Movimento contra a verticalização dos morros
Vereadores do grupo de apoio ao prefeito João Paulo Papa (PMDB) sabiam
que seria difícil o processo de aprovação do projeto que altera a Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo,
mas não imaginavam quanto.
O Movimento SOS Lagoa tem comparecido às sessões da Câmara e pressi-

onado os vereadores a votarem contra o
projeto pois teme as conseqüências da verticalização nos morros e Centro Histórico
da Cidade.
A pressão tem sido tal que levou o
líder do prefeito na Câmara, vereador
Manoel Constantino, a solicitar o adiamento da discussão por cinco sessões

consecutivas. Assim, o projeto que precisa de pelo menos 12 votos favoráveis
deverá retornar à discussão, somente em
10 de novembro.
O SOS Lagoa pede apoio à população santista, pois indignados, seus integrantes lembram que houve apenas uma
audiência pública para discutir o proje-
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to e que a Câmara não aceitou qualquer sugestão apresentada pelos moradores dos morros que querem estudos de licenciamento ambiental que
incluam os impactos causados pela
construção de cinco torres de 14 andares cada, em frente a lagoa, área de
proteção ambiental.
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dos mesmos problemas e baixos salários não cruza
O assassinato da adolescente Eloá Cristina Pios braços e é mantida aquartelada até para reprimir a
mentel e os ferimentos provocados em sua colega
co-irmã, como se viu no dia 16 último.
Nayara Rodrigues da Silva por Lindemberg FerQuando do início do seqüestro das jovens, os
nandes Alves, que as manteve reféns por mais de
atentos leitores recordam que o Governador José
100 horas, é o que se pode chamar da crônica de
Serra disse que confiava em sua Polícia. Ou seja,
uma tragédia anunciada, sobretudo quando se decomo confiar em uma força de segurança que bripara com a incompetência da Polícia Paulista para
ga entre si nas ruas da mais importante Capital
o gerenciamento de crises. O desfecho, desde o
brasileira.
início já era previsto.
Não há meio termo: o desfecho comprovou que
Mas ganhou sobrevida por conta da espetacua Polícia não é hábil para contornar situações como
larização do crime, matéria-prima farta para garantir
a de Santo André. Se não sabe, deve começar a se
audiência às emissoras de televisão que montam
preparar e até que isso aconteça,
links diretos das cenas dos cricaso outros fatos semelhantes se
mes e entorpecem os telespectaTrajédia
repitam, se o Governo de fato
dores de informações, muitas das
anunciada
estiver preocupado com a preserquais inúteis. Incentiva vaidades
vação da vida dos reféns e até
como a do cartola do São Paulo
mesmo do ofensor, que recorra a profissionais habiFutebol Clube que desfilou pela cena do crime, tudo
litados, mesmo que tenha que importar. Tecnologia
porque o seqüestrador pendurou numa janela a cae inteligência não são instrumentos de ficção.
misa do clube. Garante também o aumento da tiraO que não se aceita e não se tolera é que a Polícia
gem de jornais, principalmente daqueles que têm nas
continue agindo com improvisações, como ficou
tragédias o produto de venda nas bancas.
demonstrado no caso de Santo André. Permitiu tudo
Não deixa de ser sintomático também que o desao seqüestrador – desde o retorno da jovem Nayra
fecho trágico tenha ocorrido dias depois do conSilva à condição de refém, ela que já havia sido liberfronto entre policiais militares e civis, nas proximidatada; entrevistas às emissoras de TV – e nenhuma
des do Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo
de São Paulo. A Civil está em greve há mais de um ação prática para surpreendê-lo no insucesso das
negociações, como já se previam.
mês. A Militar, diante do rígido regulamento, apesar

Espaço Aberto

O recado das urnas
* Luciano Batista
O resultado eleitoral nas principais cidades da Baixada Santista mostra que, em 2008, a população subiu mais um degrau a caminho da maturidade política.
Nestas cidades, o eleitor conseguiu demonstrar de forma inequívoca seus sentimentos com relação à administração municipal.
Não foram poucas as surpresas. Políticos consagrados e que
se consideravam intocáveis foram obrigados a descer do Olimpo e reconhecer que a população
já não se ilude, mas cobra resultados e trabalho de seus escolhidos.
A mudança de filosofia do
eleitor abriu espaço para o sucesso nas urnas de uma nova geração que investe na política. Os
nomes novos são a certeza de
que, nas Câmaras Municipais, o
eleitor começa a passar o bastão
para outras lideranças em suas
cidades.

As urnas, porém, não deixaram de premiar aqueles que primaram pela eficiência. Em Santos e São Vicente, não houve argumento nos horários políticos
capaz de minar a confiança dos
munícipes nos prefeitos João
Paulo Tavares Papa e Tércio
Garcia, reconduzidos com louvor para mais quatro anos à
frente das Prefeituras.
Prefeitos escolhidos, novas
Câmaras montadas, é hora de definir os rumos que serão tomados a partir de 2009. É preciso
agora que todos os administradores tracem metas e discutam
as prioridades da população.
As próximas eleições, em
2010, devem ser deixadas em
segundo plano até 2010. A sucessão municipal, em 2012, precisa ser esquecida pelos próximos anos para que todos possam se focar na administração
de suas cidades e nos cuidados
com o povo.
Todos os administradores –
novos ou reconduzidos ao car-

go – podem ter a certeza de que
encontrarão em mim um parceiro de todas as horas quando o
assunto for a melhoria das condições de vida da população.
Estou sempre pronto a bater
na porta do gabinete do governador José Serra para solicitar
recursos ou obras para a Baixada Santista e o Vale do Ribeira,
sem me interessar se o município é administrado pelo partido
A, B, ou C.
Vamos deixar as diferenças
políticas de lado e debater de
forma democrática os rumos a
serem tomados, ainda que isso
implique em conversas com
nossos adversários.
Seguindo esta receita, certamente o recado das urnas em
2010 e 2012 será favorável a
quem trabalha, sem que seja preciso antecipar o debate eleitoral,
que, fora de época, é extremamente prejudicial à democracia.
*Luciano Batista
estadual pelo PSB

é

deputado

Mais uma vez a população vicentina é usada como massa de
manobra pelos políticos da cidade. Tão logo acabou a eleição, os
eleitos já deixavam claro a urgência da partilha em termos de
cargos na administração pública e no Legislativo. Num caso único na Baixada, os quinze vereadores eleitos são aliados do prefeito reeleito, Tércio Garcia (PSB), o que significa que mais uma
vez terá seus projetos aprovados sem muita, alguns casos, sem
qualquer discussão, como afirmou o vereador Luiz Cláudio Bili
(PSB), recentemente, num momento de irritação (por conta da
partilha desigual de dinheiro para campanha). Nem assumiram os
vereadores e já se discute qual o suplente que assumirá pois
alguns serão guinados à secretariais municipais. Pior é o acordo
que dizem existir com relação ao vereador mais jovem e mais
votado, Caio França de 20 anos e 8.097 votos. Filho do deputado
Márcio França, num rompante revelou que sua intenção é ser
prefeito (nas próximas eleições, claro) quebrando acordo anterior feito por seu pai e outros políticos. Dizem que Caio ocupará
uma secretaria municipal, dando lugar na Câmara a um vereador
não eleito. Não é à toa que o deputado Márcio França já designou um experiente ex-vereador para assessorar o jovem político.
E a população continua despudoramente enrolada.
Outra eleição
Eleitos, os vereadores se preparam
para outra eleição para eles tão importante quanto a de 5 de outubro.
Trata-se da eleição para mesa diretora das Câmaras.Em Santos, apesar do
número de votos da vereadora eleita
Telma de Souza, do PT (20.631), um
marco na história da cidade, a presidência da casa deve passar longe dela.
Afinal além do PT ser minoria na
Casa, todos sabem que dificilmente
alguém leva esta eleição sem o apoio
do prefeito e este com certeza, mais
uma vez jogará todas as cartas no atual presidente, Marcus de Rosis (o segundo mais votado na cidade, 8.438
votos) que deverá ser reeleito, para
desespero de alguns de seus pares. Só
preocupa De Rosis, o fator Odair Gonzelez que também goza da atenção do
Papa.
Petrobras
A empresa encerra no próximo dia 31,
o prazo para que as instituições interessadas, inscreverem seus projetos no
Programa “Integração Petrobrás Comunidades”. São R$ 7 milhões para
projetos sociais até R$ 50 mil. Informações no site www.petrobras.com.br/
integracaocomunidades
Bom de voto
O vereador eleito em Cubatão, José
Aparecido dos Santos, o Dedinho
(PSB), mostrou que é bom de voto.Ele
que foi vereador em São Vicente por
duas vezes conseguiu em apenas cinco anos, conquistar o eleitorado
cubatense.Mudou-se para Cubatão em
2003 e agora foi eleito com 1.656
votos.
Conselho Tutelar
O vereador santista Fabio Nunes, o
Fabião (PSB) solicitou ao prefeito
Papa a criação de um Conselho Tutelar na Área Continental. Fabião ressalta que mesmo possuindo apenas 7
mil moradores, a região necessita do
órgão, pois a população está espalhada em uma área seis vezes maior que a
parte insular de Santos.

