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eXPeDiente

a câmara de Santos continua a mes-
ma, nada muito relevante. Porém, muitas expec-
tativas e reuniões sobre reforma política. A quem 
diga que isso nada tem haver com a Cidade de 
Santos, muito menos com os vereadores da ci-
dade. Mas é importante.

o Prefeito de Santos se prepara para 
o ano que vem. Passa com grandes dificuldades 
pelo orçamento deixado do ano passado. Faz do 
viva o bairro uma idéia do que precisa ser mel-
horado.  

Vereador Carabina se prepara pra ten-
tar se eleger como deputado estadual. Lança sua 
candidatura por conta própria contrariando o 
PR. 

a comunidade da Zona No-
roeste não gostou da presença do ex-secre-
tário de cultura Carlos Pinto na inauguração 
do Centro Cultural da Zona Noroeste. Este 
que nada fez pelo local. É claro que o Centro 
Cultural fez parte do trabalho do ex-secre-
tário, mas jacaré que foi mordido por piranha 
nada de costa. 

suplente Beto Bayard ( PR) ainda não 
teve chance de mostrar seus trabalhos. Todos os 
partidos já deram espaço aos seus suplentes.

fabiano da Farmácia lança um partido 
em Santos onde é o presidente. Sua idéia é jun-
tar candidatos que não tiveram chance. A maioria 
de 500 a 1.500 votos para o Partido Humanista 
Democrático.  

Você morador da Zona Noroeste que deseja 
enviar uma notícia, participar da nossa progra-

mação na TVCOM canal 11 – Anunciar ou vir 
conhecer e fazer parte da nossa equipe. Você 

precisa comparecer em nossa sede.
Rua Prof. Lucio Martins Rodrigues, 10 Altos. 

Jardim Castelo.  

COLUNA POLITICA

FALE CONOSCO!

inÉDito: 
Domingo as 14h 

rePrise terÇa: 
feira as 16h30

assista nosso 
Programa 

na tV Com 
Canal 11

O lixo no Bairro do Bom Retiro é retirado pela regional constantemente a pedido de moradores
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inauguraÇão

Prefeitura investe r$ 7,9 milhões
no Centro Cultural da Zn

No dia em que com-
pletou 37 anos de exis-
tência, a Zona Noroeste 
recebeu um presente es-
pecial. A prefeitura en-
tregou no sábado (31) o 
Centro Cultural da Zona 
Noroeste, na avenida 
Afonso Schmidt (Estra-
dão), após o tradicional 
desfile cívico-militar. 

O equipamento 
abrigará a Biblioteca 
Silvério Fontes, cur-
sos e sala de cinema. 
Estão previstos ainda 
espaços para a criação 
do Museu do Carnaval 
Santista e oficinas cul-
turais. Foram investi-
dos R$ 7,9 milhões na 
construção do prédio, 

quadras e nova ilumi-
nação.

 “Estamos iniciando 
um processo de trans-
formação da Zona No-
roeste, com as obras de 
macrodrenagem (Pro-
grama Santos Novos 
Tempos), que vão resol-
ver definitivamente o 
problema das enchen-
tes na região. Com a 
inauguração do Centro 
Cultural, mostramos 
que nosso investimen-
to é no patrimônio hu-
mano. A Zona Noroeste 
é nossa prioridade, não 
no discurso, mas em 
ações efetivas”, disse o 
prefeito Paulo Alexan-
dre Barbosa. 

equipamento abriga sala de cinema e biblioteca. museu e oficinas estão previstos

CIDADES

No complexo inau-
gurado, alunos do pro-
grama Escola Total, das 
escolas Esmeraldo Tar-
quínio, Fernando Costa, 
Maria de Lourdes Borges 
Bernal, Leonardo Nunes 
e Pedro Crescenti terão 
atividades artísticas, 
esportivas e orientação 
pedagógica. 

