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Divulgação

Viagem pela Língua Portuguesa
A partir desta sexta-feira (6), Santos

oferece uma viagem inesquecível, um pas-
seio pelo nosso idioma no Museu da Lín-
gua Portuguesa, exposição gratuita que
pode ser visitada no Museu do Café (Rua
XV de Novembro, 95, no Centro Históri-
co).  Com visitação de terça a sábado, das
9h às 18h, e domingos, das 10h às 18h, a

mostra interativa com conteúdos que evi-
denciam a riqueza do nosso vernáculo com
sons e imagens é extremamente convidati-
va ao embarque na estrutura montada.

Esta é a segunda vez que Santos rece-
be a exposição itinerante que visita várias
cidades enquanto sua sede, a Estação da
Luz na Capital tem sua estrutura recons-

truída após incêndio sofrido em 2016.  A
mostra permanece na cidade até 6 de maio
e está montada em prédio anexo ao Mu-
seu do Café. A viagem é imperdível por-
que associa a língua portuguesa à história
contada desde as origens, formação da lín-
gua portuguesa, rotas marítimas e muito
mais.

Posse

Vicentino assume o Governo de São Paulo

O vice-governador de São Paulo, Marcio França (PSB) assume nesta sexta-feira (6), o Governo do Estado após a desincompatibilização de Geraldo Alckmin (PSDB) que concorrerá
à Presidência da República. Entre as primeiras tarefas de França, está a escolha do novo procurador-geral da Justiça, a partir de uma lista tríplice. O governador tem 15 dias para fazer
a escolha. Nesta edição, a trajetória política do vicentino. Última página

Juiz Sérgio Moro dá prazo até às 17h, desta sexta-feira (6),
para o ex-presidente Lula se apresentar. Mural - Página 2

Vandalismo

Não basta restaurar patrimônio vandalizado.
Página 6

Reforma Trabalhista

Líder sindical indignado
Página 4

Cubatão
Por medida de economia Cidade comemora

69 anos sem desfile cívico. Página 3



Reclamações 1 - Por unanimida-
de, a Câmara Municipal de Gua-
rujá aprovou Projeto de Lei de
autoria da vereadora Andressa
Sales, que prevê a disponibilida-
de de ‘livro de reclamações, crí-
ticas e sugestões’ nas unidades
de saúde do Município.
Reclamações 2 - A vereadora res-
salta que o atendimento da Saú-
de, é uma das principais dificul-
dades enfrentadas pelos muni-
cípios e os pacientes têm pou-
cos  instrumentos para denunci-
ar e cobrar do Poder Público um
serviço adequado.
Revoada 1 - Apesar da alta plu-
magem, o subsecretário de De-
senvolvimento Metropolitano
do Estado, Edmur Mesquita, tu-
cano histórico (30 anos de par-
tido) deixou o PSDB para apoiar
Marcio França que assume o Go-
verno de São Paulo nesta sexta.
Com esse gesto, desiste da can-
didatura à uma vaga na Assem-
bleia Legislativa.
Revoada 2 -  Outro que pulou fora
do ninho tucano foi o vereador
santista Kenny Mendes, o cam-
peão de votos de toda a região
nas últimas eleições (24.765 vo-
tos). Filiou-se ao Partido Progres-
sista (PP) pelo qual pretende can-
didatar-se a Deputado Estadual.
Partiu por que? – Embora não
deixe claro, ao que tudo indica
Kenny teria ficado aborrecido
com a possibilidade de não ob-

ter apoio dos tucanos, em fun-
ção da pretensão inicial do ago-
ra ex-PSDB Edmur Mesquita de
disputar uma vaga na Assembleia
Legislativa. O ninho ficou sem
as duas aves.
Fidelidade – O deputado federal
Beto Mansur saiu do PRB, onde
o clima não estava muito bom gra-
ças a incompatibilidade com o ex-
colega Celso Russomano que,
com seus 1.524,361 votos “pu-
xou” candidatos menos votados
no partido, entre eles o santista
que teve apenas 31.301 sufrági-
os. Mansur filiou-se ao MDB do
amigo Michel Temer que garante
concorrer à reeleição. Já falam até
que o santista pode ser vice na
chapa de temer.
Último dia - De acordo com o Ca-
lendário Eleitor termina nesta sá-
bado (7), o prazo para mudança
de partido.
Mar revolto – Com a prisão do
empresário da área portuária An-
tônio Celso Grecco, dono da Ro-
drimar, pela Polícia Federal na
Operação Skala, o mar parece re-
volto na região com gente do
ramo, apreensiva. Quem não
deve não teme.
Fisiologismo? –  Imagine... ja-
mais... Nem precisa buscar dici-
onário para saber o significado
da palavra. Basta observar a dan-
ça dos partidos em período pré-
eleitoral. Muda-se de agremiação
por idealismo. ‘Então tá’.
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OPINIÃO

Espaço Aberto

*Marcos Cintra

O grau de inovação é um fun-
damento básico que irá definir a
eficiência e a competitividade do
processo produtivo de um país.
Porém, esse quesito contempla
características e aspectos rele-
vantes que vão impactar em ter-
mos de sua eficácia. Um ponto
relevante diz respeito ao papel do
poder público no processo ino-
vativo. A sustentação governa-
mental é essencial nesse ambi-
ente caracterizado por incerte-
zas e assimetrias e, via de regra,
o retorno social supera o retor-
no privado. De acordo com o
estudo “Value of Research. Po-
licy Paper by the Research, In-
novation, and Science Policy
Experts”, de autoria de Luke
Georghiou, essas características
limitam os investimentos em ino-
vação das firmas e sem a inter-
venção do governo pesquisas
valiosas deixariam de ser reali-
zadas por elas.

