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Eventos em Santos

leva os seus dois cachorros a tomar banho na praia da Aparecida
por mais de 30 minutos sem ser
incomodado nesse domingo. Isso
é muito comum nessa parte da
praia e nunca vi representante da
Prefeitura abordar essa irregularidade. Abandono total.

mais para pedir mais respeito
por qualquer ser humano?

Nosso apoio ao fim de eventos na
orla da praia com a transferência
de corridas, desfiles, shows, etc.
para o centro histórico de Santos
ou na Rua João Pessoa, que fica
ociosa aos domingos. Temos que
preservar a cidade de tanta poluição sonora e ambiental, dissabores com os congestionamentos
de trânsito e desrespeito à Constituição Federal no seu direito de ir
e vir, pois as interrupções de
trânsito na cidade só afugentam
turistas, gerando perda de empregos diretos e indiretos, e causa
perda da qualidade de vida, mal
estar aos animais, crianças, adultos e falta de assistência de ambulâncias, veículos de resgate, bombeiros, etc., todos impedidos de
circular devido a estes eventos
serem feitos em locais impróprios. A cidade ficou toda travada, caos total no último evento
realizado que foi motivo de reclamações de milhares de pessoas.
Vereadores receberam denúncias do caos em Santos e abordaram o assunto em sessão da Câmara Municipal de Santos.
ONG DOS AMIGOS DE SANTOS

Cachorros na praia
Acabou a temporada e toda fiscalização da Prefeitura sumiu da
praia. Muito à vontade, o dono

TRIBUNA LIVRE

CARLOS SULZER - SANTOS

Verdade ou disparate

Estamos vivendo verdadeiro "circo de horrores", a cada dia mais
um. Quanta tristeza, pobre Brasil. Será que ninguém mais achou
estranha a acusação de que Michel Temer é "o chefe da quadrilha" que vem desviando dinheiro
há 40 anos? Será que com tantas
pessoas brilhantes que temos,
gente especializada em seus ramos de atuação, e corretas, éticas, não observaram que havia
algo de podre por baixo de sua
vida? Como teria conseguido
fazê-lo desde a faixa de seus 30
anos até a dos 70? Seria um feito
do Poderoso Chefão. Verdade ou
disparate? Outra questão: o que
temiam para colocar um agente
policial brandindo fuzil como se
tratasse de um perigoso terrorista pronto a atacar? Deu vergonha
uma situação dessas em plena
São Paulo. Precisavam disso?
Lembram-se daquele nosso modelo de advogado, Sobral Pinto,
usando a Lei de Defesa dos Ani-

ANA MARIA DIAS CARVALHO LIMA - SANTOS

A deputada sensível

Não votei em Rosana Valle. Que
pena. Seu posicionamento diante
da Reforma da Previdência, manifestando extrema sensibilidade
quanto à situação da população,
principalmente a mais carente,
demonstra que os santistas acertaram em cheio na sua escolha. Não
à toa, ela venceu nas urnas o contador de votos e fiel escudeiro de
Michel Temer, célebre papagaio
de pirata no Congresso durante
30 anos. Minha sugestão: se os
bancos serão os maiores ganhadores da reforma, no que tange ao
regime de capitalização, que tal
eles recolherem sobre a folha de
salários de seus funcionários a
contribuição patronal sobre o total das remunerações (sem o teto)
e mediante aplicação das alíquotas progressivas previstas para o
setor público?
FRANCISCO PEDRO REIS JUNIOR - SANTOS

DESCULPE, ERRAMOS
❚ No artigo 'O papel da escola na cultura
de paz', publicado na página A-7 da
edição de sábado, o correto é informar
que a tragédia na Escola Estadual Raul
Brasil ocorreu em Suzano (SP).

RODRIGO DE FARIAS JULIÃO. Presidente da OAB Santos

A Voz e a Defesa da Voz
A voz dos sem voz, os olhos e
ouvidos da sociedade, ou simplesmente o quarto poder. Ainda que
essa expressão venha de meados

compensadoras em defesa da
soberania popular, da igualdade e da liberdade.
Se por um lado A Tribuna, du-

Homem do Saco

estão passando? S
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pode ser atropelad

“Era preciso evitar a vitória do PT para o
Brasil não virar uma Venezuela.”
“É preciso acreditar na nova política para
o Brasil não virar uma Venezuela.”
“É preciso aprovar a reforma da PrevidênciaparaoBrasilnãovirarumaVenezuela.”
“Se tudo der errado, é preciso uma intervenção militar para o Brasil não virar uma
Venezuela.”
Como vai, leitor(a)? Lembra-se de quando
você era criança e queria fazer bagunça? Por
exemplo, atravessar a rua sem dar a mão
para seus pais? Não podia, de jeito nenhum!
Se fizesse isso, o Homem do Saco iria te
pegar.Nuncamaisvocêvoltariaparacasa.
Se você faz coisas do tipo com seus filhos
ou netos, sugiro que pare com isso. Você
sabe que esse homem malvado é uma lenda. Incapaz de apresentar um argumento
razoável, você apela para o absurdo, para a
mentira. Desculpe por ser rude, mas é você
quem está sendo mau. Em vez de cumprir
um papel formador, deforma, recorrendo à
dominação pelo ridículo.
“Filho, não largue a mão da mamãe ao
atravessar a rua. Viu só quantos carros