 Moradores poderão 
utilizar o Centro Cultu-
ral para praticar tai chi 
chuan, dança flamenca 
e recreativa, alonga-
mento, ginástica geriá-

trica, vôlei adaptado à 
3ª idade, basquete e tê-
nis. O local ainda abriga 
espaços para divulgação 
do programa Santos No-
vos Tempos e a base da 
Guarda Municipal.

O local ainda abri-
gará a Sala de Cinema 
Toninho Dantas (leia 
mais na página 9), um 
local com moderna ins-
talação para projeção de 
filmes, em homenagem 
ao organizador cultural 
santista, falecido em 
2010.

No Carnaval, o imóvel de 3 mil m² se 
transformará em 16 camarotes e 12 salas 
de apoio aos desfiles, enquanto as nove 
quadras de esportes, com alambrados 
removíveis, darão lugar às arquibanca-
das. 

O novo equipamento ainda oferecerá 
ainda três cursos técnicos em parceria 
com o Senai, visando a modernização 
do Carnaval: auxiliar de mecânico de 
automóveis, voltado para produção dos 
carros alegóricos e alegorias das esco-
las de samba, instalador de refrigeração 
de climatização doméstica e assistente 
administrativo. 

Complexo é 
totalmente adaptado 
para o Carnaval

equipamento contempla escola 
total e cursos para a população
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maCroDrenagem

População pode ver
projeto em detalhes
informações estão disponíveis no Centro Cultural

CIDADES

 Os cerca de cem mil 
moradores da Zona 
Noroeste podem co-
nhecer detalhes do 
programa de macro-
drenagem da região, 
em um espaço especí-
fico montado pela pre-
feitura no andar térreo 
do recém-inaugurado 
Centro Cultural da 
Zona Noroeste (aveni-
da Afonso Schmidt s/
nº, Estradão). 

A sala funciona de 
segunda a sexta, das 
8h30 às 12h e das 14h 
às 17h, e reúne painéis 
informativos e fotos 
sobre a história da ocu-
pação da área e as eta-
pas de obra, mapa ilus-
trado das intervenções 
e monitor com vídeo 
de apresentação do 
programa. Uma equipe 
de divulgação, forma-
da por seis moradoras 
da área, também auxi-
lia e entrega panfletos 
aos visitantes. “É uma 
forma de entender 

mais a região e ajudar 
para que outras pesso-
as também entendam”, 
explica a divulgadora 
Letícia Gonçalves, mo-
radora do Caminho 
São Sebastião (Rádio 
Clube). 

 As cozinheiras Ma-

ria Angelina dos San-
tos e Sandra Souza co-
nheceram o espaço na 
tarde de ontem (10). 
“Achei muito interes-
sante e bem explicati-
vo. Esta  uma obra mui-
to boa e vai beneficiar 
alguns parentes, que 

são afetados pelas en-
chentes”, disse Maria, 
que vive no São Jorge. 
Mais informações so-
bre a macrodrenagem 
também podem ser 
obtidas no site www.
santos.sp.gov.br/san-
tossemenchentes . 
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ÔniBus

Cartão transporte
reduz assaltos

O número de assaltos a 
ônibus em Santos é quase 
quatro vezes menor que 
a média registrada antes 
da vigência da bilhetagem 
eletrônica no transporte 
coletivo municipal. No ano 
passado, houve 22 ocorrên-
cias mensais, índice man-
tido até maio deste ano, 
quando foi determinado 

o fim da dupla função 
do motorista. De junho a 
agosto, após campanha de 
incentivo ao uso do car-
tão e ampliação dos locais 
de recarga, a estatística de 
crimes nos ônibus despen-
cou: apenas seis registros/
mês.

 A CET (Companhia de 
Engenharia de Tráfego) es-

tima que quando todos os 
passageiros fizerem uso 
do cartão, a tendência é 
zerar esses registros. Atual-
mente, 5% ainda utilizam 
dinheiro para pagamento 
das passagens, índice que 
era bem maior no ano pas-
sado, quando a média de 
embarques com moeda 
era de 32%. 

