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Furacão eleitoral
Como esperado, a reta final do
prazo de mudança partidária para
quem pretende concorrer em outubro foi marcada por um turbilhão
de emoções em todos os sentidos
e esferas.
Bomba
Os primeiros sinais do furacão que
se formava começaram no final
da tarde de quarta-feira, quando
o então governador João Doria
ameaçou abrir mão da candidatura
se não tivesse a garantia que seria o
candidato do PSDB à presidência
da República.
Tensão
A informação ganhou as manchetes dos principais sites de notícias
nas primeiras horas da manhã de
quinta e, se confirmada, implodiria
o PSDB não só nacionalmente,
mas em São Paulo, onde o partido
governa por décadas, prejudicando
as pretensões do seu vice, Rodrigo
Garcia, agora governador paulista e
que vai se candidatar à reeleição.
Insônia
Foram horas sem dormir entre
pessoas próximas ao governador
até que por volta das 12 horas da
quinta (31) foi divulgado um ofício
assinado pelo presidente da legenda, Bruno Araújo, assegurando
que o candidato à presidência do
partido será Doria.

@jairosacampos

Mais notinhas em www.boqnews.com/blognews

Sombra
Tudo porque o ex-governador
do Rio Grande do Sul, Eduardo
Leite, apesar de inicialmente
não disputar um cargo eletivo,
também havia renunciado, fato
entendido por Doria como ameaça às pretensões e as próprias
prévias que garantiram a vitória
do ex-governador paulista.
Suspense e tensão
Assim, depois de muito suspense e tensão, Doria foi a
grande estrela do 4º Seminário
Municipalista e 64º Congresso
Estadual de Municípios, onde
anunciou para os 619 dos 645
prefeitos presentes que estava
saindo do governo para disputar
a presidência, sendo substituído por Rodrigo Garcia, que era
para assumir no sábado (2), mas
já o fez nas primeiras horas da
manhã desta sexta (1).
Vapt-vupt
De forma paralela, outra mudança ocorreu com o ex-juiz Sergio
Moro, que deixou o Podemos,
partido que se filiou em novembro
passado, e foi para o União Brasil.
Sua esposa, aliás, também havia
se filiado ao Podemos no início da
semana, mas dias depois seguiu os
passos do marido e entrou no novo
partido - fusão do PSL/DEM.
Literalmente, no estilo vapt-vupt.

Moro será candidato a federal e a esposa, Rosângela, a estadual, ambos
por São Paulo.
Jogada de mestre
A mudança de partido e de cargo
a disputar do ex-juiz deveu-se ao
trabalho de convencimento do deputado Jr Bozzella, vice-presidente
paulista do UB. Como reflexo, o
partido, que deveria fazer 7 a 8
deputados, já estima 15 federais em
São Paulo.
Postura assumida
Eleita pelo PSB, a deputada Rosana
Valle, vista por pessoas dentro
do grupo PSB Autêntico, como
bolsonarista, agora assumiu de vez
sua preferência. Ela se filiou ao PL,
partido do presidente Bolsonaro.
Vice?
Como o PL vai indicar o vice do
candidato ao governo paulista,
Tarcísio de Freitas, que está no Republicanos, são reais as chances de
Rosana fazer uma dobrada na chapa.
Silêncio
Apesar dos contatos e convites, o ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa
deve permanecer no PSDB.

Quem Responde?

Afinal,...

a fidelidade e ideologia partidárias
não deveriam prevalecer sobre os
interesses pessoais e econômicos?

“A pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Contra ela, não há a quem recorrer.”

RUI BARBOSA

POLÍTICO, DIPLOMATA E JURISTA

chargesdomala.blogspot.com.br

sobre a implementação outros órgãos
As decisões tomadas pelas estâncias
superiores do judiciário brasileiro - a O processo endêmico de fiscalização externa das cortes
brasileiras além do dever institucional
mais recente envolvendo a proibição
atribuído ao Senado, assim como já
de manifestações políticas por artistas
de corrupção e
ocorre em diversos setores do poderes
que participavam de festival internacional de música em São Paulo - têm clientelismo que está Executivo e Legislativo.
motivado críticas e levantado suspeitas
O processo endêmico de corrupção
entre as principais e clientelismo que está entre as prinem relação a atuação partidarizada de
magistrados, bem como sobre critécipais mazelas que afetam o serviço
rios éticos e capacidade técnica que mazelas que afetam público brasileiro, ao que se sabe, não
utilizam no julgamento dos processos.
exclui os sistemas jurídicos, que, em
o serviço público
muitas situações, se valem das égides
Esse episódio serviu, igualmente,
para trazer à tona o questionamento brasileiro, ao que se da inviolabilidade e imunidade para
acobertar decisões orientadas por
sobre o real papel institucional que as
cortes jurídicas devem exercer dentro sabe, não exclui os interesses políticos, econômicos e
absolutistas. Igualmente relevante o
do estado brasileiro, lançando dúvidas
sistemas jurídicos questionamento sobre as benesses e
sobre a credibilidade dos juízes encaras muitas vantagens facultadas aos maregados de dar o veredicto final aos
gistrados diante das muitas dificuldades econômicas
mais importantes processos em tramitação no País.
enfrentadas pela grande maioria da população que, ao
Há de se reconhecer que, contrariando os princípios
final, é quem mantém os privilégios e as mordomias
de discrição e neutralidade, desembargadores e ministros do STF passaram a ganhar maior notoriedade
Da mesma forma, torna-se importante ampliar o
em razão de seus posicionamentos políticos e pela
debate sobre a realização de uma profunda revisão
tomada de decisões em descompasso com a opinião
sobre os sistemas de acesso aos principais cargos do
publica nacional, muitas delas até então de exclusiva
Judiciário, a partir de critérios que valorizem, além
competência do Poder Legislativo.
da base de conhecimento pessoal, a postura ética e
o histórico de realizações profissionais na área. ReAo extrapolar sua área de atuação, as repetidas
cuperar a credibilidade do Judiciário é fundamental
intromissões do Judiciário motivaram controvérsias
para a manutenção de um estado que se almeja
e realçaram suas fragilidades, tornando-se assim
livre e democrático, por isso é uma tarefa urgente
também alvo da desconfiança da sociedade. Nesse
e prioritária.
sentido, o momento favorece o retorno do debate