Para desempenhar seu papel
na indução das políticas e ações
voltadas ao sistema de inovação
o Ministério da Ciência, Tecno-
logia, Inovação e Comunicação
(MCTIC) vale-se do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento Ci-

entífico e Tecnológico (FND-
CT), fundo contábil que tem por
objetivo “financiar a inovação e
o desenvolvimento científico e
tecnológico, com vistas a pro-
mover o desenvolvimento eco-
nômico e social do país”.

Não obstante a extrema rele-
vância do FNDCT ele se ressente
de fontes estáveis de recursos em
montante adequado para susten-
tar ações, atividades e projetos de
longo prazo de desenvolvimento.
O principal motivo dessa defici-
ência reside no fato desse fundo
ser de natureza contábil. Por conta
disso, ele fica sujeito a contingen-
ciamento orçamentário e financei-
ro, de subavaliação e de desvin-
culação de receitas, que impac-
tam negativamente o cumprimen-
to dos objetivos e metas que lhe
são outorgados.

O FNDCT requer uma nova
formatação que permita ampliar
sua disponibilidade financeira e
garantir a estabilidade da oferta
de recursos. Para isso a saída é
transformá-lo em um fundo de
natureza financeira, com vistas
a fortalecer seu patrimônio.

Estudos realizados pela FI-
NEP mostram que, caso o FND-
CT tivesse sido transformado de
um fundo contábil para um fun-
do financeiro e os saldos não uti-

Recursos para inovação
lizados desse fundo nos finais de
exercício tivessem sido remune-
rados pela TJLP, por exemplo,
nos últimos dez anos seu patri-
mônio seria hoje de R$ 45 bi-
lhões, em vez dos R$ 9 bilhões
atualmente existentes. Por outro
lado, se as mudanças ocorres-
sem hoje a projeção aponta que
partindo de um saldo de R$ 8,5
bilhões em 2019 o ativo desse
fundo seria de R$ 42,9 bilhões
em 2030.

A nova formatação do FND-
CT que a Finep está propondo
será de enorme relevância para
o fortalecimento do sistema de
inovação no país. O patrimônio
mais robusto desse fundo que a
proposta irá promover fará com
que o principal fomentador na-
cional de P&D se torne autos-
sustentável, fortalecendo o pa-
pel do Estado como elemento
determinante para a eficiência e
eficácia do processo inovativo
brasileiro.

*Marcos Cintra é doutor em
Economia pela Universidade
Harvard (EUA), professor titular
da Fundação Getúlio Vargas. É
autor do projeto do Imposto Úni-
co. É presidente da Finep (Fi-
nanciadora de Estudos e Proje-
tos). www.facebook.com/marcos
cintraalbuquerque

Mural

Caravanas levando polí-
ticos e convidados da Baixa-
da Santista sairão cedo com
destino ao Palácio dos Ban-
deirantes, na Capital para a
posse do novo Governador
do Estado, o vicentino Mar-
cio França (PSB). Na sede do
governo serão recebidos pelo próprio França e seu filho, o depu-
tado Estadual Caio França, além de assessores diretos dos dois,
que conhecem bem os partidários da região.

Programada para às 16h30, a posse se dará logo após a assinatura
do governador Geraldo Alckmin (PSDB) se desencompatibilizar do
cargo para, pela segunda vez, concorrer à Presidência da República.

França, presidente estadual do PSB, passou o cargo para o
prefeito de Campinas, Jonas Donizette, nesta semana, ocasião em
que confidenciou entre amigos que desde 2015, quando assumiu
com Alckmin, tinha certeza que ele (o governador) era a pessoa
indicada para a sucessão em Brasília, razão pela qual vinha se
preparando para esta sexta-feira, 6 de abril.

(No destaque, Alckmin e França)

EDITORIAL

Moro manda
Lula cumprir

pena de prisão

Vencido em todas as instâncias judiciais,
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve
decretada sua prisão pelo juiz Sérgio Moro,
em razão da condenação, com prazo para se
apresentar à Policia Federal em Curitiba até
às 17 horas desta sexta-feira (6
de abril). O desenrolar dos acon-
tecimentos ainda é uma incógni-
ta, mas a prisão era tudo que Lula,
seus advogados e defensores,
mais temiam e tentavam – ou ainda tentam
evitar.

O motivo é simples, evitar o que vem
acontecendo com o ex-governador do Rio de
Janeiro, Sérgio Cabral que, uma vez conde-

nado, vem colecionando uma sucessão de con-
denações, que farão com que fique um bom
tempo na cadeia.

A prisão frustra também a tentativa de
Lula se fortalecer junto à população e até

mesmo a expectativa de assu-
mir o comando da Nação nas
eleições de outubro. Expectati-
vas que vão se frustrando e
com severa mudança de rumos

na biografia de um líder, que ao que tudo
indica, caminha para um ocaso, na condi-
ção de ladrão que se utilizou da política,
chefiando uma quadrilha de saqueadores de
dinheiro público.

