SANTOS-SP
QUINTA-FEIRA
22 DE AGOSTO DE 2019
ANO 126 - Nº 43621
R$ 2,50

160 ANOS DE CUIDADOS
As comemorações pelos 160 anos da Sociedade Portuguesa de Beneficência se estenderam por todo o dia.
O novo aparelho de hemodinâmica, entregue ontem, é a grande novidade do aniversário – e já está
funcionando. Pela manhã, houve missa (foto) celebrada na capela Santo Antônio, no hospital, pelo bispo
diocesano dom Tarcísio Scaramussa.
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Governo
define venda
da Codesp

Empresa é incluída no Programa de Parcerias
e Investimentos (PPI), junto a outras oito
estatais, incluindo Correios e Telebras

O Governo Federal incluiu
nove estatais no Programa
de Parcerias de Investimentos (PPI), entre elas os Correios, a Codesp e a Telebras.
A expectativa era que fos-

EMTU irá
avaliar a Ponte
dos Barreiros

GALERIA

DIVULGAÇÃO

Reunião que incluiu o deputado Caio França e o secretáriodeDesenvolvimento Regional, Marco Vinholi, definiu que a EMTU irá
avaliar os pilares submersos da ponte em um mês.
Porém, não ficou acertado
quem fará a reforma da estrutura,seEstadoouPrefeituradeSãoVicente.
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ARTIGOS
WILLIAM WAACK

Bolsonaro vive dilema com a Lava
Jato: mais ou menos poder?
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CELSO MING

Privatizar estatais deve visar
a garantia de investimentos. B-4

VLADIR LEMOS

Muito além das competições, o
esporte é uma prática social. C-2

E MAIS

Pagamento. A-3

Brinquedo
comportado
Chucky está de
volta às telas
em refilmagem.
E não empolga. D-1

Bom dia
O combate à desigualdade
crescente não é apenas uma
questão moral ou de justiça,
mas um imperativo econômico. A-2

Consulta ao
13o do INSS
começa amanhã

sem apresentadas 17 companhias, como havia sinalizado o ministro Paulo Guedes, na noite anterior. O
número foi considerado
uma “falha de comunica-

6.134
vagasparaestágios
etraineesnoPaís
EstudantesdeníveisMédio,
TécnicoeSuperior,alémde
recém-formados,sãoprocuradosporempresas.Háuma
propostasalarialdeR$113mil
aoano.Jáempresasportuáriasoferecem 20 oportunidades. E a Prefeitura de Itanhaém tem concurso com
200 vagas. A-7 e B-5

ção”, pois, na verdade, seriam “17 ativos à venda”. O
PPI é o órgão responsável
pelas privatizações e liquidações de empresas públicas federais.
B-3

Cidades terão
diagnóstico
econômico
Com o objetivo de apontar
caminhos ao desenvolvimento econômico, 23 instituições de Ensino Superior começam a traçar um
diagnóstico das cidades
da região. O trabalho é a
primeira iniciativa do Inova, movimento lançado
terça-feira para alavancar
a Baixada Santista.
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Em quadra,
a superação
pelo tênis
Paratletascom diferentes limitações físicas entram em
quadra a partir de hoje, no
Tênis Clube de Santos, para o Wheelchair Brasil, torneio do Circuito Mundial
de Tênis em cadeira de rodas. Na disputa, 70 paratletas de Colômbia, Argentina, Chile e Brasil.
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POLÊMICA

Bolsonaro
levanta suspeitas
sobre ONGs

As Sereias venceram o São Paulo por 1
a 0, pelo Paulista, em meio a uma
polêmica com a treinadora Emily
Lima. Ela falou que pretende deixar o
clube, acusando perseguição da CBF
às atletas do Peixe. C-2

Navio Logos Hope
traz uma livraria
flutuante a Santos

Tempo
Polícia investiga
Instável, com chuva
morte suspeita de em
boa parte do dia
idoso em S. Vicente Mín. 16º Máx. 21º

Estará aberto à visitação.

Desconfiança é de homicídio.

