Guido Ferreira

Maria Rita canta na Praça Mauá
O show “Samba de Maria” da cantora
Maria Rita, é o presente que a Cidade de
Santos dá aos munícipes e visitantes neste
sábado (28), a partir das 21h, na Praça Mauá,
no Centro Histórico. O show gratuito é para
comemorar os 471 anos da Cidade.

Uma das estrelas da MPB, Maria Rita,
filha de dois grandes gênios da música brasileira, Elis Regina e o pianista César Camargo Mariano, traz para a Cidade, o show
‘Samba de Maria’ com o qual está em turnê
desde o ano passado.

O repertório é composto de músicas
que marcaram sua vida e clássicos do gênero. Integram a apresentação sucessos
de Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Jorge
Aragão, Alcione, Beth Carvalho, além de
sambas-enredo.
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Santos/471 anos
Fotos: Eddie Gomes

Nesta quinta-feira (26), Santos, Cidade polo da Baixada Santista, maior porto da América Latina, sede da Santa Casa de Misericórdia, primeiro
hospital das Américas, completa 471 anos de fundação oficial. De Brás Cubas, seu fundador aos dias atuais, muitas lutas, iniciativas, resistências,
vitórias e desafios, marcaram o passado de uma cidade conhecida como ‘porto da morte’ que superou as adversidades e se tornou grande, ao presente
cheio de desafios em busca do equilíbrio, de olho no futuro que se espera promissor, a Cidade de beleza singular e de contrastes, vive a multiplicidade
dos tons e sons ponteados por seus filhos nascidos e de coração, diferenciando-a de tudo que já se viu. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa e o
presidente da Câmara, Adilson Júnior falam sobre a realidade do município, acertos e desacertos na sua condução. Páginas 4 e Última

São Vicente – 485 anos

Praia Grande – 50 anos

retoma luta pelo desenvolvimento

a preferida pelos turistas (Página 4)
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EDITORIAL
O País ainda vive os reflexos dos desa- ção de recursos para saldar compromissos,
certos administrativos dos últimos anos, principalmente com a folha de pagamento.
Outros preferiram esconder que as conmarcados, sobretudo, pela corrupção no
setor público, e as consequências são sen- tas não estavam fechando e agora se defrontam com a realidade:
tidas mais de perto nas
Cidades em lamentos
serviços públicos ineficicidades, onde efetivamene descalabro financeiro
entes, funcionalismo sem
te vivem os cidadãos. Na
Baixada Santista não é diferente. Prefei- receber e calotes em fornecedores. O que
tos decretam estado de calamidade finan- sobram são lamentos, até a próxima eleiceira com o propósito de facilitar a obten- ção.

Espaço Aberto

Trump, o homem mais
poderoso da terra
* Sidney Costa

Em solenidade que obriga
toda a representação social, religiosa e militar dos Estados Unidos instaladas em Washington a
reverenciar o seu presidente eleito, Donald Trump, no dia 20
passado, assistiram atônitos a
sua posse e um discurso forte
de nacionalismo que nega qualquer direito às outras nações.
Verdade que Trump é carismático, e ariano e conserva, apesar de seus 70 anos de idade, a
postura ereta, espadaúdo por
estender sua coluna até àquele
seu pescoço empertigado, mas
é o seu olhar, de órbitas azuis
fulminantes na assistência, a indisfarçável marcação de que é
ou se faz uma autoridade para
ser respeitada.
Sabe-se, de antemão, que a
Casa Branca recebeu uma nova
família e, a anterior, de Michele
e Obama e suas filhas, ficarão
no esquecimento, social e politicamente.
O primeiro ato de governo,
de Trump, como presidente, já
aconteceu. Investido de sua autoridade, assinou no dia 23 último, o distrato com o TPP, o
acordo de Livre Comércio
Transpacífico, este que separa-

va os países cortados pelo Oceano Pacífico do Continente Asiático.
Com essa decisão de Trump
e que claramente favorece a
China, o novo presidente americano confirma seus compromissos de campanha de que pretende fortalecer a América, a partir
de uma economia fechada e
americana, sem dividir sequer 1
dólar americano com qualquer
outra nação. Mantidas as prioridades no elenco que fazia parte
do conteúdo programático da
campanha presidencial vencedora de Trump carreará energia
para outros tópicos.
Imigração - Este é um dos
temas que irão preocupar os brasileiros, bem assim os estrangeiros que se encontram em solo
americano, neste momento, ilegalmente.
O que pensa e o quê fará Donald Trump com essa questão.
Trump manifestou-se radicalmente contra com o que ele
chamou de inércia do governo
atual com o tema “Imigração”.
E mais grave. Atribui ao relaxamento com a política de Imigração nos EUA, relação direta
com os graves episódios de terror, desde ‘11 de Setembro’,
dentro do país e, da mesma forma, com o alto índice de de-

semprego de americanos natos.
Se Trump vir a implantar o
que pregou nos debates eleitorais, implantará já, agora, nos
primeiros meses deste novo ano
de 2017, o projeto anunciado em
campanha expatriará 2 milhões
de imigrantes ilegais em solo
americano.
O alvo de Trump é expulsar
dos EUA 12 milhões de ilegais,
com foco nos muçulmanos e
mexicanos. Fará isto, para, também, como Trump acredita, resolver o problema de desemprego no país.
Garante, também, que serão
abertas 25 milhões de novas
oportunidades de empregos em
todas as matizes de interesses
comerciais e exclusivamente
para americanos natos, durante os quatro anos de seu governo.
Todos os estrangeiros locados nos EUA, inclusive os brasileiros, não estarão seguros em
solo americano, durante o mandato de Trump, a permanecer
essa política por ele pregada, de
rever concessões de vistos e
romper com benefícios que permitiam a facilidade de ingresso
na América.
* Sidney Costa é advogado e
comentarista político