Metas
A Prefeitura e a CET, 

além de permanecerem 
em campanha para que 
o fim da dupla função do 
motorista ocorra de for-
ma definitiva, também 
concentram os trabalhos 
na implementação do bi-
lhete único, que possibi-
litará integração entre as 

Percentual de usuários que utiliza dinheiro diminui

GERAL

RA
IM

UN
DO

 R
OS

A/
PM

S

linhas de ônibus, dentro 
de um período de tem-
po, com o pagamento de 

apenas uma tarifa, além 
da revisão de todos os 
itinerários.
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Praça no Caneleira é recuperada
Atendendo às solicitações 

dos moradores da Caneleira, 
apresentadas no Projeto Viva 
o Bairro, a prefeitura concluiu 
o serviço de manutenção geral 
da praça João Antonio Sevi-
lhano, próximo à confluência 
das avenidas Jovino de Mello 
e Nossa Senhora de Fátima. 
O espaço de 2.305 m² ganhou 
nova pintura em mesas e ban-
cos, serviços de reparos no 
alambrado do playground e a 
substituição das correntes do 
balancê.

 A intervenção agradou a 
dona de casa Izis Lisboa, mo-
radora do bairro. “Melhorou 
o espaço, mas espero que as 

pessoas ajudem a conservar”. 
Os trabalhos foram realizados 
pelo Dear-ZNO (Departamento 
de Administração Regional da 
Zona Noroeste), da Secretaria 
de Serviços Públicos. Em bre-
ve a administração iniciará a 
reurbanização total da praça. O 
projeto prevê a construção de 
um campo de futebol de gra-
ma sintética, uma academia 
ao ar livre para idosos, novos 
playgrounds, paisagismo e cal-
çamento. A expectativa é que 
a obra tenha início até o final 
deste ano com conclusão no 
2° semestre de 2014. O investi-
mento previsto é de R$ 233 mil 
de recursos municipais. 

ações incluíram pintura de mesas e bancos, além de reparos na área de lazer infantil

ViVa o Bairro

OPORTUNIDADE
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Por stePhani Barroso
esCritora e PeDagoga 

Vibe

SEGUNDOS DA FAMA

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL 2012

BANCO 21

PEECA
SAUDOSISMO
QRENASCER

TUFOSOLOIL
SIMPSONSOA

SAIRLAS
AVCAPES

RADIALISTAO
ELIOMGEL
MARAMADO

MEDOEAEDU
RIACHODOCE
CILRIAB

SAMBAENREDO
DAMALAGOL

CONTRARREGRA

Continente
assolado
por crise
financeira

Sistema de
venda de
veículos

Igreja e-
vangélica
da Bispa

Sônia

Astro cuja
luz chega
à Terra 

em 8 min

Pouco ex-
pressivo

(fig.)

"Os (?)",
seriado
satírico 
da TV

Profissio-
nal como

Haroldo de
Andrade

Letra
derivada

do lambda
grego

O profes-
sor, por

sua função
social

Jorge (?):
faria 100
anos em

2012 (Lit.)

Ação Inte-
gralista

Brasileira
(sigla)

Doença
letal

restrita 
à África

Romance
de José
Lins do
Rego

Música do
desfile da
escola no
Carnaval

Homem,
em 

inglês
Ovo, em
inglês

Arruma os
objetos em
cena, na
filmagem

Objeto
pessoal na
esteira do
aeroporto

Grito
coletivo de
alegria no

futebol

Sondagem
feita pela
empresa
antes de

lançar um
produto

Sentimen-
to típico da

pessoa
idosa

Feixe de
plantas

Sacerdote
judaico
(Bíblia)

1.000, em
romanos

Ansiedade
irracional
na fobia

Mantra do 
Hinduísmo

Protestar

Hectare
(símbolo)

Aquela
mulher

Medida
inglesa de
distância

(pl.)