Rodoviários
O Departamento de Aposentados e
Pensionistas do Sindicato dos Rodoviários de Santos comemorou dia 22,
20 anos de fundação e para marcar a
data, os presidentes João Teixeira
Pascoal (Departamento) e Valdir Pestana (Sindicato) ofereceram um café
da manhã aos associados.
A noite do MC I
A primeira sessão na Câmara de Santos após as eleições foi marcada pelos
discursos. Alguns alegres, outros entrecortados pela dor da não reeleição,
mas o que chamou atenção foi a homenagem prestada pelos vereadores,
ao decano Mantovani Calejon (PV)
que após 32 anos na vereança, não
foi reeleito.
A noite do MC 2
Mantovani foi cantado em verso e
prosa. Teve enaltecida sua capacidade de articulação, jogo de cintura e
poder de persuasão.Até os opositores
reconhecem a importância do vereador no tabuleiro de xadrez que é o
Legislativo. Reverenciado e aplaudido, Mantovani surpreso, tentou esconder a emoção. Engasgou, mas não
chorou e garantiu “vou dar o troco”.
O troco do MC
O troco de Mantovani veio na sessão
seguinte, quando mobilizou as atenções
durante seu discurso, uma síntese dos
32 anos de vida pública e algumas pérolas do legislativo santista que pretende em breve, condensá-las em um
livro. Se MC for fiel à história, cadáveres se revirarão nos túmulos e muita
gente ficará dias sem botar a cara fora
de casa. Para tranqüilizar alguns, MC
disse que deverá se ater somente à parte hilária da história em sua narrativa.
Diretor da Agem
Assessor Especial do governador
José Serra (PSDB), o ex-deputado
estadual Edmur Mesquita assume a
diretoria da Agência Metropolitana
da Baixada Santista em substituição
a Rubens Lara, falecido em março
deste ano.
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Confronto evitável
(*) Antonio Carlos Banha Joaquim

As imagens deprimentes vistas por milhões de pessoas nos
telejornais de quinta-feira última
sobre o confronto de policiais
militares e civis, às portas do Palácio dos Bandeirantes, sede do
Governo de São Paulo, demonstram, no mínimo, inabilidade para
conter a crise que envolve a greve dos policiais civis.
Tiros, lançamentos de bombas
de gás lacrimogêneo, correria e desespero, tudo isso poderia ter sido
evitado se o Governo se dispusesse ao diálogo e percebesse que,
de fato, o movimento dos policiais civis ganhou as ruas, recebeu
apoios incontestes de instituições
sérias e a reivindicação que pleiteiam tem cabimento.
Dosar o percentual a ser concedido é o grande desafio do Governo, mas isso só se faz com diálogo e disposição. Não basta
fechar os olhos para a crise e tentar sufocar o movimento pela
omissão, ou tentando fazer de
conta de que a greve não atinge a
população.
Atinge e muito, visto que a
área da segurança pública é uma
das mais sensíveis de qualquer
Governo, na medida em que remete à segurança não só do cidadão como também do Estado.
É preciso deixar claro também
que a Polícia Civil, centenária instituição, responde primordialmente pelas questões de polícia judiciária, ou seja, investigando e instaurando inquéritos para levar os
indiciados à firme apreciação do
Ministério Público e do Judiciário.
Ainda que o Governo afirme
que a Polícia não está em greve, a

verdade é que o cidadão comum
não consegue registrar um mero
boletim de ocorrência. Assim, se
nem ao menos a instituição recebe qualquer notícia-crime, fica
mais do que evidente que investigação alguma é realizada.
Quando da plena retomada da
democracia, nos anos 80, os portões do Palácio dos Bandeirantes
também foram literalmente derrubados numa manifestação do professorado paulista, acuando do
lado de dentro o então governador Franco Montoro, e outras autoridades, dentre elas o então governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, que estava em visita
ao governador paulista.
A solução para o fim do impasse se deu pelo diálogo. Não
se está aqui afirmando que para
se chegar ao consenso é preciso
a radicalização.
Bem ao contrário, pois no caso
específico dos policiais civis, a movimentação já dura mais de um
mês e o governador José Serra,
que iniciou sua vida política no
movimento estudantil e foi uma
das vozes mais firmes contra a ditadura militar, é vocacionado para
o diálogo e democrata inconteste.
Assim, o que o se espera é que
o Governo e os líderes das entidades representativas dos policiais
civis voltem a conversar e pactuem um ajuste capaz de restabelecer a harmonia; apagar para sempre as imagens de confronto entre
polícia militar e polícia civil; e acima de tudo trazer tranqüilidade e
o bem estar da população, objetivo maior das democracias.
(*) Antonio Carlos Banha Joaquim
é vereador e bacharel em Direito
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Arapongagem geral
Mais de 50 pessoas entre políticos, jornalistas, policiais, empresários estão com os telefones
grampeados. O objetivo é recolher provas ou subsídios para uma
ampla investigação com o propósito de dar combate ao crime organizado. As escutas vêm ocorrendo com autorização judicial.
Pelo que o Espaço Aberto apurou as escutas objetivam traçar
quem realmente responde na região
pelos crimes de exploração de jogo
(caça níqueis), que apesar de proibidos podem ser encontrados livremente em diversos estabelecimentos comerciais e rendem fortunas
não só para os “maquineiros”. E
beneficiam também algumas auto-

ridades que tem a incumbência de
coibir ilícitos, mas são agraciados
com polpudas propinas.
A proliferação das “maquininhas”, como são chamadas no submundo do crime, tem a ver com as
sentidas perdas nas apostas do
Jogo do Bicho, que muitos até apostam na sua extinção. Há até uma
certa lógica nos prognósticos mais
trágicos para o Jogo do Bicho, mas
a realidade é uma só: as apostas, o
fechamento de pules, com o agrupamento de bichos é do conhecimento de pessoas mais velhas, que
não transmitiram o hábito do jogo
para as gerações mais novas.
Os bicheiros, em contrapartida, migraram também para outras

contravenções, com predominância para as maquininhas, que são
fonte garantida de renda e a repressão é aplacada mediante a
compra de proteção.
Com as escutas, o que se pretende é chegar aos contraventores, às autoridades e aos intermediários das chamadas negociações escusas. Sabe-se ainda que
uma outra linha das investigações aponta para o financiamento de campanhas políticas, tendo
em vista que os gastos, pelo que
se viu nas ruas em termos de propaganda e exércitos de cabos eleitorais é infinitamente maior em cifrões do que teria sido declarado
por alguns candidatos.