Circo dos horrores - A população brasileira de há muito vive sob a
égide do medo devido a ausência do estado no controle da segurança,
que envolve, inclusive as prisões. As brigas pelo poder entre facções
criminosas dentro e fora dos presídios não representam novidade, devido à forma como o crime vem sendo tratado no País, cujas leis, tão
recheadas de emendas têm penalizado muito mais o cidadão de bem que
se encarcera em casa, que os bandidos, em sua maioria bem equipados
e informados sobre seus direitos e nenhum dever. As atrocidades, mesmo que seja entre eles, (membros das facções) mostradas ao vivo e a
cores para que nenhum cidadão desconheça sob a ameaça que vive, nos
remete ao verdadeiro circo dos horrores. Está na hora de as autoridades
competentes, a começar pelas estaduais a assumirem sua responsabilidade, pois cabe ao Estado, sim, zelar pelas prisões, a dar um basta nesta
situação, sob o risco de não mais resgatar o respeito que lhe deveria ter
o contribuinte que hoje, mesmo amedrontado, se pergunta: quem manda em quem?

Temer de Praia Grande - Ao discursar na inauguração da EM Professor Fued Temer, no Bairro Guilhermina, em Praia Grande, o Presidente da República, Michel Temer
(PMDB) agradeceu a homenagem ao
irmão e disse, não apenas para o prefeito Alberto Mourão (PSDB), mas
para os praiagrandenses, que passou a ser morador da Cidade: “Com
o nome do meu irmão estampado
na escola, eu digo que a minha família tem residência fixa em Praia
Grande”.
Laços de amizade I – Mourão é um
dos três prefeitos da Baixada que
gozam da amizade do alto escalão da
política brasileira. O Presidente da
República quando em Praia Grande,
elogiou várias vezes o jeito de Mourão administrar (é prefeito pela 5ª
vez) e em diversas oportunidades
chamou, em público, de “meu grande amigo”.
Laços de amizade II – Outro que
goza de relação estreita com o poder
é o prefeito de São Vicente Pedro
Gouvêa (PMDB). Cunhado do vicegovernador Márcio França (PSB) e
tio do deputado estadual Caio França (PSB), desde que assumiu a prefeitura, tem tido a presença constante dos dois em todos os seus atos.
Laços de amizade III – O prefeito
de Santos, Paulo Alexandre Barbosa
(PSDB) não fica atrás em termos de
amizade com o poder do alto escalão. É público e notório sua amizade
com o Governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin (PSDB). Há pouco tempo, o próprio governador chegou a brincar dizendo que ia comprar ou alugar uma kitnet em Santos, tantas eram as visitas à cidade.
Veia poética – Finalmente descobrimos porque o vereador santista
Antônio Carlos Banha Joaquim

(PMDB) tem poupado a voz e testado a modulação da voz com exercício. Ele vai deixar a veia poética
falar mais alto na sessão solene da
Câmara, nesta quinta-feira (26), aniversário de Santos.
Versatilidade – Banha que em 2012,
escolhido orador oficial para saudar
Santos que completava 466 anos, em
tom professoral convidou os presentes a uma viagem pela história da
cidade, neste dia 26, quando o município comemora 471 anos, através
da poesia vai escancarar seu amor
por Santos que ele considera um
poema físico.
Vereador no TCE - O presidente
da Câmara Guarujá, Edilson Dias
(PT), esteve no Tribunal de Contas
do Estado (TCE), em São Paulo,
onde foi recebido pelo presidente do
órgão, Dimas Ramalho. Na pauta do
encontro, a disposição da atual mesa
diretora em assegurar total e plena
adequação das ações do Legislativo
Municipal às normas estabelecidas
pelo TCE.
UBER urge - A Prefeitura de Santos
aguarda o fim do recesso da Câmara
para concluir, após maior discussão,
projeto de lei que disciplina os serviços de transporte individual privado no Município, o UBER. Proibido na Cidade, o tipo de transporte
continua funcionando e gerando muitas discussões e até violência por
parte de alguns taxistas não apenas
contra os ‘motoristas’, mas também
contra passageiros. Nesta semana,
uma jovem senhora foi agredida com
palavras truculentas por parte de um
taxista, à saída da Estação Rodoviária, que erroneamente entendeu que
ela estava ali parada à espera de um
carro da UBER. È bom que a Administração defina a situação antes que
aconteça o pior.
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São Vicente – 485 anos

Cidade retoma luta pelo desenvolvimento
Fotos: Divulgação/PMSV

S

e depender da vontade da
população vicentina, São
Vicente, a Cellula Mater da
Nacionalidade que completou 485
anos no último dia 22, a cidade ressurgirá mais uma vez das cinzas
para se firmar no caminho do desenvolvimento, especialmente
pelo respeito à sua história e a determinação de seu povo. E é esse
respeito e determinação que moradores esperam do prefeito Pedro Gouvêa (PMDB) que em menos de um mês de governo, está,
literalmente passando o município
a limpo e retomando suas tradições.
Para ajudar nesse resgate,
Martim Afonso de Souza, o descobridor oficial de São Vicente, em
22 de janeiro de 1532, permanecerá na cidade até a noite de hoje,
quinta-feira (26), com início às
20h30, na Praia do Gonzaguinha,
quando se dará a última apresentação da 35ª edição da ‘Encenação da Fundação da Vila de São

