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‘‘É difícil praticar o jornalismo verdadeiro. É difícil ser um 
jornalista verdadeiro, focado em informar a comunidade 
tendo a verdade e a ética como pilares de sua jornada. É 
difícil não se angustiar diante das agressões, das censuras, 
das omissões. É difícil, mas não é aceitável ao verdadeiro 
jornalista, deixar sua missão “pra lá” frente a qualquer or-
dem para calar-se. O verdadeiro jornalista não se furtará à  
apuração rigorosa dos fatos,  nem ficará na superfície. 
As dificuldades alertam o verdadeiro jornalista de que está 
perto da verdade, fazendo bem o que se propôs um jornal 
que a Cidade precisa ler.” 
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O cenário da desigualdade social no Brasil, a falta de 
infraestrutura e acesso a recursos de higiene básica, e a 
dificultade de conseguir informações  sobre os cuidados do 
próprio corpo, causam diariamente problemas de saúde. 
Muitas mulheres usam miolo de pão, papel higienico ou 
de jornal para conter o sangramento. Nas fotos estão as 
integrantes do projeto social Girl Up Caiçara distribuindo 
absorventes higienicos e palestrando com psicologas, advo-
gadas, nutricionistas para auxiliar as meninas e mulheres 
moradoras do Monte Serrat em Santos e no bairro Vila Sônia 
em Praia Grande.

AVANTEAVANTE

Págs. 23 a 33
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ALLANIS REBELO

CIDADANIA

Allanis Rebelo

O 
cenário de desigualdade 
social, falta de infraes-
trutura e acesso a recur-
sos de higiene básica, e a 
desinformação sobre os 
cuidados do próprio corpo 
atingem pessoas em situa-
ção de rua, presídios e em 

comunidades de todo País. Dados 
apurados pelo Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef) em maio 
de 2021 revelam que 713 mil casas 
brasileiras não possuem chuveiro 
ou banheiro nas residências. Já o site 
da marca de absorventes Sempre 
Livre, na campanha “TAMO JUNTAS”, 
mostrou em um estudo de 2018 que 
22% das jovens entre 12 e 14 anos 
no Brasil não têm acesso a produtos 
de higiene no período menstrual, já 
entre as adolescentes com faixa etária 
de 15 a 17, o número chega a 26%.

A ginecologista e especialista 
em reprodução humana, membro da 
European Society Of Human Repro-
duction And Embryology, Aparecida 
Waleska de Carvalho, explica que 
a introdução de qualquer material 
não higienizado nas partes íntimas 
de mulheres pode gerar proliferação 
de germes no local, podendo cau-
sar corrimento, dores nas relações 

sexuais e doenças inflamatória pél-
vica, podendo levar a infertilidade. 
“Dados demonstraram que a cada 
quatro adolescentes uma não tem 
condições de fazer uso de absorven-
te, substituindo por papel de jornal, 
papelão e até miolo de pão”, explica 
a profissional.

O projeto ‘Livre para Menstru-
ar’, do Girl Up Caiçara, nasceu com a 
intenção de combater os problemas 
que estas pessoas enfrentam. “Antes 
do projeto eu não tinha noção do 
quão importante era essa pauta até 
eu ir na primeira comunidade, que 
foi no Monte Serrat, e eu vi no olhar 
das meninas, vendo pela primeira 

vez o absorvente”, diz 
Isabela Cavalcante, es-
tudante de Direito da 
Universidade Católica de 
Santos e líder do projeto. 

A  re a l i d a d e  d a 
Pobreza Menstrual é 
agressiva para meni-
nas no período escolar, 
segundo a pesquisa da Unicef 
mostrou que elas chegam a perder 
até 45 dias de aula por ano por 
não terem acesso à higiene básica 
durante a menstruação. “Pensan-
do em quanto a gestão pública é 
responsável pelas meninas que 

O início, o meio 
e o AGORA
Allanis Rebelo

Expectativas por uma fase da 
vida, quatro anos de experiências 
universitárias, aulas práticas 
experimentando a profissão, festas 
com os colegas de classe, estar dentro 
de um estúdio de televisão, gravar 
um programa de rádio, entre outras 
coisas que apenas o ensino presencial 
poderia proporcionar. Isso foi um 
sonho que durou apenas um ano. 

Era para ser 15 dias, depois um 
mês, um semestre que se transformou 
em um ano, que virou dois longos 

anos nos vendo apenas por pequenas 
telas. E em alguns casos, nem isso, 
só aparecia a sigla do nome. Alguns 
colegas não conhecíamos pessoalmente. 

Apesar de tão distantes, todos 
compartilhavam o mesmo sentimento 
de perda daquela experiência que 
tanto sonhávamos. Compartilhamos a 
dor do luto pelos que tínhamos tanto 
carinho. Compartilhamos o medo 
quando algum de nós era atingido. 

Mas aos poucos a esperança 
voltou, mesmo que para pouco 
tempo, para o último ano. Nós nos 
encontramos, olhamos no olho, 
vimos o brilho dos nossos professores 
em poder ensinar sem uma tela 
dos separando. E estamos nos 
recuperando, voltando a sonhar com a 
tão esperada vida universitária.  TURMA do 7º semestre de jornalismo da UniSantos
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ISABELA 
Cavalcante, 
ativista e
líder do Girl 
Up Caiçara

ONG Girl Up atuando no Monte Serrat
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As opiniões aqui emitidas são de 
responsabilidade de seus autores 

ONG’S e vereadoras da Baixada Santista lutam 
pelos direitos menstruais de meninas da região

tem dentro do próprio município, 
corremos atrás dos vereadores 
para montar projetos de leis vol-
tado ao combate” conta Isabela.

O grupo conseguiu entregar 
a proposta de projetos de leis que 
garantem dignidade menstrual em 
quatro cidades, Santos, São Vicente, 
Praia Grande e Guarujá, e em todas 
obtiveram a aprovação. Na cidade 
de Santos, as vereadoras Audrey 
Kleys (PP) e Débora Camilo (PSOL) 
com o apoio da  vice-prefeita Rena-
ta Bravo (PSDB) aprovaram não só 
a distribuição gratuita de absor-
ventes como a educação menstrual 
dentro das escolas. A entrega é feita 
pelos serviços municipais de assis-
tência, cidadania, saúde e educação 
a moradores com renda familiar de 
até um salário mínimo ou aqueles 
atendidos em programas assisten-
ciais da Prefeitura.

Ações sociais contra a 
POBREZA MENSTRUAL
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PEDRO ZURMA PARRI

Pedro Zurma

Nosso limite de atuação 
é somente o de nossa 

própria competência.” 
Foi isto que Ouhydes 
Fonseca escreveu na 
celebração de dez anos 

deste mesmo jornal, que em 2022, 
chega aos 52 anos.

Por meio desta frase, que se 
descreve a trajetória do então 
chamado “mestre” como ilimitada.

 Iniciou sua trajetória em 1960, 
ingressando na Faculdade de Filo-
sofia, Ciências  e Letras, de Santos, 
que oferecia um dos poucos cursos 
de jornalismo do Brasil. Formou-
-se em 1964. Em 1971, retornou 
ao curso de Jornalismo, como 
docente, na então Faculdade de 
Comunicação Social de Santos. De 
tal forma, continuou se dedicando 
à sua alma mater por mais 40 anos. 
Também ocupou cargos de Centro 
de Ciências da Comunicação e Ar-
tes e pró-reitor após a virada do 
último século. 

 “Foi algo que sempre me cha-
mou atenção como docente, sempre 
foi muito elegante como professor, 
gentil e exigente em relação aos 
tratos do aluno, para obter retorno. 
E quando ele via potencial nesse 
aluno, acabava investindo nisso. 
Sempre buscava o diálogo”, contou 
Robnaldo Salgado, jornalista e pro-
fessor universitário da Facos.

Assim, ele construiu uma 
trajetória que formou centenas de 
profissionais de comunicação da 
Baixada Santista.

“Entrei na faculdade em 1972 
e ele, como professor, sempre 

me deu total apoio em relação a 
este início de atividade no curso”, 
declarou o jornalista José Carlos 
Silvares, CEO da Z Consultoria de 
Comunicação e antigo colega de 
Ouhydes. “Ele sempre foi um gran-
de incentivador junto aos alunos e 
aos nossos textos no Agência Facos 
e no Entrevista”, continuou.

“No campo universitário, dei-
xa a lembrança de um professor 
exigente, carinhoso, competente 
e engajado nas questões sociais 
e comunitárias”, declarou Paulo 
Bornsen, coordenador do curso 

de Jornalismo da 
Unisantos. “Ele 
deixa um legado 
de ética e do bom 
jornalismo, feito 
com seriedade, 
responsabilidade 
e uma técnica im-
pecável”.

Além de dei-
xar seus ensina-
mentos nas reda-
ções da Unisantos, 
Ouhydes também 
deixou seu nome 
em diversas páginas do Jornal da 
Tarde, O Estado de São Paulo, Jor-
nal do Brasil e o A Tribuna, onde 
foi editor-chefe de Esportes, onde 
concretizou seu entusiasmo em 
palavras.

“Posso afirmar, sem qualquer 
exagero, que a passagem do Ouhy-
des no setor de esporte do jornal 
(A Tribuna) foi um divisor de águas 
no próprio meio esportivo santis-
ta”, disse o jornalista Ivan Berger, 
ex-colega e aluno de Fonseca. “Se-
gurou minha barra algumas vezes 
enquanto fui setorista do Santos 
FC. Com absoluta e quase inacre-
ditável liberdade para escrever o 
que achava”.

Eduardo Silva, atual editor-
-chefe de Esportes da A Tribuna, 
comentou sua influência e o seu 
posto de precursor no jornalismo 
santista. “O jornalismo esportivo 
de Santos deve muito ao mestre 
Ouhydes Fonseca. Repórter dos 
bons, de texto refinado, e muito 
criativo, ele se destacou em A 
Tribuna e foi uma referência para 
muitas gerações. Ouhydes foi um 

FOTOS: ARQUIVO UNISANTOS

ALÉM de ter 
contribuído 

para o sucesso 
do Entrevista, 

Ouhydes também 
era criativo fora 

das redações. 
Um exemplo 
foi a criação 

dos Jogos 
Universitários 

da Baixada 
Santista, o JUBAS

A DESPEDIDA de Ouhydes Fonseca, mentor dos jornalistas santistas cujo legado está longe de acabar

dos primeiros jornalistas da região 
a trabalhar nos grandes jornais da 
Capital. Ele abriu esse caminho 
para muitos colegas”, disse.

Desse jeito, foi autor do livro 
“Fênix do Jornalismo”, onde reflete 
sobre o profissionalismo, ética e 
responsabilidade social da área, 
caracterizando-as em elegância 
e tranquilidade. Assim, mesmo 
aposentado, continuou a fazer co-
mentários na “Segunda Leitura”, sua 
coluna social no Jornal da Orla entre 
2011 e 2013, deixando-a por inicia-
tiva própria, procurando reduzir o 
ritmo de suas atividades.Em 2020, 
foi diagnosticado o agravamento 
do seu estágio de Alzheimer, que 
comprometia seu acesso a redes 
sociais ou mesmo a comunicação 
com pessoas antes conhecidas.

Assim, faleceu aos 82 anos 
na última segunda, 31 de maio. 
O “professor”, “querido amigo”, 
“incentivador”, “mestre” Ouhydes 
Fonseca, que além de deixar sua 
grande família, deixa um grande 
legado printado nas páginas do 
jornalismo. 

POR MEIO 
DO ESPORTE

 
  Além de atuar no jornalismo, 
Ouhydes foi Secretário de Es-
portes de Santos, entre 1990 
e 1992, sob o mandato de 
Telma de Souza, que também 
foi sua aluna na Facos.

   “O Jornalismo, o ensino uni-
versitário e a luta pela trans-
formação da sociedade por 
meio do Esporte perdem com 
a partida do mestre Ouhydes, 
uma referência para gerações. 
Acima de tudo, foi um profes-
sor com uma enorme genero-
sidade, absoluta cordialidade 
e distinta capacidade profis-
sional”, falou a vereadora.

   Enquanto em seu posto, foi 
fundamental na criação de pro-
gramas consolidados, como a 
Escola de Surf Radical, a pista 
de skate da Praça Palmares e 
a implantação de quadras es-
portivas por toda a cidade. “Ou-
hydes foi um visionário, e uma 
apaixonado pelos esportes. Ele 
abriu caminho para populari-
zação dos esportes tidos como 
marginais na cidade, empurran-
do skate e surfe, por exemplo”, 
declarou o surfista Cisco Arana.

“Muita gente queria ser um 
“Ouhydes” tamanha a compe-
tência dele”, terminou Silva. 
“Tanto no jornalismo como na 
Secretaria de Esportes foi um 
visionário que ajudou demais 
a Baixada Santista”. 

Parte do editorial de celebração 
de uma década de Entrevista, 

escrito por Ouhydes
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GUILHERME SIBILIO

Zona Noroeste
sofre com 
alagamentos
Região é alvo de desastres causados 
pelas enchentes
Guilherme Sibilio

C
h uva s ,  p e r d a s , 
desamparo e pro-
messas do poder 
público. Esse é o 
cenário vivido por 
moradores da Zona 
Noroeste de San-
tos, que há anos 

sofrem com alagamentos em 
seus bairros. A região possui 
área de 12 km, sendo 3,5 
deles sujeitos a inundações. 
Há pouco mais de dez anos, 
ainda no ainda no governo de 
José Paulo Tavares, o ‘Papa’, 
foi desenvolvido o proje-
to ‘Santos Novos Tempos 
(SNT)’, iniciativa que, segun-
do a Prefeitura, vai acabar 
com os transtornos que tanto 
machucam os munícipes. 
Porém, o que se encontra, no 
momento, é o desespero da 
população que, a cada tem-
poral, teme a possibilidade 
de perder seus pertences. 

A cabeleireira Priscila 
Ramon, de 37 anos, reside 
no bairro Jardim Castelo há 
dez anos. Segundo ela, são 
incontáveis as vezes em que 
sua família foi vítima dos ala-
gamentos. “Levantei a minha 
casa em 40 centímetros e, 
mesmo assim, o sofrimento 
continua. Já perdi móveis e 
outros bens. Estamos cansa-

dos de promessas”, relata a 
moradora. Ela ainda alegou 
notar preocupação do poder 
público apenas com locais 
estratégicos, como a praia 
e a entrada do município, 
diferentemente, segundo 
ela, dos bairros atingidos 
pelas chuvas. 

O comerciante Erick 
Medeiros, de 33 anos, em 
2017 viu seu ‘mundo desa-
bar’. “Eu tinha uma loja na 
Haroldo de Camargo, e as 
chuvas levaram. Foi triste 
ver tudo ir, literalmente, por 
água abaixo”. 

Atualmente, ele reside 
no Embaré, onde conseguiu 
restabelecer seu negócio. 
“Passei por um período de 
terror, mas, graças à bonda-
de de muitos que estão ao 
meu redor, fui ajudado de 
diversas formas”. 

Medeiros sonha em ver 
sua cidade natal livre das 
enchentes. “Sei que existe 
um problema estrutural, 
mas peço que a Prefeitura 
dialogue com mais clareza 
e transparência”.

Moradora do bairro 
Vila São Jorge há 16 anos, 
a contadora Maria de Fá-
tima Gomes também foi 
vítima dos alagamentos em 
Santos. “Hoje moro em um 
apartamento para não viver 

aquele drama novamente. 
Em 2015, vi meus móveis e 
o carro serem levados pe-
las águas. Atualmente não 
tenho esse problema, claro. 
Entretanto, o bairro segue 
alagando. Em 16 anos, não 
vi nenhum gesto de melho-
ria até então”, desabafa. 

Os temporais derrubam 
a esperança dos santistas há 
anos. É automático associar 
os problemas das enchentes 
ao poder público. No en-
tanto, existe um problema 
crônico que afeta a Cidade. 
O arquiteto e urbanista José 
Marques Carriço explica 
que o fato de o município 
possuir uma quantidade 
elevada de vias planas difi-
culta o escoamento da água. 

“A falta de infraestrutu-
ra deixou a Zona Noroeste 
com elevação abaixo do 
nível do mar, fazendo com 
que o local sofra constan-
temente com o excesso das 
chuvas. Apenas com a eleva-
ção da maré as vias enchem, 
mesmo em dias sem chuva”, 
detalha o profissional. 

“Grande parte da região 
foi construída em área de 
aterro que, com o passar 
dos anos, se acomodou e 
afundou. Em alguns trechos, 
esse terreno chega a ser um 
metro mais baixo do que o 
restante da Cidade, forman-
do um ambiente propício 
para o acúmulo de água”, 
completou o arquiteto.

POSICIONAMENTO
A assessoria de impren-

sa da Prefeitura de Santos 
enviou como resposta aos 
questionamentos dos muní-
cipes um release publicado 

no dia 7 de março deste 
ano, que detalha as ações e 
projetos da SNT.

Segundo a Prefeitura, 
três obras prometem resol-
ver o problema crônico das 
enchentes da Zona Noro-
este, beneficiando cerca de 
80 mil moradores. A admi-
nistração reitera que duas 
delas estão em andamento 
e uma prestes a começar. 

“As  obras  chamam 
atenção pela complexidade 
e o longo trabalho para o co-
meço da execução, passando 
por planejamento, captação 
de recursos, licenças, autori-
zações e licitações. As ações 
chegam para somar a uma 
série de obras que a Pre-
feitura vem fazendo desde 
2013 para sanar a questão, 
como as feitas na Avenida 
Martins Fontes, Jovino de 
Mello, Haroldo de Camargo 
e grandes investimentos 
como a Nova Entrada de 
Santos, cujos resultados já 
são visíveis para a popula-
ção”, ressalta a Prefeitura. 

As ações de planeja-
mento da gestão municipal 
preveem obra de estação ele-
vatória na entrada de Santos, 
onde é localizado o estacio-
namento do hipermercado 
Assaí Atacadista. O trabalho 
consiste na construção de 
uma estação de bombea-
mento que funcionará em 
conjunto com uma vala já 
existente no endereço, sen-
do revestida em concreto e 
transformada em uma bacia 
de retenção, que estará va-
zia até o período chuvoso. 
“Quando o nível pluvial for 
alto, a água que cairá nessa 
bacia será captada e bombe-
ada para o mar por tubula-
ções que passarão por baixo 
das pistas da Via Anchieta”, 
conforme o release.  