Mala

LIANA MARTINELLI
lianalourenco@fiorde.com.br

Ponto de Vista

Porto: enfim, o túnel
Uma das poucas figuras públicas do atual governo que merece
credibilidade, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, garantiu que a construção de um túnel imerso é a alternativa escolhida
para a ligação seca entre Santos e
Guarujá, assegurando que a obra
será viabilizada financeiramente
por meio do processo de desestatização do porto de Santos, que deve
ocorrer até o final do ano. Após quase um século de discussões inúteis
sobre o tema da ligação seca – ponte ou túnel –, obviamente, é com
certo desencanto que a população
recebe essa informação, até porque
faltam apenas nove meses para o
fim do atual mandato presidencial.
Como se sabe, a primeira vez
que se cogitou a possibilidade de
se construir uma ligação seca entre
os dois municípios foi em 1927,
ainda ao tempo do governador Júlio Prestes (1882-1946), cujo mandato durou até 1930. (...) O último
projeto foi apresentado em 2019 e
previa a construção de uma ponte
com 85 metros de altura e extensão
de 7,5 quilômetros, ligando a via
Anchieta no quilômetro 64 à rodovia Cônego Domênico Rangoni no
quilômetro 250. Estava orçado em
R$ 2,9 bilhões e deveria ter tocado
quase exclusivamente pela Ecovias, concessionária que administra
o Sistema Anchieta-Imigrantes.
Contra esse projeto levantaram-se
algumas autoridades e técnicos,
observando que a simulação dessa
ligação seca não levava em conta a
expansão portuária.
Desta vez, porém, o novo
projeto surge com maiores possibilidades de viabilização, já que,
segundo os planos do Ministério
da Infraestrutura, uma parcela da
outorga a ser gerada pelo leilão de
desestatização do porto será desti-

nada para a construção do túnel e
de mais duas obras de mobilidade
na Região. Além disso, com os arrendamentos portuários previstos
(STS 10, STS 11 e STS 53) ainda
para este ano, haverá investimentos estimados em R$ 30 bilhões.
Com maior estrutura para a recepção de cargas, Santos terá tudo para
se tornar não só um grande hub
port (porto concentrador) de contêineres como abrigará novos terminais de grãos e fertilizantes. (...)
O que se espera é que esse
projeto seja colocado em prática o
quanto antes possível e que tenha
continuidade em 2023, independentemente do governo que sairá
das urnas em outubro. E que o
Conselho de Autoridade Portuária
(CAP) volte a ter o poder resolutivo que teve até há alguns anos, deixando de ser o órgão meramente
consultivo em que se transformou.
Com o CAP constituído por
quatro blocos – poder público (nos
três níveis de governo), operadores, classe trabalhadora e usuários
dos serviços –, com um voto por
bloco, a própria comunidade irá
traçar os rumos do porto e fomentar
seu desenvolvimento, trabalhando
em conjunto com a administração
portuária, não só apoiando e fiscalizando a gestão como cobrando
soluções. Afinal, ninguém melhor
do que a comunidade portuária conhece os problemas do porto.
Dentro desse esquema, com
uma composição extremamente democrática no CAP, o que se
espera é que desapareça de vez a
influência político-partidária na
administração do porto que tantos
males já causou, ficando o Ministério da Infraestrutura liberado das
questões locais, preocupado apenas em pensar e planejar os grandes eixos logísticos do País.
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CRISE “Está em jogo a fronteira de hegemonia entre Russia e Ocidente”, diz Jamil Chade

Guerra deve persistir e
fazer mais vítimas

REPRODUÇÃO

DA REDAÇÃO

A guerra Rússia-Ucrânia passa
pela hegemonia entre os países da
Europa e não há sinais claros que ela
se encerrará tão cedo. Há o temor
que o desfecho entre os dois países
atinja nações vizinhas. A Finlândia,
por exemplo, vizinha à Rússia, tem
planos de contingenciamento para
situações de calamidade que datam
desde o período da 2ª Guerra Mundial.
Pelo menos 1/3 da população
adulta finlandesa é formada por reservistas das Forças Armadas. Assim,
o país construiu uma rede de túneis
e verdadeiras ‘cidades subterrâneas’
preparadas para abrigar civis em meio
a eventuais bombardeios. “O que está
em jogo é a fronteira da hegemonia
entre Rússia e Ocidente”, destaca
o jornalista e correspondente internacional do Uol, Band e My News,
Jamil Chade.
Ele participou do Jornal Enfoque – Manhã de Notícias da última
quarta-feira (30). Chade reside na
Suíça, mas está no Brasil para lançar
seu novo livro Luto – Reflexões sobre
a Reinvenção do Futuro.
Dessa forma, com experiência de
ter percorrido mais de 70 países em
reportagens para os mais destacados
veículos de comunicação, vários deles
em conflitos de guerra, Jamil enfatiza
que há o real temor de países europeus com os impactos dos resultados
desta guerra, no estilo efeito Orloff
(com o slogan, eu sou você amanhã).

Acordo de Paz?

Apesar das tratativas entre os
governos russo e ucraniano, o acordo
de paz não deve ocorrer tão cedo,
avalia o jornalista.“Os dois lados não
querem ceder. Afinal, quando eles
voltarem para casa irão se indagar:
‘valeu a pena’. Será difícil dizer:
‘venci’ “?, questiona.
Até o momento, 23 mil pessoas
já morreram, entre centenas de
crianças.Milhões estão desalojados,
a economia afetada e os prejuízos já
beiram os U$ 565 bilhões (quase R$
3 trilhões).
Desde novembro cobrindo encontros entre russos e americanos na sede
da ONU – Organização das Nações
Unidas em Genebra, Suíça, Chade
percebeu a complexidade do tema.E
temia que o pior ocorresse, como
efetivamente aconteceu.“As posições
estão inflexíveis”, lamenta.
Afinal, não há vencedor militar.
“A população ucraniana quer resistir
e lutar”, diz. São três pontos centrais
que precisam ser ponderados para um
eventual acordo de paz: a definição
sobre a situação de Donbass, no leste
ucraniano; a eventual neutralidade
da Ucrânia e a expansão da Otan
com sua inevitável aproximação da
vizinha Rússia.

Jamil Chade

Jornalista está
no Brasil para
lançar seu
livro LutoReflexões sobre
a Reinvenção do
Futuro

“Há um grande desafio de se
chegar a um acordo. Talvez ocorra
um cessar-fogo, mas um acordo de
paz vai demorar algumas semanas
para ser negociado”, calcula.

Carta ao deputado

Chade também falou sobre o
artigo que escreveu sobre a situação
feminina em tempos de guerra, ao
contar passagens que vivenciou ao
longo de sua carreira profissional.
O artigo, publicado no Uol, reverberou nas redes sociais e virou mote
para descortinar aqueles que insistem
em fazer piadas desta tragédia, tomando como referência os áudios do
deputado estadual Arthur do Val, o
Mamãe Falei, que esteve na Ucrânia
alegando fins humanitários. No entanto, em áudios vazados, ele revelou
falas sexistas, provocando reações de
diversos segmentos da sociedade.
A Assembleia Legislativa analisa
a cassação do seu mandato.
Chade reconheceu que a carta
não foi diretamente endereçada ao
deputado, mas acabou ele se tornou
o receptor, após circularem tantas memes e piadas sobre as ucranianas em
grupos de redes sociais e de whatsapp.
“Precisava mostrar a triste realidade que a guerra traz às mulheres”, enfatizou. Assim, o relato emocionante
serve de reflexão ao descrever, ainda
que de forma sintética, episódios que
presenciou como jornalista em países
da África, América Central e Oriente
Médio, por exemplo.