Vicente’, o maior espetáculo da
terra em areia de praia.
Martim Afonso, interpretado
pelo ator Robson Barbosa acompanhado da modelo e atriz Isabelly Indaui que dá vida à Ana
Pimentel e ao lado de cerca de
700 pessoas da comunidade,
conta e ‘vive’ a fundação de São
Vicente, sob a ótica do diretor
de Teatro, ator, redator e roteirista Roberto Marchese (responsável pela primeira edição do espetáculo em 1982) que usou da
máxima “em tempos de crise, a
criatividade cresce
e aparece” para criar um espetáculo
de impacto e belo
visual, instigando
a imaginação da
platéia ao ver a caravela de Martim
Afonso chegar ao
mar de São Vicente, diretamente do
Prefeito Pedro Gouvêa e ministro da
céu, como se esta
Cultura, Roberto Freire

Encenação para resgatar a
história da Cidade
tivesse rompido a barreira do
tempo de nada mais nada menos
que 485 anos.
O ministro da Cultura, Roberto
Freire, foi um dos que extasiado,
viu a encenação ao lado do prefeito Gouvêa e disse que se pudesse

assistiria ao espetáculo todos os
dias. Ele esteve na estréia, na data
em que a cidade aniversariou. Nste
ano, a atração conta com a participação do ator Luciano Szafir, que
interpreta o Rei D. Manoel.
A programação festiva contou
com inaugurações e novos serviços, sendo que o mais aguardado
de todos, com certeza foi a reabertura do Hospital ‘Doutor Olavo
Horneaux de Moura’, no Humaitá
fechado há 4 anos.
As comemorações serão encerradas neste final de semana:
neste sábado (28), às 11h, a Regata Martim Afonso de Sousa, com
saída da Praça Carlos Antonio Menon, no Gonzaguinha e às 19h30,
acontece o concurso Miss São
Vicente, na Faculdade UNIBR (Av.
Capitão-mor Aguiar, 798, no Centro). No domingo (29), às 19h,
acontece o culto de aniversário na
Igreja Batista Peniel, que fica na
Av. Martins Fontes, 781, no Catiapoã.

Praia Grande – 50 anos

Cidade supera estigma e vira referência de desenvolvimento
Fotos: Divulgação/PMPG

Praia Grande completou 50
anos de emancipação político-administrativa no último dia 19 e comemorou em grande estilo. A Prefeitura elaborou extensa programação que inclui inaugurações, novos serviços, esportes e shows
reunindo na Cidade, cantores que
estão entre os preferidos nacionalmente, como Luan Santana, e artistas da região.
As comemorações pelo aniversário da cidade começaram em dezembro, mas os shows só terminam neste sábado (29), e podem
ser conferidos no Kartódromo
Municipal, na Av. Luiz Arikawa, 84,
Sítio do Campo (ao lado do Terminal Tude Bastos), exceto a apresentação desta quinta. Ainda restam três shows: nesta quinta-feira
(26), apresentação da Banda Malta (Espaço Multiuso, no bairro
Caiçara); e os dois últimos shows
acontecem no Kartódromo: dia 27,
a dupla João Bosco e Vinícius e
dia 28, Bruno e Barreto, com início
às 21h.
Estigma superado - Emancipa-

O crescimento populacional, o desenvolvimento em todas as áreas do município que
em passado recente era chamado de “patinho feio da Baixada Santista”, mostra que
Praia Grande superou esse estigma e hoje se apresenta como
uma bela ave com capacidade
Luan Santana lotou o Kartódromo
para se renovar constantemenem média, 300 mil visitantes nos te, atraindo cada vez mais turistas
finais de semana.
e moradores fixos.
Prefeito Mourão e o presidente
Michel Temer, amigos para sempre
da em 19 de janeiro de 1967, Praia
Grande, antes integrante de São
Vicente, está entre as cidades que
registraram maior taxa de crescimento populacional do Brasil. Segundo o IBGE, atualmente são
304.705 habitantes. A Fundação
SEAD, prevê que Praia Grande terá
em 2021, 321 mil habitantes. Além
do crescimento de sua população
fixa, o Município ocupa a quarta
colocação na preferência de turistas de todo o País, segundo o Ministério do Turismo, recebendo,

IHGSV - 58 ANOS DE FUNDAÇÃO
(05/02/1959)
Solenidade comemorativa será realizada no
dia 04 de fevereiro, às 16h, na Casa do Barão
(Rua Frei Gaspar, 280, Centro/SV)

Inaugurações: Café do Barão e Recanto Boa Vista
Homenagem ao confrade Adelson Portella Fernandes
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POLÍTIC

