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A partir de 1º de janeiro/2017 cinco cidades da Baixada Santista estarão sob nova direção (Bertioga, Cubatão, Guarujá, Peruíbe e São Vicente) e quatro
continuarão sob a mesma administração (Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande e Santos).
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Desejando a todos
um Feliz Natal e um
Ano Novo de
realizações e paz,
a equipe do
Espaço Aberto
interrompe suas
atividades em
23 de dezembro,
retornando em 5 de
janeiro de 2017.
A edição online
www.jornal
espacoaberto.com
não sofrerá
interrupção.
Hospital dos
Estivadores
é inaugurado
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Raimundo Rosa

Beneficência
implanta Projeto
de Humanização
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EDITORIAL
A judicialização da política, prática que vem descumprimento da ordem judicial e, mais
se acentuando nos últimos tempos e cujos resul- ainda, com a posterior decisão do STF de
tados não são os mais satisfatórios, foi uma das manter Renan no cargo, mas o afastou da
marcas deste 2016 que está se encerrando. Se linha sucessória do presidente da República,
de um lado no plano político os Parlamentos e os caso houvesse necessidade. Isso porque ReExecutivos, em todos os níveis, Federal, Estadu- nan é réu em processo do Supremo.
al e Municipal, pecam exageradamente, o JudiO ministro Luiz Fux também protagoniciário também revela suas mazelas. E isso ficou zou uma queda de braço com a Câmara, ao
bem evidenciado a partir de algumas decisões anular a votação do chamado pacote antido Supremo Tribunal Federal (STF).
corrupção, sob o entendimento de que a proUm dos fatos mais marcantes de 2016, o im- posta, de iniciativa popular, havia sido desfipeachment da então presidengurada. Aliás a proposta foi iniJudicialização
te Dilma Rousseff, começou e
ciativa do Ministério Público
terminou de forma judicializaFederal. Sobre esta questão o
da política foi a
da. Há que se registrar que a
plenário do STF vai decidir.
marca de 2016
própria instauração do procesMas a decisão não deixou de
so passou pelo STF que deu entendimento di- ser uma interferência do Judiciário no Legisverso ao regimento da Câmara dos Deputados, lativo, independentemente de a lei aprovada
ao declarar, pelo voto do ministro Luiz Roberto pela Câmara ter sido desfigurada ou não; se
Barroso que caberia ao Senado, receber ou não é boa ou não.
o processo. A Câmara instaura e o Senado julPelo que foi demonstrado neste ano não
ga. Esta é a regra.
se pode esperar muito do STF em 2017, um
O que se viu na Suprema Corte foi uma Tribunal essencialmente político. Muito se fala
verdadeira fogueira de vaidades, culminando, em reforma política, com uma nova Constirecentemente, com a desastrosa decisão mo- tuinte. Se vier, terá que mexer no Supremo.
nocrática do ministro Marco Aurélio Mello de A forma de nomeação de ministros pelo preafastar o presidente do Senado, Renan Ca- sidente da República já se esgotou. Não atenlheiros (PMDB). A Nação assistiu aturdida o de mais os interesses da Nação.

Espaço Aberto

“Falar em Advento e Natal é como
relacionar Utopia e realidade”
* Dom Tarcísio Scaramussa, SD

A gente sonha e precisa sonhar. O tempo do Advento alimenta em nós a utopia do Messias, a esperança da justiça que
vem de Deus. Que experiência boa a que podemos viver
neste tempo, pois nos preparamos para a vinda de Cristo e
de seu Reino.
No Natal celebramos a realidade do mistério de Cristo
que veio habitar entre nós, e de
seu Reino já presente. A salvação que vem de Deus não é
um sonho ou uma utopia fantasiosa, mas a presença de Deus

em nosso meio. Não estamos
sozinhos, mas fazemos parte de
um projeto de vida que Deus
tem para a humanidade.
Por isso, o cristão caminha
na esperança, e se compromete com a realidade.
As pessoas vivendo como
irmãos, é utopia? Se vivemos a
fraternidade, isso começa a ser
realidade!
Os pobres sendo promovidos, é utopia? O gesto de partilha e a solidariedade para com
eles e por seus direitos já inaugura esta realidade!
O fim da violência e do ódio,
é utopia? A busca do diálogo e
a vivência da paz são atitudes

que mostram a mudança desta
realidade!
Parece pouco o que podemos fazer? O Reino de Deus é
como uma pequena semente
lançada na terra, disse Jesus.
Depois ela cresce!
O Advento alimenta em nós
esta Utopia do Reino que cresce a partir de uma pequena semente! O Natal de Jesus Cristo nos garante que o Reino
cresce com o poder de Deus!
Feliz Natal! Com a esperança renovada e a paz de
quem é amado por Deus!
*Dom Tarcísio Scaramussa, SDB
– Bispo Diocesano de Santos