Queimadas. B-1
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O torneio, que vai até domingo, conta pontos para o ranking da Federação Internacional de Tênis

.
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TOTAL DESTA EDIÇÃO 26 PÁGINAS
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Nova ala de internação
da Beneficência passa
a funcionar na segunda
Hospital santista celebrou ontem 160 anos com inaugurações
DA REDAÇÃO

A partir de segunda-feira,
a nova ala de internação
com 34 leitos particulares
já estará atendendo ao público na Sociedade Portuguesa de Beneficência de
Santos. Essa foi uma das
novidades anunciadas na
comemoração dos 160
anos do hospital, completados ontem.
Com a expansão, são
atualmente 200 leitos e
com a previsão de chegar a
250 até o final de 2020.
Outra meta é, em outubro,
oferecer 25 leitos de longa
permanência ao Sistema
Único de Saúde (SUS).
Segundo o presidente da
Beneficência Portuguesa,
Ademir Pestana, essa nova
ala com 10 apartamentos e
12 enfermarias torna o local mais acessível aos pacientes. “Nossa principal
meta é a humanização do
atendimento”.
Segundo o diretor presi-

CELEBRAÇÃO
CARLOS NOGUEIRA

Autoridades participaram da inauguração da ala de internação e entrega de equipamentos na Beneficência

A programação começou pela manhã, com missa festiva (foto) celebrada pelo
bispo diocesano de Santos, dom Tarcísio Scaramussa. “Muitas pessoas
puderam participar, inclusive simpatizantes. É a terceira missa que ele celebra
aqui. Como sempre foi um momento especial. Um dos objetivos é cada vez mais
a humanização da instituição, damos muita importância a isso”, diz o
presidente da Beneficência Portuguesa, Ademir Pestana. Na programação,
houve ainda homenagem aos funcionários com mais de 30 anos de trabalho no
hospital, entrega de nova hemodinâmica (com instalações e equipamentos
novos) e a inauguração da nova ala de internação, a 1º D.

dente da TV Tribuna, Roberto Clemente Santini, é
possívelver um saltode qua-

lidade no atendimento e na
estruturado hospital. “A Beneficência Portuguesa está

se igualando aos grandes
hospitais da Capital”.
O prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), comemora a entrega
do serviço para a Cidade.
“O hospital está escrevendo
novoscapítulos com aentregade novos leitos e se desenvolvendo, apesar dos tempos difíceis. Ele vai na contramão da crise e avança a
cada dia”.
O secretário municipal
de Saúde, Fábio Ferraz, está ansioso para poder contar com os 25 leitos de longa permanência ao SUS. “É

IRANDY RIBAS

Contrato de obra no Cemitério
da Areia Branca é prorrogado
MAURÍCIO MARTINS
DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Santos prorrogou por três meses o contrato com a empresa Engeterpa para reforma dos muros laterais do Cemitério da
Areia Branca. O prazo inicial era de oito meses e os
serviços deveriam terminar
em setembro. Com o atraso, devem ficar prontos em
dezembro. A Administração Municipal afirma que o
valor dos trabalhos permanece o mesmo: R$ 592 mil.
A explicação da Prefeitura para o atraso nas obras
envolve o período intenso
de chuvas e uma questão
técnica. Na parte do muro
localizadana Rua Remo Petrarchi, onde o serviço prossegue,três postes foram realinhados na calçada.

muito bom recebermos novas estruturas de excelente
qualidade”.
Quem voltou no tempo
com as comemorações realizadas pelo hospital foi o
presidente da Câmara de
Santos, Rui de Rosis
(MDB). “Eu nasci aqui em
1959 e meu irmão Marcos
também, em 1961. Voltar
aqui e ver esse prédio tão
conservado e moderno é
algo muito especial, porque esse lugar faz parte da
minha história. Os novos
serviços passam confiança
aos pacientes”.