Poupatempo

Antigo armazém se transforma
em agência bonita e funcional
Vanessa Rodrigues/Secom/PMS

Com expectativa de atender
em média 5,5 mil pessoas por dia,
a agência do Poupatempo inaugurada no Centro Histórico de
Santos tornou-se um atrativo não
apenas para quem busca um dos
mais de 250 serviços prestados,
mas também para aqueles que vão
conhecer o local e lá tomar um cafezinho.
Inaugurado em clima de festa
pelo governador José Serra
(PSDB) e pelo Prefeito João Paulo Papa (PMDB), o Poupatempo
que era aguardado há sete anos é
sem sombra de dúvidas, uma das
agências mais bonitas do Estado
de São Paulo. Instalado em um antigo armazém da Ceagesp, na Rua
João Pessoa,246, comprado pela

O posto em
Santos, freqüentado por moradores da região, disponibiliza cerca
de 250 serviços
oferecidos pelo
Estado e Prefeitura, desde acesso gratuito à internet (Acessa
São Paulo), emissão de documen“O Poupatempo de Santos é o mais bonito de
tos e atestados,
São Paulo”, afirmou o governador José Serra
alvarás, licenciaPrefeitura e repassado ao Estado. mento de veículos, cursos de forTeve investimento de R$ 56,2 mi- mação profissional e muito mais.
lhões que será pago pelo Gover- Funciona de segunda a sexta-feino de São Paulo em cinco anos. ra, das 9 às 18 h e aos sábados,
Totalmente restaurado, o armazém, das 9 às 14h. Informações sobre
hoje posto do Poupatempo con- os serviços de segunda à sextatribuirá, segundo o prefeito Papa, feira, das 7 às 20h e aos sábados,
para com a revitalização do Cen- das 6h30 às 15 h, disque Poupatempo 0800-7723633.
tro Histórico.

Pórtico comemorativo aos 100 anos
dos canais apresenta novas imagens
Cândido Gonzalez/Secom/PMS

CONFIRA:

AAS INFANTIL
DIPIRONA
PARACETAMOL

100MG C/10 .........................................
10ML ...................................................
750MG C/12 .........................................

R$
R$
R$

0,25
0,99
1,49

Visite o
nosso site

Uma exposição a céu aberto no Canal 1, conta a história
da maior obra do engenheiro
Saturnino de Brito: os canais
de Santos. O pórtico comemorativo aos 100 anos dos canais está com novas imagens.
A exposição conta a história
dos canais de 1 a 6.
De frente para a Av. Pinheiro Machado, uma foto de Saturnino de Brito, além de imagens dos canais 1, 2, 3,
e 4. No lado da praia, imagens antigas
do canal 5 e algumas atuais dos canais 4 e 5 e do projeto original do

canal da Av. Francisco Manoel (localizado atrás do Teatro Municipal Brás
Cubas). O pórtico foi inaugurado em
agosto de 2007,durante as comemorações dos 100 anos dos canais de
Santos.
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Cubatão

Equipes preparam transição de Governo
Carlos Pinto

Aderbau Gama/PMC

Um exemplo de civilidade e
amuderecimento político em Cubatão, que há muito anos não tem de
fato, uma transmissão de cargo
com a participação de membros da
atual e da futura administração. As
comissões de transição do atual
prefeito Clermont Silveira Castor
(PL) e da prefeita eleita Márcia
Rosa (PT) se reuniram semana
passada para estabelecer a forma
de trabalho entre as duas equipes.
Lamentando a ausência da
prefeita eleita, Márcia Rosa (com
problemas de saúde na família)
o prefeito Clermont esclareceu
que a Administração está à disposição para responder qual-

Arlindo Fagundes e o prefeito Clermont
quer questionamento da equipe
O vice-prefeito eleito Arlindo Fada nova prefeita.
gundes, coordenador da equipe de

Juventude musical

Praia Grande
Divulgação/PMPG

Divulgação/PMC

Neste sábado
(25), às 20h, Concerto Especial com
a Orquestra Escola
e Camerata de Violões no Bloco Cultural de Cubatão
(Praça dos Emancipadores s/n) . Com
repertório que vai
do erudito ao popular, os músicos,
adolescentes que estudam música no Programa BEC – Banda Escola de Cubatão mostram nesta
audição especial, um pouco do
que aprenderam.
O Concerto tem inicio com os

alunos da Orquesta Escola, composta por instrumentos
de sopro (metais),
percussão, além de
violino, viola, violencelo e contrabaixo. Farão uma
viagem sonora pela
música clássica
com repertório que inclui Hendel,
Liszt e outros. A Camerata de Violões apresentará um repertório que
varia do pop a MPB, de Beatles a
João Donato. Apresentação também do Quinteto de Cordas e Dupla de Metais. Entrada franca.

transição da futura administração,
considerou importante entender minuciosamente a situação do município para estabelecer a linha de trabalho inicial do próximo governo.
Apesar da ausência da prefeita eleita o encontro das comissões
foi produtivo, tendo Rubens Marino, coordenador da equipe do
prefeito Clermont, informado que
a futura administração contará com
uma sala no Paço Municipal para
acompanhar de perto os trabalhos
do atual governo e que a equipe
da prefeita eleita deverá se manifestar oficialmente sobre qualquer
assunto, citando como exemplo, o
orçamento do próximo ano.

Inscrições para guarda-vidas
Estão abertas até o dia 31 deste mês, as inscrições para guardavidas temporário. Em Praia grande
são 80 vagas e os aprovados terão três meses de contratação com
salário de R$ 500,00 por 40 horas
semanais.
Inscrições no Posto 2 de Salvamento, no calçadão da Praia do
Boqueirão e Posto 9, 2º Grupamen-

to de Bombeiros, na esquina da Av.
Castelo Branco, com Rua Gilberto
Fouad Beck, no Bairro Mirim, de
segunda a sexta-feira, das 8 às 18h..
Requisitos básicos: idade mínima
de 18 anos, ter concluído o Ensino
fundamental, apresentar bom preparo físico e saber nadar.
O trabalho dos guarda-vidas
consiste principalmente na preservação. Sentados no cadeirão ou à
beira-mar, apitam quando percebem alguém se afastando muito da
orla ou se aproximando de locais
onde o mar oferece maior perigo.
Praia Grande conta com oito postos de salvamento ao longo da orla e
recentemente o prefeito Alberto
Mourão (PSDB) anunciou a realização de estudos para implantação do
sistema de vídeo-monitoramento exclusivo para a orla da praia.

Evandro Teixeira:
Um marco do
jornalismo
Em torno de sessenta pessoas
estiveram no Centro de Cultura,
para assistir à palestra de Evandro
Teixeira, Chefe do Departamento de
Fotojornalismo do Jornal do Brasil,
convidado especial da organização
do Festival de Teatro de Estudantes de Santos. E quem foi não se
arrependeu. Evandro é uma testemunha viva dos últimos cinqüenta
anos da história do Brasil.
Mais que isso, Evandro através
de suas lentes produziu provas de
tudo aquilo que presenciou, passando pelo golpe de 64, a passeata dos
cem mil no Rio de Janeiro, até o assassinato de Pablo Neruda pelos
militares chilenos. Neste particular,
foi o único fotógrafo do mundo a registrar as fotos de Neruda morto,
quando seu corpo jazia jogado em
uma das dependências do hospital
para onde foi levado em estado final,
após as várias sessões de tortura a
que foi submetido.
Apenas ele e a viúva, com a ajuda de funcionários do hospital, acomodaram Neruda em um caixão e o
preparam para a última viagem. As
cenas que se seguiram quando o corpo foi levado para sua casa com ajuda de amigos, as peripécias desse
trajeto, até o sepultamento com o
cemitério cercado por forças militares, tudo isso fotografado pelas câmeras de Evandro.
Na passeata dos cem mil, registrou as melhores imagens do líder estudantil Wladimir Palmeira, intelectuais e artistas como Paschoal Carlos Magno, Paulo Autran, Dina Sfat,
Chico Buarque, Edu Lobo, entre outros. Imagens essas registradas em
seu livro “1968 – Destinos: A Passeata dos Cem Mil.” Alem disso, discorreu sobre o trabalho fotográfico
realizado na região de Canudos, onde
passou quatro anos registrando com
sertanejos da área, para produzir um
outro livro sobre a revolta de Canudos. Evandro se prepara agora, para
lançar outra publicação baseada no
livro “Os Sertões”, de Graciliano Ramos.
Em função da importância do
palestrante, foi lamentável não notar a presença de historiadores, políticos, escritores e também, dos
chamados cientistas políticos.
Numa cidade onde tem mais cientista político que escola de samba
por metro quadrado, a ausência desses formadores de opinião é de se
lamentar.
* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

