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Leonardo canta no baile da cidade e na praia
O cantor Leonardo é atração do aniver-

sário de 472 anos de Santos. Um dos mais
festejados sertanejos do País Leonardo es-
tará em Santos para duas apresentações. A
primeira no sábado (27), no Baile da Cida-
de, que acontece no Mendes Convention
Center (Av. Francisco Glicério, 206) e no
domingo (28), na praia do Gonzaga.

Para quem quiser ir ao Baile da Cidade,

está quinta (25) é o último dia para a compra
do convite (R$ 330,00) à venda no Fundo So-
cial de Solidariedade (Av. Conselheiro Nébi-
as, 388, Encruzilhada), das 9h às 12h e das 14h
às 18h. Todo valor arrecadado será usado para
a implantação da Clínica Escola para Autistas
que funcionará na Rua Itapura de Miranda,
no Boqueirão. O convite dá direito a partici-
par do sorteio de passagem aérea para Portu-

gal e de pacote terrestre nesse país, incluindo
Santiago de Compostela (Espanha). Serão
nove dias de viagem com estadia, café da
manhã e refeição, traslado e passeios por lu-
gares históricos. Tudo disponibilizado pelas
agências que apoiam o evento.

O show na praia, palco montado na fai-
xa de areia da praia do Gonzaga é gratuito e
começa às 20 horas.

A campanha nacional de vacinação contra
a febre amarela começa nesta quinta-feira (25)
e se estende até 17 de fevereiro. A principal
recomendação é: nada de pânico.

Leia com atenção quem pode e quem não
deve ser imunizado.

Página 4 e www.jornalespacoaberto.com
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A Encenação
da Fundação
da cidade é o
ponto alto das

comemorações.
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Praia Grande/51anos
Os sertanejos
Bruno e Marroni e
Zezé de Camargo e
Luciano cantam
nesta sexta (26).
Confirma no site
www.jornalespaco
aberto.com

Divulgação

Divulgação

Misto de
tranquilidade e agito,
Santos, cenário de
novelas, filmes,
comerciais e histórias
de vida, além de ser
uma das melhores
cidades brasileiras
para fazer negócios,
oferece lazer para
todos os gostos e
bolsos.  Como na
vida, nem tudo são
flores apesar dos
belos jardins, Santos,
uma mescla de
metrópole e interior, e
de contrastes
(arranha-céus e
palafitas) enfrenta
desafios,
especialmente na
Saúde, mas o prefeito
Paulo Alexandre
Barbosa acredita que
2018 será muito
melhor para a
sociedade santista.
Última página
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Condenado - Nesta quarta-feira
(24), por unanimidade, tribunal con-
dena o ex-presidente Lula em segun-
da instância e aumenta pena de 9 para
12 anos por corrupção passiva e la-
vagem de dinheiro – caso do tríplex
em Guarujá. (detalhes no
www.jornalespacoaberto.com)
Retiro 1 - O vereador santista Be-
nedito Furtado (PSB) aproveitou
o recesso parlamentar para um re-
tiro, não religioso, mas o que o dei-
xa mais próximo da pureza, da le-
aldade, e talvez, até do caminho
da paz. Ele se isolou em seu sítio,
um oásis para animais, a grande
maioria abandonados e resgatados
nas ruas de Santos e região. Lá,
todos (os animais) têm nome.
Retiro 2 - Como são muitos e de
diferentes espécies, para evitar
confundi-los, Furtado ‘batiza’ os
animais com nome de amigos (pró-
ximos e distantes). Dependendo da
espécie, muitos se sentem lison-
jeados, outros nem tantos. Nesse
retiro não tem como o vereador es-
quecer o plenário da Câmara, pois
lá estão homenageados quase to-
dos os seus pares, além, de outras
figuras da política.
Inauguração - Às 9h desta quin-
ta-feira (25), a Prefeitura de San-
tos inaugura o Centro Comunitá-
rio do Embaré, antiga reivindica-
ção dos moradores que se torna
realidade graças a iniciativa do ve-
reador Antônio Carlos Banha Joa-
quim (PMDB). No local (Rua Na-
buco de Araújo, 188) funcionará
uma quadra esportiva e atividades
voltadas para a população, em es-
pecial para os chamados ‘da me-
lhor idade’.
Ana Pimentel I - Em boa hora o
vice-governador do Estado, Már-
cio França (PSB) lembrou daquela
que foi a primeira governadora do
Brasil, Ana Pimentel, esposa de
Martins Afonso, fundador de São
Vicente. Poucas são as publicações

que relatam os feitos dessa mulher,
inteligente, forte, dominadora e em-
preendedora. Em 1534 quando o
marido parte de São Vicente, ele a
nomeia sua procuradora.  Durante
10 anos Ana Pimentel cuidou, a dis-
tância, do desenvolvimento de São
Vicente incentivando o plantio, cri-
ação de gado, a defesa da vila do
ataque de índios e vizinhos hostis,
nomeou donatários dividindo a ex-
tensa área para melhor administra-
ção e desenvolvimento.
Ana Pimentel II – É possível que
a partir do comentário do vice-go-
vernador, no próximo ano, a En-
cenação da Fundação da Vila de São
Vicente, dê destaque à essa mu-
lher que governou com mão de ferro
a Vila de São Vicente. E tudo isso
à distância (somos adeptos da li-
nha de historiadores que defende
que Ana Pimentel nunca esteve no
Brasil! Imaginem se ela tivesse
tido a oportunidade de vir ao Bra-
sil. Mas como imaginar que essa
mulher pudesse ter estado em São
Vicente e ter dado à luz a oito fi-
lhos portugueses, praticamente um
por ano?
Acidentes ambientais - Cubatão
é a primeira cidade da região a ade-
rir ao Sistema Integrado de Pre-
venção a Acidentes Ambientais
com Produtos Químicos. O pro-
grama do Governo do Estado visa
consolidar políticas, metas e pro-
gramas referentes a produtos quí-
micos e a minimização dos danos
decorrentes de acidentes. O últi-
mo grande acidente foi em 2015
(incêndio nas instalações da Ul-
tracargo) em Santos, afetando fau-
na e flora marinha do estuário, com
prejuízos enormes.
Três municípios - O Sistema de
Gestão Integrada reúne os três mu-
nicípios que abrigam o maior por-
to e o maior polo industrial da
América Latina: Cubatão, Guaru-
já e Santos.
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OPINIÃO