Poder Legislativo

“Desafios administrativos e políticos”
Fotos: Eddie Gomes

V

ereador em terceiro mandato, o radialista e publicitário Adilson dos Santos Júnior (PTB), novo presidente
da Câmara Municipal de Santos,
tem a expectativa de harmonizar
não apenas os poderes Legislativo e Executivo (tarefa relativamente fácil pois a maioria da Câmara é
partidária da Administração), mas
principalmente, o Legislativo e a
população (tarefa difícil, diante da
descrença dos cidadãos para com
a classe política).
“Tenho na presidência da
Câmara, dois grandes desafios:
um administrativo e outro político. Sei que não são fáceis de serem vencidos, mas junto com os
demais colegas que formam a
Mesa Diretora da Câmara, tentaremos superar os obstáculos”,
diz Adilson Jr, de 36 anos, evangélico (aos domingos frequenta
dois cultos), residente na, Zona
Noroeste, onde em sua trajetória
política amarga duas grandes frustrações: a não conclusão do Programa Santos Novos Tempos, através do qual a Prefeitura, desde a
gestão Papa, anunciava o fim das
enchentes na Zona Noroeste e o
Projeto CEU das Artes (Centro de
Artes e Esportes Unificados), um
programa do Ministério da Cultura em parceria com as prefeituras
para levar cultura, esporte e lazer
aos bairros. Esse último parou em
função da falta de repasse de verba por parte do Governo Federal.
Desafios – O primeiro grande
desafio administrativo do presidente Adilson Jr. envolve a questão do Castelinho, sede do Legislativo. Prédio tombado com anexo
moderno, desde 2011, quando foi
ocupado pela Câmara já apresentava carência de espaço: não tinha lugar para o arquivo, razão

pela qual o Legislativo paga, mensalmente R$ 15.867,00, em aluguel
de imóvel para arquivar o grande
e crescente volume de papel gerado na Casa. “Estamos estudando
como realocar em ambiente virtual toda essa produção, mas independentemente disso, temos
que manter o arquivo físico”.

Presidente da Câmara,
Adilson Jr. fala de desafios,
limitações e projetos

Outra questão é a TV Legislativa que desde 2012, tem sido colocada pela Casa como prioridade, “A transmissão de nossas sessões acontecem por dedicação e
capacidade de nossos funcionários, porque ainda trabalhamos
com equipamentos ultrapassados, adquiridos em 2006, pelo
então presidente do Legislativo,
Paulo Gomes Barbosa (falecido). Ocorre que para equipar a
Câmara com a TV Legislativa há
todo um processo com custos, inclusive de manutenção e trabalhista, pois precisamos contratar
equipe que inclui jornalista e
outros profissionais. E hoje, há
um clamor público por economia, razão pela qual a palavra
de ordem é enxugar a máquina,
por isso estamos revendo contratos, chefias, etc... para criar um
ponto de equilíbrio financeiro.”
Adilson Jr confirmou que o maior
Legislativo da região não tem uma

estrutura de Comunicação adequada e o que tem só opera graças aos funcionários. Além disso, o presidente ressalta que a
estrutura dos gabinetes dos vereadores, hoje 21, também está
obsoleta: computadores ultrapassados, “sem contar que os vereadores caso necessitem se deslocar para atender aos munícipes, precisam usar seus próprios
veículos, lembrando que a Cidade tem área continental, longe
da parte insular” reclama o presidente.
Apesar da penúria financeira
relacionada pelo vereador presidente, Adilson Jr., no final de 2016,
a Câmara devolveu à Prefeitura, R$
24 milhões, o que corresponde a
28% do orçamento do Legislativo
daquele ano. É paradoxal a questão de prioridades da Casa, principalmente quando alega que as
condições de funcionamento dos
gabinetes são precárias.

Subserviência – Em função da
restrita bancada de oposição ao
prefeito, a Câmara tem sido chamada de subserviente, pois não são
poucas as medidas adotadas pela
Prefeitura, que sem muita discussão são aprovadas pelos vereadores aliados à Administração, mas o
presidente Adilson Jr. contesta este
posicionamento das ruas. “A Câmara não é subserviente, ela procura ser harmoniosa com o poder
executivo em prol da Cidade. A
posição sobre projetos da Prefeitura é de cada parlamentar e a
Câmara assume a posição da maioria. A oposição pode e deve contribuir com suas propostas e é isso
que promove o equilíbrio neces-

sário para as tomadas de decisões”, concluiu Adilson Jr. que já
foi oposição (branda) na Casa,
quando em sua primeira legislatura
integrava as fileiras do PT.
Casa do povo – Por entender que
a Câmara é literalmente a Casa do
Povo, Adilson garante que vai se
empenhar para trazer os munícipes
às galerias para acompanhar as sessões e participar das audiências.
“Meu sonho é ver o povo na Câmara, pautando suas reivindicações
e aqui é o local adequado para isso.
Ainda não defini estratégia para
isso, mas junto com meus colegas
de Mesa e de plenário vamos trabalhar essa questão”.
O presidente da Câmara Municipal de Santos, Adilson Jr., realmente precisa encontrar uma forma de trazer a população para a
Casa, principalmente porque tem
sido cobrado por sua base eleitoral pela interrupção de programas
que ele apoiou, botou fé e levou
às ruas, como o fim das enchentes
na Zona Noroeste. Além disso, os
desafios políticos na presidência
da Câmara podem ser mais complexos que os administrativos.
Mais detalhes sobre esse tema, limitações físicas da sede da Câmara, comissões parlamentares, rejeição política, frustrações e cobranças, na entrevista completa, no site
www.jornalespacoaberto.com.