FIFA

Autor do livro Política, Propina e
Futebol: Como o ‘Padrão Fifa’ ameaça o esporte mais popular do planeta,
Chade lamenta também que os escândalos que envolveram a entidade
máxima do futebol não alteraram os
problemas existentes.
“Há o sequestro da emoção por
um grupo controla o futebol e transforma esta nossa emoção em muito
lucro para eles”, diz. “É um modelo
corrupto e desgastado”, salientou. “Se

tivesse mudado algo, a Copa de 2022
não seria no Catar. O que mostra que
o grupo do poder muda, mas a estrutura não mudou”, acrescenta.

Luto-Reflexões

A frase acima é o título da nova
obra do jornalista. Dessa forma, ele já
participou de lançamentos na Mídia
Ninja, Belo Horizonte, Rio de Janeiro
e em São Paulo, na Livraria da Vila,
na Vila Madalena.
“O livro não é sobre a pandemia.
Mas sobre nós. O luto não é uma
referência à morte, mas ao verbo
lutar”. Ele tem a orelha da cantora
Zélia Duncan e prefácio do padre
Júlio Lancellotti, que participaram
de debate sobre a obra.
Dessa forma, no livro, o jornalista
enfatiza a necessidade de se debater
sobre as prioridades das cidades, estados e nações. “Pelo menos 3 bilhões
de pessoas sequer tomaram uma dose
da vacina contra a Covid-19”, enfatiza. “Ou seja, onde está a igualdade
entre os povos?”
Assim, Chade aposta na importância da Educação para que as novas
gerações impactadas pela pandemia e
que vivenciaram a ausência das atividades escolares por praticamente dois
anos não sofram consequências ainda
maiores de desigualdade afetando
toda uma geração.
Ele cita, por exemplo, o caso do
Brasil, onde enquanto o discurso
era para as pessoas lavarem as mãos
com água e sabão no combate ao
coronavírus, 6 milhões de crianças
não tinham acesso a estes produtos
básicos. “A Educação faz parte da
estrutura da democracia”, acrescenta.
Assim, ele defende que os governos
priorizem os setores sociais, dentro do
contexto contido no nome do livro: a
reinvenção do futuro.
“O que vale mais atualmente:
comprar jatos, submarinos nucleares e armas ou investir em saúde e
educação?”, indaga. A obra pode ser
adquirida em livrarias e site da editora
Contracorrente, Amazon e outras.

ELEIÇÕES 2022

Após cogitar desistência,
Doria confirma candidatura
Após longas discussões que vararam a madrugada com o objetivo
de demover a ideia do governador
João Doria de desistir de concorrer
à presidência, a paz aparentemente
voltou a reinar no ninho tucano
paulista. Assim, durante o 4º Seminário Municipalista e 64ª edição do
Congresso Estadual de Municípios,
ocorrida durante a tarde de quinta
no Palácio dos Bandeirantes, Doria
confirmou que será candidato à presidência e seu vice, Rodrigo Garcia,
assumiria o cargo a partir de sexta
(1).Garcia será o pré-candidato do
PSDB ao Palácio dos Bandeirantes.
No evento, estavam 619 dos
645 prefeitos paulistas.
“Sim, serei candidato a presidente da República pelo PSDB”,
bradou durante o evento. “Nós
vamos vencer o populismo, a maldade, a diversidade e a corrupção”,
finalizou o seu discurso, após fazer
um longo balanço do seu governo
dos últimos 3 anos e 3 meses. A
discussão sobre a saída de Doria
da disputa varou a madrugada e
ganhou as manchetes dos portais
de notícias pela manhã.
A informação naquele momento é que Doria desistiria de
concorrer à presidência, mas ficaria
no governo até dezembro – dificultando os planos de Rodrigo Garcia.
E assim, o racha seria iminente. Por
sua vez, correligionários de Garcia
admitiam que poderiam voar do
ninho do PSDB para o União
Brasil, fusão do PSL com o DEM,
ex-partido de Rodrigo Garcia. (ver
detalhes na coluna3, na página 2)

Nacional

A polêmica ganhou tanta dimensão a ponto do presidente
nacional do PSDB Bruno Araújo
emitir comunicado oficial reafirmando que o candidato a presidência da República pela legenda será
o governador paulista, João Doria,
“escolhido democraticamente em
prévias nacionais realizadas em
novembro de 2021”, salientou.
“As prévias serão respeitadas pelo
partido. O governador tem a legenda para disputar a presidência
da República. E não há, nem
haverá qualquer contestação à
legitimidade da sua candidatura
pelo partido”, enfatizou. A carta

abafou a crise que caminhava para
uma situação sem precedentes na
legenda.
Afinal, com a renúncia de
Eduardo Leite, governador do Rio
Grande do Sul, havia a suspeita
de uma reviravolta nas prévias do
partido, onde Doria venceu Leite.
Nas suas redes, na mesma quinta, Leite informava que estaria em
cidades gaúchas de Santa Maria e
Pelotas ‘para os últimos compromissos como governador’. Assim, com
a decisão do governador gaúcho,
Doria temia que Leite fizesse-lhe
sombra e ocorresse uma reviravolta
Doria não avança nas pesquisas
eleitorais, motivo de críticas de
tucanos oposicionistas.
Leite tem apoio de Aécio
Neves, liderança tucana mineira e
can didato à presidência em 2014.
Com a garantia do PSDB nacional
de que a legenda estará garantida,
Doria se sentiu seguro para voltar
ao páreo eleitoral.

Sem briga

O Boqnews apurou que não
houve briga entre o governador e
seu vice, conforme divulgado por
parte da Imprensa.
No entanto, pessoas ligadas
a Garcia teriam ameaçado uma
debandada da legenda rumo ao
União Brasil. O ex-ministro Sérgio Moro, por exemplo, desistiu
da candidatura rumo ao partido,
deixando o Podemos e entrando
no União Brasil. E abriu mão de
ser candidato presidencial.
Durante o ato, Garcia elogiou o
governador em seu discurso.
“Estão todos aqui para te abraçar”, enfatizou. “Não estamos
dando adeus, mas um até breve.
O que o sr (governador) fez em São
Paulo fará ao restante do Brasil”.
Como resposta, Doria teceu vários
elogios ao seu vice. “Nos últimos
3 anos e 3 meses, São Paulo teve
o privilégio de ser governado por
dois governadores (Doria e Garcia)”, disse.
Rodrigo Garcia se tornou o novo
governador paulista nesta sexta-feira (1) em cerimônia em uma
unidade do bom prato da capital.
Portanto, fica claro um novo estilo
de governar chegou ao Palácio dos
Bandeirantes.
DIVULGAÇÃO

