta
composições próprias e das Nações do Maracatu Porto Rico e
Maracatu Encanto do Pina de Recife, que exercem influência no
grupo.
A corte do Quiloa representa os
desfiles do Carnaval pernambucano e é composta por rei, rainha,
baianas de branco, catirinas, batu-

Espaço Astral

Feira artesanal na
Vila de São Vicente
Termina neste domingo
(24), a feira artesanal no Parque Cultural Vila de São Vicente (Praça João Pessoa, s/nº Centro), promovida pelas associações ASCA e AME do
município.
A realização é da Secretaria
da Cultura (Secult), com organização do Conselho Municipal
de Políticas Culturais com os
objetivos de colaborar para com
as associações expositoras, for-

Divulgação

O Maracatu Quiloa em seu tradicional cortejo sairá pelas ruas
queiros, soldados romanos, caboclos, estandarte e brincantes. A
programação teve início no último
dia 20 e neste sábado (23), a programação se desenvolve no foyer
do teatro Municipal, na Av. Pinheiro Machado, 48, na Vila Mathias,
com a exposição “Negro folguedo
popular”, a partir das 11h; às 19h,
acontece o baque coletivo; às
20h30, exibição do curta metragem
“Cada ponto um pensamento: um
brincante de Maracatu em São Paulo” e às 21h30, muita música típica

com o DJ Silvio Luiz, o VJ Dino
Menezes e o grupo Coco de Oyá.
Toda programação é gratuita.
A abertura ocorre no Sesc com
a apresentação do músico pernambucano Siba, que apresenta seu
mais recente trabalho, ‘De Baile
Solto’. Na programação, outros
destaques são oficinas de arte urbana, construção de estandarte,
exposição com elementos de folguedos, baque coletivo e show
com os grupos Rebolo e Coco de
Oyá.

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

Silvia Helena
Desde o dia 20 de janeiro de
2016 às 13h27 estamos nos despedindo do Sol em Capricórnio,
para dar entrada ao arejamento e
a originalidade do signo de Aquário. Por todo o mês de fevereiro
estaremos mais antenados com
o momento presente, mas com
olhos no futuro, e com isso a
esperança. Também pode moti-

talecer o artesanato local e chamar atenção para o Parque, local que reproduz a arquitetura,
usos e costumes da Primeira
Cidade Brasileira colonizada por
portugueses.
Em cada casa do parque,
tem entre as peças artesanais,
obras alusivas á história do Município.
O Parque Cultural Vila de
São Vicente funciona de terça
a domingo, das 10h às 20h.

var todos nós a procurar novas
alternativas para solucionar antigos problemas. Coisas antigas e
tradicionais poderão ganhar alguma inovação. Aquário é o signo
da inovação, da originalidade.
Apesar de nos sentirmos ansiosos, devemos compreender que
tudo depende de um tempo de
germinação e maturação. Trabalhe
e dê tempo ao tempo. E tenha paciência e flexibilidade para lidar

com objeções e dificuldades. Difícil sim, mas tenham certeza que a
Terra já enfrentou momentos difíceis, como guerras e bombas atômicas.
É um signo do elemento ar,
voltado ao futuro, derramando sua
benção sobre uma terra árida. Se
você esteve se sentindo desconectado ultimamente ou caminhando sem saber para onde ir,
saiba que a Luz está retornando, e

isso sempre favorece aos que estão genuinamente conectados a
esse nosso grande planeta, pequeno aos olhos do Universo, mas
imenso aos nossos. Equilíbrio,
Reparação e Restauração estão à
caminho.
Urano regente de Aquário é

simplesmente o céu estrelado,
portanto, o planeta começa a se
fazer presente e a mãe Terra precisa de ajuda e nós vamos ter
que ajudar, fazendo nossa parte.
Podem pensar que não podemos
fazer nada, mas se cada um pensar de forma mais positiva, e levar amor ao seu ambiente de trabalho, familiar, de amigos, de vizinhos, faremos essa energia
transmutar o que Aquário significa AMIZADE... FRATERNIDADE E IGUALDADE
Silvia Helena - Astróloga
Tel: 3466-4500 - Site: www.stellium.jor.br
E-mail: silvia@stellium.jor.br