Programação Oficial
Agenda - Santos 471 anos
26 de Janeiro (hoje)
8h – Ato Cívico junto ao Monumento de Braz Cubas
Local: Praça da república – Centro
9h – Missa de Aniversário da Cidades
Local: Catedral de Santos (Pça José Bonifácio)
11h – Sessão Solene na Câmara Municipal
Orador: vereador Antônio Carlos Banha Joaquim
Pça Tenente Mauro Batista de Miranda, 1
15h às 18h – Visita ao Navio Fragata Constituição
Local: Cais da Marinha
(Av. Perimetral entre os armazéns 27 e 29)
16h – Inauguração da sede da Secretaria M. de Educação
Local: Praça dos Andradas – Centro
20h30 – Concerto da Orquestra Sinfônica de Santos
Com participação especial da Jazz Big Band
Local: Teatro Coliseu (R. Amador Bueno, 237)
- retirada de ingressos a partir das 16h –
29 de Janeiro (domingo)
9h – 1ª Etapa do Campeonato Santista de Águas Abertas 2017
Local: Praia da Aparecida (em gente ao Escolástica Rosa)

ÃO
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Leitura I

Um mergulho no
mundo das letras
Você que mora em Itanhaém e
que ainda não foi à Feira do Livro,
não perca tempo, porque a oportunidade de mergulhar no mundo
das letras e viajar por paraísos
poucos visitados termina nesta
quinta-feira (26).
A Feira do Livro, evento itinerante realizada há 17 anos em Itanhaém, no mesmo local: auditó-

rio da Unidez Faculdade Itanhaém (Faita), na Av. Pedro de Toledo, 196, Centro, disponibiliza aos
interessados mais de 5 mil volumes, tendo os principais gêneros:
ficção,romance, espírita, biografia, autoajuda, infantil, juvenil e
clássicos de bolso, que podem
ser adquiridos com descontos de
até 50%.

A feira que tem hoje seu último
dia na cidade de Itanhaém, das 10h
às 21h, é uma iniciativa do casal
Alfredo Jesus Rombe e Dulcinea
Acuna, que juntos há 30 anos e
residentes na Capital, viajam por
diversas cidades do Estado de
São Paulo com a proposta de levar obras literárias a preços baixos para todos os públicos.

Divulgação

Há 17 anos no mesmo local, Feira do Livro em Itanhaém, último dia

Leitura II
Fotos: Divulgação

Ações incentivam o gosto pela leitura,
da criança ao adulto

Leia Santos distribui livros e gibis
O ‘Leia Santos – Um Incentivo
à Leitura’, projeto da Secretaria
Municipal de Cultura de Santos,
no próximo domingo (29), das 10h
às 14h, estará na Praça Luiz La
Scala (Ponta da Praia), oferecendo gratuitamente obras literárias e
revistas para o público. Presentes

também no local, as ações ‘Adote
um Livro’ e ‘Adote um Gibi’ iniciativa do projeto o Baú das Letrinhas, com distribuição de literatura infantil.
E m fevereiro as atividades do
projeto começam dia 4, das 10h às
14h, em frente à Concha Acústica

(Praia do Gonzaga), e no dia 12, no
mesmo horário, o reboque literário faz parada na Fonte do Sapo
(Praia da Aparecida). O encerramento da agenda neste período de
férias de verão será no dia 18, na
Praça do Surfista (Pompeia), das
14h às 18h.
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Instituto Histórico cria novos espaços
Fotos: Arquivo/EA

Para marcar o 58º aniversário do Instituto Histórico e
Geográfico de São Vicente
(IHGSV) dois novos ambientes serão inaugurados em sua
sede, na Rua Frei Gaspar, 182,
no Centro: o ‘Café do Barão’
e o ‘Recanto Boa Vista’. A
solenidade será realizada no dia
4 de fevereiro, a partir das 16h.
Na ocasião, o Instituto homenageará Adelson Portella Fernandes pelos relevantes serviços prestados à cultura e à preservação da história da região.
Café do Barão – Uma cafeteria adaptada às instalações
preservadas da Casa do Barão,
sede do Instituto Histórico, será
inaugurada para melhor acolhimento aos visitantes, oferecendo a bebida símbolo do Brasil,
o famoso e internacional ‘ca-

Espaço Astral

fezinho’, preparado com os
melhores grãos, para atender
aos mais exigentes paladares.
O novo espaço funcionará todos os dias, inicialmente, das
14h às 18h. No local os frequentadores terão à disposição
jornais, revistas e rede wi-fi.
Boa Vista – Junto ao Café
do Barão será inaugurado o
‘Recanto Boa Vista’, local que
manterá viva uma das maiores
referências da gastronomia do
Litoral, o Restaurante ‘Boa
Vista’ que encerrou suas atividades em dezembro passado.O
recanto foi a forma que o
IHGSV encontrou para preservar a memória da gastronomia
vicentina e caiçara, que durante 51 anos teve seu ponto de
referência no Restaurante Boa
Vista (especializado em frutos

do mar, mas não deixava de oferecer o
melhor da carne bovina, e até pizza), da tradicional família Cação,
que funcionava das 10h
até o último cliente, na
Rua Onze de Junho,
140 no bairro Boa Vista.
Membros da família Cação doaram ao
IHGSV parte
dos móveis (mesas, cadeiras),
utensílios, placas
com referência
às celebridades
e políticos que
por lá passaram,
uniforme dos
garçons e até o
famoso martelinho usado na degustação da internacional garanguejada que lá
era servida.
O IHGSV, repositório da história e da cultura brasileira,
para preservar a memória da
gastronomia da Cidade de São
Vicente, reproduzirá um ângulo do famoso restaurante.
Homenagem – Na última
parte da solenidade, a homenagem a Adelson Portella Fernan-