Espaço Aberto

* Roberto Paulino

Passaram dias, semanas e me-
ses e através dos tempos, de ge-
ração em geração, vêm os costu-
mes tradicionais na chegada um
no novo ano, que é sempre feste-
jado das mais variadas formas e
costumes. No nosso caminhar não
podemos esquecer daqueles que
nos deixaram no transcorrer do
ano que se findou, principalmente
os que militavam na mídia brasilei-
ra e estrangeira.

Os que tombaram: De acordo
com o relatório divulgado pela
Federação Internacional de Jorna-
listas, em 2017 houve 81 assassi-
natos em todo o mundo – 73 ho-
mens e 8 mulheres entre as víti-
mas. De conformidade com estu-
do divulgado pela Unesco, revela
que a cada quatro dias um jorna-
lista é assassinado no mundo. Nos
últimos onze anos, 930 profissio-
nais foram assassinados no de-
sempenho de suas funções.

O Brasil é o sétimo país do mun-
do em número de jornalistas mor-
tos. Em primeiro lugar ficou o Mé-
xico com 13 mortos, seguido pelo
Iraque e Afganistão com 11 cada.

Nos deixaram tragicamente:
Oswaldo Macedo Ribas (brasilei-
ro), Javier Valdez, Miroslova Bre-
ach, Máximo Rodrigues Palacios,
Candido Rios, Kim Wall, Luciano
Rivera, Cecilio Pinedo Brito e Ri-
cardo Monlui Cabrera, todos me-
xicanos; Carlos Oveniel Domin-
gues, hondurenho, e o maltense
Daphme Caruana Galiza.

Nossas despedidas aos santis-
tas: Osvaldo Martins, Carlos
Mauri Alexandrino e Emília Ana
Teixeira McDowell, jornalistas,
além de Basile Panagiotis Gianno-

populos (fotógrafo), Márcio Cam-
pos (radialista) e Miro - Argemiro
Antunes (chargista).

Jornalistas Brasileiros: Mar-
celo Rezende, Valdir Roberto Mo-
reira, Fernando Pacheco Jordão,
Valter Abrucez, Clóvis Meira, Hei-
tor Augusto, José Carlos Carva-
lhães Bittencourt, Kátia Azevedo,
Augusto Marzagão, Paulo No-
gueira, Walter Fontana, Amaury
Moraes de Maria, Giula Flint, Ál-
varo de Moya (também ilustrador),
Barros de Alencar e Kid Vinil (am-
bos radialistas e apresentadores
de televisão), todos paulistas; Vi-
vian Wyler, Jorge Bastos Moreno,
Celso de Castro Barbosa, José
Maurício Capinussú, Lula Branco
Martins e Elvira Vigna, cariocas.

Ainda... Carlos Chagas, Fran-
cisco Teixeira e Artur Almeida, mi-
neiros; João Wianey Carley, Fran-
cisco Paulo Sant´Ana, Adroaldo
Strech e Luiz Carlos Maciel, gaú-
chos; Luiz Carlos de Olivo, catari-
nense; Nildo Carlos Oliveira, ala-
goano; Jota Júnior, paraibano; e
Evaristo de Oliveira, brasiliense.

Outros: Haroldo Paulo Júnior,
Orlando Silva Filho (ambos fotógra-
fos), Toninho Mendes (editor de
quadrinhos), Josimar Lourenço de
Sousa (cinegafista), Luís Sales (pu-
blicitário) e Francisco Silva (radia-
lista), todos paulistas; Antônio Can-
dido (o maior crítico literário do Bra-
sil), Dalva Funaro Gaspariam (edi-
torialista), Elizabeth Ferreira Jaffe,
Zalmir Gonçalves, Alberto Jacob
(ambos fotógrafos), José Ferreira
Bahiense (repórter cinematográfico)
e Agnelo Pacheco (publicitário), to-
dos cariocas; Luiz França Carneiro,
Orlando Gaiga (ambos radialistas) e
Thaís Fernanda Cirino de Paula (fo-
tógrafa), mineiros; Willy Gonser
(narrador e comentarista esportivo)

Adeus... Eles deixaram saudades em 2017
e Telmo de Avelar (dublador), para-
naenses; Juracy Leite de Carvalho
(cronista), piauiense; além de Do-
mingo Alzugaray (fundador da Edi-
tora Três – revista IstoÉ), argentino
naturalizado brasileiro.

Pelo Mundo: jornalistas Na-
than Hentoff, Robert Silvers e Bren-
da Btttner, norte-americanos; Ma-
nuela de Azevedo, Mário Contu-
mélias, Armando Bastos, Miguel
Urbano Rodrigues, Pedro Rolo
Duarte, Alípio de Freitas e Pedro
Palma, portugueses; Claire Rigby,
britânico; Joaquim Navarro Valls,
espanhol; Augustin Buzura, rome-
no; Agustín Eastman, chileno;
Sofia Ímber, venezuelana; e Peter
Abrahams, sul-africano.