Segundo a Prefeitura, 
as diversas obras colocarão 
ponto final nos problemas 
gerados por alagamentos na 
Zona Noroeste, impactando 
cerca de 5 mil famílias. 

O término de todas as 
obras está previsto para 
2028. Fato é que os mora-
dores seguem com o senti-
mento de desamparo e falta 
de transparência do poder 
público. O sentimento da 
munícipe Maria de Fátima 
resume a dor da população. 
“Não há nada pior do que 
perder um bem, algo que 
você lutou para conquistar, 
simplesmente por um de-
sastre natural”. 

AVENIDA Nossa senhora 
de Fátima, no bairro 
Saboó, é alvo constante 
de inundações, causan-
do graves transtornos em 
dias de temporal

FOTOS: GUILHERME SIBILIO

MORADORES sofrem 
com alagamentos 
na Zona Noroeste
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PEDRO PORTO

SANTOS busca encontrar respostas para questões estruturais

Pedro Porto

U
m dos problemas 
crônicos de San-
tos, que parece 
nunca ter fim, se 
dá em como al-
guns trechos da ci-
dade, como a Zona 
Noroeste, onde 

moram milhares de famí-
lias, não possuem estrutura 
para lidar com alagamentos, 
ocasionados por maré alta 
e chuva forte. Atualmen-
te, existem três grandes 
obras em andamento, que 
prometem resolver de vez, 
ainda que de forma gradu-
al, a situação. Uma delas é 
a “Santos Novos Tempos”, 
um programa completo 
que visa beneficiar cerca 
de 80 mil moradores da 
região. As outras duas são a 
construção de uma estação 
elevatória, onde hoje fica 
parte do estacionamento do 
Hipermercado Assaí, e uma 
obra contra alagamentos, 
chamada EEC7. 

De acordo com o enge-
nheiro e gerente do “Santos 
Novos Tempos”, Márcio 
Lara, de 58 anos, essa inicia-
tiva da cidade não é novida-
de. No começo do Século XX, 
Saturnino de Brito, famoso 
engenheiro sanitarista bra-
sileiro, fez o mesmo, mas 
com a zona intermediária 
e a zona central de Santos. 
“No caso do Saturnino, se-
parou as obras de esgoto e 
de drenagem. As obras de 
drenagem, com as galerias e 

canais, ele resumia como as 
galerias sendo as do centro, 
e, dos canais, nos subúrbios. 
As obras foram iniciadas 
em 1905 e terminaram em 
1927”, diz. 

As ações recentes che-
gam para somar a uma série 
de obras que a Prefeitura 
vem realizando e acompa-
nhando desde 2013. Essas 
obras são feitas de forma 
que cada canal da orla in-
termediária atenda a uma 
região, um bairro, que são 
chamados de microbacia. 

Para a Zona Noroeste, 
foram feitos estudos, pro-

jetos básicos e executivos, 
para toda a região, de 12 
quilômetros quadrados, 
onde existem os bairros da 
Zona Noroeste. “Esse proje-
to complementa a infraes-
trutura que foi gerada pelo 
Departamento Nacional 
de Obras de Saneamento 
nos anos de 1956 a 1959. 
Os projetos contemplam 
galerias, que são canais 
fechados, canais abertos, 
cestas, grades, comportas 
e estações de bombeamen-
to. No total, para todos os 
bairros da Zona Noroeste, 
são 14 sistemas de galerias 

de canais, cestas, grades e 
comportas, e treze estações 
de bombeamento, que são 
elevatórias”, explica Lara.

OBRAS ENCAMINHADAS
“Temos, de obras enca-

minhadas, os aterros sobre 
mangues, para criar o sítio 
das estações elevatórias. 
Seis delas já têm o ater-
ro concluído. Esse aterro, 
quando é feito sobre man-
gue, leva dois anos para se 
estabilizar, porque o desafio 
é construir obras em cima 
de cinquenta metros de es-
pessura, de argila marinha, 
que não têm capacidade de 
suporte, ou seja, tudo se 
afunda, como se fosse uma 
gelatina”, diz Lara. Além 
disso, na bacia dos bairros 
Castelo e Iguaçu, de São Vi-
cente, já foram construídos 
630 metros de galeria, e 
agora está em construção a 
primeira estação elevatória 
que é a estação elevatória 
sete. A previsão de con-
clusão é para o primeiro 
semestre de 2023”, relata. 

O programa é o maior 

conjunto de obras estrutu-
rais da história da Cidade, 
mas a mudança não pára 
por aí. Lara cita, também, 
outras obras que vêm sendo 
executadas como parte des-
se novo momento de San-
tos. Algumas delas podem 
ser vistas no bairro Saboó. 
“A prefeitura já construiu 
sete quilômetros de galeria 
e micro-galeria nos bairros 
Saboó, Vila Hadad e Chico 
de Paula. Novas galerias na 
Avenida Nossa Senhora de 
Fátima, na Avenida Martins 
Fontes e nos bairros já men-
cionados foram construídas 
e estão prontas. No caso do 
bairro Saboó, a saída das 
águas do bairro é pelo rio 
Saboó, que fica perto do 
cemitério da Filosofia”.

Entre as outras obras 
em execução, estão o desas-
soreamento e canalização 
do rio Saboó (300m); Um 
canal com 9,5m de dimen-
são horizontal, 3,10m de 
altura para a implantação 
de cestas, grades e compor-
tas. São equipamentos para 
evitar que o lixo jogado pela 
comunidade impeça o fun-
cionamento das comportas, 
que são do tipo da comporta 
da praia, de guilhotina, que 
sobem e descem. Quem está 
executando essas obras é 
o terminal Ecoporto, em 
um acordo judicial com a 
Justiça Federal, o Ministério 
Público Federal, a Prefeitu-
ra de Santos e a autoridade 
Portuária, e têm o custo 
de R$25.000.000,00. Es-
tão previstas para outubro 
deste ano.

Desse trecho todo do 
Saboó, faltarão as obras de-
baixo da ferrovia, que serão 
executadas pela conces-
sionária ferroviária MRS, 
como parte do termo para 
a extensão do prazo de 
concessão da ferrovia. Essas 
obras também estão orça-
das em R$25000000,00. 
“Consistem na constru-
ção de bueiro triplo, que 
são três galerias de quatro 
metros por dois de seção 
transversal e extensão de 
95 metros. Devem começar 
no final do ano e durar um 
ano sendo construídas. O 
bairro Saboó, assim, terá 
suas obras completas e verá 
os alagamentos reduzidos 
na entrada da cidade. Todo 
o trecho feito vai reduzindo 
a incidência. É como se ti-
véssemos toda uma tubula-
ção de esgoto pronta, todo o 
lavatório pronto, mas há um 
ralo no meio fechado, justa-
mente embaixo da ferrovia. 
Um elemento depende do 
outro; É tudo um conjunto, 
planejado, pensado e orça-
do”, conclui. 

Novas soluções 
para novos tempos

PROGRAMA Santos Novos Tempos mira em um problema crônica da cidade: os alagamentos da Zona Noroeste

ENCAMINHADAS, obras projetam mudanças à cidade

FOTOS: PEDRO PORTO
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PEDRO PORTO

ARQUITETURA ajuda a elaborar políticas para transformações sociais na Cidade

Santos enfrenta problemas 
de DIFÍCIL SOLUÇÃO

Pedro Porto

A 
cidade de Santos 
vem sendo toma-
da pela segregação 
socioespacial, que 
fragmenta o mu-
nicípio em classes 
sociais em espaços 
distintos da Cida-

de, com uma concentração 
desproporcional de pessoas. 
Há, por exemplo, as comuni-
dades que vivem nas pala-
fitas, em áreas de risco nos 
morros, nos cortiços da área 
central, e toda essa questão 
de precariedade habita-
cional que é ignorada pela 
maior parte da população.

Para o professor e pes-
quisador do Programa de 
Pós-graduação em Direito 
e do Curso de Arquitetura 
e Urbanismo da Universi-
dade Católica de Santos, 
José Marques Carriço, de 
64 anos, a Arquitetura sur-
ge, nesse contexto, como 
uma profissão que tem um 
poder transformador: pode 
oferecer soluções para uma 
maior compreensão sobre 
o impacto que as transfor-
mações estruturais têm nas 
grandes cidades de um país.

Segundo Carriço, para 
que isso ocorra, há uma de-
pendência de decisões po-
líticas. “Em última análise, 
a política urbana, a política 
habitacional, de mobilidade 
ou de saneamento, preci-
sam estar integradas, mas 
dependem sempre de uma 
solução que necessita da he-
gemonia das forças que es-
tão no poder. Em um quadro 
em que as forças que estão 
no poder não têm interesse 
em modificar essa realidade, 
ela vai permanecendo como 
está. Então é sempre uma 
luta política que está por 
trás disso tudo. Como Oscar 
Niemeyer falava, a arquite-
tura não é o que importa. O 
que importa é a vida”, diz.

POPULAÇÃO
 ESTAGNADA

Por um lado, Santos é 
uma cidade que concentra 
muitos benefícios do pro-
cesso de urbanização, mas, 
por outro, a população não 
cresce, e a migração acaba 
tendo um peso muito impor-
tante nessa dinâmica, uma 

vez que parte da população 
não está se fixando aqui 
há várias décadas. Segun-
do Carriço, há vetores em 
que essa migração é bem 
manifesta, como no início 
do processo lá pela década 
de 1970, quando boa parte 
da população migrou para 
São Vicente ou para Vicente 
de Carvalho. “Nas últimas 
décadas, esse processo tem 
acontecido com mais evi-
dência em Praia de Grande, 
e leva bastante tempo para 
se consolidar”.

 Ele explica também 
que a população que migra 
não consegue levar os em-
pregos juntos e continua 
pendulando entre casa e 

trabalho, casa e estudo, no 
caso do ensino superior, ou 
em busca de serviços mais 
especializados, como o caso 
do serviço de saúde, provo-
cando movimento nas estra-
das e balsas da região. “Nada 
mais é do que o movimento 
de quem mora nos municí-
pios ao redor de Santos e 
vai buscar esses serviços e 
emprego na cidade”.

 
SEGURANÇA 
SELETIVA

Outro assunto aborda-
do por Carriço foi o modelo 
de condomínio fechado 
adotado em áreas mais no-
bres de uma cidade, que 
segundo ele é muito comum 

no interior, na po-
pulação de média 
ou alta renda, mas 
não em Santos. Ele 
aponta como um 
dos principais ca-
sos o do Morro da 
Santa Terezinha, 
mas relata que, no 
geral, a população 
de renda mais alta 
em Santos vive em 
condomínios, es-

pecialmente os mais recen-
tes, chamamos de condo-
mínios clubes, por concen-
trarem dentro deles muita 
infraestrutura de lazer, e 
os moradores realizarem 
muitas atividades dentro do 
próprio condomínio.

Segundo ele, essa mo-
dalidade de viver, de morar, 
está associada com a neces-
sidade que a classe média 
tem por buscar segurança. 
“Esses condomínios são 
caracterizados por sistemas 
de vigilância eletrônica e 
soluções arquitetônicas 
que criam uma falsa sen-
sação de segurança para os 
moradores, sem qualquer 
interesse ou preocupação 

em fazer uma integração 
entre os andares térreos 
dos condomínios e as vias 
públicas, como ocorria nas 
décadas de 1960 e 1970”.

 Ele ainda chama a aten-
ção para o tipo de condo-
mínio vertical que a Cidade 
tinha naquela época, que 
tinha o térreo livre e não 
tinha nem muro na frente. 
“Hoje, são verdadeiras for-
talezas. Nas vias em que há 
grande concentração desse 
tipo de empreendimento, a 
insegurança acaba ficando 
do lado de fora, porque os 
muros altos, o fato de você 
não ser visto e não ver quem 
está lá dentro do condo-
mínio, acaba transferindo 
a insegurança para a via 
pública. É segurança para 
poucos e insegurança para 
muitos”.

RELEVÂNCIA 
REDUZIDA

Com muitos planos, 
projetos e estudos feitos a 
seu respeito, Santos é uma 
potência entre as cidades da 
Baixada Santista, que mais 
atrai turistas e movimenta 
a economia, mas, com seus 
problemas, perdeu muito a 
relevância relativa ao estado 
de São Paulo e no próprio 
Brasil. “Hoje, o porto que tem 
esse lugar de destaque, e não 
o resto da cidade. Transfor-
mações produtivas, tecno-
lógicas, contribuíram muito 
para retirar de Santos essa 
relevância que ela tinha”.

Para o professor e pes-
quisador, os problemas da 
Cidade são muito reconhecí-
veis e identificáveis, e estão 
longe de serem solucionados 
em sua plenitude. “O princi-
pal deles é mesmo a questão 
habitacional. Tem aquela 
que é tida como é a maior 
favela de palafitas do Brasil, 
o Dique da Vila Gilda, e te-
mos favelas também em São 
Manuel e na Vila Alemoa”.

 Ele complementa cha-
mando atenção para as 
milhares de famílias que 
moram em áreas de risco, 
no morro, e as centenas que 
moram em cortiços na área 
central. “A população que 
mora nesses locais tem uma 
prevalência muito grande 
de doenças respiratórias, 
como tuberculose, e isso é 
bem identificado por estu-
dos da própria secretaria 
municipal de saúde. A po-
pulação do morro se expõe 
a riscos de morte por conta 
dos deslizamentos”, diz. 
E assume que a questão 
é política: os problemas 
têm que ser enfrentados 
de frente de acordo com as 
tomadas de decisões feitas 
pelos responsáveis. 

FOTOS: PEDRO PORTO

AS DIFERENÇAS 
arquitetônicas 
de Santos refle-
tem uma profun-
da desigualda-
de social
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PAULO JOSÉ RIBEIRO

Privatização PREOCUPA portuários
FUNCIONÁRIOS da Autoridade Portuária temem desemprego com a desestatização do Porto 

Paulo José Ribeiro

E
dilson de Paula Ma-
chado, de 53 anos, 
é guarda portuário 
ligado à Autoridade 
Portuária de Santos, 
antiga Codesp, des-
de 1991 e trabalha 
no Porto de Santos 

desde 1987. Ele possui um 
histórico familiar de traba-
lho no local. O pai, Edison de 
Paula Machado, ingressou 
na Companhia das Docas de 
Santos antes dos anos 1980, 
quando ainda era uma em-
presa privada, como escri-
turário, e o irmão, é guarda 
portuário aposentado. Mas 
a estabilidade que a empre-
sa proporcionou a sua fa-
mília, fruto da longevidade 
de um trabalho passado de 
geração em geração, pode 
estar ameaçada com a possí-
vel desestatização do Porto.

A expectativa em torno 
da privatização ganhou ain-
da mais força nos últimos 
anos, especialmente pela 
abordagem mais liberal em 
relação à economia do atual 
governo federal. Enquanto 
o Ministério da Infraestru-
tura afirma que a mudança 
pode garantir investimentos 
necessários para o desen-
volvimento do Porto, já que 
o poder público afirma não 
ter recursos, e uma gestão 
profissional e livre de influ-
ências político-partidárias, 
o futuro dos funcionários li-
gados à Autoridade Portuá-
ria ainda é bastante incerto.

O sindicalista Everandy 
Cirino dos Santos, presi-
dente do Sindicato dos Em-
pregados na Administração 
Portuária (Sindaport), afir-
ma que, no atual modelo 
de privatização proposto, 
a estabilidade dos empre-
gados não está assegurada. 
O Sindaport é o sindicato 
responsável pelos empregos 
administrativos, operacio-
nais e guarda portuária da 
Autoridade Portuária.

“Não há nada falando 
sobre sucessão trabalhista. 
O Porto já foi privatizado, 
mas quando houve a mu-
dança para empresa mista 
houve também a sucessão 
trabalhista. A empresa que 
assumiu, também assumiu 
os empregados. Agora não 
temos essa garantia”, expli-
ca o sindicalista. Ele diz que 
todos os empregados da 
Autoridade Portuária cor-

rem risco de desemprego 
durante um ano, acentu-
ando que os trabalhadores 
avulsos também não têm 
segurança. “Com exceção 
daqueles que trabalham 
nos terminais já existen-
tes, todos têm esse risco”, 
afirma Santos, que critica 
a ausência do cais público 
dentro do Plano de Desen-
volvimento e Zoneamento.

Após queda constante 
nos últimos meses, hoje, a 
Autoridade Portuária de 
Santos possui cerca de 950 
funcionários. Além da preo-
cupação quanto à sucessão 
trabalhista, muitos também 
não sabem como será o mo-

delo de previdência privada, 
que será gerido por diferen-
tes administrações após a 
privatização. Também não 
se sabe quem irá assumir a 
dívida do fundo de pensão, 
administrado pelo Instituto 
Portus de Seguridade So-
cial. A falta de garantia tem 
feito com que funcionários, 
muitos deles perto de se 
aposentarem, deixassem a 
empresa, gerando uma alta 
no Plano de Desligamento 
Voluntário (PDV), segundo 
Everandy dos Santos.

O presidente ainda diz 
que algumas atividades 
devem ser administradas 
pelo Estado, e exemplifica 

com a função da guarda 
portuária. “Tem um cunho 
diferente de guarda costa 
particular. Existe uma le-
gislação específica que não 
pode ser terceirizada. Hoje 
prevalece essa legislação”, 
declara Santos, ressaltando 
que também não há garan-
tia de emprego para esses 
trabalhadores.

O engenheiro portuário, 
Leopoldo Figueiredo, afirma 
que, independente das pri-
vatizações, a tendência do 
setor é demandar cada vez 
menos mão de obra. Ele diz 
que a atividade portuária 
em si gera poucos empre-
gos, reflexo do crescimento 
da automatização, mas que 
a sua presença pode gerar 
trabalhos em outras ativi-
dades econômicas. Com a 
privatização, ele diz, ainda 
podem existir oportunida-
des dentro do Porto. “Você 
pode ter terminais privados 
e manter mão de obra avul-
sa”. Segundo a legislação 
federal (Lei 12.815/13), a 
requisição de trabalhadores 
avulsos é obrigatória para 
portos públicos. 

A PRIVATIZAÇÃO
Leopoldo Figueiredo 

explica que, atualmen-
te, a Autoridade Portu-
ária de Santos (SPA) é 
uma empresa pública, 
com 99,99999984% de 
suas ações sob o contro-
le da União e as demais 
0,00000016% com a Pre-

feitura de Santos. Há alguns 
anos, pessoas físicas e em-
presas possuíam ações da 
SPA, mas essas ações foram 
compradas compulsoria-
mente pela União.