Vice no comando

Doria passou o cargo ao vice Rodrigo Garcia, que assumiu o Governo a partir de sexta (1)
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SAÚDE Grupo Acolhe Autismo Santos completa 10 anos, com luta e busca de políticas públicas para as pessoas que possuem o TEA
DIVULGAÇÃO

Acolhimento e
DA REDAÇÃO

União

Eliana Claúdia, Claudijane Galdine, Abigail Bueno, Ana Lucia Félix e Rosana Vicente
(esquerda para direita) criaram o movimento em 2012

O Dia Mundial de Conscientização Sobre o Autismo é comemorado neste sábado (2). A data
tem como objetivo informar a
sociedade e reduzir o preconceito que envolve as pessoas com
transtorno do espectro autista
(TEA). Trata-se de um distúrbio

do neurodesenvolvimento que
gera um comportamento atípico.
De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS),
cerca de 70 milhões de pessoas
no mundo convivem com alguma
forma do transtorno. Assim, como
em outras áreas, é fundamental
que haja mobilização para discutir
o tema do autismo, já que parte da
população ainda não sabe o que é
o transtorno e algumas vezes não
percebem o comportamento diferente de uma criança. E o número
proporcional de crianças só tem
crescido, atingindo um caso a cada
44 recém-nascidos atualmente.
Além disso, a proporção de crianças
autistas é quatro vezes maior entre
meninos que meninas.

Grupo Acolhe Autismo

Há 10 anos, surgia um pequeno
movimento em Santos, de cinco
mães que resolveram se unir para
comprar uma camisa azul e fazer
uma ação com panfletos na Praça
das Bandeiras (Gonzaga) no dia
2 de abril. Uma delas é Abigail
Bueno. Ela explica que antes não
existiam ações em Santos e ela
precisava ir para São Paulo.
Antes do ato, uma das mães
postou a foto da camisa em uma
rede social. O post repercutiu e o
movimento que seria realizado por
um pequeno grupo ganhou uma
grande proporção. “A gente chegou
na Praça das Bandeiras e havia
muitas pessoas, inclusive a cobertura dos veículos de comunicação.
Algumas mães estavam ansiosas
para falar sobre a importância do
ato e que não sabiam como lidar
com um filho com autismo. Rapidamente, o pessoal resolveu fazer
as camisetas e foi um ato muito lindo”, destacou. O grupo de mães se
fortaleceu e deu origem ao Grupo
Acolhe Autismo Santos.
O objetivo do movimento é
acolher, orientar e ajudar as pessoas
com TEA, além dos familiares.
Abigail Bueno explica que apoio é
essencial para o desenvolvimento
de alguém que tem o transtorno.
“Meu filho tem 33 anos, e quando ele ainda era criança, eu percebi
algumas situações. Ele não comia
e tinha dificuldade de socialização.
Assim, eu procurei uma psicóloga,
que falou sobre o autismo, mas o
diagnóstico demorou. Na década
de 90, este tema não era abordado
como hoje”, explicou. Abigail
destacou que o filho Rui Júnior foi
evoluindo com o passar dos anos.
"Em um período, eu sai do trabalho e me dediquei apenas a ele.
Porém, nem todas as famílias têm
essas condições. É algo complexo”,
citou. Por fim, Abigail frisou que
a sociedade ainda tem muito preconceito em relação aos autistas,
sobretudo nos locais públicos,
como transporte e supermercados,
afinal as crianças têm diferentes
comportamentos.

apoio
Contribuição

De acordo com a presidente
do Grupo Acolhe Autismo Santos,
Adriana Dias, a maior contribuição
do movimento é justamente a conscientização sobre o TEA.
Adriana tem uma filha de 12 anos
com o autismo destaca que conheceu o grupo pela então presidente
Ana Lúcia Félix, que a ajudou no
início. “A Ana foi uma pessoa muito
especial para a vida das pessoas. Infelizmente, ela faleceu de Covid-19
no ano passado, mas deixou um
grande legado e a luta deve continuar”, destacou Adriana. Com a morte
de Ana Lúcia, Adriana assumiu a
presidência do Grupo Acolhe Autismo. Ela enfatiza que as políticas
públicas voltadas ao tratamento de
saúde adequado para as pessoas
com TEA são fundamentais. Dessa
forma, o movimento lutou por uma
série de projetos, como a implantação da Clínica Escola do Autista,
carteira de identificação, parcerias
com clinicas privadas e palestras.
Adriana salienta que o desafio é
grande, sobretudo no atendimento no Sistema Público de Saúde
(SUS), onde as pessoas ainda encontram dificuldades para o tratamento. “Queremos mais clínicas
escolas”, enfatizou.

Clínica

O Centro de Reabilitação e
Estimulação do Neurodesenvolvimento (Cren), mais conhecido
como Clínica-Escola do Autista de
Santos, foi um projeto que teve a
participação direta do Grupo Acolhe
Autismo. A clínica foi inaugurada no
segundo semestre de 2020, na antiga escola Braz Cubas, no Marapé.
Vale destacar que o equipamento é
gerido pela Prefeitura de Santos e a
organização social USC Saúde.De
acordo com o Poder Municipal, para
intervenções semanais com equipe
multidisciplinar, já foram assistidos
240 pacientes de todas as idades.
Além disso, existem pacientes que
frequentam a unidade no setor da
Psiquiatria, Neuropediatria, Odontologia, Nutrição e Serviço Social,
aguardando a liberação de vagas para
início da avaliação multidisciplinar.
No total, cerca de 40 profissionais
trabalham na clínica.

Avanços

A criação da clínica foi algo pioneiro no Estado e deu uma nova
direção no tratamento das pessoas
com autismo na cidade. A Prefeitura
salientou que é possível observar
a evolução dos pacientes, com objetivos terapêuticos atingidos com
sucesso.Tais evoluções podem ser
observadas por dados quantitativos
das intervenções realizadas, além, de
principalmente, o feedback positivo
de pais e cuidadores, em avanços
referentes a manejos comportamentais, ampliação de repertório escolar,
autonomia e independência.

Boqnews

5

2 a 8 de abril/2022

TRANSPORTE Tarifa

dos ônibus em Santos supera valor de 24 linhas intermunicipais que ligam São Vicente, Praia Grande e Cubatão

Linhas com diferenças tarifárias
Joâo Pedro Bezerra

VACINAÇÃO

DA REDAÇÃO

Com o reajuste da tarifa do
transporte municipal, uma curiosidade passou a ocorrer. Isso porque
23 linhas do transporte intermunicipal – Santos-São Vicente ou Santos – Praia Grande, por exemplo
– contam com um preço inferior
em relação aos ônibus municipais,
tendo trajetos bem menores. A
Prefeitura justifica o fato afirmando que o sistema municipal possui
o dobro de linhas ofertadas pelo
transporte intermunicipal e que
as folhas de pagamento são impactadas de forma distintas, o que
gera diferenças nos cálculos das
planilhas utilizadas para a fixação
do valor da tarifa.
Salientou ainda que o sistema
intermunicipal não sofre tanto com
a redução do número de usuários
como ocorre no município, motivados pela utilização de outros meios
de transporte, como bicicleta, VLT
e carros de aplicativos.
Segundo o Poder Municipal, a
queda foi de 59,4% – 3 milhões/
mês para 1,2 milhão/mês entre
2016 e 2021.
A Prefeitura assegura o subsídio
mensal de R$ 1,1 milhão/mês até o
final do ano.
O Poder Público afirma que
se não fosse o subsídio, a tarifa
custaria R$ 6,00.