Outros: Hugh Hefner (fundador
da revista “Playboy”), Roger Ailes,
Douglas Netter (ambos executivos
de televisão), Christopher Boykin,
John Noakes (apresentadores de
televisão), Jay Thomas (radialista),
Fred J. Koenekamp, Jim French (fo-
tógrafos), James Vance e Len Wein
(desenhistas e autores de histórias
em quadrinhos), todos norte-ameri-
canos; Michael Ballkaus e Walter
Lassally (fotógrafos), alemães;
Frons Krojcberg (fotógrafo), polo-
nês; Helli Stehle (radialista e apre-
sentador de televisão), suíço; An-
tony Armstrong Jones (fotógrafo),
britânico; Lennart Nilsson (fotógra-
fo), sueco, e Valentin Pimstein (pro-
dutor de televisão), chileno.

Que os dias de 2018 sejam um
segmento de realizações e que
venham repleto de paz e felicida-
de, nos possibilitando olhar sem-
pre prá frente e planejar o futuro.

* Roberto Paulino é jornalista,
fotógrafo, pesquisador cultural e
membro da Associação Sul-Mi-
neira de Imprensa.

EDITORIAL

Deboche
nacional

Vivemos sob a égide de um grande deboche nacional.
Só dessa forma podemos definir o momento político atual, a partir da nomeação da

ainda não confirmada Ministra do Trabalho, a deputada federal Cristiane Brasil (PTB),
filha do ex-deputado Roberto Jefferson, cassado por envolvimento no es-
cândalo do Mensalão, um dos muitos desenvolvidos por políticos inescru-
pulosos que assolam e envergonham o País.

O brasileiro acompanhou incrédulo a nomeação da deputada pelo presidente Mi-
chel Temer (PMDB), para assumir a pasta na qual Cristiane Brasil foi condenada em
processos trabalhistas. E a pergunta inevitável, bem como as manifestações de repúdio

não demoraram: como ela pode defender o direito trabalhista se ela não o respeita.
Ela que foi nomeada pelo presidente a pedido do pai, Roberto Jefferson, foi incial-

mente impedida de assumir o cargo por uma decisão liminar do juiz da 4ª Vara Federal de
Niterói (RJ). A liminar, no entanto, foi suspensa pelo STJ e a posse foi
remarcada para o último dia 22, mas foi novamente impedida em função da
liminar da ministra Carmen Lúcia do STF, em ação do Movimento dos Advo-

gados Trabalhistas Independentes (MATI). É mais um capítulo da novela ‘Deboche
nacional’ escrita por uma parceria a várias mãos pelo mais alto comando do País insta-
lado no Palácio Jaburu, às margens do Lago Paranoá em Brasília.

Mural
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São Vicente/486 anos

Último dia da Encenação da Fundação da 1ª Vila
encerra a programação de aniversário da cidade

Nesta quinta-feira (25), a úl-
tima apresentação da En-
cenação da Fundação da

Vila de São Vicente que nesta 36ª
edição tem como tema “Santo de
Casa Faz Milagre”, destacando a
figura histórica do
Padre André de So-
veral. Sob a direção
de Roberto Marche-
se, o ator global Feli-
pe Simas, interpreta
o religioso, primeiro
santo vicentino, ca-
nonizado pela Igreja
Católica em outubro
passado.

No elenco, tam-
bém estão André
Coelho (Martim
Afonso de Sousa);
Iris Stefanelli (Anna
Pimentel); Thammy
Miranda (coman-

Martim Afonso volta à arena de São Vicente

Fotos: Cesar Morgado/PMSV

dante holandês); Marissol Dias
(Índia Bartira); Rick Moreno (João
Ramalho) e Jairo Martins (Índio
Tibiriçá). O diretor Marchese   res-
ponsável pela primeira encenação
em 1982, tem hoje, sob seu coman-

do, mais de 1,2 mil envolvidos no
grande elenco – entre bastidores
e atuações – que toma conta da
arena montada na Praia do Gonza-
guinha, cuja estrutura conta com
uma arquibancada com capacida-

de para até 5 mil lu-
gares.

A encenação
que entrou para o li-
vro dos recordes
como o maior espe-
táculo a céu aberto
em areia de praia do
mundo, é uma reali-
zação da Prefeitura
de São Vicente, por
meio da Secretaria de
Cultura e do Fundo
Social de Solidarie-
dade e a produção
artística e executiva
da Associação de
DesenvolvimentoFelipe Simas vive o primeiro santo vicentino

Econômico e Social às Famílias
(Adesaf), com patrocínio da Eco-
vias. Toda a renda do espetáculo
é destinada ao Fundo Social de So-
lidariedade de São Vicente (FSS).

A apresentação desta noite
encerra a programação festiva em

comemoração aos 486 anos de fun-
dação de São Vicente, por Martim
Afonso de Sousa, que teve como
atração no último dia 22 – data do
aniversário -  show da cantora San-
dra de Sá que lotou, literalmente, a
Praia do Itararé.
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Dia 26 – 19h – Palestra “São Vicente Contemporâneo”
                            Palestrante: Mário Alexandre
Dia 27 – 16h30 – Coral Boca Santa
Comece 2018 atualizado – no IHGSV uma série de cursos, entre eles:
música, balé, instrumentos musicais diversos, desenho, idiomas e corte e
costura.  Informações pelo telefone 3469 3520

JANEIRO/2018

O governo de São Paulo an-
tecipou para esta quinta-feira
(25), o início da campanha de
vacinação contra a febre ama-
rela. Em Santos, apesar do es-
quema especial para atender a
população em 22 postos. A Pre-
feitura informa que nesta sex-
ta-feira (26), aniversário da Ci-
dade (feriado municipal), não
haverá imunização. Mas o ser-
viço voltará ao normal na se-
gunda-feira (29), das 9h às 16h.
Também serão promovidos
dois Dias D, em 3 e 17 de feve-
reiro. Nesses dias (sábados), as
22 unidades estarão abertas
das 8h às 17h exclusivamente
para vacinar os munícipes. Em
cada dia atuarão 378 profissio-
nais de saúde.