O Porto funciona no 
modelo landlord. As opera-
ções portuárias e a gestão 
de terminais são privadas. 
As instalações continu-
am sendo propriedade da 
União, mas foram arrenda-
das por um prazo específico 
para a iniciativa privada. Há 
ainda terminais de proprie-
dade da iniciativa privada 
instalados na área do Porto. 
Sob o controle da União, 
permanecem a gestão do 
complexo e de serviços 
de apoio à atividade e à 
navegação, além do desen-
volvimento e aplicação de 
políticas públicas do setor e 
a fiscalização dos contratos 
de concessão e arrenda-
mentos.

Dentro do modelo de 
desestatização proposto, 
a gestão do complexo e 
de serviços de apoio seria 
repassada para a iniciativa 
privada, mas o desenvolvi-
mento de políticas públicas 
e a fiscalização de contratos 
continuaria com a União. 

O presidente do Sin-
daport não concorda com 
a separação do Estado da 
mediação de conflitos en-
tre os terminais. Everandy 
dos Santos afirma que a 
iniciativa privada não tem 
capacidade de gerir essas 
divergências e argumenta 
que a empresa pública 
‘neutraliza’ os debates.

Leopoldo Figueiredo 
explica que o modelo de 
privatização proposto no 
Brasil é raro no mercado 
internacional. “Existe no 
Reino Unido e na Austrá-
lia, que tem sua base legal 
importada da Inglaterra, 
mas o modelo brasileiro 
sofreu adaptações. O que 
se pode dizer é que os 
grandes casos de sucesso 
são aqueles com o sistema 
landlord, que é o que ainda 
vigora em Santos.”

Diante da incerteza, o 
guarda portuário Edilson 
só consegue imaginar um 
futuro exercendo seu em-
prego atual. “Após 35 anos 
vinculado à mesma empre-
sa, não me vejo trabalhan-
do em outra função, muito 
menos em outra área, que 
não seja a portuária.” 

EDILSON Machado trabalha no Porto desde os 18 

O PORTO de Santos está dentro do programa de concessões do governo federal

FOTOS: PAULO JOSÉ
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KAUANY SILVA

FAKE NEWS podem 
trazer doenças de volta
AS NOTÍCIAS falsas foram um dos principais fatores para a queda da cobertura 
Kauany Silva

E
nquanto a Organi-
zação Mundial da 
Saúde recomen-
da coberturas va-
cinais acima dos 
90% para impedir 
a reintrodução de 
doenças elimina-

das, o estado de São Paulo 
apresentou, no ano passado, 
taxa de apenas 67%, segundo 
a Secretaria de Saúde Estadu-
al. Na região da Baixada San-
tista, os números são ainda 
menores: somente 66%, con-
siderando as vacinas presen-
tes no Calendário Básico de 
Vacinação da Criança, criado 
pelo Programa Nacional de 
Imunizações (PNI). Segun-
do especialistas, as notícias 
falsas são a principal causa 
para a queda na procura dos 
imunizantes.

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde, há pelo 
menos 20 enfermidades que 
podem ser prevenidas por 
meio da vacinação. A varíola, 
por exemplo, foi erradicada 
do planeta desta forma há 
40 anos. No País, a poliomie-
lite também foi eliminada e, 
hoje, só é endêmica em dois 
territórios: Paquistão e Afe-
ganistão, onde a imunização 
é dificultosa em razão das 
guerras. Existem, ainda, in-
fecções que são controladas 
no Brasil graças às vacinas, 
ou seja, que geram pouquís-
simos casos por ano, como 
a difteria, tétano e rubéola. 
Com exceção desta última, 
que pode causar sequelas 
graves e irreversíveis, todas 
as outras têm chances de 
levar à morte.

As professoras Lourdes 
Conceição Martins e Ca-
rolina Luísa Alves Barbieri, 
que atuam na pós-gradu-
ação em Saúde Coletiva 
da Universidade Católica 
de Santos, fazem parte 
do projeto Observatório 
das Vacinas, site que é 
fruto de um estudo so-
bre a análise espacial 
da cobertura vacinal 
de crianças e sua rela-
ção com características 

ENTREVISTA já tratou do assunto

Para o médico infectolo-
gista Marcos Caseiro, a pan-
demia contribuiu para a dimi-
nuição da cobertura vacinal, 
mas os fatores determinantes 
foram as notícias falsas e o 
negacionismo. “De 2021 para 
cá, depois que surgiu a vacina 
contra o coronavírus, houve 
uma onda de fake news que 
invadiu o planeta por meio 
dos meios de comunicação. 
Um dos maiores fatores foi 
o negacionismo, que veio, 
inclusive, do nosso próprio 
governo federal. Tem um 
peso enorme o poder públi-
co indicar um medicamento 
sem ação, atrasar a compra 
do imunizante e duvidar da 
eficácia das vacinas”, conclui.

POLIOMIELITE 
SELVAGEM

Dois casos de poliomie-
lite selvagem foram confir-
mados, neste ano, em países 
onde a doença já havia sido 

eliminada há cerca de 30 
anos em razão das altas taxas 
de vacinação. O primeiro foi 
no Malawi, em fevereiro, e o 
segundo, em Israel, em mar-
ço. A OMS concluiu que um 
dos fatores principais para 
a reintrodução da doença 
em ambos os territórios foi 
a falta de cobertura vacinal 
adequada nos últimos anos, 
acima dos 90% para 
este vírus, em razão 
da alta taxa de con-
tágio. O retorno do 
poliovírus a estes 
países mostra o 
risco em que o Bra-
sil se encontra ao 
fechar 2021 com 
apenas 68% de 
cobertura contra 
a pólio, de acor-
do com a Agência 
Brasil.

Após a notificação dos 
casos, a Sociedade Brasilei-
ra de Imunizações alertou 

para que os brasileiros vol-
tem a vacinar as crianças 
contra a doença. O médico 
infectologista Marcos Casei-
ro ressalta que, mesmo em 
locais distantes do Brasil, o 
retorno da pólio deve preo-
cupar as famílias brasileiras. 
“Não se pode achar que o 
vírus ficará restrito. Com a 
diminuição das distâncias em 

razão das tecnologias e 
a alta movimentação 

de pessoas entre os 
países, o vírus pode 
ser facilmente rein-
troduzido no país 
se não houver uma 

barreira”, referindo-
-se à vacinação.

O infectologis-
ta ainda compara 
a possível volta da 
poliomielite com 
a reintrodução do 

sarampo no Brasil, em 2018, 
após o vírus ter sido elimina-
do do país em 2016. Na épo-

ca, a Organização Mundial da 
Saúde chegou a conceder a 
certificação de “país livre do 
sarampo” ao Brasil, que teve 
que ser revogada três anos 
depois. “Não tenho dúvida 
de que uma série de doenças 
eliminadas e controladas vol-
tarão a reaparecer em breve. 
Nos próximos anos, teremos 
surtos de difteria, tétano, 
catapora.  É algo assusta-
dor e injustificável. A pólio, 
por exemplo, é uma doença 
gravíssima que está pratica-
mente erradicada e, pela falta 
de vacinação, jogaremos tudo 
isso fora”, alerta Caseiro.

ENFRENTAMENTO
Em Santos, onde a co-

bertura vacinal de crianças 
está em 74%, a luta contra a 
diminuição das taxas é reali-
zada por meio de campanhas 
e busca ativa pelos munícipes 
que precisam regularizar a 
carteira de vacinação. Para 
Caseiro, este é o caminho 
certo. “As campanhas de va-
cinação precisam tomar mais 
força, como era antigamente, 
que a gente via o Zé Gotinha 
em todo lugar e sempre tinha 
comercial na televisão. Em 
1988, em um só dia de cam-
panha contra a poliomielite, 
o país aplicou cerca de 10 
milhões de doses. É muita 
coisa”, relembra o médico.

O profissional também 
ressalta que o papel dos veí-
culos de imprensa é de extre-
ma importância em tempos 
de fake news. Segundo estu-
do realizado pelo Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts 
(MIT, na sigla em inglês) e 
divulgado em março deste 
ano, uma notícia falsa se 
espalha 70% mais rápido do 
que conteúdos verdadeiros. 
“Os veículos de comunica-
ção precisam continuar o 
trabalho de informar, como 
sempre fizeram, mas de ma-
neira adequada, embasada 
em trabalhos científicos e na 
palavra de profissionais con-
fiáveis”, explica Caseiro. 

socioeconômicas e de 
saúde no Brasil. 
Em outubro de 2020, 
ambas falaram sobre a 
queda da cobertura em 
matéria especial para 
o Jornal ENTREVISTA. Na 
ocasião, Carolina afirmou 
que a diminuição era 
multifatorial, destacando 
as seguintes causas: au-
mento de pessoas con-
trárias a vacinação, fake 
news, complexidade do 

calendário, subfinancia-
mento do SUS, profissio-

nais que não conseguem 
estudar vacinação e mu-

dança do sistema do PNI.
Segundo Lourdes, estes 
fatores ainda são os mais 
plausíveis. Ao fim deste 
ano, as especialistas po-
derão comprovar quais 
causas influenciam, de 
fato, na baixa vacinal, 
quando entrevistarem 
1.500 mães da região, 
que falarão sobre os mo-
tivos de não vacinarem 
os filhos. O resultado da 
pesquisa será publica-
do no site (https://www.
observatoriodasvacinas.
com.br/) (KS) 

CRIANÇAS de até 10 anos estão com o esquema vacinal incompleto no Estado

Marcos Caseiro

Médico
Infectologista

ENTREVISTA falou do assunto em edição de 2020
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Subnotificação 
de CASOS DE HIV 
preocupa Baixada
BAIXO índice de testes positivos na região durante a 
pandemia demonstra falha no número de 
diagnósticos, gerando um falso senso de segurança

AIDS
2019 2020

78 65

HIV
2019 2020

108 76
        Dados divulgados pela Prefeitura Municipal de Santos

santos

LUIZE é docente na Universidade Católica de Santos

Isabela Solé

I
nfecções sexualmente 
transmissíveis (ISTs) 
ainda permanecem 
presentes  no cot i -
diano de muitos bra-
sileiros. Na Baixada 
Santista, embora a re-
gião tenha registrado 

queda no índice de casos 
durante o período atípico 
causado pela pandemia do 
COVID-19, especialistas da 
área se preocupam com o 
aumento de casos devido à 
falsa sensação de seguran-
ça gerada pelos números.

Os dados apresentaram 
instabilidade e se tornaram 
inviáveis para os especialis-
tas como fatores de análise 
dos parâmetros futuros. 

Nos municípios da região, 
de acordo com a Secretaria 
de Saúde do Estado, o nú-
mero de pessoas com HIV 
(Vírus da Imunodeficiência 
Humana) e AIDS (Síndro-
me da Imunodeficiência 
Adquirida) diminuiu con-
sideravelmente. No ano de 
2020, foram registrados 32 
casos de AIDS e 97 de HIV 
em comparação com o ano 
de 2021 que fechou seu 
primeio semestre com 15 
casos de AIDS e 39 de HIV, 
todos dentro da faixa etária 
de 15 a 25 anos, grupo que 
traz maior preocupação 

aos especialistas durante a 
etapa de prevenção. Outra 
infecção, que abrange uma 
faixa etária maior, é a Sífilis 
– adquirida, no caso –, com 
uma queda em 2021 com 
apenas 388 casos.

Durante o ápice da pan-
demia do COVID-19, diversas 
unidades de saúde perma-
neceram fechadas ou lota-
das, priorizando os infectados 
pelo vírus. Fato que gerou 
subnotificação por parte do 
subdiagnóstico, visto que a 
recomendação era de que as 
pessoas evitassem ao máxi-
mo comparecer às unidades. 
Aqueles que deram início ao 
quadro médico destas infec-
ções de maneira assintomática 
não puderam realizar testes 
de rotina, logo os tratamentos 

começaram de maneira tardia, 
quando a situação já estava 
agravada. Exatamente por isso 
a testagem e prevenção são 
etapas essenciais. 

Para os jovens, que são 
o grupo mais despreocu-
pado com tais etapas, os 
números baixos podem 
trazer um falso senso de 
segurança, já que a reali-
dade vivida por profissio-
nais e pacientes é diferente. 
A enfermeira especialista 
em controle de infecções 
e integrante do Comitê da 
Sociedade Americana de 
Epidemiologia em Saúde 

(SHEA), Luize Juskevicius, 
alerta sobre a situação atual. 
“A sociedade, de modo geral, 
e, infelizmente, de forma 
principal os jovens, têm bem 
pouca informação a respeito 
de prevenção”, relata.

A vivência nas clínicas 
de testagem durante o ápice 
da pandemia se distancia 
dos resultados obtidos por 
esses órgãos no período 
antecedente. “Não era reco-
mendado que você saísse de 
casa. Nós temos o Centro de 
Testagem e Aconselhamen-
to (CTA) aqui em Santos 
que ficou vazio em termos 
de movimento. Portanto, a 
gente não fez diagnósticos 
na mesma proporção que 
fizemos nos anos anterio-
res”, esclarece a especialista. 
A Prefeitura Municipal de 
Santos não contabiliza os 
resultados negativos dos 
testes, apenas os positivos.

Devido à falta de tes-
tagens, Luize esclarece que 
gerou-se um lençol que 
acoberta a verdade das pes-
soas que ainda não foram 
diagnósticas, que muitos pa-
cientes soropositivos só se 
apresentaram nas unidades 
quando a infecção já havia 
saído do controle – como 
nos casos de HIV, que já ha-
viam evoluído para AIDS. “É 
realmente uma sensação de 
falsa segurança. Por isso não 
podemos considerar esse 
período como uma verdade, 
pois foi um período atípico 
para tudo”, ela conclui.

A prevenção é o princi-
pal pilar contra o aumento 
de casos de ISTs, e pode ser 
realizada por meio de cam-
panhas e conscientização 
em casa e nas escolas, além 
de testagem e tratamento 
prévio ou após o diagnóstico.

GRUPO DE APOIO 
O Grupo de Apoio à 

Prevenção à AIDS da Bai-
xada Santista (GAPA) é um 
dos responsáveis ativos 
por realizar campanhas 
de prevenção e apoiar 
pacientes de ISTs. O órgão 
iniciou a jornada há 34 
anos, após o cartunista 

Henfil, que era hemofílico 
e contraiu HIV através de 
uma transfusão de sangue 
não testado, ser homena-
geado por artistas amado-
res de teatro. O intuito do 
GAPA é lutar pelos direitos 
dos soropositivos e cobrar 
políticas públicas de saú-
de do Estado e municípios.

Atualmente, o GAPA 
faz o acolhimento de diver-
sas famílias em estado de 
vulnerabilidade econômica 
por meio da distribuição de 
cestas básicas. Além disso, 
também oferece serviços aos 
pacientes e seus familiares 
durante todo o processo de 
adaptação pós-diagnóstico. 
Os atendimentos vão desde o 
psicossocial, com assistentes 
sociais e psicólogos, até ações 
jurídicas, palestras, campa-
nhas e distribuição de itens 
relacionados à prevenção.

As atividades que incen-
tivam a prevenção é a mais 
importante para os jovens, 

pois a falta de informações 
é um dos principais fatores 
para que o número de casos 
disparem. Nanci Alonso, 
presidente do GAPA, conta: 
“Se não houverem campa-
nhas de prevenção entre os 
jovens, a tendência é piorar. 
Na vivência que temos com 
os jovens no GAPA, perce-
bemos que muitos não têm 
a mínima informação sobre 
ISTs e como preveni-las”. 

O paciente e beneficiá-
rio na ONG, Elias Carmo da 
Silva, de 47 anos, ressalta 
que a doença não fica restri-
ta a um grupo específico de 
pessoas. “Sexo independe 
se é homem ou mulher, gay 
ou não, se é isso ou aquilo: 
a doença não escolhe e, infe-
lizmente, o caso é sério ain-
da. Eu acho que o assunto 
teria que chegar nas casas, 
porque ninguém vai viver 
sem sexo”, explica. “Ainda 
é perigoso e preocupante.”, 
então conclui. 

Segundo Luize, pode-se encontrar diferentes maneiras 
de proteção do HIV, como o PEP e o PREP. Entretanto, 
para outras ISTs, o uníco modo de evitar a infecção é 
a realização de testes e o uso do preservativo, que é 
distruibuido gratuitamente em diversas unidades de 
saúde. O GAPA também é uma das ONGs que efetua a 
distribuição de camisinhas masculinas e femininas.
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Happy hour 
Kauany Silva

C
om o relaxamen-
to das restrições 
contra a pandemia 
do coronavírus no 
estado de São Pau-
lo em razão da alta 
taxa de vacinação, 
a população sentiu 

mais confiança em quebrar 
o isolamento social e voltar 
a frequentar bares e res-
taurantes. Em Santos, os 
estabelecimentos adotaram 
estratégias para que a reto-
mada de movimento fosse 
ainda mais rápida, visto que 
o segmento foi um dos mais 
afetados pela pandemia. 
Música ao vivo, promoções 
e horários estendidos fo-
ram algumas das táticas 
empregadas. Especialistas 
acreditam que o sistema 
de entrega e engajamento 
nas redes sociais também 
são ferramentas que podem 
contribuir com esse objetivo.

Apesar da crise no se-
tor de alimentação fora do 
lar, o número de bares e 
restaurantes cresceu em 
Santos, segundo a Prefei-
tura Municipal, saltando de 
1.878 em 2019 para 2.152 
em 2022, um aumento de 
14,6%. No entanto, a luta 
para que permaneçam aber-
tos ainda não terminou. 
Segundo pesquisa realizada 
pela Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes 
(Abrasel) em todo o País, 
35% das empresas deste 
ramo ainda trabalhou com 
prejuízo em abril - o que é 
uma melhora, se comparado 
a janeiro, onde a taxa era de 
43%, mas o número ainda 
preocupa os proprietários.

Na ânsia de tornar o ne-
gócio novamente lucrativo, 
alguns empresários do setor 
em Santos desenvolveram 
suas próprias estratégias. 
O Café Carioca, no Centro da 
Cidade, por exemplo, inves-
tiu no happy hour: às quin-
tas e sextas-feiras, o local 
funciona uma hora a mais, 
até às 21h30, com música ao 
vivo e promoções dentro de 
um cardápio desenvolvido 
exclusivamente para este 
período. Segundo os pro-
prietários, esta é a primeira 
vez que o estabelecimento 
adota este tipo de evento, 
numa tentativa de sair mais 
forte da pandemia.