Diferença

Mesmo que a diferença seja de 5
centavos (R$ 4,95 municipal) e (R$
4,90 intermunicipal), o fato chama
a atenção, pois os ônibus intermunicipais percorrem uma distância
maior. O governo do Estado, por
meio da EMTU, garante que não
há subsídio na tarifa.
Ambas empresas pertencem ao
mesmo grupo empresarial (Viação
Piracicabana/BR Mobilidade), que
também opera o VLT – Veículo
Leve sobre Trilhos.

Linhas

Conforme publicado no site da
EMTU, as linhas que custam R$
4,90 e circulam por Santos são as
seguintes: 900, 901, 901/B1, 902,
903, 904, 906, 907, 908, 917, 918,
919, 925, 934, 934EX1, 939, 942,
942/VP1, 943, 944, 947, 948 e 954
A maioria destas linhas fazem a
ligação entre Santos e São Vicen-

Maiores de 60
anos já podem
tomar a 4ª dose

te. Algumas também passam por
Cubatão e outras por Praia Grande.
Ou seja, é mais barato embarcar
em um ônibus na Av. Conselheiro
Nébias para o terminal de passageiros Tatico, em Praia Grande,
do que para o terminal do Valongo,
em Santos.
Pelo Google, a distância é de
24,6 km no caso de Praia Grande,
a partir do número 600 da avenida.
E 3,7 km do caso de Santos.
Distancia quase seis vezes maior.
Vale destacar que algumas linhas que passam pela Área Continental de Santos e seguem até
a cidade de Guarujá tem o valor
abaixo de R$ 4,90.
O mesmo vale para a linha 953
que liga o Terminal Barreiros/São
Vicente ao Terminal Porto/Santos.
Por outro lado, o transporte municipal de Santos conta com 41 linhas
e todas custam R$ 4,95.

Custo

Mesmo com o aporte da Prefeitura, o usuário que não tem o
cartão transporte e precise pegar
o ônibus para trabalhar ou estudar
terá que arcar com um custo de
aproximadamente R$ 220 por mês.
Questionada sobre o valor da passagem do transporte intermunicipal
ser inferior, a Prefeitura de Santos
citou como diferenciais as despesas
para a operação e o serviço, como o

preço do combustível e a folha de
pagamento dos funcionários.
“O custo geral é rateado pelo
total de passageiros/pagantes, ou
seja, sem considerar benefícios de
gratuidade (idosos e pessoas com
deficiência). Santos, cabe observar,
tem taxa de 20% de população
idosa”.
“Com a contínua queda de
passageiros, o subsídio, adotado a
partir de agosto do ano passado,
foi a alternativa encontrada pela
Prefeitura para manter o equilíbrio
financeiro do contrato”. “O comparativo do serviço municipal com o
intermuncipal não se justifica.
As linhas intermunicipais que
circulam em Santos se, por um lado
rodam mais quilômetros, também
transportam volume superior de
passageiros pela grande rotatividade do sistema ao atender e interligar
cidades da região metropolitana”,
destacou a Prefeitura, em nota.
Na contramão, a EMTU, que é
responsável pelo transporte intermunicipal, destacou que a operação
da frota é mantida pela tarifa pública aos usuários.

Alternativa

Um dos maiores problemas do
transporte público de Santos é o
tempo de espera e falta de ônibus
nas linhas. Inclusive, o Boqnews
tem publicado matérias sobre a si-

tuação, desde o início da pandemia.
Mesmo após a vacinação em massa
e a flexibilização das medidas de
restrição, algumas linhas como o
8,10, 17, 20, 40, seguem com apenas um veículo circulando. Dessa
forma, muitos usuários preferem
pegar a linha intermunicipal do que
a municipal.
De acordo com o comerciante
Paulo Vitor, à espera de um ônibus
municipal na Avenida Afonso Penna demora cerca de 30 minutos em
grande parte do dia.
“Eu moro na Ponta da Praia.
Então quase sempre uso a linha
intermunicipal 942, que custa R$
4,90. Em algumas vezes, por conta
do horário, eu faço a opção de pegar
a 940, mesmo pagando um pouco
mais caro, R$ 5,50”, diz.
Ou seja, como a oferta de ônibus
diminuiu – a despeito do contrato
em vigor – usuários optam em usar
o ônibus intermunicipal mesmo
circulando em Santos.
No entanto, o volume de passageiros incide no modelo regional
– e não local, pressionando pelo
aumento da tarifa municipal. Sem
contar no subsídio, bancado pela
prefeitura de Santos.
A empresa concessionária não
se manifestou até o fechamento da
reportagem.

Na próxima terça-feira (5),
começa mais uma importante
etapa da vacinação contra a
Covid-19 no Estado de São
Paulo. Assim, o público que
tiver mais de 60 anos poderá
receber a quarta dose do imunizante. Cerca de 4,5 milhões
de pessoas estão aptas para se
vacinar novamente.
Vale destacar que para tomar a quarta dose é necessário
cumprir um intervalo de quatro
meses da terceira dose, ou seja,
quem tomou a dose de reforço
antes do dia 5 de dezembro
poderá tomar o imunizante a
partir da terça-feira.
Enquanto isso, os municípios do Estado de São Paulo
estão aplicando a quarta dose
para idosos com mais de 80
anos. Vale destacar que essa
faixa etária por conta das comorbidades é a que precisa de
mais atenção.
A imunização tem surtido
efeito em São Paulo. Na coletiva da última quarta-feira (30), o
governador João Doria afirmou
que o número de internações
no Estado caiu em 84% desde
o fim de janeiro, pico registrado da variante ômicron. Até
às 10h desta sexta-feira (1),
91,69% da população elegível
completou o esquema vacinal
em São Paulo.
DIVULGAÇÃO/PMS

Reforço

Vacinação será iniciada na próxima terça-feira (5)
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TURISMO

Itu, a cidade exagerada
Para quem gosta de um passeio
exagerado, a cidade de Itu, no
interior paulista, é o destino ideal.
Localizada a cerca de 1h30 da capital paulista, o município ganhou
fama em todo o País, na década de
60, com o programa humorístico “A
Praça da Alegria”. No programa, havia o personagem Simplício, interpretado pelo ator de Itu, Francisco
Flaviano de Almeida.
Ele dizia que tudo na cidade era
grande. Dessa forma, o bordão caiu
nas graças da população que passou
a usar a expressão no cotidiano. Itu
é uma ótima opção para os turistas
que buscam uma viagem de final
de semana ou durante folgas nos
dias úteis.
Para chegar na cidade, basta
acessar a Rodovia Raposo Tavares,
ou seja, dá viajar de carro, ônibus ou
com agências de turismo. A fama da
cidade é o exagero, assim os visitantes poderão fazer diversas compras
no comércio local que aposta nesta
característica. Assim, são comercializados os mais diferentes produtos
com tamanho gigante, como lápis,
estojo, cadeado, sorvete, pente,
bola, entre outros.