Divulgação
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Com o objetivo de esti-
mular a população a adotar
medidas que beneficiem o
meio ambiente, a Prefeitura
de São Vicente continua
oferecendo desconto no
IPTU aos munícipes que
por meio de iniciativas eco-
lógicas em residências e
empresas melhorem e in-
centivem a consciência am-
biental. Esse é o objetivo
da lei IPTU Verde realizada
pela Secretaria do Meio
Ambiente de São Vicente
(SEMAM) que está ativo
desde 2010 e beneficia os muníci-
pes que seguem a tabela com as
ações sustentáveis. Porém, para
se adequar à lei, é preciso estar
em dia com a documentação, con-
tas de água e esgoto.

A redução no cálculo do IPTU
é garantida, por meio de diversas
ações sustentáveis que variam seu
valor de acordo com a pontuação.
Dentre elas estão redução de resí-
duo, utilização de material susten-
tável, redução no consumo de
água, e no consumo de energia elé-
trica, ampliação e aumento da área
permeável, utilização da área em
projetos ecologicamente corretos,
como hortas comunitárias e Implan-
tação de calçada ecológica.

Opontilhão na confluência
das avenidas Almirante
Cochrane (canal 5) e

Afonso Pena, na pista sentido
José Menino/Ponta da Praia será
substituído. A Prefeitura de San-
tos deu início à demolição e de-
pois da remoção dos entulhos será
preparada a base da nova ponte.

A obra é um investimento de R$
448 mil, verba Dadetur, segundo o
engenheiro Hélio Santos Júnior,
da pasta de Infraestrutura e Edifi-
cações, a nova ponte terá área to-
tal de 246,5 m² e “... na sequência
dos serviços ocorrerá a instala-
ção das lajes pré-moldadas, con-
cretagem, pavimentação e sina-
lização. E, por último, serão re-
compostas as muretas do canal,
calçadas e meios fios”, informa.

A reconstrução da estrutura
será executada em duas etapas, a

Santos

Cubatão completa 69 anos
de emancipação político
administrativa na próxima

segunda-feira (9 de abril), sem o
tradicional desfile cívico. A pre-
feitura programou um mês de ma-
ratona comemorativa, que só ter-
mina no próximo dia 30, porque a
cidade celebra também, o 485º
ano de fundação do povoado.

As atividades inicia-
das no último 30 de mar-
ço, prosseguem neste fi-
nal de semana (7 e 8) no
Ginásio de Esportes Ro-
merão, onde acontece o
27º Campeonato Paulis-
ta de Kickboxing. Os
confrontos começam às
13h, e o ingresso será tro-
cado por um quilo de ali-
mento não perecível que serão en-
caminhadas ao Fundo Social de
Solidariedade.

Também, neste final de sema-
na, das 8h às 23h, na esquina das
ruas Rio de Janeiro e 1º de Maio,
na Vila Nova, ocorre o 7º Torneio
de Tranca do Cici, realizado em
parceria com o grupo Amigos de
Jogos de Salão de Cubatão. Du-
rante o evento, show de música,
barracas de bebidas e comidas
e playground.

Até 11 de abril, continua o Te-
atro de Rua “Cuipataã” com ses-
sões gratuitas no CEU das Artes:
neste sábado (7), às 16h e na Pra-
ça General Euclides de Oliveira Fi-
gueiredo, às 20h. No domingo (8),
no Parque Anilinas, às 17h, e na
esquina das ruas Júlio Amaro Ri-
beiro e das Primaveras às 20h. Na
segunda (9), na Praça da Cidada-
nia às 20h; no dia 10, na Praça Prin-
cipal da Ilha Caraguatá às 20h. 

Domingo, dia 8, às 9h, ocorre a

Canal 5 terá ponte reconstruída

exemplo da obra feita na estrutura
da pista contrária. Tudo para mi-
nimizar o impacto sobre o fluxo de
veículos que circulam pelo local.

Atenção - Para realização dos
trabalhos, o tráfego foi canalizado
para apenas uma faixa da Av. Afon-

Foto/PMS

so Pena. A orientação da CET-San-
tos é para que os motoristas evi-
tem a área durante o período das
obras, principalmente nos horári-
os de pico, optando por outras
vias da região, entre elas a Av. Pe-
dro Lessa.

São Vicente

Lei beneficia quem segue medidas ecológicas

O engenheiro ambiental, Lean-
dro Geniselli explica a tabela de
pontuação e como se cadastrar no
programa. “Para cada medida
ambiental é colocado um valor,
que vai acumulando e com isso a

pessoa tem direito ao des-
conto. Para participar é
preciso estar em dia com
a conta de água e esgoto.
Trazer a declaração de
dispositivos destinados à
preservação do meio am-
biente, RG, CPF, o reque-
rimento no site da Prefei-
tura e depois comparecer
à SEMAM, para iniciar
com o pedido”.

Após o cadastro, serão
realizadas fiscalizações pe-
riódicas para comprovar a
aplicação das medidas, con-

forme o Art. 8 º da Lei Complemen-
tar n º 634. Para mais informações,
contato com a SEMAM, na Rua
José Bonifácio, 404, 4 º andar. Tele-
fone: (13) 3569-2292 ou pelo e-mail: 
meioambiente@saovicente.gov.br.