ÃO
EDUCAÇ
Fala
Professor
Ildefonso Paz Dias

Aplaudir com
alegria
Falo sim. Jamais deixamos de exprimir nossas emoções ou sofrimentos, ou alegria. Jamais deixamos de comentar os erros e acertos
numa crítica que tem por objetivo ou aplaudir ou comentar sobre situações medíocres
ou intelectivas é fato de sucesso.
Se temos que aplaudir alguém, façamo- lo com alegria,
satisfação e orgulho.
Esse intróito traz a vontade e a força de falarmos de
uma pessoa que é exemplo de
trabalho, conhecimento, honradez e vitalidade cultural.
Estava angustiado na
vontade deste momento em
que pudesse abrir falas, dirigir- me a minha, nossa Amiga; criativa, competente, humana e empolgante quando
escreve, fala, argumenta e
aplaude.
Ao longo da carreira jornalística Noemi Macedo sempre impressionou, emocionou
os seus leitores e amigos.
Repórter, sempre soube
dar a notícia corretamente.
Comentarista, sempre exponenciou a qualidade dos
que mereciam aplausos.
Noemi, podemos chamála de INIGUALÁVEL. É inteligente, gentil, operosa, corajosa, capaz, enfim, reúne
todas as qualidades dos que
nascem para dar exemplos
de saber aos que querem
aprender.
Receba, Noemi, o abraço
de seu permanente amigo,
devoto de sua fala e procedimento. Parabéns, pela homenagem ao jornal Espaço Aberto. A Câmara de Santos desta
honrada cidade soube como
aplaudi-la.
Noemi. Você merece os
nossos aplausos.
Parabéns pelo seu sucesso.
*Ildefonso Paz Dias - Professor,
Pedagogo, Advogado, Sindicalista
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Município desapropria Escola Americana
A tradicional Escola Americana foi declarada de utilidade pública para que sua sede no Morro
da Nova Cintra seja desapropriada pela Prefeitura de Santos.
Com capacidade para atender
cerca de 500 alunos por período, a
instituição segundo a presidente
da Associação Escola Americana
de Santos, mantenedora da unidade, Patrícia Sgarbi, passa por momento de transformação, com número de alunos menor ao que sua
capacidade permite. Com a desapropriação por parte da Prefeitura,
ainda não se sabe se as atividades
serão encerradas ou se a escola
será transferida para outro local.
O certo no momento é que o
prefeito João Paulo Papa, com a

Site EAS

O prefeito Papa e a
municipalização da unisecretária de Educação de
dade ampliará a rede de
santos, Suely Maia, estuescolas nos morros vidam a possibilidade de
sando suprir a demanimplementar na unidade,
da de cerca de 1.500
cursos técnicos e no peestudantes residentes
ríodo noturno, o curso de
naquela área que estuEJA (Educação de Jodam em unidades de
vens e Adultos).
outros bairros. Além
A Escola Americana
disso, terá condições de
de Santos é a terceira uniampliar o tempo de perdade a ser desapropriada
manência das crianças
pela administração Papa.
na escola com atividades extra classe.
Escola Americana após 50 anos de atividade terá As anteriores foram: Escola José Bonifácio, já inDotada de ótima inimóvel desapropriado
corporada à rede municifra-estrutura, a Escola
Americana, na Rua Lucinda de tório e dependências destinadas pal e mais recentemente, o antigo
Matos, 293 possui 8.539 metros ao ensino e setores administrati- Colégio Docas que será transforquadrados, dos quais 3.666 são de vos, além de campo e ginásio poli- mado em escola de atendimento
em período integral.
área construída, conta com refei- esportivo.

Cubatão

Vestibular

Pós-graduação na
Universidade Aberta
Com aulas presenciais e à distância, teve início no último dia 18
o curso de pós-graduação da
Universidade Aberto do Brasil
(UAB) em Cubatão. São 80 vagas
para alunos dos cursos (gratuitos)
de “Gestão em Educação” e “Novas Tecnologias em Matemática”.
A UAB que funciona nas dependências da UME Padre José de
Anchieta, na R. Salgado Filho, 130,
no Jardim Anchieta, sob a coordenação do professor Joacir Carva-

lho Leite, terá aulas presenciais
no período noturno e aos
sábados.As aulas são oferecidas
inicialmente pela Universidade
Federal Fluminense (Uff).
A instalação da UAB em Cubatão, fruto do convênio firmado entre a Prefeitura e o Ministério da
Educação, é segundo o secretário
de Educação da Cidade, Mychajlo
Halajko Júnior, um passo importante para a implantação da universidade pública do Município.

Unifesp – Termina nesta 6º feira
(24), prazo de inscrição para o vestibular 2009 da Unifesp – Universidade Federal de São Paulo. Inscrição
pelo site www.unifesp.com.br. Taxa de
R$100,00 pode ser paga via boleto
bancário em qualquer agência ou
banco eletrônico. Na inscrição declarar participação no ENEM em 2007 e/
ou 2008 (terá nota obrigatoriamente
apresentada). O cartão de convocação com endereço do local das provas será enviado pelos correios.
UniSanta - Recebe inscrições
para o vestibular 2009 até 6º feira (24).
São oferecidos 30 cursos de graduação tradicionais e de curta duração,
entre eles cinco novos: Eng. de Pe-

tróleo, Eng. de Produção, Matemática (Finanças), alem dos cursos de
curta duração em Logística (Portuária) e Gestão de Qualidade, Petróleo
e Gás. A nota ENEM pode ajudar na
pontuação do vestibular. Inscrições
no campus da rua Oswaldo Cruz, 277
- Santos, shopping Praiamar e site
www.unisanta. br. Informações (13)
3202-7101.
Unimonte – está com inscrições
abertas até 7 de novembro, para o
vestibular 2009. A instituição oferece vagas para 39 cursos. Além de
inscrições na universidade, os interessados podem se inscrever
pelo http://vestibular.unimonte.br/
vestibular2009

Curtas

Inscrições para
Enceja
Encerra-se no próximo dia 31,
o prazo de inscrição para o Enceja
(Exame Nacional para Certificação
de Competências de Jovens e
Adultos), cujas provas serão realizadas nos dias 13 e 14 de dezembro. Inscrições pelo site
www.educacao.sp.gov.br – link Exames para Jovens e Adultos: Enceja 2008 e www.enceja.inep.gov.br/
inscricao.
O candidato precisa ter no mínimo 15 anos para o nível de ensino fundamental e no mínimo 18
anos para o nível de ensino médio. Maiores informações pelo telefone 3211-1818 ramais 1847 e
1896, ou pelo e-mail sejaseduc@santos.sp.gpv.br

Meio Ambiente
O Projeto Remangue, da Universidade Santa Cecília em parceria com a Petrobras, e Sest/Senat (Serviço Social de Transporte/Serviço Nacional de Aprendizagem de Transporte), está entre

os cinco vencedores na categoria educacional, da primeira edição do Prêmio Fiema-Feira Internacional de Tecnologia Ambiental, na cidade de Bento Gonçalves (RS).
Divulgação

O projeto tem como objetivo a
recuperação de áreas degradas,
oficinas de ecologia e estuário e
aulas de jardinagem desenvolvida em viveiros de plantas. Os trabalhos serão apresentados entre
os dias 29 deste mês e 1º de novembro. A premiação será no próximo dia 30.
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Sesi
O Sesi Santos
apresenta neste fim de
semana (25 e 26) às
20h, Mostra de Dança
com o espetáculo
QUASE UMA, do
grupo carioca Focus e
Cia de Dança. O
espetáculo é um dos
doze selecionados para
integrar a 3ª Edição
do Projeto Sesi Dança
promovido pela
entidade em doze
cidades de São Paulo.