Passeios

A Praça dos Exageros é um dos
principais atrativos em Itu. Nela estão alguns objetos gigantes, como o
orelhão, o tabuleiro de xadrez e o semáforo. Entretanto, não é só a fama
de tudo ser grande. A cidade conta
com diversos passeios e aventuras.
O Parque Maeda é visita obrigatória
para qualquer turista, com o parque
aquático, pescaria, passeio de cavalo, passeio de trenzinho, teleférico,
pedalinho e quadriciclo.

DIVULGAÇÃO

CULTURA O empresário guarujaense falou sobre projeto de nova série na Globoplay

Kondzilla em busca
denovos sucessos

DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO

Praça dos Exageros

Local é um dos símbolos da cidade

Além disso, o Parque Maeda
conta com o jardim japonês, passeio
das jabuticabeiras, passeio da lichia,
rodas da água e muito mais. Vale
destacar que o Parque também
conta com uma pousada. Assim,
o turista pode escolher o pacote
ou ir nas atrações de forma avulsa,
mediante ao pagamento.
Outra opção famosa é a Fazenda de Chocolate que oferece um
contato direto com a natureza. Na
fazenda, o turista pode passear de
trenzinho, visitar o orquidário, o
artesanato indígena em uma minialdeia e logicamente os chocolates.
Há ainda mais atrativos em
Itu, como o Parque Geológico do
Varvito, Museu da Energia, Museu
Republicano e a Igreja Matriz –
Nossa Senhora da Candelária. Para
quem gosta de futebol, não pode
deixar de ir ao estádio Novelli Jr, se
houver jogo. A casa do Ituano é um
dos principais palcos do futebol do
interior. O clube foi o último time
do interior paulista a conquistar
o Paulistão, isso no ano de 2014.
Neste ano, o Ituano vai disputar o
Brasileirão Série B.

Imagina ter quase 20% da
população brasileira inscrita em
um canal de Youtube. Em termos
comparativos essa é a realidade de
Konrad Dantas, mais conhecido
como Kondzilla. O empresário, diretor de criação e produtor audiovisual
conta com mais de 35 milhões de
inscritos em seu canal no Youtube.
Nos últimos anos, ele tem alavancado ainda mais a sua carreira, principalmente, com a série
Sintonia, disponível na Netflix.
A produção, que conta com duas
temporadas, retrata a vida de três
amigos que correm atrás dos seus
sonhos, rodeados por música, drogas
e religião.
Sintonia foi a série mais assistida
no Brasil em 2019. O trabalho não
parou mesmo na pandemia. Nno
ano passado, a produtora Kondzilla
emplacou mais um sucesso no
streaming, com a série documental
da cantora Lexa. Todavia, as produções não param por aí.
Na última quarta-feira (30), em
palestra para os alunos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda
da Universidade Santa Cecília
(Unisanta), Kondzilla confirmou
que irá lançar uma série sobre um
menino evangélico que descobriu
ser homossexual na Globoplay.
Ele ainda detalhou que tem
portas abertas nos mais diferentes
canais de streaming, como o HBO
Max, Netflix e Globoplay. “Algo
que é novidade e estou contando
em primeira mão é que não necessariamente vamos ter projetos da
Kondzilla. Em breve, vou anunciar
o nome de algumas companhias
que nós fizemos a aquisição”, citou.
O empresário ainda detalhou a
rotatividade do mercado, ressaltando que o Youtube não tem mais a
capacidade de distribuição de anos
anteriores. “Em 2018, por exemplo,

Seguidores

Kondzilla possui
35 milhões de
inscritos no canal
que mantém no
Youtube

um clipe tinha uma visualização
muito maior que hoje. As pessoas
estão migrando para outras plataformas, como o Sportify”, explicou.

História

Kondzilla nasceu em Guarujá, no
bairro do Santo Antônio, em 1988,
e sempre esteve ligado às áreas audiovisual e musical. Tanto que seu
sonho de criança era ser cantor de
rap, mas não seguiu a carreira. Todavia, ele reconhece que a vontade
contribuiu para iniciar seu trabalho
com a música.
O empresário fez diversos cursos,
como marketing e computação gráfica. Os estudos se intensificaram
após a morte de sua mãe, pois ela
deixou um seguro para os dois filhos.
Kondzilla conta que o começo foi
bem difícil. Ele trabalhava como
web designer na Universidade Metropolitana de Santos (Unimes) e
trabalhava com suas produções aos
fins de semana.
“Era um tempo de muita luta, ia
para o trabalho muitas vezes com a
gasolina contada”, relembra. Com
determinação, Kondzilla começou
a emplacar seus sucessos.
A página na sua carreira profissional mudou, quando ele foi
convidado para trabalhar na banda
Charlie Brown Jr , que marcou época

no Brasil.
“Além de dirigir o DVD, eu fazia
a gravação. Quando eu vi o Chorão
(vocalista) e a multidão cantando,
caiu uma lágrima no meu olho. Ao
mesmo tempo, eu pensei: preciso
trabalhar, tenho que me segurar",
detalhou.

Funk

O trabalho de Kondzilla, que já
era sólido ganhou um novo patamar,
com os lançamentos dos clipes de
funk para o Youtube. O início na
plataforma foi no ano de 2012 e
rapidamente, o nome de Kondzilla
passou a figurar entre os nomes mais
famosos do País. Para se ter uma
ideia, em 2013, as visualizações na
plataforma já ultrapassavam a marca
de 1 milhão.
Dentre os clipes de maior sucesso, estão Deu Onda - MC G15 (388
milhões de visualizações), Cheia de
Marra - Livinho (451 milhões de visualizações) e Olha a Explosão - Kevinho (1,1 bilhão de visualizações).
Kondzilla foi fundamental na
carreira de vários cantores, que ganharam fama após o lançamento do
clipe. Questionado sobre o segredo
do sucesso, Kondzilla frisou que
é necessário apenas não desistir e
seguir o sonho, mesmo tendo que
mudar os planos ao longo da carreira.