IPTU Verde pode ser pedido entre os dias
1º de maio até 31 de julho 

Diculgação

Cubatão

Cubatão completa 69 anos
sem desfile cívico

Eco Caminhada, com saída do por-
tão principal do Núcleo Caminho
do Mar (próximo à Refinaria Presi-
dente Bernardes). Os interessados
(limite de 200 visitantes) devem tro-
car um quilo de alimento não pere-
cível por um convite no Posto de
Informações Turísticas localizado
junto à entrada do Parque Anilinas,
na Av. Nove de Abril.

Dia 9 (aniversário da cidade),
às 19h, missa na Igreja Matriz (Av.
Nove de Abril, esquina com a Rua
São Paulo). No dia 12, às 19h, ha-
verá sessão solene na Câmara
Municipal. E no dia 14, às 19h, a
Banda Sinfônica de Cubatão se
apresenta no Bloco Cultural.

No dia 14, tem Safari Fotográ-
fico no Núcleo Itutinga Pilões, a
partir das 8h. Os interessados de-
vem fazer inscrição prévia no Pos-
to de Informações Turísticas no
Parque Anilinas com a doação de
dois quilos de alimentos. Podem
participar 40 pessoas. O safari será
realizado ao longo da trilha do Rio
Pilões, de 2 quilômetros de exten-
são.

Dia 22 de abril, outro destaque
da programação é a Meia Marato-
na Caminhos do Mar, com largada
às 8h, em frente à Prefeitura. O per-
curso inclui a Av. Nove de Abril,
Largo do Sapo e a Estrada Cami-
nho do Mar.

Segundo a Prefeitura, por economia, não haverá desfile cívico

Fotos: Arquivo/EA

Administração não divulgou prazo da obra
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Formação

Concluintes da 34ª turma do
curso Técnico de Enfer
magem da Circuito Escola

Técnica de São Vicente visitaram
a Sociedade Portuguesa de Bene-
ficência de Santos para conhecer
o Projeto Social de Humanização
(PSH) desenvolvido pela institui-
ção junto a pacientes e funcioná-
rios.

O objetivo inicial do grupo
acompanhado da professora de
Saúde Mental, Transtorno de
Aprendizagem e Neuropsiquiatria,
Márcia Regina Carvalho de Olivei-
ra, era conhecer ações desenvolvi-
das junto a pacientes de oncologia
com a finalidade de minimizar o im-
pacto do diagnóstico e do trata-
mento, além de complementar o
carinho dos funcionários dos ser-
viços de Quimioterapia e Radiote-
rapia dispensados aos pacientes.

Recepcionado pelo presiden-
te da Beneficência Portuguesa,
Ademir Pestana (foto), o grupo,
além de conhecer os setores que

A Guarda Civil Municipal de
Praia Grande (GCM) em breve con-
tará com um novo e importante
equipamento, o Canil Municipal
que está sendo construído na
Área de Lazer Ézio Dall’Acqua, o
popular Portinho.

A obra que ainda não data de
conclusão, faz parte do projeto de
revitalização do local. A unidade
está localizada junto ao futuro
portal de entrada, na rua Paulo
Sérgio Garcia. Ocupando terreno
com 350 m², o imóvel terá cerca de
280 m² de área construída subdi-
vidida em setor administrativo e a
área do canil.

A área administrativa terá re-
cepção, sala de reuniões, vestiári-
os, cozinha, banheiros, depósito
de materiais e área de serviço. No
futuro canil, além das 13 baias para
os animais, destacam-se ainda a
área de treinamento, com 75 m² e a
enfermaria veterinária, que dará ao
local auto-suficiência no atendi-
mento especializado voltado para

Os 2.500 homens e mulheres
(estas em maioria) representados
pelo Sindicato dos Trabalhado-
res nas Empresas de Refeições
Coletivas da Baixada Santista e

Litoral (Sintercub) iniciaram
campanha salarial na última quin-
ta-feira (5). Com data-base em
junho, eles participaram de as-
sembleia na sede do sindicato
no Jardim São Francisco em Cu-
batão para definir as reivindica-
ções ao sindicato patronal Sin-
derc.

A campanha salarial englo-
ba 15 sindicatos filiados à Fede-
ração dos Trabalhadores nas
Empresas de Refeições Coleti-
vas e de Merenda Escolar do
Estado de São Paulo (Fetercesp).

A garantia dos direitos
como convênio médico, cesta-
básica e outros benefícios da
convenção coletiva de traba-
lho, segundo Abnésio dos San-
tos, presidente do Sindicato, é
o principal ponto da luta deste

Praia Grande
Terceirizados de refeições

coletivas iniciam campanha
salarial de junho

ano. “Se não lutarmos organi-
zadamente, os patrões tentarão
acabar com direitos que con-
quistamos em anos e anos de
seguidas lutas, com muito em-
penho e determinação” disse
o sindicalista.

Revoltado -  Abnésio, como
a grande maioria dos sindicalis-
tas se mostra revoltado com a
Reforma Trabalhista da forma
como se apresenta tirando dos
trabalhadores, direitos conquis-
tados: “Essa reforma foi feita
por um governo canalha, a ser-
viço do capital canalha e apro-
vada por canalhas no Congres-
so Nacional. Cabe a nós escre-
vermos um bom acordo coleti-
vo. Ninguém mais tem dúvida
que o Governo Federal e a mai-
oria dos deputados e senado-
res aprovaram a Reforma Tra-
balhista para surrupiar os di-
retos coletivos e individuais dos
trabalhadores” esbravejou o
sindicalista.