“Nós ficamos 110 dias 
fechados e, quando retorna-
mos, realmente pensamos 
em atingir um outro público. 
Queríamos manter a mesma 
tradição e qualidade, mas 
atraindo mais pessoas. Por 
isso a criação do happy 
hour”, explica Luzia Carva-
lho, uma das proprietárias 
do Café Carioca. Ela diz que 

ainda é difícil falar em re-
sultados, mas ressalta que 
é visível o movimento que 
o local ganhou no período 
noturno e nas redes sociais.

A maioria dos consumi-
dores, tanto novos quanto 
antigos, aprovou a mudança. 
O músico Fabiano Guedes, de 
50 anos, frequenta o ponto 
desde os três, quando o pai, 
que era funcionário no Porto 
de Santos, o levava para lan-
char nos estabelecimentos 
próximos ao trabalho. Ele 
conta que boa parte destes 
locais já fechou, menos o 
Carioca, e por isso fica feliz 
em ver o local repaginado e 
funcionando até mais tarde, 
como era antigamente.

Já o agente marítimo 
Marco Nogueira, de 19 anos, 
que passou a frequentar 

recentemente o Carioca e 
o Café e Restaurante Mauá 
nas noites de happy hour, 
diz que a música ao vivo é 
o que o atrai após um dia 
de trabalho. “O clima fica 
mais gostosinho”, afirma. Os 
preços também são diferen-
ciais para ele, que aprova o 
cardápio exclusivo do Café 
Carioca e a promoção de 
duas gins-tônicas pelo preço 
de uma no Mauá. 

O gerente Luís Felipe 
Quintino, diz que o happy 
hour é o que mais traz lucro 
ao Mauá, sendo responsável 
por cerca de 50% da renda 
total do comércio. Outra 
ferramenta que passou a 
contribuir com o restauran-
te foi o WhatsApp, adotado 
durante a pandemia como 
sistema de pedidos enquan-

to o comércio ainda 
não podia atender 
presencialmente, 
visto a necessidade 
de continuar lucran-
do, mesmo que por 
meio de entregas.

Além dos es-
tabelecimentos do 
Centro, outros luga-
res estão fazendo su-
cesso com as novas 
estratégias, como o 
Meu Lugar, Bar do 
Léo, Arapuka, Wall 
Street, entre outros. 
Segundo o analista 
de exportação Pablo 
Silva, de 35 anos, 
o que leva ele e os 
amigos a estes locais 
são alguns fatores 
em comum, como a 
música ao vivo e a 
promoção de bebi-
das populares, como cerveja 
e gin, além do oferecimento 
de porções. Ele garante que, 
mesmo aqueles que não 
têm música, oferecem um 
ambiente agradável. “São 
diferenciais”, afirma.

DELIVERY E ON-LINE
O coordenador do cur-

so de Administração da 
Universidade Católica de 
Santos, Elias Salim Haddad 
Filho, reconhece que as es-

tratégias contribuem com 
os resultados, mas alerta 
para que os estabelecimen-
tos não percam o foco. “Tem 
que analisar o segmento 
de mercado que aquela 
empresa atua. Música ao 
vivo, às vezes, não combina 
com determinados tipos de 
restaurantes. Nesses mo-
mentos de desespero por 
público, também é comum 
que os proprietários iniciem 
uma competição e não con-
sigam se diferenciar muito 
em nada, gerando a ideia de 
começar a vender de tudo. 
Mas quem quer fazer tudo 
não é bom em nada. É um 
erro que eu vejo acontecer 
muito neste setor”, afirma.

As redes sociais são 
ferramentas que ganharam 
ainda mais força durante 
a pandemia, visto que o 
isolamento social obrigou 
as pessoas a interagirem ex-
clusivamente pela internet. 
O coordenador do curso de 
Publicidade e Propaganda 
da Instituição, Wanderley 
Camargo, defende que a 
tendência deve ser incorpo-
rada até mesmo no ambiente 
físico, seja no oferecimento 
de wi-fi gratuito para que os 
clientes consigam comparti-
lhar as experiências no local 
ou na criação de ambientes 
bonitos e instagramáveis, 
onde as pessoas possam 
tirar fotos, postar e, de pre-

ferência, marcar as 
empresas, gerando 
uma espécie de ma-
rketing boca a boca.

H a d d a d  ex-
plica que, além do 
on-line, outra ten-
dência se expandiu 
no período de iso-
lamento: o delivery, 
pois as pessoas se 
acostumaram a 
pedir em casa, o 
que levou estabe-
lecimentos que não 
faziam entrega a 
entrarem no seg-
mento. Camargo 
complementa que, 
apesar das restri-
ções em torno da 
refeição local esta-
rem menos rígidas, 
ainda há consumi-
dores que prefe-
rem o sistema de 

entrega por ainda temerem 
o coronavírus e, por isso, é 
inteligente manter os canais 
de pedido funcionando. 

( (atrai público 
após a pandemia

Wanderley 
Camargo, 
coordenador 
do curso de 
Publicidade e 
Propaganda

Elias Salim 
Haddad Filho, 
coordenador 
do curso de 
Administração

CLIENTES retornaram e aprovaram as novidades

CONSUMIDORES aproveitam as promoções de bebidas

MÚSICA ao vivo é uma das estratégias adotadas pelos bares e restaurantes

Café Carioca: Praça 
Visconde de Mauá, nº 01 - 
de segunda à domingo

Café e Restaurante Mauá: 
Praça Visconde de 
Mauá, nº 23/24 - 
de segunda à sábado
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Um combo em um bar 
é um absurdo, aqui é 

mais barato”, argumen-
tou Cauê Braz Fagundes 
Martins, de 22 anos, 
como um dos principais 

moti- vos para as adegas estarem 
frequentes no cotidiano dele, que 
trabalha em uma hamburgueria no 
Canal 7. Segundo dados da Prefeitura 
Municipal de Santos, existem 506 
adegas cadastradas na Cidade, sendo 
que 171 unidades foram abertas nos 
últimos dois anos (2020 e 2021). Para 
se ter uma ideia do quanto cresceu 
o comércio varejista de bebidas, em 
2017 eram apenas 286 cadastradas. 
Apesar de haver pessoas que digam 
que o mercado está saturado.

O valor é um fator muito forte 
para explicar o crescimento das ade-
gas na cidade, uma garrafa long neck 
de cerveja em bares de Santos beiram 
os R$15,00, já nas adegas o valor é pra-
ticamente entre R$5,00 e R$7,00 mais 
baratas. Um exemplo são combos, con-
junto de bebidas (vodka ou whisky) 
e algumas latas de energéticos, por 
exemplo em bares de Santos, os valo-
res chegam de R$350,00 à R$400,00, 
nas adegas o valor é bem mais barato. 
Na Adega Tolentino, por exemplo, ape-
sar de não vender combo pronto, você 
pode “montar” o seu, uma garrafa de 
whisky vai de R$79,90 até R$1.200,00 
ou mais, a lata de energético custa 10 
reais. Valor por valor, na adega seria 
em torno de R$100,00 a R$200,00 a 
opção mais barata. 

Adegas são locais diferentes 
de bares, apesar da movimentação 
presente na porta delas. O bar vende 
bebida para consumo no local, já a 
adega vende apenas para pessoa levar. 
Na lei muda o valor de imposto, bares 
e restaurantes podem usar alíquota 
reduzida em relação ao ICMS, já a 
adega usa a tributação normal. Para a 
contadora Joice Denise da Silva Duarte 
essa diferença não interfere no cresci-
mento de adegas. “Acho que não é nem 
pela questão do imposto, mas é mais 
uma oportunidade de negócio mesmo”.

A contadora já vê o crescimento 
com outros olhos. “Eu acho que cres-
ceram mais na pandemia, porque os 
bares fecharam e as pessoas começa-
ram a comprar bebidas nas adegas. 
Antes as adegas vendiam mais para 
os bares e restaurantes, mas agora as 

pessoas começaram a comprar nelas”.

SATURAÇÃO NA CIDADE
Com o claro crescimento de ade-

gas em Santos, o mercado ficou mais 
disputado. Para Ulisses Monteiro, um 
dos sócios da Adega Pompéia, abrir uma 
adega pode não ter muito futuro. “Eu 
acho que está muito saturado, hoje em 
dia qualquer um está abrindo adega em 
qualquer esquina. Quem abriu durante a 
pandemia que foi o boom, fez dinheiro, 
agora eu acho que não tem muito futuro 
para este tipo de comércio”. Leonardo 
Husni Mendes, proprietário da Adega 
Tolentino, também concorda que o 
mercado saturou. “Da quarentena para 
cá, muitas adegas abriram e deixaram o 
mercado saturado. 

Monteiro iria abrir um bar, mas 
pelo custo entrou no mercado com 
uma adega. “A gente abriu aqui no 
desespero da pandemia, pensamos va-
mos abrir um bar, só que o bar é muito 
caro e a adega entrou como opção por 
ser mais em conta”. Mendes já foi di-
ferente, por trabalhar durante a noite 
em baladas e como DJ, já conhecia o 
cenário das bebidas e decidiu abrir 
sua adega. “Sempre me interessei em 
rótulos e nas histórias das marcas. Eu 
quis impor isso em prática e trabalhar 
com esses produtos”. 

O estudante de administração 
Cauã Barros Oliveira, de 18 anos, es-
tava consumindo na Adega Tolentino 
e disse preferir as adegas por dois 
motivos. “Pelo preço que é bem mais 
acessível do que muitos bares e pelas 
amizades que encontramos, é um lugar 
sociável para tomar uma bebida é um 
ambiente bem legal”.

O valor e a praticidade também 

chamou a atenção do estudante de 
educação física Arthur Antonio Apa-
recido Gabriel Felicissimo, de 22 
anos. “ Acho o valor acessível e o local 
é próximo a minha casa. Então pela 
praticidade e valor eu prefiro ir em 
uma adega”.

Para os donos o valor é realmen-
te o fator principal que alavanca o 
sucesso.”Hoje a galera prefere muito 
mais uma adega do que um bar princi-
palmente pelo custo, o valor da bebida 
sai muito mais barato”, disse Ulisses 
Monteiro dono da Adega Pompéia. 
Já Leonardo Husni Men-
des cita dois fatores como 
motivo de sucesso, a expe-
riência e o valor. “Primeiro 
lugar a experiência, você 
pode ter a opção de gar-
rafas mais elevadas e mais 
baratas, isso traz um con-
forto para o cliente na hora 
de escolher. Em segundo 
lugar o preço, como nós 
somos menores acabamos 
tendo um custo mais baixo, 
então temos uma margem 
nos produtos boa para nós e 
para o cliente”.

Cauê B. F. Martins acre-
dita que além do valor, o clima 
criado pelos frequentadores 
facilita na escolha das pessoas 
quando optam por ir em uma 
adega. “Prefiro frequentar adegas 
atualmente, acredito que tem um 
fluxo grande porque o pessoal se 
reúne vai na adega compra a bebida 
e dependendo do local consome ali 
mesmo fazendo um ambiente bem 
legal. Acho que o que está atraindo 
bastante gente é o fato do preço”

Nova ONDA da Cidade

COM rótulos variados e preços inferiores 
aos bares, público cresce em adegas

COM 220 novas 
aberturas, 
adegas crescem 
no mercado 
comercial

ADEGAS EM 
SANTOS

286

297

2019 308

2017

2020 376

2021

2018

479

2022

506
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LETÍCIA MARQUES

O novo CONCEITO de 
república universitária
ESTUDANTES encontram novas opções de organizações para morar

Letícia Marques

A
s formas de atua-
ção e desempenho 
de muitos estabe-
lecimentos foram 
alteradas com a 
pandemia, inclusi-
ve das repúblicas 
universitárias em 

Santos que tiveram que se 
adequar ao momento da 
nova realidade o que fez 
com que um novo conceito 
de moradia estudantil se 
tornasse popular e fosse 
estabelecido. Esse modelo 
surgiu para que a situação 
com os moradores não fi-
casse ainda mais caótica no 
cenário e ajudasse a tornar 
a convivência melhor.

Na cidade de Santos, 
principal cidade universi-
tária da região da Baixada 
Santista, esse novo concei-
to já é realidade, como é o 
caso da República 13, que 
nasceu em 2016 e se tor-
nou R13 Coliving em 2020. 
A casa estava com vários 
contratos em andamento e 
tiveram que fazer acordos 
para reduzir os impactos fi-
nanceiros, apesar de alguns 
moradores continuarem na 
cidade devido a trabalhos e 
transferências, porém como 
não podiam vincular o re-

torno das aulas, a gerência 
abriu o leque de perfil para 
moradores não estudantes 
durante esse período, mas 
esse plano não durou muito, 
devido a planejamentos an-
tigos que finalmente saíram 
da gaveta de maneira a se 
adequar.

“Sentimos a necessida-
de de nos adaptar às novas 
rotinas. As relações se es-
treitaram, pois a maioria 
ficou mais tempo dentro de 
casa” afirma a proprietária, 
Nathalia Guedes. Com a 
aproximação entre os mora-
dores a república se tornou 
um coliving, “É a moradia 
compartilhada administra-
da remotamente e nomeado 
um síndico, que pode ser 
um morador. As repúblicas 
tradicionais não possuem 
esse perfil: são estudan-
tes dividindo apartamento 
entre eles sem nenhuma 
gestão. O diferencial do coli-
ving consiste exatamente na 
administração da casa para 
triangular os relacionamen-
tos entre moradores assim 
como estipular regras de 
convívio social entre eles.” 
explica Nathalia.

Nesse sistema novo 
implica no convívio entre as 
pessoas e preocupações de 
materiais de limpeza, con-

tas e mobília, por exemplo, 
sejam apenas da gerência 
enquanto os moradores te-
nham por responsabilidade 
seus próprios pertences, 
comida e estudos.

  
ALUGUÉIS

É importante ressaltar 
que com o constante de-
senvolvimento da área uni-
versitária cada vez mais os 
valores de locação na região 
das faculdades estão au-
mentando o que torna a vida 
financeira do acadêmico 

mais difícil. De acordo com 
a secretária da imobiliária 
que atende a área, Carolina 
Palinkas, um apartamento 
de 2 dormitórios em um 
prédio de 3 andares custa 
em média de R$ 1.800,00 a 
R$ 2.000,00, e explica que 
“geralmente os estudantes 
procuram imóvel perto da 
faculdade, devido a con-
dução e o melhor acesso. 
Muitos alugam um lugar de 
valor maior e dividem por 
mais pessoas e assim com o 
rateio não fica tão pesado”. 

Ela finaliza dizendo que 
também acontece de pes-
soas que moram sozinhas e 
possuem quartos vagos alu-
garem para universitários 
por um valor melhor.

Baseado nesse estilo 
de moradia, um novo co-
living se estabeleceu em 
Santos em setembro de 
2021, a Uliving. Uliving é 
uma franquia de residência 
para estudantes e recém 
formados na qual oferece 
não só um local para morar 
com as facilidades que um 
local terceirizado possui, 
mas também promove a 
interação de todos da casa 
com eventos diversos e es-
timulação do convívio em 
comunidade pensando no 
modo e essência coliving.

Segundo Nathalia da 
R13 Coliving, esse novo 
conceito de repúblicas va-
lida ainda mais o fato de 
que Santos já é uma cidade 
universitária reconhecida e 
a tendência é atender cada 
vez mais o público de estu-
dantes que procuram a cida-
de para estudar. A facilidade 
desse novo estilo, o coliving, 
acaba se tornando algo mais 
chamativo e de seguran-
ça para eles. Além disso, 
Nathalia ressalta também 
sobre o aumento dos preços 
na cidade em questão de 
aluguéis e longos compro-
metimentos contratuais. 

A estudante Maria Alice 
Bartholomei de 22 anos do 
curso de Serviço Social da 
Unifesp, vinda de Pouso Ale-
gre, MG, conta que mora em 
repúblicas tradicionais des-
de que chegou em Santos, há 
dois anos e meio, agora ela 
divide apartamento com al-
gumas amigas. Ela comenta 
sobre as repúblicas novas 
que estão chegando em San-
tos, “Eu tenho um pouco de 
preconceito, acho que perde 
um pouco o sentido dessa 
moradia estudantil, que é 
algo mais próximo e menos 
burocrático. Além do fato de 
ser zero acessível, morar em 
Santos já é caro e chegam 
esses negócios que são mil 
vezes mais caros”.

Maria Alice ressalta a 
questão financeira e tam-
bém mostra a situação de 
quem é novo na cidade, “tem 
gente que não conhece mui-
to bem, os calouros chegam 
e acabam comprando”. Ela 
explica que os estudantes, 
em especial os que vêm 
de fora normalmente não 
possuem condições finan-
ceiras para uma moradia 
que ultrapasse muito dos 
limites financeiros e apesar 
dos benefícios que oferecem 
ainda é algo fora de alcance 
para a maioria. 

A R13 COLIVING possui áreas comuns para que os moradores possam interagir e estudar no dia a dia 

NA ULIVING toda semana há festas e eventos para 
descontração e integração de todos

FOTOS: LETÍCIA MARQUES
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E
stá claro que se 
vive em um mun-
do pet, a quantida-
de de serviços pela 
cidade de Santos, 
dedicados aos ani-
mais, chega a 306 
estabelecimentos 

dessa área, segundo a Pre-
feitura de Santos. Não são 
apenas pet shops, o cenário 
abrange hospitais veteriná-
rios, hotéis e escolas, tudo 
isso para os pets. Hoje em 
dia virou comum encontrar 
um desses comércios perto 
de sua casa ou até mesmo 
dois na mesma rua.

No Brasil existem cerca 
de 139,3 milhões de pets, o 
que coloca o país em tercei-
ro lugar mundial no ranking 
de número total de animais 
de estimação. Praticamente 
70% dos brasileiros pos-
suem um animal de esti-
mação em casa. Os dados 
são do portal da Associação 
Brasileira da Indústria de 
Produtos para Animais de 
Estimação (Abinpet).

Benedito Furtado de 
Andrade, vereador (PSB) 
e Presidente da Comissão 
de Proteção e Bem-estar 
Animal da Câmara Muni-
cipal de Santos, acredita 
que em Santos existam, no 
mínimo, 100 mil animais de 
estimação.