RCS-Noroeste - realiza neste sábado (25), a partir das 13 horas,
Churrascada Beneficente no SESI à Av. Nossa Senhora de Fátima, 366,
Santos, com renda revertida para as obras sociais desenvolvidas pelo
clube. Adesões, R$ 20,00 (crianças até cinco anos não pagam). Estacionamento gratuito. O RCS-Noroeste presidido por Matheus Cury participou ativamente do Tribuna Kids 2008 em comemoração ao Dia da
Criança (foto) que reuniu milhares de pessoas no Sesi
Site Tribuna Kids

RCS-Monte Serrat – sob a
presidência de Fabiano Guassaloca, o Monte Serrat realiza nesta
quinta-feira (23), a Festa do Nhoque, no Clube Sírio Libanês, na Av.
Ana Costa,473, Gonzaga. A renda
será revertida ao GALP.
RCS-Praia - em parceria com
o Fundo Social de Solidariedade
de Santos (FSS) e Hipermercado
Extra, o RCS-Praia presidido por
Jorge Thadeu Rogas de Oliveira
Santos, inicia neste mês de outubro, o Projeto Servir - Distribuindo Esperança e Realizando
Sonhos. O projeto prevê a doação de alimentos e produtos de
limpeza às entidades cadastradas
no FSS.
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28 de Outubro – Dia do Funcionalismo Público
Luiz Vicente Filho

Esquecida quando a administração pública funciona a contento atendendo os principais anseios da população e defenestrada
quando o sistema burocrático atravanca o desenvolvimento de determinados setores, assim é o funcionalismo publico.
Naturalmente, como em qualquer outra categoria há os que trabalham e os que vêem o tempo
passar. Há os que ganham bem (alguns muito bem) e os que ganham
mal, mas todos se igualam na indignação quando a população os
confunde com “fantasmas”.
O funcionalismo público independente do ganho, do atendimento ou não às suas reivindicações é a mola mestra de uma
sociedade, pois sem ele a máqui-

na administrativa não existe.
Em Santos, onde o funcionalismo municipal reivindica entre
outras situações a revisão das letras salariais, foi antecipada a data
para dia 27 (segunda-feira), sendo
decretado ponto facultativo nas
repartições públicas municipais.
Várias atividades em comemoração à data estão sendo realizadas na Cidade e sexta-feira (24) até
dia 31, no Cine Roxy 5, desconto
de 50% para os servidores, mediante apresentação do holerite na
bilheteria. Dia 28, a Escola Livre de
Dança se apresenta às 12h, na Praça Mauá e às 17h30, Roda de samba do Ouro Verde e no dia 23 de
novembro, o Teatro Musical
“Sayuri Uma Gueixa”, às 20h, com
direção de Denise Barros.

Funcionalismo público sempre na luta por reposição salarial
São Vicente – Nesse município,
o presidente do Sindicato da categoria, Rubens Romão, convida para
o tradicional Baile do Servidor Pú-

blico a ser realizado dia 27, das 20 à
meia noite, no Ilha Porchat Club.
Os convites à disposição dos associados até sábado (25) das 9 às

21h e no dia do baile, das 9 às 12 h,
no sindicato (Rua Visconde de Tamandaré, 274) Não será permitida a
entrada de menores de 15 anos.
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Polícia prepara greve nacional
Após o triste e inusitado confronto entre as polícias civil e militar nas proximidades da sede do
Governo de São Paulo, a expectativa de uma greve nacional da Polícia Civil, caso o governador José
Serra (PSDB) não atenda as reivindicações da categoria em greve há
mais de um mês, preocupa a população que vive apavorada diante da crescente violência, agora
engrossada com a ação das próprias polícias.
As federações de polícias civis de todo o País, solidárias aos
policiais de São Paulo preparam
uma paralisação de duas horas no
próximo dia 29, caso o Governo
paulista não atenda as reivindicações da categoria, que reivindica
reajuste salarial de 15% ainda em
2008, 12% em 2009 e 12% em
2010.O Governo oferece 6,5%.
Trata-se de uma reação ao episódio do último dia 16, quando
uma passeata dos policiais civis,
próximo ao Palácio dos Bandeirantes, foi reprimida pela Polícia Militar, resultando em 32 pessoas feri-

das de ambas as polícias, inclusive à bala. Uma cena dantesca em
se tratando de instituições co-irmãs, cujos funcionários (policiais)
são pagos para zelar pela segurança da população.
Segundo o presidente da regional de Santos do Sindicato da
Polícia Civil, Décio Couto Clemente que integra a comissão que tenta em Brasília uma solução para o
impasse, a greve é legítima e não
tem conotação política porque as
reivindicações e as tentativas de
negociação com o Governo são
antigas e desde agosto, a categoria vem tentando se fazer ouvir.
Servidor Público – O presidente do Sindicato dos Servidores Estatutários Municipais de
Santos (Sindest), José Roberto
Mota, lamenta os acontecimentos
envolvendo os policiais civis e
militares.
“Cada qual está lutando pelo
seu trabalho. Esse conflito é lamentável. Faltou articulação para
sensibilizar ambas as partes na
solução do problema. Houve uma

Fotos: Divulgação

Conflito entre policiais civis e militares deixou o país perplexo
exposição desnecessária do servidor público. Temos que dar credibilidade ao cidadão e ao serviço
público, honrando os impostos
pagos pela população. Reposição
salarial é de total responsabilidade dos agentes públicos. Temos
que defender o serviço público e
não denegrí-lo desta maneira”.
Para o sindicalista é obrigação
do Governo do Estado convocar
uma reunião com servidores da categoria para ampliar a discussão “e
não expor São Paulo desta forma
para mundo. Solidarizamo-nos por

Policiais civil e militar que
deveriam se unir pela ordem, se
confrontam e assustam população
ambas as policiais, tanto a Civil que
defende sua reposição de perdas
salariais, como pela Militar que exerce a função de defender o Estado”.

Sindicato defende projeto de
microfone em sala de aula
Paulo Passos

O Sindicato do Professores de
Santos faz campanha pela aprovação do projeto de lei 3757/2008, do
deputado Ricardo Quirino (PRDF), que obriga as escolas de en-

sino médio e superior a instalar microfones nas salas de aula com
mais de 40 alunos. O projeto tem
por objetivo preservar a saúde
vocal dos professores.

É importante falarmos do lugar onde nascemos, criarmos e nos tornamos adultos.
Ufanamo-nos de viver nesta cidade, onde
nascemos e encontramos a lealdade, o caminho
do aprender, e a possibilidade do fazer.
Quanta alegria temos ao encontrar ex- alunos.
Quanta satisfação exteriorizamos a todos os associados do
Sindicato dos Professores de Santos que nos comovem com
um cumprimento.
Sempre, no Sindicato, nos encontram orientando, atendendo Professores, criando a alegria, a efusão de termos associados amplamente.
Cantar, vibrar, é exemplo de saber cultura e qualidade educacional.
Juntemo-nos Professores de todas as áreas de Santos.
Somos felizes porque vivemos numa cidade linda, amorosa
e criativa.
Viva Santos.

SINPROSANTOS
OLHO NA ESCOLA – BOCA NO TELEFONE
Tels.: 3234-1071 e 3234-9892 / Fax: 3223-1506
Sindicato dos Professores de Santos Baixada e Litorais Norte e Sul.
ILDEFONSO PAZ DIAS - PRESIDENTE/DIRETORIA

O presidente do Sindicato dos
Professores de Santos, Ildefonso
Paz Dias ressalta que se aprovado, o projeto será importante conquista da categoria, lembrando
que vários estudos comprovam
problemas vocais nos professores, sendo que em virtude da gravidade em alguns casos, o docente é afastado do trabalho.
Para a elaboração do projeto, o
deputado Quirino se baseou em levantamento do Sindicato dos Professores de São Paulo, da Universidade de Utah e Centro de Estudos
da Voz que revelaram há dois anos ,
que a categoria é a que mais apresenta problemas vocais. Segundo
estudos, 53% dos docentes afirmam
ter alterações vocais no passado e
16% garante ter problemas hoje e
que as alterações nos professores
são de natureza recorrente, enquanto que as alterações em profissionais de outras categorias ocorrem
por incidência de disfonia.
O principal sintoma é garganta
seca, seguido de rouquidão e pigarro, ainda, esforço ao falar, mudança ou cansaço vocal após cur-

Eleição no
Estivadores tem
segundo turno
Por não ter atingido o quórum
mínimo, a eleição da nova diretoria do Sindicato dos Estivadores
de Santos e Região foi adiada para
3 de novembro. O pleito realizado
no último dia 18 registrou pouco
mais de 1.900 votantes e o quorum
exigido é de 4.150 eleitores. As cédulas foram incineradas, após contagem. Habitualmente esta eleição
é realizada em três dias, mas por
força de liminar da 7ª Vara da Justiça do Trabalho de Santos atendendo ao pedido da chapa 4, foi reduzida a um único dia.
Quatro chapas concorrem ao
pleito: Chapa 1 presidida por Rodnei Oliveira da Silva (concorre a
reeleição); Chapa 2 liderada por
Oscar Alves de Souza Filho; Chapa 3 com Joedson Antônio Alves
de Souza e Chapa 4, presidida por
Marco Antônio Seabra.
O presidente do Sindicato,
Rodnei da Silva (Chapa 1), diz que
o quórum seria atingido durante
os três dias de votação (18, 19 e
20). “Infelizmente retiraram da categoria o direito democrático de
escolher a direção sindical conforme normas previamente decididas
pelas quatro chapas. Quem trabalhou no sábado (18), perdeu a oportunidade de votar no domingo ou
na segunda. A presença de 1.900
associados no pleito, sinalizava
que o quórum seria atingido nos
três dias, já que são 5.800 estivadores em condições de voto”.
Marco Antônio, líder da Chapa 4, autor do pedido à Justiça
para que a eleição acontecesse em
apenas um dia, afirmou que a categoria está desmotivada, razão
pela qual, mesmo que processo
fosse em três dias, não alcançaria
o quórum exigido.