 Canil da Guarda Municipal
terá sede no Portinho

Além do canil que contribuirá para maior segurança no local,
outras obras estão previstas

a saúde dos animais, além de área
administrativa.

Revitalização - A revitalização
da Área de Lazer Ézio Dall’Acqua
prevê a realização de outras obras,
além do canil municipal. O quase
centenário paredão de pedra, de
frente para o Mar Pequeno, conhe-
cido por todos que fazem dali um
ponto de pesca, vai ganhar um

Deck. A área dos quiosques será
ampliada com mais sete equipa-
mentos, no mesmo padrão dos 25
já existentes (5m x 5m), com cober-
tura, churrasqueira e mesa no cen-
tro. No acesso ao local, outra no-
vidade: a antiga guarita foi demo-
lida e um moderno posto de con-
trole da Guarda Civil Municipal
(370 m²) está sendo construído.

Edmilson Lelo/PMPG

Humanização em cursos voltados para a saúde
integram a Oncologia e se emoci-
onar com depoimentos de pacien-
tes e funcionários, participou de
evento realizado mensalmente, co-
nhecido como “Aniversariante do
Mês”. Sempre na última quarta-
feira do mês, a direção do hospital
e colaboradores se reúnem para
festejar os aniversariantes com o
tradicional ‘Parabéns a Você’, sor-
teios e mensagens, durante o co-
ffee break temático.

A professora Márcia Regina
explicou que os cursos da Escola
Circuito, voltados para a área da
Saúde dão ênfase à humanização
no atendimento e tratamento.
“Trata-se de uma linguagem,
hoje, um tanto quanto afastada
do cotidiano das pessoas e sabe-
mos perfeitamente que não bas-
tam procedimentos técnicos para
auxiliar na recuperação do pa-
ciente. Atenção aos sinais, uma
palavra, um gesto de carinho, são
tão importantes e necessários
quanto medicamentos, tratamen-

tos adequados para o amparo aos
enfermos e até mesmo aos famili-
ares”, disse a docente que já teve

outra turma visitando o hospital.
Entre ações desenvolvidas na

Beneficência, todas com a partici-

pação de voluntários estão: músi-
ca, cinema, balé, animação e pet
terapia.

Alexandre Neves/SPB

Essa é a segunda turma da Escola Técnica em visita à Beneficência
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Câmara Jovem

O governador Geraldo Alck-
min e o prefeito Paulo Alexan-
dre Barbosa assinaram, nesta
semana, no Palácio dos Bandei-
rantes, convênio para constru-
ção de duas novas creches nos
morros da Penha e São Bento.
As unidades de ensino atende-
rão juntas, 250 crianças da edu-
cação infantil.

Os dois convênios atingem
a cifra de R$ 7,7 milhões e a es-
timativa é que as obras sejam
executadas no prazo de 15 me-
ses. Os projetos das creches na
Rua 4, Morro da Penha, e na Rua
Santa Helena, Morro São Ben-
to, fazem parte da ação integra-
da entre o Governo do Estado,
Fundação para o Desenvolvi-
mento da Educação (FDE) e
município, em regime de cola-
boração.

Santos
ganhará

duas novas
creches Estudantes eleitos em suas

escolas para a composição
da 4ª Legislatura da Câma-

ra Jovem de Santos são os mais
novos vereadores santistas. A
solenidade de posse dos 21 vere-
adores e 21 suplentes aconteceu
no último dia 4, no Plenário Dr.
Oswaldo de Rosis, na Câmara
Municipal de Santos. 

Depois da cerimônia, presidi-
da pelo vereador Adilson Junior,
presidente do Legislativo, acom-
panhado do vice-prefeito Sando-
val Soares, autor do projeto que
criou durante seu mandato como
vereador, houve composição da
mesa diretora e escolha das co-
missões. Na próxima semana, os
jovens vereadores vão iniciar a
participação na Casa Legislativa
(após eleição nas Escolas, os jo-
vens vereadores passaram por um
processo de capacitação para co-
nhecerem todas as obrigações e
direitos de um vereador antes da
posse oficial). A primeira sessão

Cidade tem novos vereadores

ordinária será em 2 de maio e a
primeira audiência pública no dia
15 do mesmo mês.

Câmara Jovem - A Câmara Jo-
vem promove a integração da Câ-
mara Municipal de Santos com

Wellington de Araújo

os estudantes dos ensinos fun-
damental e médio da cidade. A
ação é uma parceria entre a Câ-
mara Municipal, Secretaria de
Educação, Diretoria Regional de
Ensino, OAB-Subseção Santos,

Justiça Eleitoral, Movimento
Voto Consciente, Conselhos mu-
nicipais dos Direitos da Criança
e do Adolescente, da Juventude
e de Educação e Fórum da Cida-
dania.

Eleitos em suas escolas, os jovens vereadores tomaram posse na Câmara de Santos e
terão a primeira sessão ordinária em 4 de maio



21 de março – 20 de abril

Foi exatamente às 13h15 do
último dia 20 de março que nos-
so novo ano começou, com zero
grau no primeiro dia do zodíaco
Áries, no equinócio de outono,
para nós, no Hemisfério Sul e
Equinócio da Primavera no He-
misfério Norte.