AL
CARNAV
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Santos antecipa Reinado de Momo para
ser homenageada na Marquês de Sapucaí
Arquivo/ESAGR

O

carnaval de 2016 será de
5 a 9 de fevereiro, mas a
Prefeitura de Santos antecipará e encurtará em uma semana a mais popular festa brasileira.
Os desfiles das escolas de samba
serão realizadas de 29 a 31 deste
janeiro. Essa mudança deve-se ao
fato de a cidade ser homenageada
pela Escola de Samba Acadêmicos
da Grande Rio, do Rio de Janeiro,
que será a quarta agremiação a
entrar no Sambódromo carioca,
aos 15 minutos da madrugada de
domingo (7 de fevereiro).
O prefeito santista já explicou
que essa alteração ocorreu em
atendimento ao pedido da Liga
Independente e Cultural das Escolas de Samba de Santos (Licess) para as agremiações da Cidade, possam participar dos desfiles do Rio de janeiro e de São
Paulo e para que os foliões san-

Confira a ordem dos desfiles em Santos
no Sambódromo Dráusio da Cruz,
na Zona Noroeste

Paloma Bernardi, Rainha da Bateria da Grande Rio
tistas possam acompanhar a homenagem.
Desde que foi escolhido o
samba de enredo “Fui no Itororó
beber água, não achei. Mas achei
a bela Santos, e por ela me apaixonei”, a troca de informações e visitas entre integrantes da escola

de Duque de Caxias (RJ) e Administração e agremiações santistas
se intensificou. A Grande Rio promete um desfile de ‘fechar a avenida’ e deixar jurados babando. E
tudo isso, garante o prefeito Paulo Alexandre, à custo zero para a
Administração.

SEXTA-FEIRA, 29 DE JANEIRO:
Pleiteantes: Unidos da Baixada
Mãos Entrelaçadas
Grupo Especial: Mocidade Independente do SambaVila Mathias
Padre Paulo
Brasil
SÁBADO, 30 DE JANEIRO:
Grupo 1 : Imperatriz Alvinegra
Dragões do Castelo
Grupo Especial: Real Mocidade
Mocidade Amazonense
Unidos dos Morros
X-9
União Imperial
DOMINGO, 31 DE JANEIRO:
Grupo de Acesso: Império da Vila
Bandeirantes do Saboó
Sangue Jovem
Zona Noroeste

Praia Grande

49 anos

Cidade continua em franco desenvolvimento

A

Divulgação/PMPG

o completar 49 anos
de emancipação político administrativa, Praia
Grande é sem sombra de dúvidas uma
cidade em contínuo
desenvolvimento
com obras públicas
e particulares em todos os bairros e
Mourão participou do 1º Fera – Festival de Esportes Radicais
ainda, com muita
99% das ruas abertas pavimenta- de fevereiro. No calendário de
área para ser ocupada.
Com cerca de 300 mil habitan- das. “Em 1993, no meu primeiro eventos, além de Solenidade Cítes, Praia Grande recebe anualmen- governo, Praia Grande não tinha vica, passeio ciclístico, corrida
te cerca de 10 mil novos morado- 20% de ruas pavimentadas. A noturna, audiência pública e inaures, atraídos pela infraestrutura maior parte das vias pavimenta- gurações nas áreas de saúde,
que inclui acesso aos serviços das atualmente passou por pro- obras e educação.
No dia 19, quando se comepúblicos municipais, vias pavi- jetos elaborados pela equipe da
mentadas, escolas municipais Prefeitura durante meus quatro mora o aniversário de Praia Grancom qualidade, sistema básico e mandatos. Foi preciso viabilizar de, em solenidade, foram homeemergencial de saúde, programas recursos, é difícil, mas fico feliz nageadas 48 personalidades (mosociais referenciais, além de bele- porque sei que atingirei a meta dos radores) do Município com a en99%”, destaca o prefeito.
trega da medalha de Honra ao
zas naturais.
Para celebrar o aniversário a Mérito e 60 receberam a cópia dos
Até o final deste mandato
(2016), o prefeito Alberto Mou- Administração programou uma decretos de
logradouros públicos que garão (PSDB) pretende entregar série de atividades com início no
último dia 17, e seguem até o dia 4 nharam nomes de moradores,