Continua a greve
dos bancários
Ildefonso defende a mobilização dos
professores e da população em geral
to período, dificuldade para projetar a voz, dor na garganta, desconforto, problemas para cantar ou
falar baixo e voz monótona.
O presidente Ildefonso Paz
Dias defende a mobilização dos
professores pela aprovação do
projeto “Uma das formas de pressão é mandar e-mail aos parlamentares, pedindo a aprovação. Para
isso é preciso acessar o site da
Câmara Federal, clicar no ‘fale deputado’ e no campo ‘nome do deputado’, clicar o item “todos”.

Há mais de duas semanas em greve, os bancários prometem resistir até
que os patrões apresentem uma proposta que no mínimo se aproxime das
reivindicações da categoria.
O presidente do Sindicato dos
Bancários de Santos e Região, Ricardo Saraiva, o Big, lembra que a categoria reivindica reajuste salarial de
13,23%, vale-refeição, auxílio-creche
de R$ 415,00 e PLR (Participação
Lucros e Resultados) de três salários.
Os banqueiros propõem reajuste de
9% e 7,5% respectivamente para quem
ganha até R$ 1.500,00 e acima deste
valor.Até o fechamento desta edição
nenhum avanço nas negociações e a população já começa a sentir os efeitos da
greve, com as enorme filas (para pagamento de contas) em lojas e lotéricas.

CIDADES
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O novo perfil político da região
Com 558.945 votos, a Baixada Santista traçou seu novo perfil político que passa a vigorar durante os
próximos quatro anos a partir de 1º de janeiro de 2009. O resultado das urnas foi a resposta da
população aos que de forma direta ou indireta ditam as regras do jogo político e com isso as vidas
administrativa e legislativa dos municípios. Como em qualquer eleição aconteceram surpresas em
alguns municípios, mas no geral, uma demonstração de que o eleitorado está atento – em alguns
municípios - e que guarda para as urnas, as respostas a alguns políticos que durante quatro ou mais
anos esqueceram de administrar ou legislar para o povo. As cidades de Santos, São Vicente e Guarujá,
com mais de 200 mil eleitores de acordo com a legislação, caso um dos candidatos não atingisse
50% mais um dos votos, teria 2º turno. Os vencedores atingiram a meta em um único pleito.
Itanhaém – João CarSantos – Sem sur- cípio, teve 42.108 votos. Ela que
los Forssell (PSDB)
presa, o prefeito administrará o segundo maior orreeleito com 24.715
João Paulo Papa çamento da região (R$
votos, entre suas pri(PMDB) foi reelei- 801.827.000,00) está preocupada
oridades para o novo
to com 190.705 vo- com o desequilíbrio social da citos, representan- dade. Apesar de ter enfrentando mandato destaca urbanização de
do 77% do eleitorado santista. Sua vários dissabores (inclusive ame- ruas e maior investimento na saúde.
adversária mais próxima, a deputa- aças) durante a campanha , ga- Com relação ao novo secretariado diz
da estadual Maria Lúcia Prandi rante que não pretende retalia- que ainda tem tempo para compor,
(PT) teve 32.698 votos. A diferen- ções, pois precisa repensar a ci- salientando no entanto, que sua esça de votos entre os dois candida- dade e para isso quer a participa- posa, Cilene Célia Forssell retorna à
Secretaria de Educação.
tos, foi a maior de toda a história ção de todos.
Guarujá- A eleiMongaguá - Canda cidade. Papa que continuará
ção da professodidato
pelo
contando com maioria na Câmara
ra Maria AntonieDEM, o advogaafirma que Santos viverá grandes
ta de Brito
do Paulo Wiazotransformações, em função de fa(PMDB) no 1º turwski Filho (Paulitores econômicos que favoreceno, foi uma sur- nho da Paulimar) foi eleito com
ram melhor equilíbrio social e infra-estrutura na Zona Noroeste. As presa no Guarujá. Ela recebeu 14.954 votos. Candidato de opoprioridades de seu governo serão 84.322 votos (52%) derrotando sição, sua prioridade será a saúde
saúde e educação. Papa que se seu principal adversário, o prefei- e maior infra-estrutura para o tuafastará por alguns dias da Prefei- to Farid Madi que teve 66.010 vo- rista, afirmando que promoverá na
tura, garante que ainda não tem o tos. Um dos primeiros atos da cidade, um choque de gestão.
nova prefeita deverá será a alteraPeruíbe - Milena
secretariado definido.
Bargieri (PSB) enSão Vicente – A ção no transporte coletivo revotrou na disputa nos
reeleição de Tér- gando o decreto que criou o Sisminutos finais. Ela
cio Garcia (PSB) tema Integrado de Transporte
substituiu as véspecom 119.981 vo- (SIT) que ela classifica como pésra da eleição, seu pai
tos (72,5% da pre- simo.
Praia Grande – Gilson Bargieri que teve a candidaferência dos viRoberto Francis- tura impugnada pelo Tribunal Supecentinos) também
co dos Santos rior Eleitoral. Grávida (oitavo mês),
não foi surpresa, assim como não
(PSDB) obteve Milena que teve 16.574 votos, enserá surpresa seu próximo secre57.029 votos. Ele frenta a oposição que protocolou
tariado. Como já se tornou praxe
que deverá con- três pedidos de impugnação à sua
na cidade, vereadores do grupo
de apoio eleitos e não eleitos, de- tar com maioria na Câmara desta- eleição: dupla filiação (ela não teria
verão integrar o governo. Contan- ca que sua prioridade será a saú- se desfiliado oficialmente do PP); a
do com maioria quase absoluta na de e que dará seqüência ao tra- não apresentação de documento
Câmara, Tércio continuará admi- balho do atual prefeito, Alberto formalizando a substituição do nome
nistrando sem problemas. Suas Mourão de quem teve todo do candidato Gilson Barbieri e a comprovação de que os partidos que
prioridades continuam sendo saú- apoio.
Bertioga - Mauro compõem a coligação que a elegeu
de (investirá na medicina prevenDedemo Orlandi- concordaram com seu nome.
tiva) e educação (construirá mais
ni (DEM) com
escolas, inclusive na Área Conti12.223 votos renental). Anunciou que desmemtorna à Prefeitura.
brará as secretarias de Cultura e
Ele que foi o priTurismo e de Meio Ambiente e
Obras e que o transporte coletivo meiro prefeito do município pretende uma transição de governo
continuará com as lotações.
Cubatão - Com de forma tranqüila, razão pela qual
57% dos votos, a o diálogo com o atual administravereadora Márcia dor, Lairton Goulart é necessário.
Rosa de Mendon- Suas prioridades saúde e segurança e Silva (PT) foi ça e a conclusão da Av. Anchieta,
eleita a primeira obra iniciada em sua gestão e até
prefeita do muni- hoje inacabada.