O novo calendário estabe-
lecido pelo governo estadual
amplia o período de duração de
campanha para 24 dias (25 de
janeiro a 17 de fevereiro), que
será realizada com dose fracio-
nada da vacina, conforme dire-
triz do Ministério da Saúde. O
frasco convencionalmente uti-
lizado na rede pública poderá
ser subdividido em até cinco
partes, sendo aplicado assim 0,1
ml da vacina.

Estudos evidenciam que a
fracionada tem eficácia compro-
vada de pelo menos oito anos.
As carteiras de vacinação te-
rão selo especial para informar
que a dose aplicada foi a fraci-
onada.

A vacina aplicada até o mo-
mento (dose padrão) tem vali-
dade para a vida toda, segun-
do a OMS (Organização Mun-
dial de Saúde).

Febre Amarela

Santos não terá vacinação
no dia do aniversário

  Viajantes - De acordo com
a Secretaria de Saúde (SMS), a
vacina contra a febre amarela
deve ser tomada, no mínimo, dez
dias antes da viagem. Centenas
de cidades brasileiras estão en-
quadradas como área de trans-
missão da doença (confira a re-
lação – sugestão de link http://
portalarquivos.saude.gov.br/
images/pdf/2017/janeiro/27/
Municipios-Conforme—reas-
ACRV-ACRT-ASRV-Febre-
Amarela-Jan-2017-.pdf) e por
pessoas que viajarão para paí-
ses em que a imunização é exi-
gida e para as regiões Norte e
Centro-Oeste e algumas partes
do Nordeste, Sul e Sudeste -
nesta última estão incluídas al-
gumas áreas de São Paulo,
como o interior.

Na ida aos postos, é muito
importante a apresentação
das carteiras de vacinação
para facilitar e agilizar o aten-
dimento.

Segundo a SMS, a vacina
não é indicada para crianças
com menos de seis meses, pes-
soas com doenças que baixam
a imunidade, como lúpus, cân-
cer e HIV, grávidas, mulheres
que amamentam bebês de até
seis meses e alérgicos a gelati-
na e ovo. Já os idosos com mais
de 60 anos serão vacinados me-
diante avaliação e prescrição
médica autorizando por escri-
to. Quem já tomou a vacina al-
guma vez na vida, não precisa
de nova aplicação.

Confira mais informações
sobre a febre amarela e campa-
nha de vacinação no site
www.jornalespacoaberto.com

Praia Grande/51 anos

Cidade inaugurou mais três escolas

Praia Grande completou 51
anos no último dia 19, e en-
tre as obras entregues pelo

prefeito Mourão, destaque para
três novas escolas. Assim, a cida-
de se prepara para começar o ano
letivo, em 5 de fevereiro, com 76 uni-
dades de ensino na rede municipal.

Na semana de aniversário fo-
ram inauguradas uma escola de
Educação Infantil (Bairro Ribeiró-
polis) e duas de Ensino Funda-
mental (também no Ribeirópolis e
na Aviação). Somados, os novos
espaços terão a capacidade de
atender até 3.470 alunos.

A primeira a ser entregue foi a
unidade de Educação Infantil EM
Roberto Francisco dos Santos, na
esquina da Av. Oliveira Lima com
a Rua Dois, no Bairro Ribeirópo-
lis. A unidade atenderá 756 alunos
em turmas de creche e pré-escola,
com idades de 4 meses a 5
anos. Na sequência a Administra-
ção Municipal inaugurou a escola
de Ensino Fundamental do Bairro
Aviação, EM João Gonçalves

Divulgação/PMPG

(Joãozinho da Aviação), localiza-
da na travessa das ruas Frei Hen-
rique de Coimbra com João Perei-
ra Inácio, com capacidade para
atender até 1.274 alunos em tur-
mas do 1º ao 9º ano. 

Por último foi entregue a esco-
la de Ensino Fundamental do Bair-
ro Ribeirópolis EM Visconde de
Mauá na esquina da Av. Oliveira

Lima com a Rua Dois. Quando atin-
gir a capacidade máxima, o novo
equipamento atenderá até 1.440
estudantes.

As duas primeiras escolas ho-
menageiam o ex-prefeito Roberto
Francisco e o ex-vereador João
Gonçalves, o Joãozinho da Avia-
ção, ambos falecidos em dezem-
bro passado.

Sindical

Escola Visconde de Mauá, uma das unidades entregues nas
comemorações pelo aniversário da cidade

Iniciando seu quinto mandato à
frente do Sindicato dos Estivadores de
Santos, , Rodnei Oliveira da Silva, o
Nei (foto) pregou a união nacional da
categoria e dos portuários para garan-
tir o mercado de trabalho não apenas
em Santos mas em todo o País.