Atenção todos porque ago-
ra temos a nos reger o maior Pla-

neta do sistema solar Júpiter, que
vai nos levar ter mais fé e buscar
nova lei, na nossa vida sentimen-
tal, familiar, bem como novos va-
lores éticos e mentais.

A pedra do ano é a ametista, e
sempre será bom colocarmos
em casa flores lilás e até mesmo
violeta. Como 2017 foi o ano de
Saturno, um ano difícil com medos
e complicações, esse ano vai bus-
car a solidariedade, dizer, agrade-

cer, pedir desculpas, e o amor em
todos os sentidos precisa e deve
estar no ar. Falar coisas positivas,
desligar meios de comunicação
que só nos causam medo até mes-
mo de sair de casa.

Podemos sentir que o futuro é
incerto! Nada o define melhor que
a expressão “uma caixinha de sur-
presas”. É um território desconhe-
cido prestes a ser explorado dia
após dia. Só de tentarmos imagi-

nar o que possa vir a acontecer dá
um friozinho na barriga, não é mes-
mo? Mas, você sabe que pode
contar com um planeta benéfico
que nos trará esperança de um
novo momento! Portanto corra
atrás de seus objetivos, não fique

sentado(a) esperando acontecer,
mas não esqueça, pense e repen-
se suas atitudes.      Evite precipi-
tações, faça todas as tarefas com
calma.

Feliz ano novo!
Dica: Se puder, ainda hoje,

acenda mesmo que seja uma vela
pequena lilás ou roxa e faça seus
pedidos, com fé, esperança e
acredite que vão acontecer!
Pode ser durante esse ano todo...

Beijos lilás no coração de
cada um de vocês!
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Espaço Astral

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

Como erva daninha, o van-
dalismo se alastra destru
indo monumentos, danifi-

cando, sujando símbolos de cul-
turas e histórias dos povos. Na
Baixada Santista a exemplo do que
acontece no restante do País, es-
ses atos têm sido constantes, acar-
retando despesas ao erário públi-
co e consequentemente ao contri-
buinte, e quase nenhuma punição
aos criminosos.

A impunidade encarece e ‘en-
feia’ as cidades, sem contar que al-
guns bens danificados ficam anos
sem restauração contribuindo para
com o esquecimento de momentos
da história. Não basta as prefeitu-
ras providenciarem a restauração
dos bens danificados. Há necessi-
dade de uma ampla campanha con-
tra o vandalismo, campanha esta
que tem que começar em casa, es-
tender pelas escolas, empresas, por
toda a sociedade.

Restaurando – É incontestá-
vel a importância da restauração
do monumento vandalizado, mas

O Fescete - Festival de Cenas
Teatrais está com inscrições aber-
tas para grupos artísticos e esco-
lares de todo o Brasil. Os interes-
sados em participar do evento,
pioneiro do gênero no País, po-
dem se inscrever pela internet até
o próximo dia 30, no site
www.estudiotescom.com.br/
fescete

A 22a edição do festival terá
uma comissão artística que sele-

História

Campanha contra o vandalismo começa em casa

é também imprescindível a fiscali-
zação, situação extremamente di-
fícil diante da falta de educação
que há muito tempo se observa em
todas as camadas sociais, por isso
a importância de uma campanha
que atinja a todas classes e ida-
des.

Restaurar não é apenas reavi-
var ou reconstruir, no sentido de
recompor tal qual o original, mas é

recontar a história, mais ainda, é
descobrir novas histórias, como
bem explicou certa vez, o profes-
sor e restaurador Leonardo Bran-
co, responsável pelo curso de au-
xiliar técnico em restauro do Insti-
tuto Histórico e Geográfico de São
Vicente (IHGSV).

Responsável por refazer pas-
so a passo imagens sacras, monu-
mentos, móveis, imóveis e inúme-
ras outras relíquias da nossa his-
tória, recentemente, Leonardo sur-
preendeu-se com a descoberta de
alunas durante restauração de
uma cristaleira na Casa do Barão,
sede do IHGSV. As estudantes
encontraram escondidos em fun-
do falso do móvel, documentos,
postais, envelopes, selo e um jor-
nal em alemão que ao que tudo
indica pertenceram ao barão Kurt
Gustav van Pritselvitz, alemão ca-
sado com uma brasileira, que em
meados da II Guerra Mundial teve

que deixar São Vicente, mu-
dando-se para Limeira (Inte-
rior de São Paulo), onde fa-
leceu em 1981.

“É tão empolgante
quanto assustador encon-
trar durante nosso traba-
lho, parte da história, prin-
cipalmente se for um fato
novo sobre tudo aquilo que

para que a memória seja preser-
vada”, disse Leonardo ao falar so-
bre a descoberta feita pelas alunas.
E deve ser dessa forma que ele se
sentiu quando após um mês de tra-
balho entregou restaurada a está-
tua de Martim Afonso de Souza
exposta no jardim da Casa Martim
Afonso, na Praça 22 de Janeiro, no
Centro de São Vicente. Há aproxi-
madamente três anos, a escultura
teve parte do braço esquerdo da-
nificado e a espada arrancada.