Caixinha de surpresa
No próximo dia 1º de janeiro, tomam posse os políticos municipais eleitos para os cargos de prefeito e vereadores. Estes
últimos, enfrentam na mesma data, outra disputa, a eleição para
a presidência das Câmaras. Em passado recente esta era a eleição mais tensa dos candidatos, com direito a sequestros, internações e até cárcere privado para garantir o voto.
Para os jornalistas que acompanhavam os trabalhos das
Câmaras era uma aventura, pois tudo podia acontecer, de traições a brigas, passando por acusações e até sopapos e rancores para o resto da vida. Hoje, essa eleição está mais amena, com
grande parte dos Legislativos tendo acordos fechados com
muita antecedência. Isso no entanto não inviabiliza grande disputa interna que passa sempre pelo crivo do prefeito.
Adjunto
Embora não tenha sido anunciado oficialmente, Paulo Eduardo
Costa, deverá ser o secretário adjunto da Secretaria de Cultura de
São Vicente. Culto, eclético, apoiador das artes, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de
São Vicente, além de participar
da diretoria do Golf Club e do Jockey Club, entre outras entidades, Paulo é pessoa das mais conhecidas em todos os setores e
camadas sociais da cidade.
Adjunto?
Corre pelas ruas a informação de
que o advogado Fábio Lopes será
o titular da pasta e o Paulo, profundo conhecedor das artes lhe dará,
como adjunto, grande suporte para
tocar a pasta. Com a palavra o prefeito eleito Pedro Gouvêa (PMDB).
Louvor
Ainda falando da Secult de São
Vicente, o atual titular, Amaury
Alves se despede com a sensação de dever cumprido. Elogiadíssimo, Amaury dinamizou a
cultura vicentina através de várias iniciativas. Parabéns!
Campanha
Um movimento em São Vicente
trabalha para ver o vice-governador (ex-prefeito da cidade)
Márcio França (PSB), suceder
Geraldo Alckmin (PSDB) no governo de São Paulo, sendo eleito pelo povo em 2018. O grupo
não leva em consideração a sucessão por afastamento de Alckmin, para concorrer à presidência da República (se outros caciques do PSDB deixarem).
Triste, mas...
O vereador santista mais votado

na história política de Santos,
Kenny Mendes (PSDB) - reeleito com 24.765 votos - ficou triste
e inconformado pela acusação de
falsidade ideológica por parte do
Ministério Público Federal
(MPF). Segundo a Justiça,
Kenny não tem dupla nacionalidade (canadense e brasileira)
como diz. A acusação é de que
ele teria usado documentos falso para ser reconhecido como
brasileiro.
...feliz
O vereador se diz triste pela acusação, mas feliz pela oportunidade oficial de poder provar que
tem, não apenas duas, mas três
nacionalidades: canadense (nascimento), portuguesa (por parte
dos pais) e brasileira (emitida
pelas autoridades brasileiras por
solicitação de seu pai, falecido
recentemente). Além disso, ressalta Kenny: “...sou casado com
uma brasileira e tenho filho (20
anos) brasileiro. Já apresentei
minha defesa e com o tempo tenho certeza que tudo será resolvido e esclarecido”.
Adeus
O ano de 2016 tem sido particularmente triste para a família “Espaço Aberto”. Além da perda de
parentes, em dezembro nos despedimos de um grande amigo,
uma lenda no sindicalismo brasileiro, o ex-presidente do Sindicato dos Estivadores, Vanderlei
José da Silva. Neste mês que finda, a região registrou também a
morte de outro sindicalista, Marcelo Marques, ex-presidente do
Sindisan, também do ex-prefeito
de São Vicente, Tércio Garcia.
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Praia Grande

Cidade completará 50 anos
As comemorações já começaram
Fotos: Divulgação

P

raia Grande comemora
50 anos no próximo mês,
mas as festividades já
começaram e seguem até 28
de janeiro com inaugurações,
shows, atividades de lazer e
ações de segurança.
Para comemorar esse meio
século de emancipação político-administrativa da Cidade, o
prefeito Alberto Mourão não
está economizando na programação porque segundo ele,
tudo foi planejado com muita
antecedência. São dezenas de
inaugurações nas áreas de educação, saúde, promoção social, obras, meio ambiente, serviços urbanos, segurança e
mobilidade urbana que vão
melhorar a qualidade de vida
dos mais de 300 mil moradores
dos 32 bairros do município.
A programação de shows
que prestigia artistas da região,