pessoas importantes para o desenvolvimento da cidade. Na ocasião, o prefeito Alberto Mourão
ainda entregou à população o
Nefro-PG (Centro de Nefrologia de
Praia Grande), que funcionará na
Av.
Presidente Costa e Silva, esquina com a Rua Guarujá, no bairro Boqueirão. Na sequência, mais
obras nas áreas de saúde e edu-

cação foram entregues.
Até 4 de fevereiro ainda serão
entregues três escolas municipais, três academias de saúde,
uma Unidade de Saúde da Família (Usafa), pavimentação de ruas,
Ecoponto, além da realização de
eventos como a Corrida Noturna
“Jovem Pan Nigth Run” e audiência preparatória do Plano Diretor 2016/2025.
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470 anos

“Crise é uma preocupação, mas da mesma
forma é um momento de oportunidades”
Marcelo Martins/PMS

C

Anderson Bianch

ompletando 470 anos de fundação e 177 de elevação à categoria de Cidade, Santos, segundo o prefeito Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), dribla a crise econômica
que assola o País, com criatividade.
Independentemente do momento
econômico, a Cidade comemora o aniversário em grande estilo, com uma
agenda de eventos culturais e esportivos, além da entrega de obras. A quantidade de obras em andamento (algumas em ritmo lento) nas ruas de diferentes bairros, parece caminhar na contramão do aperto financeiro, mas Santos tem o privilégio de ser administrada por um político que
caiu na simpatia de empresários da terra ao mar, do
lixo ao luxo.Nunca se viu
tantos colaborando com
Cidade como se vê agora.
Paulo Alexandre tem
conquistado a colaboração de empresários para a
realização de alguns eventos e obras a custo zero.
Além disso tem justificado porque a necessidade de se fazer
eventos para um público mais abastado em benefício dos menos aquinhoados, como é o caso do Baile Oficial da
Cidade, cuja renda no ano passado patrocinou a construção do centro de
Convivência do bairro Santa Maria e a
deste ano, será destinada à obra do
restaurante Bom Prato, na Vila Gilda,
ambos os bairros na Zona Noroeste.
Perguntamos ao prefeito qual a
maior preocupação com relação a Cidade na atual conjuntura econômica
nacional que afeta quase todos os setores e ele respondeu falando em criatividade e ações.
Paulo Alexandre – “Sem sombra
de dúvidas a crise é uma preocupação, mas da mesma forma é um momento de oportunidades. Ela exige do
poder público maior criatividade,
inovação para governar, para obter
recursos e manter os investimentos.
Fizemos uma série de ajustes e implantamos programas para reduzir o custeio da máquina administrativa, aumentar a qualidade dos serviços e o
investimento com o Cidadão. Programas como o Eficiência Total, Processos Digitais e o Participação Direta
de Resultados (PDR), desenvolvem
ações neste sentido, para garantir

Praias, destacadas pelo prefeito, na
foto abaixo, inaugurando a UPA Central

maior eficiência da gestão. O resultado foi o aumento da capacidade de
investimentos na Cidade. Estamos
garantindo um grande volume de investimentos em relação às últimas
décadas. Um bom exemplo neste sentido foi a entrega da UPA Central,
construída por uma parceira da Prefeitura, que é a Fundação Lusíada,

com investimentos de R$ 22 milhões”.
O prefeito que se preparava para
receber centenas de convidados para
o Baile da Cidade, disse que dos muitos lugares que representam a ‘cara’
de Santos, ele destaca a praia “... que
todo o santista e o turista gostam e
vem aproveitar. Acima de tudo, é o
espaço mais democrático e tem as
belezas naturais da nossa orla e dos
jardins. Caminhar ou ficar na areia é
um momento maravilhoso para refletir ou descansar e das vistas da Cidade gosto muito do Morro do Pacheco, que desde cedo convivo neste ambiente, e do Monte Serrat”.