Modela
penteados

Função 
da trena

(?) France,
empresa
Dama de 

companhia

Sentimento de des-
prezo baseado em

princípios morais (fig.)
Salão, em espanhol

Tempero
da batata

frita
Chão

Afecção 
respirató-
ria crônica

(?) Guedes,
apresenta-

dor (TV)
Embelezar

Região de
praias

Processo de divisão
celular que forma os
gametas
(Citol.)

Óleo, em
inglês

Sobreloja
(abrev.)

Segundo
(símbolo)
(?) metal:
o dinheiro

Atmosfera
(?)-Codi,
órgão da
Ditadura

3/egg — man — oil. 4/tufo. 5/salón. 6/meiose. 7/apagado. 10/riacho doce. 12/contrarregra.

Queridos amigos , é com grande 
satisfação que hoje na Coluna na Vibe 
anuncio a publicação de meu livro “ 
Tem coisas na cabeça do jovem que 
só um jovem pode dizer”  pela Editora 
Clube dos Autores .
Este foi a realização de um sonho 
de adolescente e que apesar dos  
“NÃOS” da vida,  nunca desisti de 
concretizá-lo. Então o tema  
de hoje é : Como anda sua caixinha 
de sonhos?
É importante que jamais 
esqueçamos que abri-la e refletir 
sobre : “o que estamos fazendo  para 
conquistá-los ?” 
Existe um poema de  
Daisaku Ikeda filósofo e meu mestre 
da vida que diz :
“Sonhe ainda que o sonho  
pareça impossível.
Lute ainda que o inimigo  
pareça invencível.
Suporte a dor ainda que esta pareça 
insuportável.
Resista ainda que o corpo  
mais resista.
Percorram por onde os bravos não 
ousam percorrer, nem que 
Para isso seja necessário  
caminhar mil milhas.
E no final alcançará aquela estrela 
ainda que esta pareça inatingível.”
Sonhe!Acredite!Realize!Conquiste! 

Essa bebe linda, se chama 
EMANUELLA SANTOS JORGE, 
com quase 2 meses, já faz a ale-
gria de toda a família. Chora de 
mais e quer carinho 24h e só 
dorme se for no colo. Odeia car-
rinho e bebe conforto. Ela nas-
ceu em santos e será sim uma 
torcedora do MAIOR e MELHOR 

time do MUNDO, CHAMADO 
SANTOS FC. Por que ser Santis-
ta é um orgulho que nem todos 
podem ter. Obrigado SENHOR 
DEUS por essa vida, por essa 
PRINCESA que chegou ao mun-
do para ajudar a fazer a diferen-
ça. SAÚDE E PAZ E O FUTURO O 
SENHOR COMPLETA.
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Estamos abrindo espaço para garotas a partir 
dos 16 anos para trabalhar como ZNetes. 

Favor enviar fotos para: 
santos@zonanoroeste.com.br 

Faça parte dessa família ZN.

Aos 37 anos Melissa exibe a sua melhor performance. 
Um corpo escultural Melissa faz vários trabalhos em 

eventos. Malha, faz dieta e manter um belo corpo.
Melissa Mara dos Santos

Idade 37 anos
Trabalhos: Recepção de Eventos 

Figuração em comercias : “Oi”, “Wolks”,”Gatorade”,”Pan
asonic”,”Ford”,”Nike”,”Clube do Namoro”.
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Cinema

Cine Zn é a 
primeira sala 

da região

espaço contém 61 poltronas e acessos adaptados

GERAL

A noite da última sex-
ta-feira (13) foi especial 
e histórica para a Zona 
Noroeste. O Cine ZN, a 
primeira sala de cinema 
da região, denomina-
da Toninho Dantas, foi 
inaugurada no 2º piso do 
Bloco B do Centro Cultu-
ral da Zona Noroeste (av. 
Afonso Schmidt, Estra-
dão). O evento começou 
com a projeção dos cur-
tas-metragens ‘Pique-
Esconde’ e ‘Malu e Fred’, 
que foram premiados 
em festivais cinemato-
gráficos na cidade.