Dezembro
28 - Aline Barros – Kartódromo Municipal (ingressos trocados)
29 - Padre Fabio de Melo – Kartódromo Municipal
(ingressos trocados)
Janeiro
6 - Nayara Azevedo – Kartódromo Municipal (ingressos pagos)
7 - Anitta – Kartódromo Municipal (ingressos pagos)
8 - NX Zero – Espaço Alvorada (gratuito)
Aline Barros e Padre Fábio de Melo, fazem os primeiros shows

também trará cantores conhecidos nacionalmente. A segunda edição do Festival de Esportes Radicais (Fera) vai reunir
esportistas de vários segmentos de radicais e muita música,
e o projeto Estação Verão, que
já se tornou tradição na Cidade, vai proporcionar diversas
atividades para toda a família.
Shows - Os ingressos pagos
para os shows custarão R$20 a

inteira e R$10 a meia entrada.
Para os shows gratuitos, os ingressos serão trocados por doações de fraldas ou alimentos não
perecíveis. Em ambos os casos
a compra ou doação serão realizadas na bilheteria do Kartódromo Municipal (Rua José Bonifácio, s/nº, Bairro Sítio do Campo, em frente ao Terminal Rodoviário Tude Bastos) e em pontos de venda autorizados.

Ronaldo Andrade/Divulgação

Em Santos, policiais se apresentaram no 6º BPMI
Praia Grande recebeu mais 360
policiais, São Vicente, cerca de 300
militares, que a exemplo das demais cidades contempladas pela
Operação Verão terá o policiamento reforçado nos locais de visitação turística. Praias e centros his-

13 - Gustavo Lima – Kartódromo Municipal (ingressos pagos)
18 - Mumuzinho – Kartódromo Municipal (ingressos pagos)
19 - Luan Santana – Kartódromo Municipal (ingressos trocados)
20 - Turma do Pagode – Kartódromo Municipal (ingressos pagos)
21 - Pedro Paulo e Alex – Kartódromo Municipal (ingressos pagos)
26 - Banda Malta – Feira do bairro Caiçara (gratuito)
27 - João Bosco e Vinícius – Kartódromo Municipal
(ingressos pagos)
28 - Bruno e Barreto – Kartódromo Municipal (ingressos pagos)

São Vicente

Operação Verão
Com o objetivo de reforçar o
policiamento na região durante a
temporada de verão, o Governo do
Estado de São Paulo deu início à
Operação Verão 2016/2017, que
reforçará a segurança de 16 municípios do litoral sul e norte, com
mais 2.702 policiais militares, até 5
de fevereiro.
Santos conta com mais 323
policiais militares nas ruas reforçando o policiamento da cidade,
realizado pela Polícia Militar e
Guarda Municipal. Esta última já
conta com 15 viaturas e seis motos em patrulha pela avenida da
orla ou estacionadas próximas aos
canais e em locais como o Parque
Roberto Mário Santini (emissário),
Posto 2, Fonte do Sapo (Aparecida) e o Aquário (Ponta da Praia).
Na Praça Santo Antônio do Embaré, em frente à Igreja e aos quiosques, fica o ônibus do programa
Crack é Possível Vencer.

12 - Xande de Pilares – Feira do bairro Samambaia (gratuito)

tóricos serão os locais mais visados pelo reforço policial.
O esquema de segurança das
cidades que recebem nesse período um grande número e turistas
envolvem também policiais civis e
guardas municipais.

Festa Verão na Praia do Itararé

Promovida pela APAE de São
Vicente, a Festa Verão, realizada na
Praia do Itararé (ao lado do teleférico), acontece de segunda a segunda, das 17h à meia-noite, inclusive durante as festas de Natal
e Réveillon.
Além dos tradicionais estandes
com os mais variados produtos,
entre roupas, bijuterias e artesana-

tos a preços especiais, o evento
conta com restaurantes e o Parque
de Diversões Millenium com brinquedos que atendem da criança ao
adulto. Um dos destaques da festa
são os doces considerados os maiores do mundo encontrados na barraca Cabaña do Sul. As iguarias pesam de 25 a 60 quilos (foto). A festa
prossegue até o dia 5 de fevereiro.
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Beneficência Portuguesa - humanização em destaque
Fotos: Alexandre Neves