Durante a pandemia, 
os mercados passaram por 
uma crise econômica, o 
segmento pet  demonstrou o 
contrário. De acordo com os 
entrevistados, isso se deve 
ao fato de o animal “virar 
um membro familiar’’. Desse 
modo, seu dono o trata com 
muitos cuidados e mimos. 
Então o pet acaba  tendo 
uma rotina, e frequentando 
veterinários, exames, ho-
téis, escolas, banho, tipos 
de rações específicas para 
cada porte, cuidadores e 
até mesmo o mercado de 
cremação em caso de morte.

O mercado pet repre-
senta 0,36% do PIB (Produ-
to Interno Bruto).

A i n d a  s e g u n d o  a 
Abinpet, o mercado de Pet 
Shop cresceu entre 2019 
e 2020, 9,5% em Pet Care 
(Saúde e Higiene), 18% em 

Pet Vet (Medicamentos) e 
24% em Pet Food (Alimen-
tos). Esse crescimento fez o 
mercado alcançar o valor de 
US$ 145,8 bilhões em 2020. 
Um dos fatores que impul-
sionou o mercado é essa 
diversificação de produtos.

Existem dois fatores 
que fazem o mercado pet se 
destacar para a economista 
e coordenadora do curso 
de ciências econômicas da 
Universidade Católica de 

Santos, Célia Rodrigues Ri-
beiro: “Em primeiro lugar, 
o tamanho do mercado. Em 
segundo é a preocupação 
dos donos com vários as-
pectos da vida animal, tais 
como: alimentação quando 
buscam alternativas mais 
nutritivas e menos indus-
trializadas “ Ela ainda lem-
bra que o conforto, o bem 
estar e a saúde dos animais 
são os mais buscados, além 
deles, os brinquedos, petis-

cos, hospedagens, gadgets 
e apps.

“O “universo pet” e seu 
crescimento em todas as 
áreas de serviços especia-
lizados em animais de esti-
mação, reflete a importância 
dos bichinhos para seus 
donos”, argumenta Célia.

Quando alguém come-
ça a cuidar de um pet, é 
impossível não se apegar 
e começar a torná-lo um 
familiar. Existem pessoas 

Menos 
ANIMAL, 

mais 
HUMANO

que fazem questão de co-
locar nas redes sociais que 
são “mãe/pai de pet”. “Vem 
sendo um mercado em cres-
cimento, a pandemia mesmo 
demonstrou isso. E outro 
fator também, é por conta 
da mudança do conceito de 
“Ter um pet” conforme os 
anos. Hoje em dia as pessoas 
costumam tratar seus cães 
e gatos como filhos”, define 
Marco Roberto Rodrigues 
Batalha, que trabalha na 
parte administrativa de uma 
rede de pet shops, em Santos

Sobre a crescente va-
riedade de produtos para 
os animais, Batalha conclui 
que “a personificação do 
seu animal de estimação 
faz com que as empresas 
do ramo pet tenham que 
inventar novidades a cada 
segundo, desde sabores de 
rações e até mesmo o brin-
quedo em uma determinada 
cor com uma determinada 
composição”. 

IMPACTO NOS DONOS
Fellipe Galacho de 23 

anos,estudante de concurso 
de nível médio, costuma ir 
à praia para brincar com 
seu cachorro Toby. Para ele, 
o animal mudou de papel 
nas famílias. “Antigamente, 
os cachorros ficavam mais 
no quintal, eles não eram 
tratados como são tratados 
hoje, hoje eles são muito 
mais próximos da gente. 
Eu tenho essa impressão 
vinda dos meus pais, meus 
avós que os animais eram 
tratados mais como objetos 
do que como ser vivo”.

Galacho, que tem dois 
cachorros, também ressal-
tou a inflação nesse merca-
do, mas diz entender devido 
a diferentes opções dadas 
aos animais. “Às vezes por 
mês, uns R$2.000,00, isso 
quando não tem vacina, pois 
a vacina é R$200,00  cada. É 
R$2.000,00 contando com 
tapete, com comida , já que 
ele come três vezes ao dia, 
mas isso depende do tama-
nho do cachorro. Mas você 
conta também o pet shop, 
banho tosa, médico.”

 O vereador Benedi-
to Furtado vê com otimismo 
o futuro do mercado pet. 
“O mercado pet cresceu 
muito na pandemia, já vi-
nha crescendo e continuará 
crescendo. Hoje há muitas 
pessoas que a única refe-
rência afetiva é seu animal 
de estimação, tratando ele 
muitas vezes melhor que os 
humanos” 

Menos 
ANIMAL, 

mais 
HUMANO

FOTO: JORGE LUIZ PUSTIGLIONE MARQUES

CRESCIMENTO no mercado 
representa mudança de 
patamar familiar dos pets

R$ 400,00
saco de ração 
12kg
Ração Royal Canin 
15kg Maxi Junior 
Cães Filhotes de 
Raças Grandes

R$ 129,90
Até 6 meses 
30% de desconto

R$162,80
Banho +
tosa higiênica

R$ 80,00
No meio da semana

R$104,00
Nos finais de semana

R$76,13
Vermífugo

CACHORRO utilizando 
capa de chuva, 
representa a variedade 
de produtos no mercado

SIMULAÇÃO DE COMPRA MENSAL
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IN SANTOS
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PEDRO ZURMA PARRI

PROCESSO tipicamente rural invade os terrenos santistas 
por meio de coletivos para potencializar seu futuro promissor
Pedro Zurma

Q
uando se pensa 
em agricultura, 
logo vem na mente 
grandes fazendas, 
com grandes áreas 
verdes e alta pro-
dução de alimen-

tos. Imagine um espaço de 
cultivo em um terreno de 
cem metros quadrados ao 
lado de um estacionamento 
de um supermercado. Este 
é um dos casos da agricul-
tura urbana em Santos, que 
nada mais é do que espé-
cies de plantio comestível 
dentro do contexto urbano, 
funcionado desde dentro 
da varanda de casa até um 
terreno baldio.

O Composta e Cultiva é 

um coletivo que foi fundado 
em 2018 com a ideia de evi-
tar que o resíduo orgânico 
fosse de forma inadequada 
para o aterro sanitário. Lo-
calizado na parte de trás 
da Estação da Cidadania, o 
projeto alinha o processo 
da compostagem com a 
agricultura urbana, dando 
destino e função ao adubo 
fabricado. “A gente manteve 
esse jardim, foi criando uma 
horta e utilizamos esse adu-
bo para a horta orgânica. É 
uma necessidade das pes-
soas a segurança alimentar, 
de comida mais saudável. 
Aqui é uma região distante e 
apesar de estar em um lugar 
onde existe mais poluição, o 
alimento não tem agrotóxi-
co”, diz André Staudemeier, 

voluntário da iniciativa des-
de sua origem.

Este é apenas um de 
em torno de oito casos na 
cidade, que por conta da 
versatilidade da agricultura 
urbana, se vê inseridos em 
diversos contextos, além de 
todas as hortas domésticas 
possíveis.

“É uma cidade bastante 
urbanizada, mas temos vá-
rios cenários diferentes, a 
área continental, insular, os 
morros. Eu vejo a agricultu-
ra urbana aqui de diferentes 
formas. De hortas, varandas, 
âmbitos escolares e peque-
nos sítios”, fala o engenheiro 
agrônomo da Secretaria de 
Meio Ambiente de Santos 
Paulo Marco Gonçalves.

Já uma dessas situações 

em menores cenários é a da 
engenheira Elisa Formentin, 
que começou com uma pe-
quena horta na varanda de 
seu apartamento, mas au-
mentou para uma área co-
munitária em seu condomí-
nio. “Eu tinha uma horta em 
casa que eu fazia na minha 
varanda, mas ficava restrito. 
Então, passei a cuidar de um 
espaço, cultivando coisas 
despretensiosamente”.

Para a educadora am-
biental Marina Benini, a ini-
ciativa começou em conjun-
to alguns de seus vizinhos, 
mas após um ano, o projeto 
está basicamente para si. 
“Plantei uma pequena hor-
tinha no meu condomínio, 
em vasos, junto a vizinhos. 
Hoje, ela acaba sendo mais 
simbólica da comunidade e 
do cuidado”.

Com o desenvolvimen-
to, a substituição dos ali-
mentos cultivados em um 
espaço urbano já se mos-
tra parcialmente possível. 
“Hoje, ela já substitui um 
pouco, porque hoje a gente 
já consegue produzir de 
tudo. Em grande medida, 
algumas pessoas, colabo-
radores, associados, eles já 
estão levando essas hortali-
ças para casa e deixando de 
comprar nos mercados, isso 
já é um fato”, falou Staude-
meier sobre sua experiência.

Junto ao seu valor so-
cioambiental, a agricultura 
urbana também é utilizada 
como ferramenta educacio-
nal, desta foram existindo o 
Coletivo Verde Mato. Fun-
dado e articulado pela a 
mestre em ciências ambien-
tais Naiara Torres, surgiu a 
partir da sua percepção de 
que existia uma necessidade 
de ensinamentos e práticas 
para a população ter um 
aprendizado maior. 

“O Verde Mato surge 
mais para disseminar a in-
formação ambiental. A partir 
disso, eu comecei a fazer vá-
rias oficinas, mostrando meu 
trabalho, então eu fazia mui-
ta coisa voluntária e gratuita 
para ter mais visibilidade e 
alcance”, diz a fundadora na 
fase inicial do projeto.

Começado com uma 
horta em um restaurante 
de São Vicente em 2017, ele 
agora foca em alertas em 
relação à alimentação e a 
conscientização ambiental. 
Englobando mais de 10 
educadores, o Verde Mato 
além de fazer parcerias com 
outras iniciativas pela cida-
de, também realiza oficinas 
no Sesc Santos às tardes 
para o público interessado 
em aprender mais sobre a 
agricultura urbana.

“A utilização de hortas 

para a educação é muito 
importante porque Santos 
é uma cidade muito verti-
calizada, muito urbanizada, 
e esses lugares como o Sesc 
dão espaço para esses cole-
tivos sem cobrar por isso. 
A educação nada mais é do 
que visibilidade, é realmen-
te ter um espaço para falar, 
declara. 

Em relação ao futuro 
da agricultura urbana em 
Santos, Gonçalves cita o 
presente da cidade como 
uma boa base. “Nós temos 
desenvolvido novas políti-
cas, trabalhos de educação 
ambiental. A tendência é ter 
um crescimento, utilizando 
tecnologias, expandindo o 
conhecimento do assunto”. 

Porém, o desenvolvi-
mento da agricultura urbana 
vai passar principalmente 
pelas mãos da comunidade, 
segundo o agrônomo. “O 
futuro é promissor, mas vai 
depender da articulação dos 
atuais atores, redes de articu-
lação, de universidade locais, 
quem puder cooperar”. 
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Em relação a iniciati-
vas estaduais, a Secre-
taria de Meio Ambien-
te tem projetos que 
abordam a agricultura 
urbana de diferentes 
formas, especialmente 
no segmento da com-
postagem. Na ques-
tão de aprendizagem 
prática, o principal 
projeto é o Centro 
de Aprendizagens de 
Compostagem (Ca-
cau), localizados um 
no Jardim Botânico 
Chico Mendes e outro 
no Orquidário Munici-
pal. O primeiro aberto 
há quase dois anos 
e o segundo no ano 
passado.
“Temos um potencial 
para que o espaço 
seja bem mais bem 
aproveitado, e esta-
mos apostando isso 
com o trabalho em 
educação e redes so-
ciais, com o Compos-
ta Santos”, fala Paulo 
Gonçalves sobre o 
trabalho fora das 
hortas. O Composta 
Santos é um progra-
ma que tem como 
proposta uma mudan-
ça de consumo da 
sociedade, ele é um 
norteador de política 
pública. “É mais um 
indutor de tais polí-
ticas de educação 
ambiental para a 
cidade”, complemen-
tou Gonçalves. 

Apoio 
oficial

O COMPOSTA 
e Cultiva 

coordena 
projetos com 

outros coletivos 
na Estação da 

Cidadania

A AGRICULTURA urbana já se mostra uma alternativa parcial à produção do segundo setor



Nova realidade da 
educação infantil
Allanis Rebelo

C
inco meses após 
volta às aulas, as 
dificuldades dei-
xadas pelo distan-
ciamento das salas 
de aula, devido a 
pandemia da co-

vid-19, professores ainda 
lidam com dificuldades de 
adaptação, mas desta vez 
o problema não é o acesso 
a recursos. Agora, o vilão 
trata-se do resultado gera-
do pelo distanciamento das 
salas de aula, em especial 
com as crianças mais novas. 
Crianças de 4 a 6 que tive-
ram que ir para isolamento 
logo no primeiro contato 
com o Ensino da Primeira 
Infância ou nem chegaram 
a frequentar o ambiente 
escolar.

A pedagoga e neurop-
sicopedagoga, Juliana Mon-
din dos Santos, conta que 
alunos desta faixa etária, 
geralmente, conseguiam 
identificar números de dois 
dígitos e pelo menos 18 
letras do alfabeto. Já os 
novos alunos, apresentam 
dificuldades em ambas áre-
as. Ela atua há mais de 15 
anos na área da Educação 
Infantil em Santos na linha 
responsável pelo estudo de 
soluções para dificuldades 
cognitivas que facilitam a 
aprendizagem e comuni-
cação. 

Ela afirma que os cui-

dados não precisam ser 
necessariamente especiais 
mas que é preciso que os 
profissionais que lidam 
com as crianças dessa faixa 
etária precisam ter mais 
atenção, “elas vão precisar 
de cuidados diferenciados 
para poder lidar com as 
questões que própria pan-
demia trouxe, instabilidade 
emocional e atrasos no 
desenvolvimento devido a 
falta da socialização.”

Uma solução para esse 
déficit, segundo a profes-
sora, é que seja abordado 
pelos professores e edu-
cadores temas que criam 
vínculos com a família, para 
que possa entender quem 
o que as crianças estão re-
cebendo em suas salas de 
aula, “já com as crianças o 
tema pode ser abordado de 
diferentes maneiras, desde 
brincadeiras livres, rodas 
de música, conversa, jogos 
cooperativos, contação de 
histórias e interpretações 
teatrais, tudo que envolve 
a parte lúdica nesse mo-
mento virá a favorecer o 
desempenho e desenvolvi-
mento dessa criança dentro 
do contexto escolar’ 

Relatório produzido 
pela Organização para a Co-
operação e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE), de 
setembro de 2021, apontou 
que o Brasil foi o país que 
permaneceu mais tempo 
sem aulas presenciais de 

pré-escolas e ensino fun-
damental, isso interferiu 
no ensino e na comunicação 
interpessoal das crianças. 
Além de serem prejudi-
cadas socialmente, estes 
alunos também saíram em 
desvantagem no intelec-
tual. 

PROFESSORES 
A professora de Ensino 

Fundamental da rede pú-
blica de Cubatão, Edvania 
Silva de Resende, conta que 
sentiu a diferença dos no-
vos alunos para os que ela 
lecionava antes do período 
de pandemia logo no retor-
no do ensino presencial. “As 
crianças que não frequen-
taram a escola no período 
de pandemia, foi possível 
observar , comparando com 
as que frequentavam esse 
ciclo antes da pandemia, 
uma maior dificuldade em 
expressar suas necessi-
dades, principalmente, de 
socialização no retorno das 
aulas presenciais.”

A professora teve que 
ter uma abordagem di-
ferenciada do que estava 
acostumada, buscando res-
gatar interação em grupos 
com dinâmicas. “No meu 
caso, senti que as crianças 
tinham necessidades de 
atividades ao ar livre, de 
brincar no coletivo, por 
terem ficado muito tempo 
fechados em casa, estavam 
mais expostos atividades 

com aparelhos eletrônicos, 
já  que o contato físico, a in-
teração estava restrita aos 
familiares mais próximos.”

Além dos problemas 
com interação, Edvania 
percebeu mudanças de cos-
tume nesta faixa etária. As 
crianças que sempre foram 
mais desatentas com higie-
ne, voltaram mais rigorosas 
no assunto, evitando colo-
car a mão suja na boca e nos 
olhos por exemplo. Hábitos 
que não eram perceptíveis 
em crianças tão pequenas.

A PSICOLOGIA
Mesmo com a possível 

regulamentação do homes-
chooling, o estudo domici-
liar, pesquisas retratam os 
efeitos de manter crianças 
da pré-escola afastadas do 
ambiente escolar. Maria 

Benincasa é professora de 
psicologia da Universidade 
Católica de Santos e atua 
há 27 anos na linha de 
pesquisa de desenvolvi-
mento humano. Ela elenca 
aspectos formados pela 
socialização entre crianças 
de até seis anos que são 
imprescindíveis. Entre os 
pontos estão o desenvol-
vimento cognitivo, físico 
e social, o amadurecimen-
to da fala, movimentos, 
marcas que se estendem 
para vida adulta pessoal 
e profissional. “Hoje, com 
algumas pesquisas sendo 
desenvolvidas, consegui-
mos identificar defasagens 
que o distanciamento so-
cial gerou. E que com uma 
intervenção bem feita e es-
timulação adequada pode 
ser resolvido.” 

NOVOS desafios adquiridos pela falta de socialização com outras crianças no período de pandemia ainda estão em processo de solução

OS PROBLEMAS gerados nas 
crianças que não frequentaram ou 
foram afastadas das escolas devido a 
pandemias da covid-19, ainda é desafio 
para os professoares e educadores 

FOTOS: ALLANIS REBELO

CRIANÇAS ainda não têm o quadro vacinal completo
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ISABELA SOLÉ

ISABELA SOLÉ

Eles estão entre nós…
A FERRAMENTA QR Code ganhou destaque no comércio da Baixada e mostrou que veio para ficar
Isabela Solé SIlva

V
ocê sabe o que é o 
QR Code? Podemos 
facilmente encon-
trá-lo nas pratelei-
ras de supermerca-
dos até propagan-
das de televisão e 
nos outdoors espa-

lhados pela cidade, durante 
pagamentos bancários e em 
diversas atividades de lazer. 

Desenvolvido no Japão 
em 1994, O QR Code (Quick 
Response Code) completa 
28 anos em 2022 e, apesar 
de não ser uma novidade no 
setor de tecnologia, está em 
alta no momento. O uso do 
código não era comum até 
então devido à dificuldade 
de acesso, pois era neces-
sário baixar um aplicativo 
que lesse e redirecionasse 
o conteúdo. Hoje, a maioria 
dos smartphones já vem 
com o leitor embutido no 
seu sistema e pode ser uti-
lizado através da câmera 
do próprio aparelho. Desde 
então, o uso do QR Code 
tornou-se alvo no marketing 
e no comércio local.