IHGSV completa 58 anos e preserva a memória gastronômica
da região, inaugurando o Recanto Boa Vista. No detalhe,
Fernando Cação e o famoso martelinho quebra caranguejo

des, ex-presidente do Rua Frei Gaspar, 182, Centro
Instituto Histórico de de São Vicente.
Santos, e integrante do
quadro do IHGSV, onde ocupa
a cadeira nº 128, cujo patrono
é Dr. Carvalho de Mendonça.
IHGSV – O Instituto Histórico e Geográfico São Vicente
foi fundado em 5 de fevereiro
de 1959, por iniciativa do historiador Francisco Martins dos
Santos. A programação festiva será realizada um dia antes,
ou seja, em 4 de fevereiro, a
Adelson Portella, o
partir das 16h, em sua sede na
homenageado

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

Silvia Helena
No último dia 19, às 19h23, o
sol começou a caminhar no signo de Aquário com seu regente
Urano guerreando e trazendo a
rebeldia, haja vista o calor, com
as comunicações falhando, a
natureza, nos mostrando que
não somos nada nesse Universo, e agora?
Problemas em quase todos
os países do mundo. Foi assim
que começamos esse ano. O
mês pode ser de Capricórnio,
mas não podemos esquecer

que a vida é cíclica. Portanto, entrar em um momento mais fraterno, mais livre, sem cobranças e
acreditar que o nosso futuro tem
jeito, mesmo que seja revolucionando, pois o mundo passa por
grandes transformações planetárias.
Ações do governo vão impactar e por isso não é momento de
investimentos de risco. É preciso
cortar amarras, reconhecendo que
existem pessoas boas e amigas,
mas sempre com a intenção de
trazer uma nova forma de pensar
e de fazer as coisas evoluírem.

Urano representa o céu estrelado, por isso devemos entender
mais as diferenças entre as
pessoas.Reconhecendo essa mesma Luz do céu em nosso interior
estaremos aptos às grandes
ações, ideias e revoluções.
Portanto, aproveite o momento para dar vazão às suas próprias
loucuras, ir além dos limites que
normalmente nos atrapalham e impedem os passos, durante os primeiros dias da passagem do sol
em Aquário. Fique atento ao que
aparecer na sua mente, pois podem ser essências de grandes idei-

as, capazes de transformar a sua
vida e a de muita gente ao seu redor.
Com a entrada do sol em Aquário, entramos em um ciclo onde
nos sentimos mais independentes
e livres pensadores. Aquário veio
para nos fazer pensar sobre o que
queremos para nosso futuro. É por
isso que a ansiedade é o mal do
momento.

Os aquarianos parecem pessoas difíceis, mas quem conquistar sua amizade terá sempre um
amigo sincero do seu lado, e lembre-se, quando temos um amigo
temos tudo. Como é o último signo do elemento ar, nos trará a
possibilidade de dar um sentido
mais elevado aos nossos projetos e ideias.
Aquário nos permite e, mais
do que isso, estimula-nos a todas as “loucuras” a que temos
direito.
Vamos viver a loucura maior: ser solidários em todos os
sentidos...
Silvia Helena - Astróloga
Tel: 3466-4500 - Site: www.stellium.jor.br
E-mail: silvia@stellium.jor.br

Helena Silva
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Advogado e empresário, Lupércio
Mussi é o novo presidente do
Instituto Histórico e Geográfico
de Santos. A diretoria eleita para
o biênio 2017/2019 foi
empossada em concorrida
solenidade seguida de coquetel
no heráldico prédio do Instituto,
na Av. Conselheiro Nébias.

• • • Estamos impacientes para o show do ícone da música francesa, Charles Aznavour que volta ao Brasil e se apresenta dia 16 de
março em São Paulo, no Espaço das Américas, na Barra Funda.
Aos 92 anos, Aznavour que imortalizou “La bohème” e tantos
outros sucessos e já vendeu mais de 100 milhões de discos, se
apresenta também no Rio de Janeiro (dia 18), no Vivo Rio.
• • • Neste dia 26, os parabéns não vão apenas para a Cidade de
Santos, mas também e em especial para o professor de Educação
Artística, artista plástico e diretor de Teatro, Hery Moura.O Espaço Aberto lhe deseja que a vida seja uma eterna pintura com
fortes pinceladas de paz.
• • • Parabéns especial também para o sambista, compositor, homem Carnaval, Toninho Madrugada, colunista do Espaço Aberto
que lhe deseja a vida, como uma grande e colorida passarela se
espalhando como um tapete de couro de tamborim, repicando
para a sua sempre campeoníssima X-9 passar. Completou idade
nova ontem (dia 25 de janeiro).

O cenário é Paris.
Antes da neve cair,
a sempre Rainha do
Carnaval de Santos,
Joana D’arcCerny,
de cabelos ao vento
com sua amiga
Yolande Eyoum,
ano passado, na
tradicional festa
lavagem da
escadaria da Igreja
Madeleine, na
capital francesa,
onde reside há duas
décadas.