CÂMARAS
Santos - Marca o retorno de
três vereadores e o ingresso de três
novos. A nova composição:
Adilson Júnior (PT), Antônio
Carlos Banha Joaquim (PMDB),
Arlindo Barros (PSDB), Braz Antunes (PPS), Benedito Furtado
(PSB), Cassandra Maroni Nunes
(PT), Fábio Alexandre Nunes –
Prof. Fabião (PSB), Geonísio Aguiar – Boquinha – (PMDB), Hugo
Duppre (PMN), José Lascane
(PSDB), Manoel Constantino
(PMDB), Marcelo Del Bosco
(PPS), Marcus de Rosis (PMDB),
Odair Gonzalez (PR), Pastor Roberto de Jesus (PMDB), Sadao Nakai
(PSDB) e Telma de Souza (PT).
São Vicente - Caio França, Dr.
José Eduardo, Fernando Bispo,
Léo Santos, Luiz Cláudio Bili, Paulinho Alfaiate, Pedro Gouvêa (todos do PSB), Alfredo Moura e
Macedo ambos do PSDB; Ferrugem e Tiça do PDT, Diogo Batista
e Marcelo Correia do PP. Jura (PT)
e Marco Bitencourt (PRP).
Cubatão - Donizete e Geraldo
Guedes (PR), Adeildo Heliodoro
(Dinho), Nêga Pieruzi, Billa, Paulo
Tito todos do PT; Tucla e Doda
ambos do PDT; Alemão, Dédinho,
do PSB e Bigode (PP) .
e Guarujá - Pastor Luiz Carlos
(PRB) , Jaiminho e Dr. Sato, ambos
do PP; Professor Romazzini e Nelsomar (PT): Nenke e Zé Carlos

(DEM); Professor Arnaldo, Gilberto Benzi, Nicolaci e Nego Walter,
todos do PDT; Marcelo Mariano
e Professor Cândido (PMDB);
Addis (PV) e Dr.Válter Suman
(PSDC).
Praia Grande - Totô, Rezende,
Katsu Yonamine, Toninho Cavalcante, todos do PSDB; Dr. Serrano,
Serginho, Hugo Ribeiro, todos do
PSB; Chiquinho do Caiçara (PPS);
Vitrolinha e Réco, ambos (PDT);
Marquinho (PMN), Leandro do
Avelino e Dinho, ambos do PMDB.
Bertioga –Taciano, Alemão e
Ney Lyra, do PRP; Toninho Rodrigues e Caio Matheus, ambos do
DEM, Renatinho e Dr. Jurandir, os
dois do PT; Marcelo Vilares (PTB)
e o Pastor Cleyton (PMN).
Mongaguá - Márcio Cabeça,
Badú, do PSDB; Rafael Redó e Valmir, do DEM; Baianinho e Sílvio do
Itaoca, do PTB; Zé Pedro (PPS); Jacó
Neto (PP) e Eduardo Besni (PSB)
Itanhaém - Zé Renato Oliva,
Flávio Abbasi, Alexandre da Regional (PSDB), Kakulé, Marco Aurélio e Milton Gordo (PTB); Rogelio Salceda, João Rossmann
(PR); Valdir do Açougue (DEM) e
a Professora Regina (PT).
Peruíbe - Nilsão, Oliveira e
Bahia (PSB); Guedes e Anielo
(PMDB); Toninho do Frango (PR);
Emer (PSC); Dr. Cezar (PSDB);
França (PTB) e Onira (PT).

ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA
ERALDO JOSÉ DOS SANTOS
BRUNO EDUARDO VENTRIGLIA CICHELLO
DANIELLA MUNIZ PAULINI
MARCIA MEIRELLES DE PAULA CONCEIÇÃO
RAPHAEL MEIRELLES DE PAULA ALCEDO
Cível, Criminal, Marítimo, Trabalhista
Processos Administrativos
Rua Dr. Adhemar de Figueiredo Lyra, 43 cjs 94/95,
Centro, Santos, SP, CEP 11013-174, fone (13) 3224-1699
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Alternativa para compositores santistas
Divulgação

“Melhor de 3” é o espaço que
Alexandre Cortez explica
faltava na Baixada Santista para o
que a idéia é ouvir sambas em
samba, o compositor e sua obra.
todas suas vertentes, samba
Trata-se de uma iniciativa dos
clássico, moderno, samba-rock,
samba-canção, samba-de-quamúsicos Ederson dos Santos e
Alexandre Cortez que acontece
dra, samba-enredo, partido alto
todas as quartas-feiras a partir das
ou samba dolente, samba-can21h, na Black Jaw Choperia (Av.
ção.
Francisco Glicério,206 ao lado do
Ingresso para “Melhor de
Mendes Convention Center
3” é de R$ 7,00 (os compositoA iniciativa, segundo Ederres que cantarem seus sambas
son objetiva valorizar os compoestão isentos da taxa) com estasitores de samba que terão opor- Alexandre Cortez e Ederson dos Santos cionamento gratuito. Mais intunidade de mostrar seu trabalho, for- do público, o impacto de sua compo- formações pelo telefones (13) 9114mar novas parcerias e avaliar através sição.
7822 e (13) 9143-9702.

Grande nome da crônica esportiva brasileira, Orlando Duarte esteve em
Santos, para uma palestra
no Senac. Menos de vinte
pessoas presentes. Uma
grande decepção.
O jornalista, homem de
rádio, tevê, autor de vinte e
seis livros, com certeza voltou para a
Capital muito triste. Hoje, ele escreve
para trinta e cinco jornais e em Santos, para uma ínfima platéia, falou
sobre o Rádio.
“O rádio não morreu embora esteja
aí a televisão com os maiores avanços”
disse Orlando Duarte que falou também sobre o jornal “Repórter Esso” e
o Grande Jornal Falado Tupi (marcaram época). Duarte que começou no
serviço de alto falante (no interior), veio
para a capital paulista cursar Medicina, mas sua grande paixão, o Rádio,
falou mais alto. No rádio conheceu 101
países e reafirma sua gratidão ao Santos Futebol Clube “quando este tinha
um timaço liderado por Pelé”.

a expectativa é que ele permaneça por aqui. Ele recebeu o troféu outorgado
pelo Radar Esportivo,
PMT e Espaço Aberto.
Homenagem – Jornalistas que cobrem o dia-adia do Santos F.C. homenagearam no último 6 de outubro, o ex-canhão da Vila, o José Macia
(Pepe) durante suculenta feijoada, animada pelo tecladista Roberto Musical.

Uma grande decepção
*Sylvio Ruiz

Divulgação

Felizes com a oportunidade de ouvir e aprender um pouco mais com o
palestrante pelo qual temos muito respeito, principalmente pelo profissio*Sylvio Ruiz - comentarista esportinal independente que é, lá estivemos
vo, 50 anos de Rádio acompanhan(no Senac) para abraçá-lo e muito nos
do o Santos F.C. é autor de vários
entristecemos por ver que nem aqueles
livre sobre o time da Vila Belmiro
que militam na área, se interessam pela história do
rádio esportivo.
Destaque do Mês –
o eleito no mês de setembro foi o baiano Bida, que
está emprestado ao Santos até dezembro. Seu
passe é do Vitória e como
seu desempenho no Clube da Vila está crescendo, Bida, destaque de setembro
Orlando Duarte

Nas Bancas
Com a promoção “Viagem dos
Sonhos” (Paris,
Nova York, Santiago
e Buenos Aires),
Viagem e Turismo
de outubro, uma superedição com roteiros perfeitos na
Disney, Índia, República Dominicana e
na cidade
de San Sebastian na
Espanha,
está imperd í v e l .
Casa Cláudia com os
vencedores do Prêmio Planeta Casa 2008,
tem tudo sobre cortinas, curso
de decoração, móveis de madeira certificada e dicas para decoração dos mais diversos ambientes. VIP mostra a sedutora

Animação
A Baixada Santista recebe dia
28, pela primeira vez a programação do Dia Internacional da Animação, quando 150 cidades no
mundo, exibem o melhor cinema de
animação. Graças ao trabalho do
Curta Santos, a programação será
exibida em Santos, no Cine Roxy 5
(Gonzaga); São Vicente no Cine
Roxy 6 (Brisamar) e no Guarujá,
Cine 3 Ferry Boat Plazza. Início às
19h, entrada franca.

Fernanda Machado,
musa da tropa de elite; Boa Forma conta
e mostra detalhes da
dieta de Carolina Dieckman que perdeu
30 quilos (até agora
não descobrimos
onde ela escondia
tudo isso). Ambientes mostra como
incrementar
sua sala e
d i c a s
para seu
escritório
virtual.
Caros
Amigos;
as semanais Caras acompanhada de Caras Internacional e Sou
+ Eu a revista feita pelos leitores nas bancas à sua espera e
na Redação por cortesia da Dimare .