Segundo a gerente de 
marketing da Universidade 
Católica de Santos, Isabe-
la Wippich Jorge, de 49 
anos, a ferramenta é de 
extrema importância atu-
almente e quando usada 
corretamente e dentro do 
contexto certo, pode gerar 
engajamento e bons resul-
tados. “A propaganda é feita 
para que possamos passar 
uma informação rápida. A 
maioria das vezes a gente 
têm muito pouco tempo de 

exposição para poder falar, 
então é uma forma de você 
continuar. Você passa a in-
formação mínima e quem 
vai continuar depois? Quem 
tem interesse de verda-
de.”, explica a profissional 
que também é professora 
do curso de Publicidade 
e Propaganda. O QR Code 
pode ser utilizado de di-
versas formas, mas deve 
ter a plataforma correta e 
contextos cabíveis, como 
apresentado no programa 
televisivo Big Brother Brasil 
(BBB) deste ano. Durante as 
provas de líder e resistência 
os patrocinadores e seus 
produtos eram apresenta-
dos de forma rasa, apenas 
para dar sentido ao cenário 
e as atividades, e o QR Code 
era disponibilizado o tem-
po todo no canto da tela 
para que os telespectadores 
conseguissem acessar mais 
informações ou comprarem 
os produtos exibidos.

Esta utilidade é de-
monstrada no comércio da 
região. A maioria faz o uso do 
QR Code para redirecionar 

os seus clientes ao cardápio 
ou durante os pagamentos 
via PIX. A ferramenta fa-
cilitou o serviço de forma 
geral, como relatado pelo 
representante do London 
Bar & Gastronomia, locali-
zado na Rua Gastronômica 
Tolentino Filgueiras. O uso 
trouxe uma economia fi-
nanceira e ambiental para o 
estabelecimento, pois não é 
uma prioridade imprimir os 
cardápios agora que estão 
disponíveis digitalmente, e 
realizar alterações se tornou 
mais rápido e em conta, por 
não ser necessário separar 
um orçamento para o serviço 
e não há o prazo da gráfica.

A nova adaptação rece-
beu comentários positivos 
dos clientes e inclusive dos 
idosos — na faixa etária 
dos 60 anos —, um pouco 
diferente da experiência 
no Bistrô João & Maria, que 
implementou o cardápio 
impresso após notar a difi-
culdade ou a preferência de 
alguns clientes pelo papel. 

O local possui um siste-
ma inteiramente tecnológi-
co com a disponibilização de 
QR Codes em todas as mesas 
que conecta o celular no wi-
-fi, e códigos nas comandas 
individuais que redirecio-
nam ao sistema online para 
consultar o cardápio e fazer 
o pedido. Tudo é enviado 
diretamente à cozinha e aos 
demais funcionários e pode 
ser utilizado diversas vezes 
até que a conta seja fecha-
da pelo próprio cliente. O 
pagamento, assim como a 
maioria dos estabelecimen-
tos comerciais, pode ser 

feito via QR Code com as 
transferências por PIX.

O sistema foi implemen-
tado desde a localidade ante-
rior que possuía dois andares, 
visando evitar que sempre pre-
cisasse ter algum funcionário 
no andar de cima para atender 
ao chamado dos clientes. “É 
muito prático e não precisa 
da gente por perto. A pessoa 
pode fazer tudo sozinha.”, conta 
o dono do bistrô, João Lucas 
de Lacerda Alves, de 27 anos. 
Também é fornecido aos clien-
tes um botão na mesa para 
chamar um dos garçons.

OS CLIENTES
Em enquete realizada 

através do Google Forms 
pelo Entrevista com 75 mo-
radores da Baixada Santista 
destacaram-se as avaliações 
positivas sobre o novo méto-
do, ressaltando a praticidade 
e sustentabilidade ecológica. 
A automatização dos proces-
sos deixou a entrega mais 
rápida e a solicitação mais 
simples, trazendo benefí-
cios ao local. Porém, apesar 
da positividade, também 
é destacado a importância 

e a necessidade de não ex-
cluir aqueles que encontram 
maior dificuldade na tecno-
logia, buscando deixar os 
meios digitais como opcio-
nais entre os métodos tradi-
cionais, como por exemplo 
os cardápios físicos. 

Dos 75 participantes, 
20 alegaram achar negativa 
a expansão do QR Code por 
não se adequarem ao uso 
do mesmo, sofrendo certa 
relutância ao serem subme-
tidos ao mecanismo. Entre 
os relatos, muitos contaram 
que preferem ter o contato 
direto com o garçom para 
a retirada de dúvidas ou 
apenas porque preferem o 
contato humano, outros não 
gostam de usar o aparelho 
telefônico durante os seus 
momentos de lazer. 

QR Code ganhou espa-
ço no lazer gastronômico 
e se tornou uma ferra-
menta facilitadora para os 
funcionários, também se 
tornou destaque nas áreas 
de entretenimento com 
exposições com a realidade 
aumentada e as placas de 
informativas. 

  

Isabela Wippich Jorge

Foram questionados 
46 

MULHERES E 

26 
HOMENS 

durante a pesquisa

73% dos participantes 
considerou a expansão 

do QR Code algo positivo. 

Apenas 23% alegou 
ser algo negativo

O USO DO QR CODE NA REGIÃO“ O QR Code é uma 
ferramenta de ‘sa-

ber mais’, é a mesma 
coisa que um botão de 
‘saiba mais’, só que o 
botão de ‘saiba mais’ 
você tem na internet. 
O QR Code abriu um 

‘saiba mais’ no digital, 
na televisão…” 
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RENAN VALENTIM

RENAN VALENTIM 

Renan Valentim

S
e você faz parte de alguma 
rede social ou se comunica 
através de mensagens de 
texto, provavelmente já 
esbarrou com uma carinha 
amarela sorridente, um 
coração vermelho ou um 
‘joinha’ com a mão. Esses 

símbolos são apenas alguns dos mi-
lhares de exemplos disponíveis de 
emoji, nome dado as figuras virtuais 
que podem representar uma ideia 
ou palavra no mundo online.

Dividido em categorias, como 
expressões faciais, objetos e ani-
mais, as ‘carinhas’ tomaram conta 
da internet, mudando a linguagem 
da comunicação nas redes sociais. 
Entretanto, mesmo que pareçam 
inofensivos, os emojis deixaram de 
ser apenas figurinhas divertida: Os 
diferentes símbolos do teclado digital 
se tornaram aliados aos crimes digi-
tais, sendo transformados em códigos 
que ocultam e amenizam a verdadeira 
intenção das mensagens.

No comércio do tráfico de dro-
gas online, por exemplo, os emojis 
de raio, chave e folha de carvalho 
significam, respectivamente, coca-
ína, ketamina e maconha. 

A OAB de Santos, através do 
presidente da Comissão de Direito 
Digital, Mateus Catalani Pirani, afirma 
que existem diversas razões pelo qual 
as figuras são escolhidas para serem 
utilizadas dentro dos crimes virtuais. 
“O principal motivo é simples: o emoji 
é uma ferramenta que confunde a in-
teligência artificial. Ela não consegue 
analisar um comportamento crimi-
noso através de um desenho, apenas 
reconhece como uma símbolo pre-
sente em uma mensagem, deixando a 
identificação mais difícil e deixando 
passar despercebido dentro das redes 
sociais”, informa o advogado.

Além das ferramentas de I.A, as 
“figurinhas” também podem passar 
despercebidas pelos próprios olhos 
humanos devido à falta de conheci-
mento sobre o significado por trás, o 
que dificulta a forma de julgamento 
dos casos dentro da lei.

“Infelizmente não existe nenhu-
ma previsão de um projeto de lei que 
visa dar interpretação jurídica aos 
emoji, pois as figurinhas são vistas 
dentro do jurídico como um glifo, 
necessitando do acompanhamento 
de algo verbalizado ou com escrita 
aramaica para realizar a denúncia.”, 
explica o presidente da comissão 
de direito digital da OAB de Santos. 

Entretanto, o jurídico brasileiro 

92% 
das pessoas

que estão
 online 

usam emoji

EMOJI 
se torna código e “abafa” crimes nas redes

    SÍMBOLO digital anula o uso de frases e esconde mundo virtual de cleptomaníacos e traficantes 

PORNOGRAFIA
INFANTIL 

O ENTREVISTA INFORMA: Os emojis apresentados só recebem 
essas definições devido ao contexto utilizado em crimes digitais

CLEPTOMANÍACO

USO DE COCAÍNA

MACONHA    C de “Cheese” (queijo, 
   em inglês) e P de “Pizza”: 

a junção desses dois emojis 
junta a frase “Child Pornography”, 
termo estaduniense para pornografia 
infantil

  As sacolas substituem o 
verbo “roubar” na rede 
social Twitter e é utiliza-

do quando um usuário 
divulga qual furto
realizou no dia

“Dar um raio”é um dos 
termos associados ao 
uso da cocaína, o que fez 
com que o emoji fosse 

associado ao entorpecen-

Devido a inexistência do 
emoji em questão, uma 
folha de bordo laranja-

-avermelhado representa, 
para os usuários, a flor da maconha

KETAMINA

 Também conhecido como 
“Key”, o anestésico usado 
em cavalos é conhecida 
por ser utilizada e 

comercializada em festas

já está começando à dar seus pri-
meiros passos referente ao assunto. 
Em agosto de 2021, a advogada 
Isabela Bueno de Sousa, de Brasí-
lia (DF), virou ré em uma ação de 
injúria racial após enviar emojis de 
banana a uma colega de profissão 
negra, que viu no gesto uma ofensa 
racista. A denúncia, feita pelo Minis-
tério Público, foi reconhecida como 
injúria racial. 

“É papel do advogado mostrar ao 
magistrado que aquele emoji tem uma 
conotação por trás, podendo abrir a 
possibilidade da lei dar uma resposta 
como se fosse a identificação de um 
crime. Mas confesso que, mesmo com 
a existência desse caso, é algo 
que ainda precisa tomar 
mais corpo”, opina Pirani.

IDENTIFICAÇÃO
Além de substi-

tuir palavras ofensivas 
e criminosas, os emojis 
também se tornaram 
um código de identifica-
ção de grupos online. A figu-
ra representada por duas sacolas 
de shopping, por exemplo, pode 
representar um grupo de jovens 
cleptomaníacas no Twitter. As in-
tegrantes usam a rede social como 
“diário” para registrar os furtos fei-
tos na semana, além de trocar dicas 
de que lojas são fáceis de roubar e 
experiências entre outras usuárias. 

A professora emérita de letras 
da Universidade Federal de Minas 
Gerais, Vera Lúcia Menezes de Oli-
veira e Paiva, conta que a prática de 
emojis como identificação de grupos 

é relativamente nova e cresce cada 
vez mais. “Essa influência partiu de 
diversas vertentes: tanto de viés polí-
tico, com usuários de extrema direita 
usando a bandeira do Brasil para 
mostrar apoio ao Bolsonaro, como 
de fãs de reality show” afirma Vera 

Mesmo com um grande número 
de perfis que se identificam através 
do emoji da sacolinha dentro do 
Twitter, não existe um combate à 
eliminação a esses perfis dentro da 
plataforma. Segundo a Central de 
Ajuda da rede social, é necessário 
que um usuário denuncie direta-
mente uma publicação ou perfil para 
que assim a equipe do Twitter possa 

analisar se o comportamento é 
proibido ou não dentro da pla-

taforma, podendo suspender 
ou remover o usuário.

ATUALIZAÇÕES
E enquanto o jurídico 

aprende a entender mais 
sobre o uso de emojis, as 

figurinhas vão ganhando cada 
vez mais força dentro dos teclados 
digitais. No primeiro semestre de 
2022, o Whatsapp e outras redes 
sociais ganharam mais 37 emojis 
dentro das plataformas, resultando 
em mais de mil e setecentas ícones 
disponíveis na internet. Além disso, 
o aplicativo permite reagir as men-
sagens através de emojis de coração, 
‘carinha chorando’ e muito mais. 

Segundo o coordenador do 
curso de Publicidade e Propaganda 
da Universidade Católica de Santos, 
Wanderley Augusto Camargo, a 
previsão é de que os ícones ainda 

estão longe de serem exterminados 
ou substituídos por outra figura 
de linguagem. “É muito difícil dos 
emojis serem substituídos. Mesmo 
estando no Iphone desde 2011 e no 
Android desde 2013, eles continuam 
relevantes devido essa capacidade 
poderosa de expressar imprimir o 
estado de espírito de um usuário 
através de uma imagem universal.”, 
ressalta Camargo. 

Além da comunicação interna 
entre usuários, as figurinhas já estão 
presentes dentro das disciplinas de co-
municação como alvo de estudo. “50% 
das legendas dentro do Instagram con-
têm emojis, segundo relatórios oficiais 
da plataforma. Logo é mais do que 
necessário estudar esse ícone dentro 
do âmbito acadêmico da comunicação”, 
reafirma o coordenador do curso de 
publicidade e propaganda. 

  DENÚNCIA
A falta de aprofundamento den-

tro do tema faz com que os emojis 
sejam cada vez mais usados dentro 
do crime digital. Entretanto, para 
advogado Catalani Pirani, o melhor 
processo de denúncia em casos 
como esse devem acontecer dentro 
da plataforma. “Caso um usuário 
seja vítima, recomendo que tente 
documentar o máximo de provas 
através da captura de tela e proce-
der com o boletim de ocorrência 
junto a autoridade policial, além de 
contatar um advogado de sua con-
fiança para remediar os prejuízos 
havidos”, afirma o advogado. 

O profissional ressalta que, 
infelizmente, na polícia, ainda não 
existe um cargo específico voltado 
para crimes digitais, o que pode 
complicar o processo de identifica-
ção do crime. 

O ENTREVISTA entrou em 
contato com a assessoria de comu-
nicação da Secretaria da Segurança 
Pública, responsável pela adminis-
tração das polícias em todo o Estado 
de São Paulo, mas não se posiciona-
ram até o fechamento da matéria. 

Mesmo com um grande núme-
ro de perfis que se identificam atra-
vés do emoji da sacolinha dentro do 
Twitter, não existe um combate à 
eliminação a esses perfis dentro da 
plataforma. Segundo a Central de 
Ajuda da rede social, é necessário 
que um usuário denuncie direta-
mente uma publicação ou perfil 
para que assim a equipe do Twitter 
possa analisar se o comportamento 
é proibido ou não dentro da pla-
taforma, podendo suspender ou 
remover o usuário.

Saiba maisSAIBA
MAIS
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GUILHERME SIBILIO

A PRAÇA Flórida oferece uma variedade de opções de lazer e alimentação

PATRIMÔNIOS 
enriquecem turismo 
em PERUÍBE
MUNICÍPIO reativa equipamentos tradicionais

A ILHA do Guaraú é um dos cartões postais da Cidade

FOTOS: GUILHERME SIBILIO

Guilherme Sibilio

Após dois anos de res-
trições impostas pela pande-
mia, Peruíbe vem reestrutu-
rando suas atrações turísti-
cas para cativar os visitantes. 
Dentre as principais “cartas 
na manga” da Cidade, está 
a Praça Flórida, tradicional 
equipamento que perma-
neceu em manutenção por 
anos. O espaço oferece uma 
nova quadra, um mini play-
ground, box de alimentação 
e barracas artesanais. A rei-
nauguração oficial ocorreu 
recentemente, em novembro 
de 2021. Junta-se a ela ou-
tras diversas atrações, como 
o Boulevard do Guaraú, local 
que proporciona passeios de 
barco até às praias do Parque 
Estadual do Itinguçú, que 
fica dentro da Reserva Eco-
lógica. Além disso, a entrega 
de outros três equipamentos 
está em processo: Museu da 
Estação, Ruínas do Abare-
bebê e Aquário Municipal. 
Entretanto, a assessoria 
de imprensa não detalhou 
prazo para entrega oficial 
dos pontos. 

Moradora de Peruíbe 
há quase seis décadas, Gerci 
Bezerra Lopes, de 71 anos, 
conta que familiares da 
Grande São Paulo “pegaram 
gosto” pela Praça Flórida, 

que se tornou o principal 
ponto de encontro da Ci-
dade. “Eles visitam Peruí-
be há anos e estavam um 
pouco desanimados com 
as mesmas opções. Quando 
visitaram a praça, após a 
reinauguração, ficaram en-
cantados. Ela voltou a ser 
uma grande atração, depois 
de anos interditada”. 

O artesão Marcelo Al-
cântara Gomes, de 43 anos, 
confecciona quadros, vasos 
e artefatos. Ele migrou para 
a área há mais de dez anos. 
E conta que as vendas dis-
pararam após a reforma da 
praça. Segundo Alcântara, 
essa entrega foi fundamen-
tal para fortalecer a reto-
mada dos comerciantes 
pós-pandemia “Acredito 
que o novo espaço, além 
de estar mais moderno e 
atrativo, deixou o pessoal 
com mais vontade de sair 
de casa novamente. Com 
certeza pessoas de fora 
ficaram sabendo e também 
se interessaram. Para quem 
trabalha no ramo comercial, 
como eu, essa entrega foi 
muito importante”.

O secretário de Turis-
mo de Peruíbe, Edilson Al-
meida, explica quais medi-
das têm sido traçadas para 
atrair moradores e turistas. 

“Além da reestrutu-

ração de pontos atrativos, 
temos investido na criação 
de novos equipamentos, 
como é o caso do Parque 
Turístico, local onde o Aquá-
rio Municipal é situado, que 
contará com grande infraes-
trutura de apoio à atividade 
turística. O local terá pista 
de para-motor, pump track, 
espaço pet com pista de agi-
lity, playground, academia e 
pista de skate. Outra pauta 
que está em nosso radar é 

a retomada de eventos do 
calendário anual”.

Em julho, ainda sem 
data definida, o Município 
promoverá o Festival de 
Inverno de Peruíbe. Haverá 
um compilado de eventos: 
Inverno Quente do Guaraú, 
Festa da Tainha da Barra 
do Una, festas julhinas, com 
apresentações de artistas 
locais e comidas típicas. O 
tradicional ‘Encontro Ufo-
lógico’ também será reati-
vado, entrando em sua 15ª 
edição. O evento contará 
com a presença de cientis-
tas, acadêmicos e pesquisa-
dores líderes de OVNIs em 
todo o mundo.