A

Sociedade Portuguesa de
Beneficência de Santos
vem implantando, gradativamente, um amplo projeto de
humanização idealizado em duas
vertentes: pacientes e funcionários.
Nascido da observação de um
grupo de funcionários o projeto
que recebeu o apoio da diretoria,
tem por objetivo tornar o dia a dia
das pessoas (pacientes internados e outros usuários do serviço
médico hospitalar, além de funcionários) mais ameno.
A preocupação é levar mais
conforto às pessoas, especialmente às internadas, afinal, a grande maioria não tem a companhia
de um familiar durante o período
de internação e não são poucos
os que entristecem pela saudade
dos parentes, de seus animais de
estimação, de seu cantinho especial… E não são poucos também,
os que mesmo cercados de cuidados, carecem de um carinho, de

afago que os façam
sentir-se únicos, especiais.
A diretoria da Beneficência sob a presidência de Ademir Pestana
apoiou o projeto porque entende que não
basta apenas cuidar do
físico, mas há que se
preocupar também com
o psicológico, e tem
procurado, também, se
envolver nas atividades, bem como médicos
dos mais diferentes setores que
já se dispuseram a colaborar com
as ações.
O Projeto de Humanização da
Beneficência que envolve pet terapia, animação, balé, música, canto coral, leitura, poesia e muito
mais, começou com a participação
da ONG “Tchau Dodói”. Formada
por profissionais das mais diferentes áreas, a ONG tem por objetivo
promover a humanização no am-

A bailarina Isabela se apresentando

Jade, da equipe Cão Amor
biente hospitalar utilizando a figura
lúdica do palhaço, para levar alegria às pessoas, especialmente às
acamadas e seus familiares.
A pet terapia em parceria com
a ONG Cão Amor tem feito a grande diferença junto a todos que por
razões diversas vão à Beneficência Portuguesa. Em uma visita experimental, as cadelas Aisha e
Jade, guiadas por seus proprietários e adestradores fizeram sucesso absoluto, conseguindo despertar algumas pessoas da letargia de
um leito hospitalar
O programa conta também com
a participação da bailarina clássica Isabela Procópio que leva através da sua arte, lirismo aos ambientes mais improváveis do hospital, como a Quimioterapia e a Radioterapia. A participação da bailarina com seus gestos suaves,
leva leveza e inspiração aos pacientes e acompanhantes desses
setores, ratificando que em todas
as situações, sempre nos é possível sonhar.
A música é sem sombra de dúvidas um bálsamo e cabe em qual-

Daniel, o flautista

Doutores da “Tchau Dodói”
quer ambiente. Isso fica provado
na Beneficência, com a participação do jovem flautista Daniel Ribeiro, que a convite do cardiologista Philipe Saccab se apresenta
às sextas-feiras nas CTIs (unidades de tratamento intensivo) da
Instituição.
Em 2017, novas etapas do projeto serão implantadas, entre elas,
Canto Coral, Dose Certa (comportamento/etiqueta), ampliação do

Corredor da Fama “Sou Benê”
(painel com foto dos funcionários com mais tempo de serviço).
Ainda, atividades culturais, uma
delas Projeto Martins Fontes em
parceria com a Spectra Filmes e
também, ações relacionadas ao
meio ambiente e às aves (no jardim principal da Beneficência já
foram catalogadas cerca de 40
espécies de pássaros, também
gaviões.

Praia Grande

Residência Médica
CANTATA DE NATAL
23/12 - 18h30 - Desfile de Moda (mostra do Curso de Corte e Costura do IHGSV)
19h - Chegada do Papai Noel
- Encerramento da Cantata de Natal com
Coral Vicentino
Coral Celebration Kids
Coral Celebration
05/01/2017 - 19h - Vernissage da Exposição
“Democracia das Américas e Encenação”

A classificação final do Programa de Residência Médica de
Praia Grande será divulgada no
próximo dia 27. Os dados estarão disponíveis no endereço eletrônico www.praiagrande.
sp.gov.br, dentro da aba Programa de Residência Médica.
Praia Grande é o único município da Baixada Santista que
aderiu ao programa do Governo

Federal. A atuação dos médicos
oriundos da iniciativa e que já
estão na Cidade foi destinada
para Atenção Básica. O setor é
responsável pelos atendimentos
primários nas Usafas e Multiclínicas que evitam procedimentos
mais complexos através de acompanhamento médico com consultas. Cerca de 40 médicos participaram da prova.

ÃO
EDUCAÇ

Banda de Cubatão vence
concurso de fanfarras
A Banda Estudantil da UME
Padre José de Anchieta, em Cubatão foi a campeã do VI Concurso
de Fanfarras e Bandas (Cofaban),
realizado na cidade de Itaquera.
Sob a regência do maestro Luiz
Carlos Araújo, ela foi a favorita
entre as dez bandas concorrentes.
Segundo o maestro a comemoração teve um significado especial “porque há 24 anos a cidade não
trazia um troféu nesta categoria.