Alan Hudson

Dois queridos amigos Ivone Queiróz Ferreira e Paulo Eduardo Costa, respectivamente, diretora de
patrimônio e presidente licenciado do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Além de
terem em comum o amor por São
Vicente, adoram chapéus, uma tradição de ambas as famílias. Paulo
assumiu recentemente, o cargo de
Secretário Adjunto de Cultura da
cidade calunga.

Carnaval

Côrte já assumiu o
Reinado de Momo
Anderson Bianchi/PMS

A realeza do Carnaval santista de 2017 já está a postos, visitando os súditos que se preparam para o Reinado de Momo,
que pela segunda vez será antecipado em Santos. Como no ano
passado, os desfiles das Escolas de Samba acontecerão uma
semana antes, nos dias 17, 18 e
19 de fevereiro.
A Corte Carnavalesca de
Santos deste ano sob o comanRainha Juliana Alves em momento de emoção
do do Rei Momo João Paulo Moreira Rivera (Império da Vila), conta com a rainha Juliana Alves Leones Morros e Mocidade Amazonense) e no
(União Imperial), a princesa Gisele da Silva domingo, dia 19, apenas as escolas do Gru(Unidos dos Morros), também, o casal de po 1 (Dragões do Castelo, Império da Vila,
cidadão e cidadã-samba, Serginho do Pan- Mãos Entrelaçadas e Unidos da Baixada).
deiro (Brasil) e Tia Egle (Dragões do Cas- A passarela do samba Dráusio da Cruz (Av.
telo), eleitos e empossados no final do ano. Afonso Schmidt, Jardim Castelo/Zona NoOrdem dos desfiles - No dia 17, desfila- roeste) logo será preparada para os desfirão as escolas do Grupo de Acesso (Zona les.
Por ocasião do sorteio da ordem dos
Noroeste e Real Mocidade) e do Grupo
Especial (Sangue Jovem, União Imperial, desfiles, a última escola do Grupo 1, a ImBrasil e X-9); no sábado, dia 18 Grupo de peratriz Alvinegra, comunicou à Liga IndeAcesso (Bandeirantes do Saboó e Moci- pendente Cultural das Escolas de Samba
dade Dependente) e do Grupo Especial de Santos (Licess) que não iria participar
(Vila Mathias, Padre Paulo, Unidos dos do desfile de 2017.

Ledinha Vasconcellos,
sinônimo de alegria de viver,
se preparando para assumir,
em maio próximo, a
presidência das ASFARAssociação de Famílias
Rotarianas de Santos.
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Santos/471 anos

Prefeito diz que Hospital dos Estivadores
funcionará em breve. Não disse quando
Fotos: Helena Silva e Eddie Gomes

S

antos completa nesta quinta-feira, 26 de janeiro, 471 anos de
fundação e 178 anos de elevação à categoria de cidade.
Conhecida como Terra da Caridade e da Liberdade, Santos tem sua origem relacionada a chegada dos primeiros colonizadores portugueses, entre
eles Brás Cubas, seu fundador, que
aqui aportaram na expedição de Martim Afonso de Souza em 1532.
Berço de figuras de renome, como
os irmãos Bartolomeu e
Alexandre de Gusmão e
os irmãos Andradas, dentre os quais possivelmente o maior expoente brasileiro, José Bonifácio de
Andrada e Silva, personagem maior da Proclamação da Independência,
Santos teve a primeira
Praça das Bandeiras, referência no Gonzaga
Santa Casa de Misericórdia da América. Se há controvérsias sileiras, uma série de ações para ausobre o ano de fundação: 1536, 1543, mentar as receitas e reduzir as despe1545 ou 1546, sendo que este último sas, trazendo práticas de excelência
ano é apontado pela maioria dos his- da iniciativa privada. O resultado destoriadores, como aquele no qual San- sas ações colocou a cidade no topo
tos foi elevada à condição de Vila. Mas dos índices de eficiência pública no
não há dúvidas que em 26 de janeiro Brasil. O Tribunal de Contas do Estade 1839, Santos tenha sido elevada à do, órgão fiscalizador dos Municípios, classificou Santos como “Muito
categoria de cidade.
Santos, 471 anos depois, adminis- Efetiva”, segundo Índice de Efetividatrada pelo prefeito reeleito Paulo Ale- de de Gestão Municipal (IEGM), que
avaliam todos os municípios.
xandre Barbosa (PSDB), continua senEA - Quais as metas desse goverdo a mais progressista cidade da reno e prazos para atingi-las.
gião, mas nem por isso deixa de ter proPAB - Conseguimos nesses quablemas e inúmeros desafios. Foi para tro anos avançar em muitos pontos,
saber dos desafios que o Espaço Aber- como a entrega de 10 novas policlíto (EA) entrevistou o prefeito, nesta nicas, a UPA Central, a conclusão da
página identificado por PAB. Confira obra do Hospital dos Estivadores,
a entrevista:
uma nova creche municipal, abrigos
para pessoas em situação de rua, enEA - Quais os principais desafios tre outras ações. Vamos colocar o
dessa gestão?
Complexo Hospitalar dos EstivadoPAB - O grande desafio, não só de res em pleno funcionamento, seguir
Santos, mas de todas as prefeituras é com as obras da entrada da Cidade e
conseguir superar esta crise financei- entregar algumas obras que já estão
ra que enfrentamos. Estamos desde o em andamento como o Centro de Coninício da gestão trabalhando para ter trole Operacional, que vai abrigar
mais eficiência na administração mu- toda a infraestrutura tecnológica de
nicipal, fundamental neste momento. segurança do Município.
Em Santos, avançamos muito neste
EA - Como reage e quais explicaquesito com o Programa “Eficiência ções sobre as duas grandes expectatiTotal”, que renegociou contratos de vas da população santista: saúde, enalugueis, luz e telefone, ou seja, ata- volvendo a entrega (várias vezes adiacando os gastos de custeio. Implanta- da) do Hospital dos Estivadores e obras
mos com o Comunitas, organização de contenção de enchentes na Zona
que reúne as principais empresas bra- Noroeste?