Embora o Município 
tenha trabalhado na reto-
mada de atrativos da Ci-
dade, segundo relatos de 
moradores, alguns bairros 
“caíram no esquecimento”. 
Residente do Vila Erminda, 
Jéssica de Oliveira, de 23 
anos, lamenta a ausência 
de iniciativas em seu bair-
ro. “É muito legal ver as 
pessoas visitando o Centro, 
as praias, mas a Cidade vai 
muito além disso. Sentimos 
um pouquinho de falta de 
atividades por aqui”.

O motorista de ônibus, 
Carlos Fernandes, de 54, 
morador do Vatrapuã, ques-
tionou a ausência de proje-
tos voltados ao turismo em 
determinados pontos. “Eles 
têm que olhar mais para a 
periferia. É até uma forma 
de trazer mais desenvolvi-
mento para esses pontos.”.

A assessoria de impren-
sa da Prefeitura de Peruíbe 
não se posicionou sobre 
o caso. A Administração 
Municipal também não di-
vulgou o balanço referente 
às despesas geradas pela 
reestruturação dos equipa-
mentos públicos.

EQUIPAMENTOS 
TRADICIONAIS 

Peruíbe é conhecida na-
cional e internacionalmente 
pela ufologia, assim como 
São Tomé das Letras e Vargi-
nha. Essa reputação de uma 
localidade com a crença nas 
histórias de aparições de 
extraterrestres com o tempo 
foi se espalhando e ganhando 
força de reconhecimento, 
despertando curiosidade em 
pessoas de fora da região e, 
até mesmo, do país,  princi-
palmente após a criação do 
Encontro Ufológico, realizado 
anualmente na Cidade. (mais 
informações sobre a ufologia 
em Peruíbe na página 19)

Lama Negra - As rique-
zas naturais de Peruíbe vão 
além praias e cachoeiras, e 
da paisagem exuberante da 
Estação Ecológica Juréia-
-Itatins. A Lama Negra de 
Peruíbe também é tradi-
cionalmente conhecida por 
munícipes e turistas por 
suas propriedades terapêu-
ticas, dermatológicas, antia-
lérgicas e antissépticas.

Estudos realizados na 
década de 70 pelo Instituto 
Geológico do Estado de São 
Paulo comprovaram a baixa 
radioatividade do minério e 
a ação oxidante que comba-
te os radicais livres, que são 
responsáveis pelas sensa-
ções de cansaço e estresse. 
Desde então, o material 
passou a ser procurado por 
turistas e moradores para 
fins medicinais e estéticos.

A Lama Negra é for-
mada a partir de uma subs-
tância argilosa de origem 
marinha depositada em de-
pressões no fundo do mar, 
há mais de 120 mil anos, 
devido a um movimento 
geológico. A jazida do mu-
nicípio fica localizada a 500 
metros do mar, distribuídas 
em cinco hectares.

A Igreja do Abarebebê 
é identificada como uma 
das primeiras construídas 
no Brasil. Foi erguida na 
segunda metade do século 
XVI, com o objetivo de ca-
tequizar os indígenas tupis 
que viviam na região. No 
local se estabeleceu, tam-
bém, o segundo colégio de 
meninos do Brasil e no seu 
entorno formou-se o único 
aldeamento do litoral de São 
Paulo: o de São João Batista.

No momento, os equipa-
mentos do Lamário e as Ruí-
nas do Abarabebê, estão em 
processo de reforma, sem 
previsão de término para 
entrega. Segundo a asses-
soria de imprensa, os locais 
“fazem parte de um grande 
investimento feito no parque 
turístico da Cidade”. 



CIDADE DOS ETS: 
a normalidade 
ufológica de Peruíbe

LENDA urbana do Litoral de São Paulo atrai curiosos de fora
Letícia Marques

A
pesar de Peruíbe 
ser considerada 
uma cidade nova, 
suas histórias de 
avistamentos e 
pousos de extra-
terrestres são 
bem antigas e 

por isso se tornou algo da 
cultura e crença não só dos 
moradores, mas também 
de quem passou a conhe-
cer a cidade a partir dessas 
lendas. Foi construído uma 
reputação que fez com a 
qual o município se tornou 
alvo de procura de curiosos, 
visitas e pesquisas, e que 
pode ser um exemplo de 
política de soft power.

O município de Peruíbe 
é conhecido nacional e in-
ternacionalmente pela ufo-
logia, na mesma proporção 
que São Tomé das Letras e 
Varginha. Essa reputação de 
uma localidade com a crença 
nas histórias de aparições de 
extraterrestres com o tempo 
foi se espalhando e ganhan-
do força de reconhecimento 
a ponto de ser algo que na-
turalmente atrai pessoas de 
fora da região e até do país,  
principalmente após a cria-
ção do encontro ufológico 
realizado todo ano na cidade.

O secretário de turis-
mo, Edilson Almeida, expli-
ca que desde sempre muitas 
pessoas de outras cidades 
procuravam Peruíbe devido 
às histórias de extraterres-
tres “A criação do evento 
anual de ufologia em 2004 
foi o que deu mais visibili-
dade nacional e internacio-
nalmente para essa cultura 
da cidade. Antes já atraia 
muitas pessoas, porém aqui 
do Brasil mesmo, com o 
encontro muitos pesquisa-
dores e curiosos de outros 
países começaram a vir para 
Peruíbe em busca de infor-
mações e elementos que 
poderiam enriquecer seus 
estudos”, afirma Edilson.

Atrelado ao fator de 
visibilidade, o secretário 
explica que é também algo 
que move a economia da 
cidade, ou seja, os turis-
tas gastam com hotelaria, 

comércio, gastronomia, 
roteiros e entre outros que 
uma viagem envolve.

O diretor de uma agên-
cia de turismo em Peruíbe, 
Rodrigo Cipoloni Tiso, ex-
plica que uma média de 200 
pessoas os procuram para 
roteiros com programação 
focada apenas na ufologia 
“temos procura todos os 
meses, geralmente mais 
em junho e julho por con-
ta do encontro ufológico 
que acontece na cidade, em 
2019, só nos dias do evento, 
foram cerca de 300 pessoas” 
afirma. Ele esclarece que 
não há como dizer qual pú-
blico mais o procura para 
esses roteiros “Hoje nós 
temos muitos turistas curio-
sos e muito pesquisador, 
além também do público 
internacional, eu diria que 
a procura vem de pessoas 
bem diversificadas, desde 
ufólogos pesquisadores 
como de curiosos”, o empre-
sário finaliza dizendo que as 
expectativas pós pandemia 
são de trazer 1.000 turistas 
nacionais e internacionais.

Nessa mesma linha, 
como símbolo de comércio, 
Marlene Guilger criou um 
bar temático voltado para 
a população da cidade, mas 
que também atrai muitos 
turistas principalmente pela 
sua estética mística voltada 
para as lendas da cidade. 
“Moro aqui há 14 anos e 
não via nada que enfatizas-

se essa cultura da capital 
dos ETs, por isso  através 
da nossa crença e com as 
artes e esculturas de um 
artista da cidade, nós mon-
tamos o Paraíso dos ETs. 
Apesar de ainda não termos 
inaugurado oficialmente, 
muitas pessoas e turistas, 
param por aqui atraídos 
pelas esculturas” explica a 
comerciante.

SOFT POWER
Esse forte fator com 

poder de atração de pessoas 
sem esforços de promo-
ção turística é denominado 
como o soft power daquele 
local, “é o poder brando 
exercido a partir da per-
suasão cultural, criado em 
decorrência de um processo 
por um conjunto de fato-
res e elementos que juntos 
lembram e caracterizam o 
local” explica o professor 
de Patrimônio Cultural no 
curso de História da Uni-
versidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF) e autor do 
livro “Bens Culturais e Re-
lações Internacionais. O 
Patrimônio Como Espelho 
do Soft Power”, Rodrigo 
Christofoletti.

Além da procura, atra-
vés do poder brando e sua 
reputação, pelas progra-
mações sobre os ovnis de 
Peruíbe e suas crenças cul-
turais, vale ressaltar tam-
bém sobre os profissionais 
e especialistas na área de 

outras cidades e países que 
já foram convidados e par-
ticiparam do congresso 
anual a fim de dividir seus 
conhecimentos. Este ano o 
encontro acontecerá no mês 
de julho com personalida-
des estrangeiras.

HISTÓRIAS
Um dos casos de Pe-

ruíbe que mais intriga os 
pesquisadores e curiosos do 
assunto é o do ocorrido em 
2008 no Projeto Anjinhos 
de Rua, o maior santuário 
de animais abandonados 
do mundo. 

Uma das idealizadoras 
do projeto, Chalana Ma-
chado, conta que em uma 
manhã foi surpreendida por 
uma ligação dos caseiros do 
local, às 6h30, afirmando ter 

encontrado três cachorros 
mortos e um gravemente 
ferido. “Os cachorros não 
latiram a noite, até a uma 
hora da madrugada apenas, 
ninguém ouviu mais nada 
depois, nem os caseiros que 
moram por aqui. De manhã, 
todos os animais estavam 
muito assustados e com 
medo.” conta.

De acordo com Chalana 
e outras pessoas que esta-
vam no local naquele dia, os 
animais encontrados esta-
vam com cortes e ferimentos 
no pescoço e na virilha de 
uma maneira muito precisa 
e com os órgãos reproduto-
res arrancados. Ela explica 
que acionaram a guarda 
ambiental e pesquisadores 
das universidades e todos 
confirmaram que aqueles 
machucados não foram fei-
tos por nenhum animal.

Após isso, e ainda com 
medo de novos ataques, 
Chalana e outros morado-
res da região montaram 
uma vigília durante a noite 
na intenção de encontrar a 
pessoa ou animal que teria 
matado os cachorros. “No 
terceiro dia de procura, 
nós vimos algo correr no 
meio da mata por volta 
das 23:30 e horas depois 
conseguimos ver um ser 
estranho. Tinha olhos ver-
melhos, um metro e trinta 
de altura mais ou menos, 
pele lisa bem escura e an-
dava com os joelhos dobra-
dos e os pés inclinados.”, 
relembra ela. 

FOTOS: LETÍCIA MARQUES

A CIDADE de Peruíbe possui muitos lugares 
conhecidos  por serem pontos energéticos e 
potenciais portais para os extraterrestres

O BAR Paraíso dos ETs por anos foi um quiosque de praia com essa mesma 
essência. Agora, em um lugar diferente, ela pode inovar e temátizar o local
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PAULO JOSÉ RIBEIRO

Reencontro em 
COMPOSTELA
JORNALISTA Luiz Carlos Ferraz mudou de vida 
após percorrer o Caminho de Santiago

Paulo José Ribeiro

L
uiz Carlos Ferraz gos-
ta de se apresentar 
como um peregrino. 
O jornalista de 66 anos 
diz que é apenas um 
entre tantos outros 
que fazem o Caminho 
de Santiago de Com-

postela, com um propósito 
religioso. Essa prática acon-
tece há mais de 1.200 anos, 
quando o sepulcro do apósto-
lo São Tiago foi supostamente 
descoberto na Galícia.

Ferraz iniciou sua jorna-
da peregrinadora em 2009, 
quando fez o Caminho de 
pela primeira vez, inspirado 
por um amigo que havia en-

trevistado. Isso somado ao 
conhecimento que já possuía 
sobre Santiago de Composte-
la, especialmente pelas pere-
grinações de Paulo Coelho, 
e o livro Sidarta, de Herman 
Hess, que conta a história 
da peregrinação do jovem 
Sidarta em busca de autoco-
nhecimento, o influenciou a 
entrar na peregrinação. 

Mesmo assim, a primei-
ra vez que fez o percurso não 
foi com intenções de pere-
grinar. “Esta é uma distinção 
muito importante, pois fazer 
o Caminho, como se diz, no 
mais das vezes está dissocia-
do de peregrinar o Caminho, 
o que só percebi após o pri-
meiro [Caminho percorrido], 

pois neste primeiro minha 
pretensão era somente “fa-
zer”, colher informações e 
fotos, e preparar um livro”, 
conta o jornalista.

Já realizou os três prin-
cipais percursos do Caminho, 
além de outras rotas tan-
genciais, chegando a andar 
mais de dois mil quilômetros. 
Ele diz que a atitude é uma 
busca por respostas às suas 
“inquietações interiores”, uma 
reconstrução e um reencon-
tro. “Quero ser uma pessoa 
melhor, e considero que a 
peregrinação me ajuda muito. 
Isso me motiva a fazer coisas 
aparentemente malucas.”

Porém, com tantos anos 
de experiência do itinerário, o 
jornalista teve que interrom-
per sua caminhada após fazer 
o Caminho de Lebaniego, em 
2017. Ferraz sentia dores 
fortes no quadril e no ano 
seguinte, decidiu fazer uma 
cirurgia, que segundo ele 
já era necessária há algum 
tempo. Foram feitas duas 
próteses, uma em cada lado 
do quadril, nos meses de 
junho e novembro de 2018.

Após as operações, se 
preparou em 2019, quando 
começou a frequentar aca-
demia para melhorar a for-
ma física, visando o retorno 
à peregrinação em 2021, 

Ano Jubilar Compostelano, 
celebrado todos os anos em 
que o dia do apóstolo São 
Tiago, 25 de julho, cai em 
um domingo. As comemora-
ções do ano atraem muitos 
peregrinos para o Caminho 
de Compostela. 

Ainda em 2020, ele 
comprou passagem e es-
tava pronto para a viagem 
no próximo ano, mas com a 
pandemia, a volta de Ferraz 
teve que ser adiada mais 
uma vez. Como as passagens 
da companhia aérea eram 
flexíveis, ele foi capaz de 
mudar as datas do voo, e 
passou-as para o dia 31 de 
maio deste ano. 

Neste ano, o jornalista 
que já acumula oito pere-
grinações retorna à Europa 
para sua primeira incur-
são em cinco anos. Ferraz 
fará o Caminho de Santa 
Cruz de Caravaca, inédito 
em sua trajetória, e depois 
segue para a Galícia para 
peregrinar de Muxía até 
Compostela. O seu último 
dia de caminhada na rota 
que fará este ano será o seu 
100º dia de peregrinação. 
“Quero desfrutar. Procuro 
fazer (os caminhos) da for-
ma mais simples possível. 
Minha gratidão é imensa 
por conseguir andar, e bem, 
após as cirurgias”, declara.

 
TURISMO RELIGIOSO

Com uma longa baga-
gem como peregrino, Luiz 
Carlos Ferraz revela uma 
preocupação relacionada ao 
desvirtuamento do sentido 
impresso pelos católicos a 
ida até o sepulcro de Tiago. 
Segundo ele, hoje há uma 
espécie de “turismo religio-
so”, que se aproveita da alta 
procura devido ao cristia-
nismo, para fazer dinheiro. 
“O turista quer conforto, 
quer visitar o lugar, conhe-
cer gastronomia, visitar 

pontos turísticos e conhecer 
pessoas. O peregrino até 
tem um pouco disso, mas 
ele procura o sentido mais 
religioso. Ele encara a pe-
regrinação de outra forma”, 
afirma o jornalista.

Muitos albergues pri-
vados não mantêm uma ex-
periência que sustente uma 
“jornada espiritual”, porque 
perturbam aqueles que bus-
cam vivenciar o Caminho. 
Ferraz explica que, na maio-
ria desses albergues que não 
são administrados por órgãos 
públicos, a preocupação em 
atender um cliente dá brecha 
para que muitos que estão 
fazendo o Caminho por causa 
da religião sejam prejudicados, 
explicando que em albergues 
públicos, por exemplo, existe 
um horário certo para ir dormir 
e manter todos os peregrinos 
descansados e em meditação. 

“Existe um hospitaleiro 
que é voluntário, que tá den-
tro daquele espírito de soli-
dariedade e fraternidade do 
Caminho, e tem aquele hos-
pitaleiro que é funcionário, 
que busca o lucro. Já fui em 
um albergue privado em que 
um grupo de pessoas chegou 
depois das 22 horas e atra-
palhou a noite de todos que 
estavam ali”, relata Ferraz.

Ele também fala sobre 
outras práticas que, de acor-
do com ele, descaracterizam 
o Caminho de Compostela. 
A reserva de albergues, 
disponibilizada por estabe-
lecimentos privados, além 
da realização do trajeto com 
veículos motorizados, co-
nhecidos como cochegrinos.

Segundo ele, a impon-
derabilidade em não saber o 
passo a passo específico da ca-
minhada faz parte da jornada. 
“Deus proverá”, argumenta.

 
ALÉM DO CAMINHO

Luiz Carlos Ferraz já 
lançou nove livros sobre 
suas viagens religiosas.

Livros: Lágrimas no 
Caminho Primitivo a San-
tiago de Compostela; Busca 
sem fim: No Caminho de 
Santiago de Compostela; 
Como um rio: Encontros no 
Caminho de Santiago; Des-
cobrindo novos Caminhos: 
As pedras do Caminho Sa-
nabrês a Santiago de Com-
postela; Juntos no Caminho 
de Santiago: As pedras do 
Caminho Inglês; Lebaniego: 
Uma rota tangencial do Ca-
minho de Santiago; Passos 
do Amor: A peregrinação de 
Francisco, de Assis a Santia-
go de Compostela; Pedras 
do Caminho: Meu Encontro 
no Caminho de Santiago de 
Compostela ; Sentido do 
Perdão : No Caminho de 
Santiago de Compostela.