Estamos comemorando duplamente. Fomos em 28 componentes e
recebemos nota 10 de todos os
sete jurados”.
O prefeito interino Aguinaldo
Araújo fez questão de receber os
integrantes da banda em seu gabinete para, pessoalmente, parabenizá-los. “Vocês são motivo de orgulho para nossa cidade. Tenho certeza que tudo isso aconteceu com
muita luta e persistência”, disse.
Divulgação/PMC

A banda é patrocinada pela Unipar Carbocloro, por meio da Lei
do Incentivo Estadual - Proac/ICMS
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Professora da Comissão da Paz de Santos
leva sua experiência aos Estados Unidos
Divulgação

Especialista em Cultura de Paz
e Não Violência, a professora Helena Lourenço, membro da Comissão da Paz de Santos, esteve neste mês, nos Estados Unidos, para
falar sobre o trabalho que desenvolve na cidade. Entre as ações
elencadas estão as atividades desenvolvidas em todo o Brasil por
uma ONG Brasileira de Folclore –
da qual Helena é uma das fundadoras – e a sala de amamentação
que funciona dentro da Universidade Paulista, UNIP, atendendo
alunas e funcionárias. A palestra
foi realizada no município de New
Haven, estado de Conecticut, a
cerca de duas horas de Nova York.
Helena se reuniu com a Comissão da Paz de New Haven na Biblioteca Pública da cidade, onde
falou sobre a Comissão da Paz de
Santos, criada pela Prefeitura em
parceria com a sociedade civil, e o
desafio em reforçar o trabalho social no município, diminuindo assim a incidência de violência. A
questão da igualdade racial, tra-

Helena é professora e mestre dos cursos de Turismo
e Tecnólogos da UNIP
balho contra o preconceito, homofobia e violência contra a mulher
foram alguns temas abordados.
Também falou sobre as experiências da ABRASOFFA, Associação Brasileira de Organizadores
de Festivais de Folclore e Artes
Populares, que preside e cujo objetivo é difundir a cultura de paz
em todas as ações realizadas no

País, reunindo diferentes povos
em um único lugar, compartilhando culturas e saberes. Em 2010,
esta Associação foi a entidade brasileira responsável pela elaboração
do Relatório Mundial sobre o trabalho pela paz desenvolvido por
entidades da sociedade civil. O
Relatório foi entregue à ONU, no
mesmo ano.

PÁGINA 6 - ESPAÇO ABERTO/DEZEMBRO

DE

2016

D
VARIEDA

ES

Bailarina de Praia Grande
disputará festival na Alemanha
Aos 14 anos, Julia Mota Pera realiza sonho
de dançar fora do Brasil pela primeira vez

A

Espaço Astral

Em fevereiro Julia embarca para a Alemanha

alemão tem tudo para ser apenas o primeiro capítulo da concretização de outro objetivo de
vida da jovem, a de uma carreira internacional.
Nos últimos anos Julia tem
se destacado no cenário nacional. Venceu alguns festivais,
como o de Joinville, um dos
principais do País, e atingiu, antes do esperado, uma maturidade em cima dos palcos característica de grandes artistas. Pro-

“Cracolândia:
Território do Abraço”
Reprodução

Divulgação

os 14 anos, a bailarina
Julia Mota Pera, de
Praia Grande, está prestes a realizar um de seus grandes sonhos, se apresentar fora
do País. Em fevereiro de 2017,
a jovem disputará o tradicional
Festival Internacional de Dança
Tanzolymp, realizado anualmente em Berlim, na Alemanha.
Unindo o talento natural que
demonstra nos palcos por onde
passa, a dedicação e disciplina
diária em aperfeiçoar seus movimentos, a experiência em solo

Lançamento

va disso é que foi aprovada na
seletiva da Escola de Teatro Bolshoi no Brasil, localizada em
Santa Catarina, única filial do tradicional, consagrado e respeitado grupo russo.
Julia é um exemplo para as
bailarinas mais jovens do Studio
de Dança Aracy de Almeida, localizado no Bairro Boqueirão, em
Praia Grande, local que ela considera sua segunda casa, porque
ali, dança desde os seis anos.