CAMPEONATO PAULISTA

São Paulo perto do bi

O São Paulo está perto do
bicampeonato do Campeonato
Paulista. A equipe do Morumbi
abriu uma boa diferença para o Palmeiras no primeiro jogo da decisão,
vencendo a partida pelo placar de 3
x 1. Os gols do Tricolor foram anotados por Calleri (2) e Pablo Maia.
Contudo, o gol de Raphael Veiga
no fim da partida acendeu a esperança do Palmeiras. Vale destacar
que o Alviverde tem experiência
em decisão, afinal o time de Abel
Ferreira conquistou as últimas duas
Copa Libertadores. O segundo

jogo da final do Campeonato Paulista acontece neste domingo (2)
às 16h, no Allianz Parque. O São
Paulo pode perder até por um gol
de diferença para levar o título. Em
caso de vitória do Palmeiras por
dois gols de diferença, o campeão
será conhecido nos pênaltis. Entre
os destaques do Tricolor está o trabalho do técnico Rogério Ceni que
alinhou a experiência e a juventude
do elenco. Já pelo lado do Palmeiras, o ponto principal é o projeto do
clube que está há anos no primeiro
escalão do futebol brasileiro.
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DIVERSÃO, CULTURA & LAZER
MARI ROSSI

Batucada Tamarindo
A Batucada Tamarindo é
um coletivo que vem, ao
longo dos seus 16 anos de
existência, promovendo
uma musicalidade
fundamentada nas
manifestações negras e
brasileiras oriundas dos
terreiros, onde a música,
dança e a comida estão
presentes.

Henrique e Juliano
A dupla sertaneja conhecida em todo
o Brasil ganhou as graças do público,
com diversos sucessos, como "Flor e
o Beija-Flor", "Liberdade Provisória"
e "Cuida Bem Dela".

Recomendação: 18 anos. Local: Blue Med
Convention Center - Praça Gago Coutinho, 29
(Ponta da Praia, Santos). Dia e Horário: sábado
(2), às 22h. Ingresso: a partir de R$ 100, vendas
em ingressonanet.com

Queen Cover
O Praiamar Shopping realiza o
The Classic Rock Experience. No
domingo (3), será a vez da Queen
Cover.

Recomendação: Livre. Local: Praiamar Shopping Rua Alexandre Martins, 80 (Aparecida, Santos). Dia
e Horário: domingo (3), às 19h30. Ingresso: Gratuito.

Djonga
Um dos principais rappers da
atualidade chega a Santos para
um show especial, Djonga tem
feito sucesso recentemente e se

José Bonifácio: Pesquisador
A exposição José Bonifácio de Andrada e
Silva, cientista: Pesquisador em Química
e Mineralogia é um mergulho profundo
na história de uma das principais figuras
do País.

Recomendação: Livre. Local: Casa do Trem Bélico
- Rua Tiro Onze, 11 (Centro, Santos). Dia e Horário:
de terça a domingo, das 11h às 17h (até 29 de maio).
Ingresso: Gratuito.

Teatro

apresentou no festival Lollapaloza.

Recomendação: 18 anos. Local: Arena Club
- Av. Senador Pinheiro Machado, 33 (Vila Mathias,
Santos). Dia e Horário: sexta (8), às 22h. Ingresso: a
partir de R$ 50, vendas em articket.com.br.

Exposição

Gold Mina de Ouro
Com curadoria e design de Lélia
Wanick Salgado, a mostra reúne 53
fotografias, muitas delas inéditas,
feitas na década de 1980 pelo fotógrafo
Sebastião Salgado em Serra Pelada.
Recomendação: Livre. Local: Sesc Santos - Rua
Conselheiro Ribas, 136 (Aparecida, Santos). Dia
e Horário: de terça a sexta, das 10h30 às 21h,
sábado e domingo, das 11h às 18h (até 31 de julho).
Ingresso: Gratuito.

Biografia Femininas
A mostra traz memórias da vida
de grandes autoras brasileiras e da
Baixada Santista.

Recomendação: Livre. Local: Biblioteca Alberto de
Sousa - Praça José Bonifácio, 58 (Centro, Santos).
Dia e Horário: segunda a sexta, das 8h às 17h. (até
8 de abril). Ingresso: Gratuito.

Recomendação: Livre. Local: Teatro Municipal Brás
Cubas - Av. Senador Pinheiro Machado, 48 (Vila
Mathias, Santos). Dia e Horário: sexta (8), às 20h,
sábado (9), às 16h e 20h30, e domingo (10), às 18h.
Ingresso: a partir de R$ 37,50, vendas em bileto.
sympla.com.br

Diversos

Lojão Beneficente Casa Vó Benedita
A Casa Vó Benedita promove um
Lojão Beneficente. Estarão à venda
roupas, calçados e acessórios novos e
seminovos.
Recomendação: Livre. Local: Salão de Mármore
Santos FC - Rua Princesa Isabel, s/n (Vila Belmiro,
Santos). Dia e Horário: sábado (26) e domingo (27),
a partir das 9h. Ingresso: Gratuito.

DE 2 A 6 DE ABRIL
DIVULGAÇÃO

Os Caras Malvados (dub) - 18h20. Livre.
Ambulância: Um Dia de Crime (leg) - 20h. 14
anos. Batman (dub) - 17h15. (leg) - 14h50,
20h30. 14 anos. Drive My Car (leg) - 20h45.
14 anos. Me Tira da Mira (nac) - 18h. 14 anos.
Morbius (dub) - 15h, 15h45. (leg) - 16h30,
18h45, 21h. 14 anos.

Cinemark - Praiamar - Santos

Alemão 2 (nac) - 19h45, 22h. Ambulância:
Um Dia de Crime (dub) - 14h45, 17h. Batman
(dub) - 17h15, 20h45. Me Tira da Mira
(nac) - 15h. Morbius (dub) - 14h30, 16h45,
19h, 19h30, 21h15, 21h45. (leg) - 15h30,
17h45, 20h, 22h15. Os Caras Malvados
(dub) - 15h15, 17h30.

Morbius

Com uma rara doença no sangue e determinado a salvar outros que
sofrem seu mesmo destino, Dr. Morbius tenta uma aposta desesperada.
Inicialmente, o resultado parece ser um grande sucesso, mas aos poucos
uma escuridão consome o médico, que se transforma em um perigoso
caçador.
Alemão 2 (nac) - 17h, 19h15, 21h30.
Ambulância: Um Dia de Crime (dub) - 14h30,
18h30. Batman (dub) - 15h, 16h30, 20h, 21h.
Me Tira da Mira (nac) - 14h30. Morbius (dub)
- 14h30, 15h30, 16h45, 17h45, 19h, 19h30,
21h15, 21h45, 22h15. Os Caras Malvados
(dub) - 17h15. Uncharted - Fora do Mapa
(dub) - 15h. 12 anos.

Cinesystem - Praia Grande

Cine Arte Posto 4 - Santos

Ambulância: Um Dia de Crime (dub) - 18h40,
21h20. Batman (dub) - 14h30, 18h, 21h30.
Epa! Cadê o Noé 2 (dub) - 15h, 16h50. Me Tira
da Mira (nac) - 15h55. Morbius (dub) - 14h05,
15h, 16h10, 17h10, 18h20, 19h, 20h, 20h30,
21h10, 21h30, 22h10. Os Caras Malvados
(dub) - 14h45, 16h50.