Programação
23/01 - 20h30 - Baile Oficial da Cidade com o cantor Lulu Santos
Local: Mendes Convention Center
24/01 - 9h - 1ª Etapa do Campeonato Santista de Águas Abertas 2016
Local: Praia de Aparecida em frente ao Colégio Escolástica
Rosa
20h - Show com Lulu Santos
Praia do Gonzaga ao lado do Canal 2
26/01 - 8h - Ato Cívico junto ao Monumento a Braz Cubas
Praça da República
9h - Missa de aniversário
Igreja Nossa Senhora do Rosário – Praça Rui Barbosa
11h - Sessão Solene na Câmara de Santos
Orador: vereador Marcelo Del Bosco Amaral
Pça Tenente Mauro Batista de Miranda, 1 (Castelinho)
20h - Concerto da Orquestra Municipal de Santos com participação
da Roda de Samba do Ouro Verde
Teatro Coliseu – Rua Amador Bueno237
28/01 - 10h - Inauguração da Policlínica do Morro Santa Maria
Rua 10
14h30 - Lançamento da nova fase do Programa “Mãe Santista”
Fundo Social de Solidariedade - Av. Conselheiro Nébias, 388.

Carlos Pinto

Paschoal Carlos Magno:
não ao esquecimento
O último dia 13 de janeiro marcou os 110 anos de
nascimento de Paschoal Carlos Magno, o maior incentivador cultural deste País. A data passou batida e não vi
em nenhum órgão da imprensa brasileira, qualquer notificação sobre a data. Filho de imigrantes italianos, iniciou sua carreira no teatro como ator, em 1926, atuando
na peça “Abat-Jour”, e a partir de 1928 iniciou-se na
crítica teatral e literária. Formado em direito, logo iniciou
uma campanha para coletar fundos visando a construção da Casa do Estudante do Brasil, que foi inaugurada
em 1937, e até hoje faz parte do cenário carioca.
Em 1930 recebeu seu primeiro prêmio pela Academia
Brasileira de Letras, por sua peça “Pierrot”, cuja montagem esteve a cargo da companhia de Jaime Costa. Em
1946 teve seu texto, “Tomorrow Will Be Different”, encenado em Londres e outras capitais e cidades da Europa, obtendo boas críticas. Através do Teatro do Estudante do Brasil, que havia fundado, partiu para a montagem de “Hamlet” de Shakespeare, em 1948, com direção
do alemão Hoffmann Harnisch, espetáculo que revelou
o grande ator Sergio Cardoso. Já em 1949 cria o Festival
Shakespeare no Rio de Janeiro, com a encenação de
“Romeu e Julieta”; “Macbeth” e “Sonho de uma noite
de verão”.
Com o Teatro do Estudante do Brasil realiza em 1952
uma excursão pelo norte do País, e difunde a criação de
vários teatros de estudantes no norte e nordeste do
Brasil, semente que mais tarde se traduziria na realização de vários Festivais Nacionais de Teatro de Estudantes. O primeiro realizado em Recife, onde reuniu mais
de 800 participantes, tendo realizado o segundo em Santos, onde revelou Plinio Marcos, José Celso Martinez
Correia, Etty Fraser, Carlos Queiroz Teles, Renato Borghi e tantos outros artistas, alguns dos quais ainda brilham nos teatros do País.
Em 1964, com a entrada do Regime de Exceção, foi
afastado da carreira diplomática, e em 1974 inicia o projeto da Barca da Cultura, que desceu o Rio São Francisco, a partir de Pirapora até Juazeiro.
Sua última grande realização foi a criação da Aldeia
de Arcozêlo, em uma antiga fazenda de Paty do Alferes,
que pretendia transformar em uma Universidade das
Artes. Seu projeto nunca recebeu o necessário apoio
dos órgãos culturais brasileiros, e recentemente teve
seu espaço interditado pelo Ministério Público Federal,
pois seus imóveis estão em ruínas. Paschoal Carlos
Magno é também Cidadão Santista, através de propositura do então vereador Odair Viegas, aprovado pela
Câmara Municipal de Santos.
Boa parte do meu conhecimento na área das artes
cênicas devo a ele, a quem sou muito grato pelas oportunidades que me criou, razão pela qual, através destas
recordações presto minha homenagem a este homem
que trabalhou para tirar o País das trevas do obscurantismo cultural.
* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