“O que ressalto é a necessidade
de lutarmos unitária e nacionalmente
pela preservação de nossos ofícios,
que vêm sendo seguidamente ataca-
dos pelos empresários do setor. Nos-
sa federação (Federação dos Estiva-
dores, Capatazia e Portuários do Bra-

Nei prega união nacional de
estivadores e portuários

sil – Fecpb) que nasceu unificada,
toma providencias com as outras três
federações (estivadores FNE, portu-
ários FNP e demais avulsos Fencco-
vib) que já deveriam ter tomado há
muito tempo. Vamos chegar a um pon-
to de organização que conseguiremos
parar todos os portos, em greve naci-
onal, caso haja necessidade”, adver-
tiu o estivador santista.

Emoção - Aplaudido por presi-
dentes e diretores de sindicatos de es-
tivadores e portuários do Rio de Ja-
neiro (RJ), Paranaguá (PR), Imbituba

(SC), Manaus (AM) e Santos (SP),
Nei ficou emocionado várias vezes,
sem conseguir segurar o choro, ao fa-
lar de seu pai, Vanderlei José da Silva,
(falecido no ano passado) presidente
do sindicato por cinco gestões.
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Centro de Capacitação Darcy Ribeiro
será reinaugurado nesta sexta-feira

No aniversário de 472 anos,
Santos reinaugura o Cen-
tro de Capacitação Darcy

Ribeiro, importante unidade de
formação do professorado santis-
ta, que contará com tecnologia de
última geração. Fechado desde
2009, quando o imóvel, na Rua São
Paulo, 40, foi usado para alocar os
alunos da UME Mário de Alcân-
tara beneficiará o professorado e
também a população.

Com capacidade ampliada para
o treinamento de 3 mil educadores
da rede municipal, a unidade vai
suprir as demandas de capacita-
ção e contará com toda a infraes-
trutura tecnológica e rede wi-fi.
Será equipada com 105 computa-
dores e dez lousas digitais conec-
tadas à internet com tecnologia
Touch e caneta Touch Screen, que
permite a inserção de dados por
escrito. As lousas também contam
com recursos interativos com su-

porte a conteúdos da internet e de
programas do próprio computa-
dor.

“O uso desses recursos para
formar profissionais é o resulta-
do do esforço da Prefeitura para

que, a partir daqui, essa tecnolo-
gia de ponta seja levada também
para a sala de aula na rede mu-
nicipal”, afirmou o prefeito Paulo
Alexandre Barbosa durante a re-
cente vistoria que fez às obras,

ocasião em que estava acompa-
nhado do secretário de Educação,
Carlos Mota.

Na unidade será realizada for-
mação de professores e haverá
também calendário de cursos e

eventos voltados aos munícipes,
por meio de parcerias com a Fun-
dação Telefônica, Sebrae e Minis-
tério da Educação (MEC). O equi-
pamento abrigará ainda a biblio-
teca Mário Quintana com mais de
22,5 mil títulos voltados aos pro-
fessores. O Centro funcionará de
segunda a sexta-feira, das 8h às
23h, e eventualmente aos sába-
dos.

Cursos - As capacitações ini-
ciarão em março, mas as forma-
ções de professores começarão em
fevereiro. Serão oferecidos cursos
de aperfeiçoamento a professores,
educadores e demais funcionári-
os nas modalidades presencial,
híbrido e EAD. E também a muní-
cipes.

As obras tiveram início em
abril de 2014, com a Prefeitura e a
conclusão foi feita pela Fibria Ce-
lulose. O investimento na obra foi
de R$ 1.746.948,41.

Unidade será reaberta a formação e capacitação de professores santistas

Divulgação/PMS



20 de Janeiro – 18 de Fevereiro

No último dia 20 de janeiro, a
1h09, o sol se despediu do sig-
no Capricórnio para dar entrada
ao maior planeta do sistema so-
lar que possui conexão íntima
com a sorte e sua aura benéfica
amplifica o que toca. Associado
à abundância, jovialidade, ale-
gria, ânimo e horizontes novos,
Júpiter traz lições preciosas de
confiança e estímulo, convidan-
do a olhar a vida com uma visão
mais esperançosa, descontraída
e libertadora.

E agora com o sol em Aquário,
deixando uma semana pesada que
estávamos, com um stellium em Ca-
pricórnio, agora entramos com a
rebeldia e a excentricidade do sig-
no de Aquário, um signo voltado
ao futuro, do elemento ar, com a
figura de um homem derramando
sua benção sobre uma terra árida.

Se você esteve se sentindo
desconectado ultimamente ou ca-
minhando pela escuridão, saiba
que a Luz está retornando, e isso
sempre favorece aos que estão
genuinamente ligados a ela.
Aguente firme que a sua vez está

chegando. Equilíbrio, Reparação e
Restauração estão a caminho. Ura-
no regente de Aquário, é simples-
mente o céu estrelado, portanto o
planeta começa a se fazer presen-
te e a mãe Terra precisa de ajuda e
nós vamos ter que ajudar.

Aquário representa a amizade,
a solidariedade. No amor, a relação
precisa e deve mudar, renovar, es-
taremos sempre prontos a conhe-
cer coisas novas. Vamos adorar sair
com os amigos e ao mesmo tempo
curtir uma noite com todo mundo
junto. A energia de Aquário nos
torna um grande amigo e grande

companheiro, mas ele não gosta de
cobrança, a sua palavra chave é LI-
BERDADE. Só tem que tomar cui-
dado com o excesso de ansiedade
e com seu aparelho circulatório; fa-
zer massagem, caminhar, irá lhe tra-
zer energia positiva.

Até sexualmente falando have-
rá inovações, sem tabus ou pre-
conceitos, e sem julgamentos de-
vemos estar atentos e prontos a

aprender e a ensinar. Vamos a
partir de agora ter a energia do
signo vibrando em todos os sen-
tidos, congressos, fóruns e tudo
mais será discutido, a sustenta-
bilidade do planeta é aquariana.