 Já para a sessão espe-
cial foi reservado o longa 
nacional ‘2 Coelhos’, diri-
gido por Afonso Poyarte. 
A trama aborda a vida de 
um homem que resolve 
fazer justiça com as pró-
prias mãos. No elenco 
Fábio Alves, Alessandra 
Negrini e Caco Ciocler.

 Presente à inaugu-
ração, o prefeito Paulo 
Alexandre Barbosa jus-

tificou a novidade. “Na 
Zona Noroeste vivem 
mais de cem mil pessoas 
e não tinha um cinema. 
Agora conta com uma 
sala de alta qualidade, 
próxima dos morado-
res, e que vai propiciar 
diversão e cultura”.

 Representando a fa-
mília do homenageado, 
Jurema Dantas, irmã do 
criador do Festival Curta 
Santos, descerrou pla-
ca comemorativa pela 
abertura da sala, e agra-
deceu a lembrança. “É 
um espaço que une arte 
e educação e que perpe-
tua a memória do Toni-
nho, que era apaixonado 
por cinema. Obrigada a 
todos!”.

 
Primeira vez
 As donas de casa Ma-

ria Aparecida de Souza, 
Maria do Carmo Santos 
Alves e Floripes Barbo-
sa, têm algo a mais em 
comum do que serem 

moradoras da Zona No-
roeste. Foi a primeira 
vez que elas entraram 
em um cinema. “Estou 
emocionada, assisto 
muita TV, mas nunca 
tinha entrado em um 
cinema. É maravilhoso”, 
disse Maria Aparecida.

 “A expectativa é 
grande. Sempre traba-
lhei no lar. Estou reali-
zando um sonho depois 
de 52 anos”, falou Ma-
ria do Carmo. Instala-
do em moderna sala, o 
Cine ZN tem 61 lugares, 
som e projetor digitais, 
assentos para obesos, 
cadeirantes, rampas de 
acessibilidade e dois ba-
nheiros adaptados para 
deficientes.

 O público já pode 
usar o local neste fim de 
semana. Neste sábado 
(14) e domingo (15), em 
sessões às 16h e 18h, a 
garotada poderá assistir 
à animação brasileira 
Peixonauta. O filme ‘2 
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Coelhos’ será exibido 
neste sábado, às 20 e 
22h, e domingo, às 20h. 
Ingressos a preços popu-
lares: R$ 6,00 (inteira).
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Zona noroeste

Como é esperado todos os anos no Desfile Civico militar, A Escola Estadual 
Fernando de Azevedo da um show a parte. O desfile é uma apresentação teatral 
a céu aberto. Todos os alunos fazem parte com grande emoção e vontade. São 
feitos coreografias, danças, esporte e  roupas a caráter.  A pelo menos 7 anos 
nosso site www.zonanoroeste.com.br acompanha o desfile militar. Separamos 
todas as escolas da Zona Noroeste onde qualquer alunos possam ter a 
oportunidade de assistir. Acesse: ZNtv se liga na rede no Youtube.