Roxy 6 - Brisamar - São Vicente

Morbius (dub) - 15h, 17h10, 19h20, 20h30
(tds os dias), 18h20 (exc - sáb e dom), 21h30

Benedetta (leg) - 16h, 18h30, 21h. (exc dom). 18 anos.

DIVULGAÇÃO

Cine La Plage - Guarujá

Lasanha de panqueca

INGREDIENTES
PARA A MASSA

A Cor Púrpura - O Musical
O musical, baseado no filme, se passa na
primeira metade do século XX, na zona
rural dos EUA, com personagens típicos
dessa região, e narra a trajetória e luta de
Celie contra as adversidades impostas a
uma mulher negra.

Cineflix - Miramar - Santos

Roxy 5 - Gonzaga - Santos

RECEITA Um prato leve e especial para o almoço

Um olhar mágico pela lente
A exposição foi criada com base na
trajetória de vida do fotógrafo Vincent
Ciantar, com fotos de época das
décadas de 40 e 50, tiradas nas cidades
Cairo, Chipre, Londres e Paris.

Cinema

Alemão 2 (nac) - 18h, 20h30. 14 anos. Epa!
Cadê o Noé 2 (dub) - 12h30 (sáb e dom),
14h45 (tds os dias), 16h50 (exc - qua).
Livre. Morbius (dub) - 12h40, 13h40 (sáb
e dom), 14h40, 17h10 (exc - qua),15h10,
17h40, 18h40, 20h10, 21h10 (tds os dias),
16h, 16h20 (qua). (leg) - 14h10 (sáb e dom),
16h40, 19h10, 21h40, 22h10 (tds os dias),
19h40 (exc - qua). Ambulância: Um Dia de
Crime (dub) - 19h (exc - qua). (leg) - 22h.
Me Tira da Mira (nac) - 15h25 (exc - sáb e
dom). Os Caras Malvados (dub) - 13h (sáb e
dom), 15h30, 18h25 (tds os dias). Batman
(dub) - 13h , 14h, (sáb e dom) 14h45 (seg,
ter e qua), 17h40, 21h20 (tds os dias),
20h50 (exc - qua).

7

Recomendação: Livre. Local: Pinacoteca Benedicto
Calixto - Av. Bartolomeu de Gusmão, 15 (Boqueirão,
Santos). Dia e Horário: terça a domingo, das 9h às
18h. (até 10 de abril). Ingresso: Gratuito.

Recomendação: Livre. Local: Sesc
Santos - Rua Conselheiro Ribas, 136
(Aparecida, Santos). Dia e Horário:
sábado (2), às 20h. Ingresso: a partir
de R$ 15, vendas em: sesc.sp.org.br
e na bilheteria.

Show

etc

(exc - ter). (leg) - 18h20 (sáb e dom), 21h30
(ter). Batman (dub) - 16h50 (sáb, dom e
qua), 20h20 (exc - qua). Os Caras Malvados
(dub) - 14h15 (sáb e dom), 14h50 (seg, ter e
qua), 16h20 (tds os dias). Ambulância: Um
Dia de Crime (dub) - 14h10 (sáb e dom),
17h40 (seg e ter).

Cine 3 Ferry Boat - Guarujá

Ambulância: Um Dia de Crime (dub) - 18h.
Batman (dub) - 20h30. Me Tira da Mira (nac) 16h15. Morbius (dub) - 15h30, 16h30, 17h30,
19h30, 20h30, 21h30. Os Caras Malvados
(dub) - 18h30.

Roxy 2 - P. Anilinas - Cubatão

Alemão 2 (nac) - 21h. Batman (dub) - 17h30.
Morbius (dub) - 14h30, 16h45, 19h, 21h15.
Os Caras Malvados (dub) - 15h30.
Observação: sem exibição na segundafeira (4).

2 ovos
1 e 1/2 xícara (chá) de leite
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher (chá) de sal
PARA O RECHEIO

2 colheres (sopa) de manteiga
meia cebola picada
3 colheres (sopa) de farinha de
trigo
4 xícaras (chá) de leite
1 pitada de noz-moscada
2 sachês de tempero
2 xícaras (chá) de palmito picado
2 xícaras (chá) de brócolis
aferventado
PARA A MONTAGEM

100 g de queijo mozarela
MODO DE PREPARO
DA MASSA

Em um liquidificador, bata bem
os ovos, o leite em pó, a farinha de
trigo e o sal. Aqueça uma frigideira
média, untada com óleo, e coloque

uma porção da massa, cobrindo
todo o fundo. Deixe dourar dos
dois lados e repita esse processo
até acabar a massa. Reserve.
DO RECHEIO

Em uma panela, aqueça a
manteiga, refogue a cebola
e doure a farinha de trigo.
Acrescente o leite em pó, a nozmoscada, o tempero e misture até
engrossar. Coloque o palmito e o
brócolis e misture bem.
DA MONTAGEM

Coloque no fundo de um
recipiente refratário (20 x 30
cm) um pouco do recheio, faça
uma camada de panqueca, cubra
com uma camada do recheio e
uma camada de queijo mozarela.
Repita as camadas, finalizando
com o queijo mozarela. Leve
ao forno médio-alto (200°C),
preaquecido, por cerca de
15 minutos ou até que esteja
gratinada. Sirva
FONTE: RECEITAS NESTLÉ
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OURO
Joias, brilhantes, relógios,
prata, platina, cautelas.
Antiguidades em geral.
Cobrimos qualquer oferta!
Rua Othon Feliciano, 2
cj. 24 . Boulevard
Gonzaga - 3284-9152

R$20,00
__________________

DISK MARMITA /
MARMITEX
Comida caseira Seg. a Sáb.
Valor Marmita/Quinzena: 1ps.
= R$200,00; 2ps. = R$250,00;
3 ps. = R$300,00. Marmitex
= R$10,00. Ligar cedo - Vera.
3227-0014 / 99184-9743

Boqnews

_____________________

OPORTUNIDADE R$ 310
MIL, GARAGEM FECHADA, 3
DORMITÓRIOS
Conj. Ana Costa, Ótimo apt,
sala 2 ambientes, 102 m2 Útil,
Aes, Andar alto, de
Frente, Tr 13 99714 7228 =
Whatsapp

2 a 8 de abril/2022

_____________________

GONZAGA / SANTOS
Apto c/ 2 dorms, suíte, lavabo,
sala 2 ambs. coz plan, dispensa e área de serviço. Com
lazer completo. Só 680 mil
(13) 99701-2399 - Mara

R$20,00

_____________________

2 DORMS, SUITE, WC
EMPREGADA, ELEVADOR, GAR.
DEMARCADA,
Lindíssimo Apto, Prédio Gabarito, 112 m2 Uteis, Sala 2 ambs
c/ Varanda, Coz.Planejada,
Aes, Tr 13 99714 7228
Whatsapp
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