O que acredito e tenho bas-
tante fé nesse momento é no va-
lor da amizade que no ano de
2017 deixou os seres mais egoís-
tas e agora com essa junção, de
Júpiter, regente de 2018 e
a entrada de Aquário, vamos co-
meçar a melhorar essa nossa so-
lidariedade e fraternidade.

Acontecimentos inespera-
dos vão surgir, porque Aquário
rege o elemento surpresa!
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Espaço Astral

Silvia Helena

SIGNO DO MÊS: AQUÁRIO

Silvia Helena - Astróloga
Tel: 3466-4500 - Site: www.stellium.jor.br
E-mail: silvia@stellium.jor.br

Exposição
homenageia
Rei Momo

Mostra

O eterno Rei Momo do Car-
naval Santista, Waldemar Este-
ves da Cunha, o Magnânimo,
está sendo homenageado com a
uma exposição no Memorial do
Carnaval, na Galeria de Arte Pa-
trícia Galvão, (Av. Pinheiro Ma-
chado, 48, terceiro piso, Vila
Mathias). A mostra, que reúne
as fantasia, fotos, placas e tro-
féus conquistados por Walde-
mar, pode ser conferida até o dia
16 de fevereiro, de segunda a
sexta-feira, das 10h às 18h, com
entrada franca.

Nascido em 9 de agosto de
1920, em Santos, Waldemar foi
o primeiro Rei Momo da Cida-
de. Permaneceu no posto de
1950 a 1956, retomando seu rei-
nado de 1958 a 1990. Foi con-
siderado o Rei Momo mais anti-
go do País até 2013, ano de sua
morte, aos 92 anos.

Fotografia

A arte de ver a vida

Afotografia, definitivamen-
te, está no DNA de Rober-
to Konda, que faz da pro-

fissão instrumento ou caminho
para valorizar e difundir a arte de
ver a vida através da lente, cap-
tando por meio dela a essência do
viver com todos os matizes que a
natureza oferece.

Essa é a forma mais simples de
resumir o pensamento do fotógra-
fo e professor Roberto Konda a
partir da frase com a qual define
fotografia: “ ...é a arte maravilho-
sa de ver e registrar a vida”.

Tudo começou como hobby e,
aos 15 anos ganhou uma máquina
fotográfica do pai “que, como todo
bom japonês gosta de fotografar”,
e em 1976, o que era um passatem-
po se tornou profissão, quando ini-
ciou a carreira de fotógrafo ainda
no Rio Grande do Sul onde nasceu.

E lá se vão 42 anos de constan-
te aprendizado e ensinamento de
Roberto Konda. Com formação em
Jornalismo, trabalhou como repór-

ter fotográfico em jornais, revistas
e agências de publicidade e, base-
ado na sua vivência na profissão,
ele, autodidata, se deu conta que
muitos fotografavam “porque fo-
tografar é uma paixão”, mas não
dominavam as técnicas, ou ainda,
quando as dominavam queriam se
aperfeiçoar, seja para o trabalho ou
para o lazer. Foi aí que ele, um dos
percussores na utilização de câme-
ras digitais, resolveu há 15 anos,
abrir um curso de fotografia.

Desde então esse professor de
Fotografia Publicitária na Univer-

sidade Santa Cecília, também man-
tém o Curso de Fotografia e Produ-
ção de Vídeos, na Ponta da Praia
em Santos, onde alunos de diferen-
tes idades e estilos de vida, se pre-
ocupam não apenas em entender a
essência da arte de fotografar, mas
também a se familiarizar com o fun-
cionamento e recursos da máquina
“essa caixinha blindada a prova
de luz”, como diz o mestre.

Era digital e a fotografia - “A
fotografia está entre os dez hob-
bies mais praticados no mundo e
com tanta facilidade, hoje, na era
digital, a prática se popularizou,
e como todo celular tem uma câ-
mera, a maior parte da popula-
ção brasileira pode fotografar.
Como é sabido que no País tem
mais celulares que habitantes, é
natural que uma significativa
parcela busque o aprimoramen-
to”, explicou o professor ao ser
questionado sobre o grande inte-
resse por cursos de fotografia.

E quando hobby se torna pro-
fissão? perguntamos a Konda que
no curso ministrado no seu estú-
dio oferece curso básico de foto-
grafia; curso extensivo; workshop
e técnica avançada de iluminação,
entre outros.

“A profissão de fotógrafo é
como tantas outras. Ninguém se
torna profissional em meses e só na
observação. É preciso estudar, co-
nhecer, estagiar, praticar, se aper-
feiçoar e principalmente gostar do
que está fazendo. Fico feliz quan-

do alunos retornam para aperfei-
çoamento, reciclagem, porque a
fotografia virou uma segunda e
não raro, primeira profissão”.

No DNA - Como disse no iní-
cio da entrevista, a fotografia está
no DNA da família e o mestre Kon-
da tem a prova disso. Seu filho,
Rafael Konda, quase autodidata
como ele, desde criança se inte-
ressou pela fotografia e a ela se
dedicou de forma muito natural,
observando o trabalho do pai.

Hoje, formado em RPA, Rafael,
proprietário da Agência Isca Digi-
tal, especializada em marketing di-
gital e vídeo, continua estudando,
investigando técnicas de fotogra-
fia para ter sempre, como diz o pai,
“um olhar diferente ante à câme-
ra e por trás dela, para do foco
extrair a essência”. Rafael é autor
de belíssimas fotos, uma delas pu-
blicada na primeira página do Es-
paço Aberto (edição impressa de
dezembro/17).