Pedro-Estevam- Ronaldo

Rosangela Silva ,ZNete, (equipe de 
distribuição do ZN Info) moradora 
do Jardim Castelo no  Desfile Cívico

Giuliano-Bertella  e  Jurema Dantas

Rodrigo Bernard e Ricardo Dantas

Rui Angel Corrida 10 
Km Zona Noroeste Maria do Carmo e João Batista Alves

Josue Correa e Paulo Alexandre 
Barbosa Desfile Civico

Leticia Pacheco e Thiago Campos
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PeDestrianismo

elias Bastos e sirlene Pinho vencem
Campeonato santista teve etapa da Zona noroeste disputada debaixo de chuva fina

ESPORTES

Como acontece 
anualmente, o Cam-
peonato Santista de 
Pedestrianismo Iro-
nAge marcou presen-
ça na Zona Noroeste. 
Nem mesmo a chuva 
fina tirou a disposição 
e a alegria dos atletas. 
Centenas de corredo-
res percorreram os 10 
Km pelas ruas da Areia 
Branca, Castelo, Rádio 
Clube e Bom Retiro.

 A etapa Creform/
Zona Noroeste teve, no 

masculino, Elias Bas-
tos (Epas/Osan) como 
vencedor, com 35m54s. 
Campeão do campeo-
nato no ano passado, 
nesta temporada vi-
nha de um segundo e 
um terceiro lugar.

No feminino, Sirle-
ne Pinho (Fupes), que 
já vinha de uma vitó-
ria na etapa passada, 
venceu com 35m54s. 
Completando o pódio, 
Maria dos Remédios 
(Maria dos Remédios 

Assessoria) e Hosana 
Lucena (Epas/Osan).

A quarta etapa Unip 
será realizada em 29 
de setembro, às 8h, na 
praça das Bandeiras, 
Gonzaga.

 Semes abre vagas
A Semes abre vagas 

para atividades espor-
tivas no Centro Cultu-
ral da Zona Noroeste. 
Serão oferecidas aulas 
de tai chi chuan, dança 
flamenca, alongamen-

to, ginástica para 3ª 
idade, dança recreati-
va, gerovôlei, zumba, 
basquete, tênis, vôlei e 
futsal.

 Interessados po-
dem procurar a secre-
taria da Semes no pró-
prio centro, na Avenida 
Afonso Schmidt, s/nº, 
das 8h30 às 11h30 e das 
14h30 às 17h30. É preci-
so levar duas fotos 3x4, 
RG, comprovante de 
residência e atestado 
médico atualizado.
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fim Das enChentes

Prefeitura inicia maior programa 
de macrodrenagem do país

O tão sonhado fim das en-
chentes na Zona Noroeste e 
entrada da cidade, desejo de 
décadas dos mais de 100 mil 
moradores da região, está 
cada vez mais próximo. A 
prefeitura deu início as obras 
de macrodrenagem do Pro-
grama Santos Novos Tempos, 
a maior intervenção do tipo 
no País.  A cerimônia, realiza-
da no final de agosto, contou 
com a presença do prefeito 
Paulo Alexandre Barbosa, 
do secretário Nacional de 
Transporte e da Mobilidade, 

Julio Eduardo Santos, repre-
sentantes do Banco Mundial 
(financiador do empreendi-
mento) e autoridades.

 Entre os munícipes que 
compareceram estava Selma 
Arruda, 61 anos, moradora 
do Castelo há 20 anos. “O fim 
das enchentes será maravi-
lhoso porque vai melhorar 
a nossa qualidade de vida. A 
expectativa por esta obra era 
muito grande”.

 Os trabalhos da primeira 
fase, que contempla os bair-
ros Saboó, Castelo e Rádio 

Clube, ficarão a cargo do con-
sórcio Terracom Constru-
ções Ltda. e Mendes Júnior 
Trading e Engenharia S/A. 
Com duração prevista de 30 
meses, inicialmente contará 
com cerca de 40 trabalhado-
res e, no pico da obra, irá su-
perar os 400. O investimento 
nesta etapa será de R$ 137,5 
milhões. Ao todo, o ‘Santos 
Novos Tempos’ terá recursos 
na ordem de R$ 1,4 bilhão, 
numa parceria entre a prefei-
tura e os governos estadual e 
federal.

Primeira fase dos trabalhos contempla os bairros saboó Castelo e rádio Clube

ESPECIAL ZN
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