A restauração ficou a cargo de
alunos sob a supervisão do pro-
fessor e restaurador Leonardo
Branco que destacou o convite da
Secretaria de Cultura (Secult) de
São Vicente para o restauro. “Isso
mostra que há uma preocupação
com a preservação do nosso pa-
trimônio. A identidade de um
povo está na sua história, na sua
cultura. Então essa preservação
sempre tem que ser feita para que
as pessoas tenham sempre a cul-
tura presente em suas vidas.”

aprendemos, como a descoberta
no Instituto. Quando concluímos
um restauro, sentimos uma felici-
dade muito grande por contribuir

Estudantes no trabalho de restauração da estátua sob a
supervisão do restaurador Leonardo Branco (no destaque)

Fescete abre inscrições
cionará 66 cenas nas categorias de
teatro adulto (28 cenas), estudan-
til (18), mirim (10) e monólogo (10).
Durante as apresentações, os jú-
ris técnico e popular premiarão as
categorias com valores em dinhei-
ro, troféus e menções honrosas.
Neste ano o Fescete homenagea-
rá a atriz e diretora santista Renata
Zanetha, diretora da Escola de
Artes Cênicas Wilson Geraldo,
que funciona no Teatro Guarany.

Fotos: Divulgação
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Neste sábado (7), com muito punk rock
e hardcore eguitarband, a banda santista
Garage Fuzz se apresenta na 3 ª edição do
Festival de Esportes Radicais (Fera), no Pa-
vilhão de Eventos Jair Rodrigues, (Rua Sa-
vério Fittipaldi, 78), no Bairro Quietude, em
Praia Grande. O evento que acontece das
15h às 22h, intermediado pela Subsecreta-
ria de Assuntos da Juventude (Subjuve) do
município contará com arenas de diversas
modalidades de esportes radicais. A banda
fará a sua participação no Fera às 18h. Às
20h30, quem sobe ao palco é a banda Ban-
da Drop Side de Praia Grande.  Toda a pro-
gramação é gratuita.

Banda Garage Fuzz se
apresenta no Fera

A Garage Fuzz surgiu em 1991 e, após
duas semanas, fez sua primeira apresenta-
ção ao vivo. Ao longo da carreira, o grupo
fez várias apresentações pelo Brasil. Em
1993, a banda acertou um contrato com a
multinacional Roadrunner Records e lançou
o CD “Relax In YourFavorite” com 14 fai-
xas, lançado e distribuído em 15 países, in-
cluindo a França, Alemanha e Inglaterra.

Fera - É o único evento na região dedi-
cado a modalidades como skate, BMX, pa-
tins, slackline, Le Parkour e Surf Skate. Du-
rante o festival serão oferecidas ainda di-
versas oficinas para apresentar as modali-
dades à população.

Tom Leal/Divulgação

Banda santista se apresenta às 18h, na arena do 3º Fera

••• Ademir Pestana, presidente da So-
ciedade Portuguesa de Beneficência,
convidando para uma das comemo-
rações mais significativas dos por-
tugueses: a conquista da democra-
cia em Portugal que no próximo dia
25 completa 74 anos. Nesta data, a
Beneficência, uma casa de origem
portuguesa com certeza, reunirá só-
cios e convidados para encontro que
passa a integrar o calendário de
eventos do hospital.

 A querida amiga Adriana Soeiro em doce recordação de sua
recente viagem a Londres/Inglaterra.

Carlos Eduardo Torci, governador do Rotary Club – Distrito 4420, e sua
Sônia Mara, no Baile à Fantasia, durante o Treinamento de Presidentes

realizado em março, no Rádio Hotel em Serra Negra. Ele não deixou por
menos, ensaiou até os trejeitos do ídolo Elvis Presley.

O jornalista e cineasta santista
Carlos Oliveira, ainda muito
cumprimentado pelo curta-
metragem “Como é bom ser bom”,
‘rodado’ ano passado sobre a vida
do médico e poeta Martins Fontes.

Radicais

Fotos: Divulgação

• • • A Gibiteca Marcel Rodrigues Paes (Posto 5, praia do Boqueirão, Santos) se transforma
na Bat Caverna e revela os segredos do Cavaleiro das Trevas no painel ‘Você realmente
conhece o Batman?’. Com entrada gratuita, o evento, acontece neste sábado (7), com
início às 16h, com a participação das pesquisadoras Laluña Machado e Dani Marino, e do
jornalista, escritor e crítico de cinema André Azenha.
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* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

Carlos Pinto

Em recente reunião do Instituto Cultural de Artes Cênicas
do Estado de São Paulo, realizada em São Carlos, um dos
assuntos mais debatidos foi a situação de abandono em que se
encontram os teatros municipais em várias cidades do interior
paulista. Relatos dos vários participantes, dão conta da situa-
ção precária em que muitos se encontram, ressalvando apenas
os de Presidente Prudente, Garça e Piracicaba.

Esse estado de coisas revela acima de tudo, a total falta de
compromisso da grande maioria dos atuais prefeitos paulistas,
no que se relaciona com a manutenção das casas de espetáculos
municipais e, muito mais: a total falta de compromisso com a
cultura de suas cidades. Boa parte desses teatros estão fecha-
dos, se deteriorando, em alguns dos quais ainda existe uma
pequena maquiagem externa, para enganar a população.

Boa parte desses relatos foram protagonizados pelo Ney
Vilela, que tem visitado vários municípios para obter informa-
ções para a defesa de tese que fará brevemente, na PUC, sobre
o teatro amador paulista nos anos 60 e 70. É certo que o país
enfrenta uma de suas maiores crises econômicas, resultado das
péssimas ações governamentais nos últimos anos, mas nada
que leve o Estado de São Paulo, a produzir tantos maus exem-
plos em matéria de conservação dos próprios públicos. Segu-
ramente, São Paulo enfrenta uma leva de alcaides desprepara-
dos, que não separam grama de urtiga, mal assessorados, que
estão transformando a vida de seus munícipes em um inferno
na terra.