Prefeito discursa na Câmara
PAB - O Complexo Hospitalar dos
Estivadores foi entregue em 22 de dezembro, com a presença do Ministro
da Justiça, Alexandre Moraes, e o Governador Geraldo Alckmin. Depois da
entrega para o Instituto Oswaldo Cruz,
foram feitos diversos testes que identificaram a necessidade de reparos na
tubulação de oxigênio, que estão sendo realizados. Realizamos as obras,
obtivemos os recursos para o custeio
da unidade, contratamos um dos melhores hospitais da América para gerir a unidade. Em breve, ela estará em
funcionamento e garantindo um atendimento humanizado, com uma estrutura melhor do que qualquer hospital
público ou privado da região.
As ações para a melhora da drenagem da Zona Noroeste continuam
em andamento. Fizemos a repavimentação de quase 100 ruas naquela região, maior programa executado na
Zona Noroeste, garantindo um novo
sistema de drenagem das ruas. Finalizamos a dragagem do Rio São Jorge, outra importante intervenção
para garantir melhor escoamento das
águas pluviais. Em alguns pontos, o
Rio tinha apenas 30 centímetros de
profundidade, depois da intervenção
passou para até 3 metros. Agora vamos dar continuidade às obras de
macrodrenagem.
(Entrevista completa no site
www.jornalespacoaberto.com –
prefeito fala entre outras situações, o que a Administração está
fazendo para atrair novos empreendimentos e investimentos e dá a
entender que a Santos turística
está completa e desconversa quando perguntado sobre seu futuro
político)

Carlos Pinto

E o desmonte continua
Por vezes tenho a impressão que os fazedores de
cultura, são os culpados por todas as mazelas que ocorrem neste País. Trensalão, petrolão, mensalão, falcatruas nas construções de hidroelétricas e usinas nucleares, além dos assaltos praticados na Caixa Econômica
Federal, são obras de produtores culturais e artistas deste
imenso país. Mas também me detenho ao ler e ouvir o
noticiário sobre essas maracutaias, e não ouço falar em
nenhum fazedor de cultura, envolvido nessas patifarias
ou preso em Curitiba.
Então porque a Cultura tem que ser desmontada,
para saldar compromissos do Estado? Os orçamentos
para o setor são os mínimos possíveis, e assim mesmo,
os governantes de plantão desmontam orquestras, fecham oficinas culturais e fundações do setor. Desmentindo a nota da Secretaria de Estado da Cultura, que me
alertou estar desinformado quando escrevi recentemente
sobre o assunto, o Governador Geraldo Alckmin mandou fechar a Oficina Cultural Pagu, uma das mais antigas do Estado, cuja sede era em Santos.
Prefere utilizar as instalações da chamada Cadeia
Velha, recém reformada, para acomodar a AGEM – Agencia Metropolitana, que assim deixa de pagar aluguel onde
está instalada. No contrapeso, leva o Projeto Guri para
uma das antigas celas, enquanto o resto do prédio não
se sabe o que vai acontecer. A AGEM, até aqui um órgão
inócuo, pelo espaço que necessita, pode utilizar uma
cela para suas instalações sem a necessidade de se determinar o fim da Oficina Cultural Pagu.
O pior, é ler declarações de secretários de cultura da
região, alinhados com o tucanato, em uma demagogia
barata e recheadas de mediocridade, longe de defender
os interesses da cultura da região. Mas os desmanches
não param por aqui. O novo prefeito de São José dos
Campos, como um de seus primeiros atos foi determinar
o fim da Orquestra Sinfônica Municipal, que vinha desenvolvendo um belo trabalho nos últimos anos. E ainda mais, pretende este tucaninho, fechar a Fundação
Cultural Cassiano Ricardo, que a longos anos presta
serviços não só a São José dos Campos, como para as
demais cidades do Vale do Paraíba.
Em Franca, o novo prefeito que não é tucano, mas é
de um partido agregado, tinha ou tem como meta, fechar
a FEAC-Fundação de Esportes, Arte e Cultura, mas para
efetuar tal desmonte é obrigado a passar pela Câmara
Municipal. Para tanto, nomeou para a FEAC um candidato a vereador que não se elegeu, talvez com a função
precípua de dar um fim no referido órgão. Pretende ainda este prefeito jejuno, nomear outro candidato a vereador que também não se elegeu, para ser o diretor do
Teatro Municipal da cidade.
E assim caminham estes novos tempos, recebendo
informações de companheiros de outras cidades onde o
desmanche também corre solto. Apenas para finalizar,
fica uma pergunta no ar: Qual o crime cometido pelos
produtores culturais e artistas desta Nação?
* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