E este orgulho que demonstra
pela certeza de que a fotografia
está no DNA da família é o que
move o professor Roberto Konda
a continuar se aperfeiçoando, in-
clusive quando ensina aos alunos
“aprendo com eles na troca de
informações e experiências”, téc-
nicas e vivência da profissão e arte
pela qual nutre incontestável pai-
xão.
* Konda Studio, fica na Av. Rei
Alberto, 159, Ponta da Praia/
Santos; telefone: 3223-8757

Divulgação
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Não importa crise, que
se dane a política, depois se
pensa na inflação... afinal,
como diz o samba de Wan-
do e Nilo Amaro, sucesso
na voz de Jair Rodrigues, “O
importante é ser fevereiro
e ter carnaval prá gente
sambar...” E em Santos, pelo
terceiro ano consecutivo os
desfiles das Escolas de
Samba de Santos aconte-
cem uma semana antes do
Carnaval atendendo à soli-
citação da Liga Independen-
te Cultural das Escolas de
Samba de Santos (Licess).

A montagem da Passarela do Samba
“Dráusio da Cruz”, na Av. Afonso Schmidt
na Zona Noroeste será concluída no máxi-
mo até a próxima terça-feira, dia 30, seguida
da vistoria do Corpo de Bombeiros, para
que os desfiles aconteçam nos dias 2 e 3 de
fevereiro.

Ordem - Quem for ao sambódromo as-
sistir aos desfiles vá se preparado para rai-
ar o dia na avenida, pois na abertura, nove
escolas desfilam na passarela do samba e
no dia seguinte, oito agremiações.

No dia 2 (sexta-feira), a partir das 20h,

Carnaval

O importante é ser fevereiro

desfilarão as quatro agremiações do gru-
po de acesso (Mãos Entrelaçadas, Ban-
deirantes do Saboó, Mocidade Dependen-
te do Samba e Padre Paulo), seguindo-se
as integrantes do grupo 1 – Unidos da
Baixada, Imperatriz Alvinegra, Império da
Vila, Dragões da Castelo e Unidos da Zona
Noroeste.

Oito escolas do grupo especial ocupa-
rão o sambódromo no dia 3 – Real Mocida-
de Santista, União Imperial, Brasil, Sangue
Jovem, Mocidade Amazonense, Vila Mathi-
as, Unidos dos Morros e X-9.

Sheila Carvalho, madrinha da União Imperial/2017

Arquivo

Prefeito e a primeira dama de
São Vicente, Pedro e Andréa

Gouvea, a postos para a
premiação às mais belas

vicentinas em concurso
organizado por Will Passos.

Entre tantos na plateia, lá
estava o secretário de Cultura

de Santos, Fábio Nunes.

O secretário adjunto
de Cultura de São
Vicente, Paulo
Eduardo Costa e Iris
Stefanelli que
representa Ana
Pimentel, mulher de
Martim Afonso de
Souza, na 36ª
Encenação da
Fundação da Vila de
São Vicente.

Thayane Lamouche,
a nova Miss São
Vicente, vai
representar a cidade
no Miss São Paulo
Be Emotion 2018,
no próximo dia 11
de fevereiro.

Famoso designer
de sapatos do
Brasil, o vicentino
Fernando Pires que
recentemente
voltou à cidade
natal para
acompanhar o
concurso que
elegeu Thayane
Lamouche, Miss
São Vicente,
parecia dialogar
com a rosa.

...A tradicional exposição
internacional de presépios do

Santuário de Santo Antônio do
Valongo (Largo Marquês de Monte
Alegre, 13) termina neste domingo

(28). Em sua 24ª edição, a exposição
com 35 presépios de artistas do Brasil

e do exterior, pode ser conferida,
gratuitamente, de terça a domingo,

das 10h às 18h30.

Fotos: César Morgado/PMSV
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* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

Carlos Pinto

Pesquisa recente sobre dados da criminalidade no estado
do Ceará, em 2017, apontam para 14 crimes de morte diários
naquele estado. Não li nenhuma sobre Rio, Espírito Santo e
São Paulo, onde a bandidagem age com toda a liberdade e pres-
teza. E, enquanto não forem estancados os crimes cometidos
pelos bandidos encastelados em Brasília, e demais capitais
deste País, a tendência é que os bandoleiros nos acuem cada
vez mais em nossas residências.

Diariamente a imprensa estampa novos casos de corrup-
ção, como o que está em marcha, mais uma vez, envolvendo
dirigentes da Caixa Econômica Federal. Acho até estranho que
uma organização do Governo Federal, tenha que ter doze vice-
presidentes. Deve ser caso único no mundo, e desses doze,
quatro já foram afastados por seu envolvimento em atitudes
pouco republicanas, em conluio com membros do Congresso
Nacional e do próprio Governo Federal.

Em um momento em que toda a sociedade brasileira acom-
panha o desenrolar da Operação Lava Jato, com vários figu-
rões sendo devidamente engaiolados, que esses gatunos não
tenham a mínima vergonha na cara e continuem com seus cri-
mes financeiros contra o povo brasileiro. E mais uma vez a
figura do Presidente de plantão é vinculada a estes desmandos,
o que, se for verdade, estamos diante do verdadeiro estado
bandido.

Me parece que está em curso no País, uma disputa pelo
comando desse estado bandido. De um lado os bandoleiros
organizados em várias siglas, tais como PCC, CV, ADA e ou-
tros mais, e do outro, os bandidos encastelados em governos,
quer seja o federal, os estaduais e os municipais. E a tudo isso
o povo assiste como se fosse uma novela da Rede Globo, onde
cada capitulo é uma aula de sacanagem, de trairagem, de cor-
rupção e demais safadezas.