Em São Carlos, o Teatro Municipal Alberico Perdigão
também está entregue às traças. Construído nos anos sessen-
ta, passou por uma reforma durante administrações petistas
da cidade, que o transformaram em um caixote de vidros e
concreto. Perdeu totalmente suas características originais, e
hoje vive fechado, sendo utilizado raramente. E assim suces-
sivamente, os teatros de Franca, Sertãozinho, Ribeirão Preto,
Batatais e outros mais, se não estão fechados, estão entre-
gues ao abandono.

Em Santos, a situação não difere muito. Passar pelo Coli-
seu ou Guarany, a falta de conservação está evidente na falta de
pintura e, no Guarany, o elevador que serve os camarins e a
Escola de Teatro, está quebrado há mais de três anos sem que
alguém tome alguma providência no sentido de consertá-lo.
Recentemente teve problemas na parte técnica do palco e no
seu sistema de ar condicionado.

Mas a coisa é mais alarmante quando se tem noticias de
outros Estados. No Rio de Janeiro, o Teatro Villa-Lobos, fe-
chado a anos em virtude de um incêndio, está caindo aos peda-
ços, e o dinheiro recebido do seguro para sua restauração, sim-
plesmente sumiu. Notícias de Brasília, também dão conta do
mau estado de conservação dos teatros da Capital Federal.

Para os atuais mandatários dos vários municípios paulis-
tas e brasileiros, fechar as casas de espetáculo representa eco-
nomia, sem se aterem que se trata de prédios públicos perten-
centes à comunidade. Não entendem que realizar manutenções
periódicas, é mais econômico que deixa-los cair e, um dia, ter
que reconstrui-los.

A cultura é um bem da sociedade que não pode continuar a
sofrer o desprezo de mandatários despreparados. Não dá para
continuar aguentando jejunos, candidatos a vereador não elei-
tos, ocupando cargos na área cultural oficial. Não fomos nós
que destruímos a economia do país. Quem o fez, anda por aí
leve, livre e solto, fazem demagogia, e provocam o ódio entre
os brasileiros.

O abandono dos teatros
municipais e estatais

Governo de São Paulo

França realiza sonho de quase três décadas

Esta sexta-feira (6) será espe-
cial para a Baixada Santista,
porque nesta tarde, toma

posse o novo governador do Estado
de São Paulo, o vicentino Marcio
Luiz França Gomes ou simplesmen-
te Marcio França (PSB), nome polí-
tico que adotou nos anos oitenta,
quando foi eleito presidente do Di-
retório Acadêmico da Faculdade Ca-
tólica de Direito de Santos – Uni-
santos.

Vice-governador e secretário de
Desenvolvimento Econômico, Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação (soleni-
dade de posse está marcada para às
16h30), França (54 anos), assume
a vaga de Geraldo Alckmin (PSDB)
que deixa o Governo para candida-
tar-se à Presidência da República, e
deverá ficar no cargo até 31 de de-
zembro deste ano, mas já adiantou
que é pré-candidato à sucessão es-
tadual.

Trajetória – O novo governador
de São Paulo é advogado, professor
e começou sua carreira política
como líder estudantil na Faculdade
de Direito, embora o gosto pela po-
lítica tenha se manifestado ainda nos
bancos da EE Martim Afonso, em
São Vicente, quando integrou o
MUP-Movimento da Unidade Popu-
lar. Mas foi na Faculdade que en-
frentou sua primeira eleição, vencen-
do a corrida para a presidência do
Diretório, adotando, a partir da pu-
blicação de sua vitória na página de
Educação do extinto Jornal Cidade
de Santos, nome político Marcio
França, apesar da contrariedade de
seu pai, o médico Luiz Gonzaga de
Oliveira Gomes (falecido) – o Fran-
ça é de sua mãe, Myrthes Giani
França Gomes -. A manchete da pá-

gina era: “Márcio França ganha o
Diretório”.

Sua carreira política começou na
cidade natal se elegendo vereador
1989/1997; depois prefeito 1997/2005
e fez seu sucessor; depois eleito de-
putado federal 2007/2015 (em todos
os cargos, dois mandatos seguidos),
e em 2015, se elege como vice-go-
vernador com Geraldo Alckmin.

Parte do sonho – Não é segre-
do que Marcio França sempre so-
nhou alto em termos de política.
Ele nunca escondeu e há 12 anos,
em entrevista disse que desde o
início da vereança (1989) sonhava
um dia chegar ao Governo de São

Paulo. Se perguntado
hoje se o sonho se
completa com a pos-
se no Palácio dos
Bandeirantes, possi-
velmente não respon-
da, mas sabemos to-
dos que o auge de
todo e qualquer polí-
tico é o topo, ou seja,
a Presidência da Re-
pública... e com cer-
teza ele vai perseguir
esse sonho.

Márcio França, com 29 anos de vida
pública chega ao Palácio dos Bandeirantes

Arquivo e Divulgação

2007/2015 - Congresso

1997/2005 - Prefeitura

1989/1997 – Câmara

Faculdade de Direito

Onde tudo começou

e CONVIDADOS
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