O livro “Cracolândia: Território do Abraço”, do jornalista santista Lincoln Spada, tem
lançamento na próxima
quinta-feira (29), às
19h30, na Livraria da
Vila, no Shopping JK
Iguatemi (Av. Pres. Juscelino Kubitschek,
2.041, 2º andar, Itaim
Bibi, São Paulo). A obra
que retrata a experiência
da Adesaf – Associação
de Desenvolvimento
Econômico e Social às
Famílias no programa
De Braços Abertos, entre 2014 e 2016, na capital paulista.
De Braços Abertos é
a alternativa inédita, no País, de
redução de danos com baixa exigência desenvolvida pela Prefeitura de São Paulo desde janeiro
de 2014, na área popularizada
como Cracolândia. A Adesaf assumiu a partir de setembro do mesmo ano a gestão do programa no
âmbito do trabalho. O jornalista

SIGNO DO MÊS: CAPRICÓRNIO
22 de dezembro - 20 de janeiro

Silvia Helena
Na última quarta-feira (21), às
8h44, ou melhor, às 7h44, (horário de verão), o Sol passou pelo
zero grau do signo de Capricórnio, abrindo, portanto, a estação do inverno no Hemisfério
Norte, e do verão do Hemisfério
Sul. O Solstício é o nome que se
dá à entrada dessas duas estações.
Durante o Solstício de verão, os dias são mais longos do
que as noites e há uma predominância de luz na alternância
claro-escuro dos ciclos da natureza. A chegada do Solstício
de verão era comemorada com
muita alegria e renovação de
vida. Muitos festivais e rituais
foram criados para celebrar o re-

torno da luz.
O signo de Capricórnio, como
sua própria simbologia que é a
cabra montanhesa, tem a ambição
de chegar ao topo da montanha,
mas com calma e paciência, pois
o ano no calendário se inicia e o
ano astral só começa em março, e
ai já determinamos a calma e a paciência de realmente colocar objetivos na nossa vida.
Tudo que pensarmos agora
será com responsabilidade e confiança e será cobrado, pois Capricórnio tem a regência de Saturno o tempo, Cronos, tudo tem
seu tempo, e principalmente nesse ano de 2016 que tivemos como
palavra chave a ansiedade. Em
2017 a paciência capricorniana,
nos determinará essa estruturação, mas depois falamos mais nis-

so. Agora vamos saudar Capricórnio.
Capricórnio é um signo do elemento Terra, portanto mais sólido,
nos preocupando com a nossa
carreira profissional, mais não podemos esquecer que tudo precisa
de segurança, mesmo com calma e
devagar, chega-se ao topo de acordo com nossos objetivos fortes e
firmes. A mente e a energia capricorniana são extremamente racionais e sérias, e seus padrões de
pensamentos são construtivos e
tem uma grande habilidade de planejar cada detalhe, tudo com limites. Por isso leve a vida de forma
mais leve, não cobre tanto a sua
responsabilidade porque tudo
pode e deve ser mudado e reformulado.
Capricórnio o senhor do tem-

po, do carma, das representações
de responsabilidade, por isso sentimos esse momento mais melancólico, mas vamos transmutá-lo e
crescer com cada passo de maturidade que nos evolui, pois errar
todos erramos... o que não podemos é ficar nos punindo.
Cismas e desconfianças poderão nos deixar mais investigativos.
Pensamentos obsessivos poderão
nos levar em busca da verdade,
mas também causar estresse mental. Também poderá ser um momento de reavaliação.
Como já disse capricórnio é a
responsabilidade, por isso nessa
época do ano tinha os festivais e

acompanhou a Adesaf no trabalho e guia o leitor ao contexto sócio-histórico do bairro e das drogas.
Além de entrevistas, o livro
conta com imagens da fotógrafa
Bruna Stephanie e tem como base
dezenas de pesquisas acadêmicas
e de reportagens.

agora as festas de final de ano
para pensar, ter cautela para falar e questionar. Será preciso cuidado com as palavras. Algo que
escrevermos ou falarmos poderá desencadear lutas de poder
ou despertar a hostilidade de
outras pessoas. Não exagere nas
expectativas e evite fazer qualquer coisa sem ter um bom planejamento.
Não despreze detalhes, que
poderão ser a diferença entre o
sucesso e o fracasso. E não espere demais dos outros. Tenha
em mente que outras pessoas
poderão frustrar seus desejos.
Capricórnio é a preservação, não
desconfiança.
Vamos nos lembrar dessa frase: TUDO TEM SEU TEMPO!!!
Essa é a pura energia de Capricórnio!!!
Silvia Helena - Astróloga
Tel: 3466-4500 - Site: www.stellium.jor.br
E-mail: silvia@stellium.jor.br
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39 anos de
formatura
O encontro anual da
Turma de 1977 da
Facos - Faculdade
de Comunicação da
UniSantos é sempre
uma grande festa.
José Luiz Louzada,
Léa Geiger Xavier e
Joaquim Ordonez
não faltam à
tradicional
comemoração.

Vencedor do 5º
Revela Bertioga,
o fotógrafo
santista Eddie
Gomes com o
prefeito Mauro
Orlandini,
durante a
premiação.