CAMINHO Português, realizado pelo jornalista em 2009 LUIZ Carlos Ferraz

IMAGEM do Caminho Aragonês, em 2012

CAMINHOS FEITOS
Caminho Francês (tradicio-
nal) - 775 km (Saint-Jean-
-Pied-de-Port à Compos-
tela)
Caminho Português - 240 
km (Lisboa à Compostela)
Caminho Aragonês - 980 
km (Somport à Puente La 
Reina, e segue pelo cami-
nho tradicional)
Caminho Sanabrês (Via de 
la Plata) - 365 km (Sevilla à 
Compostela)
Caminho Primitivo - 315 
km (Oviedo à Compostela)
Caminho Inglês - 73 km 
(Corunha à Compostela)
Caminho Lebaniego (rota 
tangencial) - 70 km (Cantá-
bria à Compostela)

FOTOS/DIVULGAÇÃO: LUIZ CARLOS FERRAZ
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THIAGO APOLINÁRIO

SANTISTAA SANTISTA da 
Praia Grande

Thiago Apolinario

E
m agosto de 2021, 
u m  t e r r e n o  d e 
93.168,58 m², que 
cobre a parte social 
do estádio Ulrico 
Mursa e da Portu-
guesa Santista, que 
é emprestado ao 

clube, foi vendido pelo go-
verno federal para uma em-
presa pertencente ao Grupo 
Peralta, dono também do 
shopping Litoral Plaza. Sua 
diretoria, na ocasião, rece-
beu uma proposta para que, 
não somente a parte social 
do clube, mas o estádio 
inteiro fosse levado para 
a cidade da Praia Grande. 
Essa mudança ainda daria 
bastante dor de cabeça tan-
to para os presidentes que 
comandavam o clube no 
momento da proposta como 
para os atuais. Enquete feita 
pelo jornal Entrevista mos-
tra a vontade da torcida de 
permanecer na cidade.

O vice presidente elei-
to ano passado Emerson 
Coelho, que acompanhou 
de perto todo o processo de 
adequação do estádio, conta: 
“Assumimos o time no final 
de novembro e logo no início 
de dezembro tínhamos que 
montar um time a partir do 
0 e apaziguar a questão po-
lítica do clube, inclusive das 
áreas que foram vendidas foi 
muito conturbado”.

Coelho explica que a 
Briosa e o estádio Ulrico 
Mursa possuíam 73 pendên-
cias e o time em 2022 estaria 
impossibilitado de mandar 
os jogos e todos esse itens 
foram resolvidos em prati-
camente um mês, possibili-
tando que o time mandasse 
o Paulista A2 de 2022 deste 
ano em casa mas ainda assim 
mais uma vez a associação 
atlética desistiu da partici-
pação da copa paulista.

Questionado sobre 
como o clube suporta todas 
os custos mensais não parti-
cipando das competições de 
nível estadual, ele mais uma 
vez ressalta a área social 
“Essa área nos ajuda muito, 
não apenas por uma questão 
de arrecadação mas a área 
agrega pessoas ao clube 
quase que diariamente e 
acaba trazendo muitas pes-
soas interessadas em convi-
ver com o clube. Quando só 
se tem o futebol as pessoas 
vem para ca, torcem e vão 

embora e isso não colabora 
trazendo pessoas que parti-
cipam do dia a dia do clube”

A Portuguesa Santista, 
de acordo com a diretoria, 
não possui dívidas e uma 
possível participação na 
Copa Paulista poderia mudar 
essa realidade do clube ten-
do em vista que acontecem 
jogos em outras cidades, o 
transporte deve ser pago, 
estadia dos atletas e o foco 
no acesso para a primeira 
divisão estaria em segundo 

BRIOSA segue na luta por seu terreno que foi vendido 
pelo Governo Federal em agosto de 2021

A ÁREA social do clube é composta por playground, piscina olímpica, churrasqueira, campos de futebol e entre outras coisas

FOTOS: THIAGO APOLINARIO

plano, prejudicando a prin-
cipal meta dos dirigentes.

Apesar do momento de 
preocupação com o futebol, 
a torcida, que queria manter 
o clube na cidade, diferente 
da última diretoria, apoiou 
o clube e principalmente 
os presidente e vice pois 
enxergavam das boas in-
tenções de tirar o clube da 
situação ruim.

Para finalizar, Coelho 
conta que o processo de 
defesa da Briosa ainda está 

acontecendo mas ele se 
mantém bem positivo “Se a 
portuguesa tiver que perder 
essa área da piscina, quadras 
de areia, concreto e society 
e também o restaurante, a 
solução seria verticalizar o 
clube, mas ainda olhamos 
outros projetos com carinho 
e somos abertos a conversar 
sobre desde que não saia da 
cidade de Santos”

TORCIDA E ASSOCIADOS
O jornal realizou uma 

enquete sobre a possível 
mudança de sede do clu-
be utilizando a plataforma 
google forms, dirigida aos 
torcedores. Um total de 45 
pessoas responderam, sen-
do 80% deles contra a mu-
dança. Nelson Dias Júnior, 
hoje com 65 anos, é sócio da 
Portuguesa Santista desde 
os três anos de idade, foi um 
dos torcedores que ficou e 
ainda fica indignado com a 
possibilidade da mudança 
para a Praia Grande apesar 
de ressaltar que não deixaria 
de frequentar o clube apesar 
das dificuldades porque o 
time mora em seu coração. 
Dias Júnior acredita com a 
absoluta certeza que seria 
o fim da equipe e agradece 
aos atuais diretores “Praia 
Grande seria o fim da Por-
tuguesa mas graças a Deus 
temos pessoas que amam 
a equipe e conseguiram 
reverter essa situação”.

80%       a favor

20%        contracontra

OPINIÃO POPULAR SOBRE A MUDANÇA
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RENAN VALENTIN

A noite pulsa 
na praia do 
CANAL 4
O SOL se pôs e o ENTREVISTA se dirige 
ao “C4 do Mal”, principal ponto de en-
contro dos jovens da Baixada Santista

RENAN VALENTIM

Renan Valentim

D 
urante todas as 
sextas-feiras e sá-
bados, funkeiros, 
emos e diversos 
outras tribos jo-
vens se reúnem, 
com seus copos de 
bebida e caixinhas 

de som, ao redor dos quios-
ques do Embaré, formando 
o “C4 do Mal”, um dos princi-
pais pontos de encontro na 
madrugada santista.

Os frequentadores se 
deslocal nos mais diferentes 
pontos do local: em frente 
aos banheiros, nos balanços 
e gangorras, na ponte entre 
canais ou na própria mure-
ta, formando um paredão de 
pessoas da ponta da rua até 
o começo do mar. 

O espaço também se 
torna atrativo pela quanti-
dade de opções gastronô-
micas na região, contanto 
com mais de quinze quios-
ques que ficam abertos até 
as quatro da manhã, com 
opções de lanche, porções 
e até comida japonesa para 
os mais diversos paladares. 

Porém, quem vai para 
o C4 está mais preocupado 
com o que vai beber. A adega 
de bebidas alcóolicas “K-Ni-
bal”, na Avenida Bartolomeu 
de Gusmão, é um dos esta-
belecimentos ‘queridinhos’ 
dos grupos que se deslocam 

até a praia.
O dono  do negócio 

Fábio Andrade, de 45 anos, 
afirma que mais de 300 
pessoas compram em sua 
loja durante o final de se-
mana. “O movimento é tanto 
que tivemos que mudar o 
horário de funcionamento 
para os dois dias de ‘rolê’, 
trabalhando das duas da 
tarde até às seis da manhã, 
sem parar.” afirma o empre-
endedor do local.

E o motivo pelo qual 
muitos se direcionam ao C4 
do Mal durante as madru-
gadas é simples, segundo o 
químico Cláudio Fernandes 
Garcia, de 28 anos, santista 
que atualmente mora no 
bairro da Liberdade, em 
São Paulo. “É uma opção 
acessível para todo mundo 
que eu conheço. É barato e 
fácil de se localizar.” 

Mesmo abrangendo 
todo o tipo de gente, a es-
tudante de relações públi-
cas Thamyres de Carvalho 
Medina, de 21 anos, conta 
que nem sempre foi assim. 
“Em 2018, o rolê era voltado 
apenas para o público LGB-
TQIA+ da Baixada Santista. 
Era um espaço seguro para 
as pessoas se conhecerem 
mas o movimento come-
çou a chamar a atenção de 
outros nichos da cidade, 
transformando o espaço em 
um rolê para todos.” 

E tal diversidade é no-
tória, devido as roupas e 
músicas que tocam. Cada 
grupo costuma levar sua 
própria caixinha de som, o 
que faz com que uma ponta 
tenha batidas pesadas de  
funk enquanto na outra 
toca o sertanejo universi-
tário do momento, atraindo 
um ciclo de pessoas com 
os mesmos gostos, o que 
resulta  uma alta poluição 
sonora no local. 

Mesmo com a presença 
da Guarda Civil Municipal 
durante a madrugada, ra-
ramente as apreensões são 
feitas, fazendo com que o 
‘rolê’ não seja afetado. 

Diferente dos demais 
grupos, o casal de namo-
rados Marcel Caldeira dos 
Santos, de 25 anos, e Aman-
da Gomes Maciel, de 21, 
preferem algo mais “inti-
mista”, como os próprios 
descrevem. “A gente sabe 
que o C4 é um rolê pra 
galera toda curtir porém 
gostamos de vir aqui, só 

nós dois, dividindo o fone 
e ouvindo o tipo de música 
que gostamos”, esclarece o 
rapaz, morador do bairro 
Gonzaga em Santos. 

Mesmo podendo esco-
lher um local mais calmo, 
o casal afirma que o espaço 
é especial para a história 
dos recém-namorados: O 
primeiro beijo aconteceu 
nas muretas do canal. “Vie-
mos pra cá depois de uma 
festa, junto com um grupo 
de amigos. Todos acabaram 
indo embora e só restou nós 
dois. Conversamos até o sol 
nascer e ele deu o primeiro 
passo”, conta a praiagran-
dense, do Canto do Forte. 

Já o publicitário Victor 
Augusto Cunha Ferreira, de 
26 anos, costuma chegar 
aos arredores da praia so-
zinho. Entretanto, desde o 
momento em que sai de sua  
casa, o santista tem a certe-
za de que não vai acabar a 
noite só. “Conheci metade 
dos meus amigos aqui. E 
muitas pessoas que eu já 

conhecia de outros lugares 
acabam cruzando comigo 
pela praia, sem combinar. 
É realmente um ponto de 
encontro no qual eu sei que 
eu vou encontrar alguém e 
eu acho que essa é a graça: 
ser surpreendido.”

Logo após dar seu re-
lato, Ferreira se junta a 
multidão e se dirige à uma 
roda de jovens, que cantam 
Cazuza com direito a violão 
e palmas no ritmo de “Exa-
gerado”. 

São cinco e meia da ma-
nhã e o ENTREVISTA ainda 
encontra muitos jovens no 
local, dando um último gole 
em suas bebidas e fumando 
o cigarro que sobrou no 
maço. Outros. no entanto ,  
já se encontram no ponto 
de ônibus mais próximo.  
Mesmo com o dia prestes 
a amanhecer, mais pessoas 
chegam ao local. 

“Meus rolês sempre 
acabam no Canal 4. Termi-
nar o final de semana olhan-
do para o mar é uma sen-
sação incrível, gosto disso”, 
compartilha o engenheiro 
eletricista Gabriel Costa, de 
24 anos, que chega no recin-
to após ter passado a noite 
em uma festa eletrônica no 
Centro de Santos.

Junto de três amigos, 
Costa pede a última cer-
veja e senta em um dos 
banquinhos da praia, apre-
ciando o nascer do sol. E, 
no momento em que todos 
os ‘rolezeiros’ decidem ir 
embora, um outro grupo de 
pessoas entra em cena: os 
santistas que não perdem 
a corrida matinal na Orla. A 
cidade acorda mas o Canal 
4 nunca dorme. 

POLUIÇÃO SONORA
Quando questionada so-

bre a falta de fiscalização em 
relação ao excesso de música 
no ambiente, a Prefeitura,  
através de nota, informa que, 
em 2022, a Guarda Civil Mu-
nicipal apreendeu 12 caixas 
de som, que infringiram a LC 
LC 1129/2021 e ressaltam 
que a GCM  “realiza perio-
dicamente forças-tarefas, 
patrulhamento na região da 
orla da praia, principalmente 
em pontos já conhecidos por 
receber número grande de 
pessoas”.

Vale ressaltar que, em 
média, o C4 do Mal reúne 
mais de 300 pessoas du-
rante todos as sextas-feiras 
e sábados. 

À ESQUERDA: Mais de 300 
pessoas comparecem 
semanalmente no local. 
Abaixo: Ilustração do C4 
do Mal 

REPRODUÇÃO: RAISSA MACEDO
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POBREZA 
MENSTRUAL
ALLANIS REBELO 

O cenário da desigualdade social no Brasil, a falta de 
infraestrutura e acesso a recursos de higiene básica, e a 
dificultade de conseguir informações  sobre os cuidados do 
próprio corpo, causam diariamente problemas de saúde. 
Muitas mulheres usam miolo de pão, papel higienico ou 
de jornal para conter o sangramento. Nas fotos estão as 
integrantes do projeto social Girl Up Caiçara distribuindo 
absorventes higienicos e palestrando com psicologas, advo-
gadas, nutricionistas para auxiliar as meninas e mulheres 
moradoras do Monte Serrat em Santos e no bairro Vila Sônia 
em Praia Grande.

Allanis Rebelo



Guilherme Duarte Sibílio

Feira Orgânica oferece variedade de produtos 
à população

Frutas, legumes, grãos, mel, geleias 100% naturais e diversos produtos fresquinhos, sem fertilizantes 
químicos ou agrotóxicos. Essas são algumas das atrações que você pode encontrar na Feira Orgânica de 
São Vicente, realizada às quartas no Boulevard do Itararé, em frente à Rua 11 de Julho, e às sextas-feiras, 
no Parque Cultural Vila de São Vicente (Praça João Pessoa - Centro). O funcionamento é das 8h às 13h.

Guilherme Sibilio

Fotos: Guilherme Sibilio



História esquecida, 
memórias apagadas

Apesar das revitalizações por parte da nova gestão de São Vicen-
te, os monumentos e lugares históricos da cidade permanecem 
abandonados. Pouco investimento é feito no turismo histórico, o 
que é triste visto que São Vicente é a primeira vila do Brasil e con-
tém um pedaço muito importante da história do país. A popula-
ção depreda sua própria cidade e se esquece de sua importância, 
e também pouquíssimas vezes é lembrada por seus governantes.

Isabela Solé Silva
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MENOS ANIMAL, 
MENOS HUMANO

FOTOS: JORGE LUIZ PUSTIGLIONE MARQUES

Jorge Luiz Pustiglione Marques 

No Brasil existem cerca de 
139,3 milhões de pets, o que 
coloca o país em terceiro lugar 
mundial no ranking de número 
total de animais de estimação. 
Praticamente 70% dos brasi-
leiros possuem um animal de 
estimação em casa.

O mercado pet representa 
0,36% do PIB (Produto Interno 
Bruto).

Segundo a Abinpet (Associa-
ção Brasileira da Indústria de Pro-
dutos para Animais de Estimação), 
o mercado de Pet Shop cresceu 
entre 2019 e 2020, 9,5% em Pet 
Care (Saúde e Higiene), 18% em 
Pet Vet (Medicamentos) e 24% em 
Pet Food (Alimentos).

O crescimento do mercado 
alcançou o valor de US$ 145,8 
bilhões em 2020. Um dos fatores 
que impulsionou o mercado é 
essa diversificação de produtos.

Jorge Luiz Pustiglione Marques

MENOS ANIMAL,
MAIS HUMANO



Kauany Priscila da Silva
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No Centro Históri-
co de Santos, as 
fachadas descas-
cadas, encardi-
das e tomadas 
pelas plantas são 
parte do novo 
visual de prédios 
centenários, após 
tantos anos de pé. 
Alguns ainda são 
habitados, en-
quanto outros se-
guem abandona-
dos ou ocupados 
irregularmente. 
Todos guardam 
em si séculos de 
história, que são 
gradativamente 
corroídos pelo 
tempo. Mesmo 
que boa parte te-
nha sido restaura-
da e preservada, 
outros ainda se-
guem esquecidos, 
como se tivesssem 
se tornado invisí-
veis com o passar 
dos anos.

Velho Centro VelhoVelho Centro Velho
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A arte ilumina e apaga 
o que era descaso
A arte de rua foi uma das formas para as pesso-
as que gostam e se expressam através da arte 
de colorir as paredes da cidade com imagens, 
pinturas e artesanatos.

Letícia Marques Ferreira Paulo José Ribeiro de Oliveira



Paulo José Ribeiro de Oliveira

Um Porto que move o País
Paulo José Ribeiro

O Porto de Santos foi inaugurado em 2 de fevereiro de 1892, e tornou-se o principal porto brasileiro. 
Ele engloba as cidades de Santos, Guarujá e Cubatão. Sua  área de influência econômica concentra apro-
ximadamente 67% do produto interno bruto (PIB) do país. Falando de valores, aproximadamente 60% 
do comércio internacional do estado de São Paulo são embarcados ou desembarcados através do Porto. 

FOTOS: PAULO JOSÉ RIBEIRO



Pedro Daher Morsch Porto

Circos itinerantes 
voltam a ser 
atração na Baixada

Em São Vicen-
te, e também no 
Guarujá, os circos 
itinerantes, que 
despertam nos-
talgia no público, 
principalmente em 
crianças e em pré-
-adolescentes, mas 
também em adul-
tos, voltaram a pro-
porcionar alegria à 
população carente 
de diversão.

Pedro Porto
Fotos: Pedro Porto



 

AGRICULTURA MADE IN SANTOS 
A agricultura urbana é uma transformação no segmento e através de diversos grupos 
ecológicos, Santos acompanha tal direção socioambiental. Com isso, o processo e a 

distribuição da agricultura urbana buscam ambientes que não são bem utilizados para 
aproveitar seu solo e converter em frutos para a comunidade que fora isso, só é possível vindo 

de centros de agricultura que são localizados longe da região. 
 
 

Pedro Zurma Parri



Renan Valentin Telo Pereira

A NOITE DO C4A NOITE DO C4

Mais de 300 jovens se reúnem semanalmente 
na praia do Embaré, transformando o local no 

point mais quente da cidade.



Thiago dos Santos Apolinário
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QUINTA-FEIRA NA 
VILA BELMIRO

FOTOS: THIAGO APOLINARIO

As feiras movimentama economia do bairro toda semana 
Thiago Apolinario

Não há melhor maneira 
de abrir o apetite do que ir 
à feira. Com cores, odores e 
texturas, as feiras livres são 
uma alegria de viver. Santos, 

como poucas cidades, ainda 
guarda diversos locais onde 
feiras livres acontecem dia-
riamente, com exceção de 
2a feira.

Presentes no Brasil as 
feiras livres conservam um 

lado bucólico das grandes 
cidades. Mesmo causando 
alguns incômodos na rotina 
das ruas de grandes cidades 
como a nossa, a feira livre 
proporciona a seus frequen-
tadores produtos frescos. 


