
AS TRAPACEIRAS

PRAIAMAR SHOPPING

VISITE O NOSSO SITE WWW.CINEMARK.COM.BR

LEGENDA

PROGRAMAÇÃO DE 25 A 31 DE JULHO

AS TRAPACEIRAS (Dub) - 12 Anos 19:50

AS TRAPACEIRAS - 12 Anos 22:10

HOMEM-ARANHA LONGE DE CASA 3D (Dub) - 10 Anos
12:00 - 14:55

HOMEM-ARANHA LONGE DE CASA (Dub) - 10 Anos 12:55
- 15:50 - 18:55 - 22:00

HOMEM-ARANHA LONGE DE CASA - 10 Anos 19:40 -
22:30

O REI LEÃO 3D (Dub) - 10 Anos 11:45 - 12:15 - 14:30 - 15:00 -
17:15 - 17:45 - 20:00 - 20:30 - 23:00 E

O REI LEÃO (Dub) - 10 Anos 13:15 - 13:50 - 16:00 - 16:15 -
16:45 - 18:45 - 19:00 - 19:30 - 21:30 - 21:45 - 22:15

O REI LEÃO 3D - 10 Anos 18:00 - 20:45 - 23:30 E

PETS: A VIDA SECRETA DOS BICHOS 2 (Dub) - Livre 14:05

SALASEXTREMEDIGITALCINEMA

TOY STORY 4 (Dub) - Livre 12:20 - 14:50 - 17:15

TURMA DA MÔNICA - LAÇOS - Livre 11:50 - 13:00 - 15:15
- 17:30

O REI LEÃO 3D (Dub) - 10 Anos XD 12:45

O REI LEÃO 3D - 10 Anos XD 15:30 - XD 18:15 - XD 21:00

E - Esta sessão será exibida SOMENTE sábado (27/07).

EstreiaPré - Estreia Mundo Disney Clássicos

AS RAINHAS DA TORCIDA TED BUNDY:
A IRRESISTÍVEL FACE DO MAL

BRUNAFARO

DAREDAÇÃO

Omundo de Keity Cristina
Santana da Silva é cheio de
batalhas, conquistas e ensi-
namentos.Ajovempaulista-
na, de 23 anos, é aluna do
LardasMoçasCegashácer-
ca de três anos. Moradora
de Itanhaém, ela perdeu
100%davisãohádois anos,
mas,aos10,levouumabola-
da e passou a enxergar ape-
nas30%emumadasvistas.
E com esses 30%de visão

e muita força de vontade,
Keity concluiu os estudos,
fez curso de secretariado e
completou a faculdade de
Multimídia. Até que, no fi-
nal da universidade, perdeu
completamenteavisão.
Resiliente, ela encontrou

na arte um refúgio e uma
grandepaixão.NoLar,conse-
guepôrempráticaessedom.
“É um aprendizado e tanto.
Aqui, o pessoal é muito uni-
do, como se fosse uma famí-
lia.Todosseajudam”.
AjovemdeItanhaémnão

se deixa abater e ensina a
todos como transformar
obstáculos em conquistas.
Keity toca guitarra há nove
anos, faz parte das bandas
do Lar das Moças Cegas e
tem um grupo de rock fora
da entidade. Ainda é dona
de uma voz superdoce, com
aqualcantaecompõe.Inclu-
sive, sua canção, O Mundo
Como Eu Vejo, faz parte da
setlist dos shows da LMC

Big Band durante o Santos
JazzFestival. SegundoKei-
ty, sua composição fala so-
bre como a música tem o
poderdeunião.Eseuscole-
gas e professores parecem

amar a canção. Depois do
ensaio, foi possível escutar
todos da big band gritando
“Keity”, enquanto festeja-
vam ao som da jovem so-
nhadoradogrupo.

“A música me fez ver
quemesmonãoenxergan-
do sou capazde fazer tudo
o que eu quiser. Me mos-
trou que tenho de ir atrás
dos meus sonhos, mesmo
comasminhas limitações.
Nãopodemosdesistir”.
Além dos talentosmusi-

cais, Keity é autodidata.
Aprendeu inglês sozinha.
Ainda cozinha nos tempos
vagos – e muito bem, se-
gundo sua mãe e colegas.
Ela até fez uma armadura
do heróiHomemde Ferro
sobmedida,sozinha.
“Tudo que ela faz, que

ela toca,paramimémuita
superação”, declara sua
mãe, Maria José, de 56
anos. De acordo com ela,
Keity é grata por tudo que
viveu. “Ela me ensina que
já aprendeu tudo que pre-
cisava com a visão. Agora,
vaiaprendersemela”.
E Keity ainda tem mui-

tos planos pela frente. No
anoquevem,querestudar
cinema, pois seu sonho é
serroteirista.

MadôMartins

Durante muito tempo, exatamente desde 2002, relógios digi-
taiseramvistospor todaaorla.Nocomeço,estranheianovidadee
cheguei mesmo a reclamar de mais penduricalhos ao longo da
praia,aaumentarapoluiçãovisual,que jánãoépouca.
Mas, como tempo, eles foram incorporadosaos hábitos locais e

comprovaramasuautilidade, informandodata,horaetemperatu-
raamoradoresevisitantes.
Sem renovação de contrato entre a Prefeitura e a firma presta-

dora do serviço, a partir de 2013 passaram a funcionar de forma
irregular, o que fez comqueoMinistério Público Estadual exigisse
providências.
Diante do impasse, abandonados à própria sorte, alguns come-

çaram amostrar informações totalmente fora do contexto, como
anciãoscomAlzheimer.
Até que, de um dia para o outro, desapareceram da paisagem.

Agora,aocaminharouesperarpelacondução, temosquerecorrer
ao celular ou relógio de pulso, sob risco de perdermos esses bens
para algum assaltante oportunista. Não dá mais para saber se
estamos dentro do horário para um compromisso, apenas olhan-
dopela janeladoônibusoudocarro.
Costumeiros diálogos sobre o frio ou o calor não citam mais a

temperatura. Sem falar dos que perdiam a noção da data e ali a
reencontravam.
Pagamos muito tempo pelo serviço e agora não o temos, sem

que alguém nos informe se há previsão para reativá-lo e quem
responderá pelas irregularidades cometidas à nossa revelia. A
orla ficou menos poluída, é verdade, porém, mais pobre de
conforto.
Com os relógios, foram-se também as grades de proteção para

pedestres em muitas travessias, instaladas pela mesma firma e
incluídas no pacote de irregularidades. Nos dois casos, a questão
crucial foiacolocaçãodepropagandanosequipamentos.
Sem autorização, a empresa recebia tanto pelo serviço presta-

do à comunidade quanto pelos anúncios de particulares. A quem
competia normatizar e fiscalizar a atividade? Onde estiveram os
vereadores todo esse tempo, para defender nossos interesses e
necessidades?
Não é de hoje que vivemos tristes tempos de acordos de

bastidores, em que a população permanece em segundo plano.
Assim foi com a modificação do Deck dos Pescadores, as novas
obras daPontadaPraia, os imóveis em ruínanoCentrodaCidade,
as inúmeras calçadas sem manutenção, as alterações no embar-
quedasbalsas...

Saudade
dos relógios

Escritorae jornalista
mado.escritora@gmail.com

Há três anos no Lar das Moças Cegas, Keity canta e toca guitarra na big band, lançada no Santos Jazz Festival

Sonhadora sim,mas comos
dois pés no chão. Esta éKeity
Batalhadora, a jovem de 23 anos tem na música uma de suas paixões. E talento não falta
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