A grande preocupação de setores da nossa sociedade neste
momento, é saber que fantasia vai usar e em qual escola de
samba vai desfilar. E mais: quanto cada escola vai receber do
governo para botar seu bloco na rua, mesmo que esse dinheiro
faça falta nas escolas, nos hospitais, no pagamento do funcio-
nalismo público, no combate a febre amarela, nos reparos ne-
cessários em nossas estradas, e no amparo ao nosso patrimô-
nio e bens culturais. Há uma total anemia popular com relação
aos destinos do País.

Enquanto isso, setores que defendem a absolvição dos in-
diciados em crimes contra o patrimônio subvertem a ordem,
ameaçam membros do Judiciário, provocam adversários na ten-
tativa de exercerem a manutenção desse quadro deplorável que
envolve a classe política brasileira. A senadora que preside o
PT é uma provocadora nata, irracional, que acha que vai levar
no grito como os asseclas do Maduro fazem hoje na Venezuela,
matando os adversários e intimidando a população através de
um processo de fome e desamparo.

A tudo isso estamos assistindo com a esperança de que
surja um salvador da Pátria. Acontece que para salvar esta
Pátria, não será tarefa de um homem só, mas sim, de todos
aqueles que prezam a liberdade, a democracia e os verdadeiros
direitos humanos. É necessário limpar de uma vez por todas,
com essa casta política que nos infelicita, criar penas mais
duras para todos os tipos de crimes, e voltar a ensinar nas
escolas, os direitos e deveres de cada cidadão.

Agora, ficar olhando o governo autorizar e colaborar com a
viagem do principal culpado de toda essa desgraça para uma
hipotética conferência na Etiópia, pagando as despesas dessa
viagem e da comitiva do pilantra, só mesmo o povo brasileiro
para aguentar tanta desfaçatez.

Bandoleiros e bandidos

e CONVIDADOS

www.cemporcentovida.fm

Marcio HarrinsonSidney Costa

Santos/472 anos

DIA 26 (ANIVERSÁRIO DA CIDADE)
8h – Ato Cívico junto ao Monumento à Braz Cubas
         Local: Praça da República – Centro
9 h – Missa em Ação de Graças
          Local: Catedral de Santos - Praça José Bonifácio
10h – Sessão Solene – Orador: Vereador Ademir Pestana
           Local: Câmara Municipal – Pça. Ten. Mauro Batista de Miranda
11h – Entrega de 133 unidades habitacionais - Conj. Hab. Santa Casa
           com a presença do Governador Geraldo Alckmin
            Local: Av. Senador Feijó, 811 – Encruzilhada
15h – Entrega nova Casa do Educador
            Local: Rua São Paulo, 40 - Vila Mathias
16h – Lançamento do Livro “Santos – Histórias e Encantos”
          Local: Museu Pelé – Largo Marques de Monte Alegre - Valongo
20h30 – Concerto da Orquestra Sinfônica Municipal de Santos
                 Local: Teatro Coliseu - Rua Amador Bueno, 237 - Centro

Prefeito acredita em um ano
melhor para os santistas

Ao completar 472 anos, Santos
que está entre as primeiras ci-
dades do País no ranking de

saneamento. Como uma das melhores
cidades brasileiras para se fazer negó-
cios enfrenta inúmeros desafios, típi-

cos de municípios com maior infraes-
trutura, e a Saúde é, possivelmente, o
maior deles.

Apesar de o ano estar apenas co-
meçando, o prefeito Paulo Alexandre
Barbosa (PSDB) acredita que 2018 será

melhor para as famílias santistas e, cre-
dita isso à retomada da economia no
País e garante que esse otimismo não
é pelo fato de a cidade estar aniversa-
riando. Em conversa na semana pas-
sada, Paulo Alexandre disse que, alia-
da à economia que afirma ter realizado
na Prefeitura no ano passado, quando
a crise financeira foi severa, uma série
de providências foram tomadas no
sentido de enxugar despesas, o que
resulta em melhores condições de ad-
ministração no ano que se inicia. Entre
as medidas, a eliminação de cerca de
mil cargos, naturalmente desnecessá-
rios.

Acredita-se que conforme a fala do
prefeito os credores podem se animar
a uma menor penúria, mas ele não se
referiu a este pormenor, se ateve ao
otimismo baseado na conversa com o
governador Geraldo Alckmin (PSDB),
que garantiu a liberação, em breve, de
R$ 30 milhões para a Saúde o que pos-
sibilitará o pleno (ou quase) funciona-
mento do Hospital dos Estivadores até
dezembro vindouro.

Sobre o clima de festa que se res-
pira na cidade, tendas de volta à orla
da praia, show ao ar livre, entrega de
algumas obras e muitos turistas, o sor-
riso volta ao rosto do prefeito para re-
afirmar o orgulho de ser santista e a
crença em um ano melhor para a Cida-
de.

Então tá. É aniversário da cidade,
depois vem carnaval, chuvas de mar-
ço e o que a população santista espe-
ra é que prioridades, como o fim das
enchentes na Zona Noroeste se tor-
nem realidade, que a União e o Estado
juntos com o Município equacionem a
questão da Saúde para que a vida na
Cidade boa para fazer negócios e boa
para se viver, assim seja.

Fotos: Tadeu Nascimento/Divulgação

Prefeito Paulo Alexandre Barbosa acredita que em 2018 o cenário em Santos será mais calmo e promissor
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