Rosângela Oliveira Santos,
a fada das tesouras e dos
mistérios para tornar os
cabelos mais bonitos e
sedosos, valorizando rostos
e elevando a autoestima do
‘mulheril’ lá no alto

Os jornalistas Luiz Carlos
Ferraz e Ivanici Rodrigues,
no encontro de 39 anos da
Turma de 1977 da Facos.
Ele, autor do livro “Passos do
Amor”, o 6º da série que
relata suas peregrinações
pelo Caminho de Santiago e
ela, a sorteada com um
exemplar da obra.

* Mesmo sem as tradicionais tendas ao longo da orla, Santos tem
garantida a programação de verão desenvolvida pela Secretaria
Municipal de Cultura (Secult). As atividades entre os dias 5 de
janeiro e 28 de fevereiro contemplam diversos bairros, com performances gratuitas para a população e turistas, que englobam
música, dança, teatro, arte circense, literatura e contação de histórias, privilegiando o trabalho de artistas locais.

Queima de fogos
Arquivo/Divulgação

Fogos silenciosos. Quando?
Numa das últimas sessões do
ano, a Câmara Municipal de Santos aprovou por unanimidade,
projeto que institui fogos silenciosos, mas a barulheira continua,
pelo menos neste ano, porque
agora, depende do prefeito Paulo
Alexandre Barbosa (PSDB) se sanciona ou não a propositura. Ele tem
15 dias para decidir pela sanção
ou veto da matéria. Ou seja, vai se
manifestar somente em 2017 e a
queima de fogos na virada do ano
(2016/2017), já está garantida, mesmo sob a alegação de falta de verba por parte da Prefeitura.
O projeto é de autoria do vereador Benedito Furtado (PSB) que
tem na defesa animal seu grande
alicerce na política. “Há exatamen-

te um ano apresentei projeto de lei
que tem como objetivo proibir fogos barulhentos em Santos, finalmente foi apreciado pelo plenário
da Câmara e espero que até meados de março próximo esteja aprovado e sancionado pelo prefeito.
É esperar para conferir”, disse o
vereador.
Furtado justificou o projeto
alegando ser a queima de fogos,
um hábito cultural extremamente
cruel em relação aos animais, especialmente os cães, gatos e aves
em razão da anatomia de seu aparelho auditivo, extremamente sensível.
“Quem possui animais domésticos conhece o terror que representa para eles o estrondo de ro-

jões. Muitos tutores renunciam a
sair de casa, em datas como o réveillon, para diminuir o estresse
dos bichos e minimizar acidentes
que costumam acontecer quando
os animais entram em pânico pelo
espocar dos fogos, especialmente rojões. Dezenas de mortes, enforcamentos em coleiras/enforcadores, fugas desesperadas, quedas de janelas, automutilação, distúrbios digestivos, acontecem na
passagem do ano, porque o barulho excessivo para os cães é insuportável, muitas vezes enlouquecedor” concluiu o vereador.
Agora, só depende do prefeito
Paulo Alexandre Barbosa que confirmou a queima de fogos de Réveillon em parceria com a iniciativa

Animais sofrem com estrondo dos rojões
privada. Segundo ele, a custo zero
para a administração. Barbosa informou apenas o santo (empresa
de logística VLI), mas não o valor
do milagre. O show pirotécnico terá
duração de 16 minutos, com dispa-

ros realizados de dez embarcações
ao longo da orla. Também serão
contemplados os bairros de Caruara, Monte Cabrão, Ilha Diana, Chapadão do Cruzeiro (Morro São Bento) e Ilhéu Alto (ZN).
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Complexo Hospitalar dos Estivadores
começa a atender parcialmente

Carlos Pinto

Fotos: Susan Hortas/PMS

I

naugurado, o Complexo Hospitalar dos Estivadores começa a atender parcialmente e muda a paisagem de Santos e a realidade, não apenas da Cidade, mas da região, com relação ao atendimento médico-hospitalar, propiciando a redução do déficit
de leitos hospitalares.
O hospital que teve a inauguração
por vezes adiada passa, a partir da
inauguração, a atender através da Maternidade, as pacientes em trabalho de
parto que não apresentam risco. O setor oferece 18 leitos de alojamento conjunto, 10 leitos de terapia intensiva e
de cuidados intermediários neonatais,
3 suítes PPP (pré-parto, parto e pósparto) e 1 sala de centro obstétrico.
Segundo a Prefeitura, gradativamente, serão realizados até 150 partos ao
mês e 30 internações em terapia intensiva e cuidados intermediários neonatais ao mês – todos regulados pela
Central de Vagas do município.
O evento contou com a presença
do governador Geraldo Alckmin
(PSDB), do Ministro da justiça e Cidadania, Alexandre Marques (representando o Governo Federal e responsável pelo anúncio de verba da União) e

As notícias do
fundo do poço

Governador Geraldo Alckimin cumprimenta o prefeito Paulo Alexandre
pelo empenho para o funcionamento do hospital

várias outras autoridades recepcionadas pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa (PSDB) que anunciou que nos
próximos meses, a previsão é iniciar
juntamente com a maternidade os cuidados clínicos de adultos com a abertura de 50 leitos de internação e 10 leitos de terapia intensiva.
A expectativa é a de que o hospital
esteja funcionando em sua totalidade
no período de 18 meses.