Retificação - Na edição anterior
(424), na matéria sobre o
curta-metragem “Por
onde anda
Nefertit...” erramos. O nome
correto do ator, roteirista e diretor de arte é Júlio Ricardo Tarik
(foto)

Espaço Astral
Silvia Helena

SIGNO DO MÊS ESCORPIÃO
Período solar:

Este signo representa uma
fase de morte e transformação
que deverá ser intensamente vivenciada para dar lugar à ultima
etapa do ciclo. O seu tema, muitas vezes mal entendido é a mudança profunda e definitiva. Esta
mudança é quase sempre temida
e evitada, razão pela qual só
acontece após luta demorada e
por vezes dolorosa.
Neste segundo signo da
Água, a vivência dos sentimentos é intensa, profunda e muitas
vezes, inconsciente. Os sentimentos infantis de Câncer dão
agora lugar a uma expressão mais

De 23/10 a 21/11
Elemento: Água
Modo: Fixo
Planeta regente:
Marte (Plutão)
Palavra chave:
“Eu transformo-me”
Disposição: escrutinar,
ser intenso
interiorizada e secreta, com um toque de imposição e extremismo. O
Modo Fixo vê, acrescentar a esta
intensidade emocional uma grande tenacidade, bem como uma necessidade de continuidade e segurança.

A Água Fixa de Escorpião é
a que mais se apega aos sentimentos, procurando segurança,
mas é também a de maior capacidade de transformá-los. Quando
o signo de Escorpião está acentuado num mapa astral, toda expressão de personalidade é permeada por forte intensidade.
Existe carisma, poder de sedução e capacidade de descobrir
as motivações ocultas nos outros.
Inicialmente esta capacidade
pode ser usada de forma defensiva e até manipuladora. Quando se atinge certa maturidade in-

Silvia Helena - Astróloga
Tel: 3466-4500
Site: www.stellium.jor.br
E-mail: silvia@stellium.jor.br

terior, esta característica tornase a principal auxiliar da transformação. Quando Escorpião
entende que não tem que estar
sempre na defensiva, tem início
a verdadeira descoberta de si
mesmo: um ser em permanente
mudança.
Uma excessiva ênfase de
energia nesse signo, no mapa
natal pode indicar emoção super
imperativa, presa de motivações
inconscientes provocando mal
estar interior e em quem o cerca.
O bloqueio destas energias pode
indicar dificuldade em se transformar.

Touro, o signo complementar, representa a capacidade de
manter, estabilizar e construir,
dando sentido à morte e transformação do Escorpião que tem
como co-regente, o mesmo planeta que rege Aries: Marte, planeta do guerreiro, da ação e da
luta. Em Aries esta luta é projetada para o exterior e vivida às
claras; em Escorpião, contudo,
torna-se interior, secreta e por
vezes inconsciente – o guerreiro aqui é levado a confrontar e
a transformar os seus demônios interiores. Na atualidade a regência de Escorpião é Plutão.

IN
ESPAÇO
com a láurea que leva o nome do
primeiro vereador negro de Santos, o Major Quintino de Lacerda.
Neste ano, além do Espaço
Aberto, foram homenageados o
Centro Espírita Estrela Guia, o Grupo Doutores do Riso, a advogada
Tatiana F. Evangelista dos Santos,
a vereadora Suely Morgado e o
professor de língua japonesa,
José Adelson que foram saudados
pelo vereador Antônio Carlos Banha Joaquim.



No primeiro plano, Tatiane Evangelista, Suely Morgado,
Noemi Macedo (Espaço Aberto), José Adelson e Walter
Tavares (Estrela Guia), os homenageados. Atrás, o
presidente do Conselho da Comunidade Negra, Ivo Miguel
Evangelista e o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim.

Turismo

Cresce turismo em alto mar
Divulgação

Cada vez mais procurados, os mini cruzeiros
são excelentes opções para
um fim de semana romântico ou com amigos. A diversão e o aconchego são
garantidos e a temporada
de cruzeiros começa em
novembro com a maioria
dos navios partindo do
Porto de Santos.
O crescimento deste tipo
de turismo para este ano no
Brasil é estimado em 25%,
em relação ao ano passado.
O 1º Road Show de DesenUma das piscinas do MSC Mistral
volvimento e Capacitação em
Eventos, realizado em Santos confirmou pelo turismo da região: Santos e Reeste crescimento que implica na criação gião Convention & Bureau, Concais e
de atrativos e mais leitos na região. Du- secretarias de turismo, se adequarem
rante o evento foi assinado Acordo de para que boa parte destes passageiros
Cooperação e Associação Recíproca en- usufruam um pouco do que as cidades
tre a Associação Brasileira de Empresas da Região Metropolitana da Baixada
de Eventos-SP (Abeoc) e o Santos e Re- Santista oferecem antes do embarque.
gião Convention & Bureau.
A temporada a partir do Porto de
A temporada de cruzeiros maríti- Santos começa com os navios MSC
mos começa em novembro e estende- Musica e o CVC Mistral . Com saídas
se até abril e a expectativa é que 500 nos dias 22, 25 e 29 pra mini cruzeimil passageiros passem pelo Porto de ros (Santos, Búzios, Ilhabela,Santos)
Santos. Cabe ao setores responsáveis o MSC Musica com 13 andares, ca-

Vera Lúcia
Corrêa, Rubens
Forte (Erre), Ercília
Pouças Feitosa e
Eraldo José dos
Santos, amigos do
extinto Jornal
Cidade de Santos



A classe teatral representada por
Marcelo Moura Fortes, Célia
Abadia e Oswaldo Araújo, na foto
com a jornalista Noemi Macedo

... Dirigida por Roberto Paulino Jr. a Trupe Cênica de São
Vicente é a única companhia
teatral não-européia a participar do IX Festival Internacional de Teatro da Infância e da
Juventude, em Santarém, Portugal. A apresentação foi no
último dia 15, no Teatro Sá
Bandeira.



Ivan Maciel, Fernando
Santos e Eliezer Prates



Fotos: Maria Helena

“Filhos Sórdidos” é o livro de contos que o escritor
e diretor de teatro Roberto
Massoni prepara lançar em
novembro.



O Jornal Espaço Aberto que
completa 21 anos de fundação em
novembro, foi um dos homenageados pela Câmara Municipal de
Santos, em recente solenidade na
Sala Princesa Isabel com a Medalha Quintino de Lacerda.
Anualmente, a Câmara de Santos em parceria com o Conselho
da Comunidade Negra destaca três
pessoas e três entidades jurídicas
que tenham se destacado pelos
serviços prestados à comunidade
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pacidade para 3013 passageiros distribuídos em
1.275 cabines (a maior
parte na área externa e com
varanda), 4 restaurantes,
3 piscinas, teatro (1240
lugares), bares temáticos,
pubs, discoteca, cassino,
shopping, internet café,
enoteca, biblioteca
Com saída no dia 30
de novembro, o CVC
Mistral, com capacidade
para 1.600 passageiros,
598 cabines,2 piscinas,
teatro com 575 lugares, 6
bares, 3 restaurantes, cassino, discoteca, quadras esportivas,
pista de Cooper, salas e salões de reunião e toda infra-estrutura de serviços e lazer com sistema Tudo Incluído (todas as refeições e bebidas).
Se você ainda não agendou sua viagem, corra, porque as reservas para
aproxima temporada (2009/2010) já
estão acontecendo. Dezenas de roteiros, diversas opções de pagamentos e
inúmeras razões fazem dos cruzeiros
marítimos, uma grande pedida para sua
próxima viagem.

A antropóloga
Thaise Macedo
Cardozo Santos e o
professor Hery
Moura
...Neste fim de semana (25 e 26), o Rancho Folclórico Tricanas de
Coimbra se apresenta na região serrana de Amparo em festa portuguesa organizada por Adriano Ventura.
...Retornando de Santa Catarina, o médico-veterinário Eduardo Filetti
que ministrou curso sobre Odontologia Veterinária no Congresso
Estadual de Lages, um dos mais importantes eventos da região sul
do Brasil. O Congresso acontece desde 1981.