Uma cena macabra marcou o dia em
Santos e foi notícia em vários veículos de imprensa do País: parte do
muro do Cemitério da Areia Branca
caiu, expondo corpos e caixões. O
fato aconteceu na Rua Tomoichi Ko-

Realinhamento de postes atrasou cronograma de obras no cemitério
buchi. Na época, a Prefeitura disse
que uma empresa seria contratada
para a reforma, mas os vizinhos
disseram que cansaram de reclamar, solução. A situação havia sido
alvo de reportagens de A Tribuna.

“Um já teve o serviço executado pela CPFL. Em outros dois, foi encontrada
uma rede de água próximo
à base e, caso houvesse a

remoção, haveria danos às
tubulações. Sondagens começaram a ser feitas na região para reposicionar os
postes em locais que não

Clube A Tribuna traz vantagens e descontos a assinantes do jornal
DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO

É assinante de A Tribuna e
ainda não participa do
Clube A Tribuna? Não
perca tempo. Com ele, você tem acesso a um universo de vantagens e descontos exclusivos.
“Quem possui assinatura
digital ou impressa tem direito de participar do Clube
A Tribuna. E pode adicionar dependentes, de acordo com o plano escolhido”,
explica a coordenadora de
marketing do Grupo Tribuna, Paula Bertelli.
E é fácil, viu? Baixe o aplicativo, disponível na Apple
Store ou naPlay Store. Também é possível ter o cartão
físico. Depois, aproveite o
queempresas devários setores, como restaurantes, academias, salão de beleza, entre outros, têm a oferecer.
Quem utilizar o Clube A

cação doapp e receber informações sobre os sorteios,
realizados no Facebook do
Grupo Tribuna.
“A gente tenta trazer descontos relevantes para o assinante na compra de ingressos para os melhores
shows que acontecem na região. Vão de 30% a 50% no
preço cheio. Não valem,
por exemplo, para meia entrada de idosos. Mas abrangem o dependente dele, caso tenha o aplicativo”.
DE PERTINHO

Os assinantes Gilles e Eliana conheceram o cantor Fábio Jr no sábado

Tribuna pelo celular tem
outros benefícios: além dos
descontos, ficar por dentro
da agendados shows e even-

tos que vão acontecer na
região e acessar o site para a
compra de ingressos. É possível também ativar a notifi-

Um convênio entre a Beneficência Portuguesa e a
ONG Amigos da Água
também trará informações importantes sobre a
água para os pacientes, explica o presidente da entidade, Miguel Escandon.
“Queremos informar
por meio de panfletos e
ações visuais. A ideia é
que as pessoas tenham
acesso a detalhes importantes a respeito da água e
como ela é fundamental.
Não é só ter um público
consciente, mas ativo”.

interfiram na rede”, diz a
Administração, em nota.
MURO DESABOU

A TRIBUNA NÃO ESQUECE
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PARCERIA

O aposentado Gilles Domenique Angel Schimitt, 59
anos, e a mulher, Eliana
Schimitt, 56 anos, moradores do Campo Grande, em
Santos, estão sempre de
olho no aplicativo e gostam
de participar dos sorteios
pelo Facebook.
No último deles, feito pa-

ra o show do cantor Fábio
Jr, no último sábado, em
Santos, o casal ganhou um
par de ingressos, com direito a conhecer o artista de
pertinho no camarim.
“Tenhosorte,jáganheioutras vezes. Mas, agora, foi
especial. Minha esposa gostou de ver o Fábio Jr bem de
perto. E vamos aproveitar
outras oportunidades que
surgirem”, disse Gilles.

Na Rua Tomoichi Kobuchi, a obra está concluída.
Foi nesse lado do cemitério que, em 20 de novembro do ano passado, o muro desabou, expondo caixões e ossos. Na época, a
Prefeitura disse que já estava em andamento a contratação da empresa para
os serviços, mas não deu
tempo de prevenir o desmoronamento.
Mais de 30 gavetas e 20
corpos de pessoas sepultadas ali ficaram expostos
por cerca de três horas.
Um veículo foi atingido e
danificado. No momento
da queda, ninguém passava pelo local.
Funcionários da Prefeitura fizeram a exumação
dos restos mortais, informando que não houve
mistura entre eles. Familiares seriam informados
para definir o destino.