Autoridades visitam a Maternidade

O governador Geraldo Alckmin ressaltou a grandeza do novo hospital.
“Essa é uma grande conquista para a
cidade de Santos e para a Baixada
Santista Eu disse ao Paulo Alexandre Barbosa para contar conosco e
reafirmo que seremos parceiros desse
belíssimo trabalho que começa com
a maternidade hoje inaugurada”. Alckmin ressaltou ainda a conquista para
a região, pois o hospital vai atender
“com qualidade” exclusivamente os
pacientes oriundos do Sistema Único
de Saude (SUS). A unidade já conta
com repasses do governo do Estado,
com o compromisso de continuidade
em 2017.
Investimento - Foram gastos R$ 46
milhões para a reconstrução do Complexo Hospitalar e outros R$ 12 milhões
para complemento de estrutura, como
elevador, ar condicionado, ventiladores entre outros. Para tanto, a Prefeitura utilizou recursos próprios e obtidos
junto ao Governo do Estado.
O complexo hospitalar será gerido
nos próximos cinco anos, pelo Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo
Cruz, organização social (OS) vencedora do chamamento público realizado pela Prefeitura de Santos.
O valor anual estimado de repasse
da Administração para a OS é de R$
66.754.999,00, incluindo o custeio e o
investimento, como a aquisição de
equipamentos. Mensalmente, a OS
deve prestar contas sobre a utilização
dos recursos financeiros, além da apresentação quadrimestral do relatório
referente ao cumprimento das metas
previstas no contrato.

Não devemos acreditar em tudo que as redes sociais divulgam, nem tampouco o que a nossa imprensa despeja em nossos olhos e ouvidos. Mas é
como aquele célebre ditado: “Não acredito em bruxas, mas que elas existem é um fato”. Como se não
bastasse a construção da arena corintiana, atribuída
a uma benesse da Odebrecht para com o mais ilustre
dos torcedores, o senhor Lula da Silva, eis que agora aparece que a reforma do estádio do Internacional, foi um agrado à senhora Dilma Roussef, torcedora do colorado.
E se um tríplex já dava o que falar, surge a notícia de que outra cobertura, desta vez no ABC, também foi presenteada pela Odebrecht ao ex-Presidente. Junte-se a isso o tal sitio de Atibaia, que envolve
mimos patrocinados pela OAS, mais terrenos para
construção do Instituto Lula, e outros presentinhos
que deverão surgir ao longo desse inverno da nossa
desesperança.
Cada ex-diretor da Odebrecht que abre o bico na
Lava Jato, surgem novos personagens enredados nessa gatunagem desenfreada que assola o país. Pelo
visto vão faltar cadeias se todos os denunciados forem devidamente engaiolados, o que espero como
último refúgio para a salvação desta nação. E não se
trata apenas de encarcerar esses malfeitores. Tornase necessário confiscar seus bens, para restituir ao
erário tudo o que foi furtado.
Agora surge nova especulação, que o senhor Michel Temer deve renunciar em princípios do próximo ano, e que um colegiado deve nomear o senhor
Nelson Jobim, para comandar o país até novas eleições. De onde tiraram semelhante disparate, nem
desconfio. Só sei que essa corja que hoje domina o
mundo político nacional, ainda vai provar que ovo
tem pelos. São tantas manobras pela manutenção do
poder, que sinceramente, eu não sei onde vamos
parar.
E nesta crise econômica que assola a maioria dos
brasileiros, todas as medidas adotadas são sempre
em prejuízo dos mais necessitados. Querem tirar o
couro dos brasileiros para cobrir os roubos efetuados nos cofres da nação. Não seria mais fácil que a
Justiça e a Polícia confiscassem o que nos foi roubado? Não seria mais correto medidas que afastassem todos os envolvidos ou denunciados em todas
essas maracutaias? Fomos roubados e ainda seremos penalizados.
E nessa penalização toda, só ouço notícias em
que a Cultura será a mais penalizada. É um tal de
fechar fundações culturais, acabar com orquestras,
reduzir a pó todo e qualquer investimento nessa área.
Um País tão lindo e com um povo tão acomodado,
que acredita em milagres e no aparecimento de um
salvador da Pátria.
* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