quando você cresce
A TRIBUNA

Dia a Dia
Sandro Thadeu

e-mail:diaadia@atribuna.com.br

PPS agora é Cidadania e quer renovar a política

O desgaste dos partidos perante a maior parte dos brasileiros fez com
que algumas siglas mudassem de nome para driblar essa imagem negativa. No último sábado, mais uma agremiação seguiu esse caminho: o
PPS, que foi rebatizado como Cidadania, segundo decisão aprovada em
congresso extraordinário realizado em Brasília. Hoje, a legenda conta
com oito deputados federais, três senadores e dois nomes na Assembleia Legislativa. Seis filiados atuam como vereadores nas câmaras da
região. O novo diretório nacional inclui membros dos movimentos Livre
e Acredito, que pregam a renovação na política. Na carta de princípios
apresentada, a legenda revela que atuará em “oposição à polarização
política e a favor do diálogo e da convergência”, combaterá o populismo
e discutirá “os problemas complexos do Brasil e do mundo com a seriedade que eles merecem”. Com essa nova roupagem, o Cidadania pretende se consolidar e atrair nomes com potencial para as eleições de 2020.

ARQUIVO

É só chegar

“A porta está aberta e serão muito
bem vindos aqueles que queiram
construir o partido para consolidar
a plena cidadania dos brasileiros e
dos que aqui vivem”, garantiu o
presidente nacional da nova legenda, Roberto Freire.

Substituição

Com essa mudança, o engenheiro
Nilson da Piedade Barreiro deixa
essa função de livre provimento e a
vaga passa a ser ocupada por Alexandre Bugallo Delgado.

DA REDAÇÃO

Martelo batido

A deputada federal Rosana Valle
(PSB - foto) disse ontem que votará contra a proposta da Reforma
da Previdência apresentada pelo
Governo Bolsonaro, assim como
os outros 31 integrantes da bancada do PSB na Câmara.

Fora da realidade

O novo servidor já exerceu dois cargos de confiança na Administração
de Guarujá, durante a gestão de
Válter Suman (PSB): atuou como
secretário adjunto de Desenvolvimento e Assistência Social e diretor
do Fundo Social de Solidariedade.

Detalhe curioso

Ausência sentida

Curiosamente, a audiência pública
solicitada pelo vereador santista
Geonísio Pereira de Aguiar, o Boquinha(PSDB), sobre as obras financiadas com recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento
das Estâncias (Dade), que seria realizada hoje, foi cancelada na semana passada a pedido de Barreiro. O
evento foi transferido para o dia 16
do próximo mês, às 15 horas.

Santos tem sa
a
1 vez sem rela
GABRIEL OLIVEIRA

Esse compromisso foi firmado
pelaparlamentar em reuniãorealizada pelo Conselho Sindical Regional, na sede da Gerência Regional
do Trabalho e Emprego de Santos.
“A maioria dos brasileiros está
temerosa e desconfiada, pois sabe
que essa reforma foi elaborada
por técnicos, que nem de longe
serão afetados pelas mudanças
que estão propondo”, afirmou.

Experiência regional
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dar uma explicação
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Neste ano, outros casos foram de passageir

Nova roupagem

O prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), decidiu que a
pasta municipal de Infraestrutura e
Edificações não terá mais um secretário adjunto. Esse cargo comissionado passou a se chamar assessor
técnico 1 e agora está vinculado ao
gabinete da Secretaria de Governo.

mostrar como atrav

Esse encontro estava agendado
inicialmente para a semana passada, mas Rosana não compareceu,
nem mandou representantes.

Santos confirmou o terceiro caso de morador infectado por sarampo, o primeiro
autóctone – com transmissão local, sem relação direta com o transatlântico
MSC Seaview, onde o surto
começou. Trata-se de uma
menina de 4 anos, residente no Macuco. Além disso, a
Secretaria Municipal de
Saúde decidiu ampliar, a
partir de hoje, a campanha
de vacinação a todas as faiContaminação foi registrada no M
xas etárias (veja matéria).
Segundo o Município, a
criança tomou as duas doses de rotina da vacina con- pessoas com sarampo contra o sarampo, com 12 e 15 firmadas anteriormente.
meses de vida, e começou a
“Infelizmente, nada bate
manifestar os sintomas em Ela pode ter tido contato
26 de fevereiro. Ela teve com alguém de fora que teumaforma branda da doen- nha vindo para Santos”, coça. O resultado do exame, menta Ana Paula.
com a confirmação do diagOUTROS CASOS
nóstico, saiu ontem.
A chefe do Departamen- O primeiro caso de saramto de Vigilância em Saúde po em Santos, informado
de Santos, Ana Paula Valei- em 1º de março, foi de um
ras, diz que a menina não jovem, morador do Gonzaesteve no MSC Seaview, ga, que viajou no MSC Seanão saiu do Município nem view, onde 16 tripulantes
teve contato com as duas foram infectados.

Mais segurança

AGuarda CivilMunicipal de Mongaguá utilizará teasers (armas de
eletrochoque não letais). O prefeito Márcio Cabeça (sem partido)
ratificou a compra dos aparelhos.

Todososcorruptose
seusporta-vozes
estãoansiosospara
afastaroBolsonarodeseus

Agora, vacina é para tod
❚❚❚A partir de hoje, aPrefeitura de Santos amplia a
campanha de vacinação
contra o sarampo na Cidade. Todas as pessoas que
tiverem interesse em reforçar a imunização, independentemente do número de
doses já tomado, poderão

policlínicas.É necessário levar documento de identificação e, se houver, carteira
de vacinação e cartão SUS.
Dentro do calendário do
Ministério da Saúde, a vacina contra o sarampo é aplicada em duas doses, sendo
a primeira com 1 ano de
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