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Porque é Natal, Santos presenteia a
população com o melhor da música.
Nesta quinta -feira( 18 ), a Big Band
SamJazz , do Conservatório de Tatuí
(SP), sob a regência do maestro Sérgio
Gonçalves de Oliveira, se apresenta no
Teatro Municipal Brás Cubas (Av. Pi-
nheiro Machado, 48). Sinfônica de Santos, regente Luis Gustavo Petri

Tadeu Nascimento/Secom/PMS

O melhor da música
No sábado (20), às 20h30, no Teatro Co-

liseu (Rua Amador Bueno, 237), sob a regên-
cia do maestro Luiz Gustavo Petri, a Orques-
tra Sinfônica Municipal de Santos encerra a
temporada 2008 e no domingo (21) às 20h,
na praia do Gonzaga, a  Osesp - Orquestra
Sinfônica do Estado de São Paulo, uma das
dez melhores do mundo, toca para os santis-

ta. Neste grande espetáculo ao ar livre, a
Osesp contará com a participação da canto-
ra Mônica Salmaso e do grupo “Pau Bra-
sil”. A regência é do maestro John Neschling.

E dia 26 de janeiro, aniversário da Cida-
de, Ivan Lins canta com a Orquestra Sinfô-
nica de Santos, na praia do Gonzaga. To-
dos os espetáculos são gratuitos.

A cantora Elba Ramalho no Réveillon de
São Vicente, sobe ao palco na Praia do Ita-
raré, por volta da 1 hora de  janeiro/2009.

São Vicente Praia Grande

Alexandre
Pires canta no
aniversário de
Praia Grande
em 19 de
janeiro.
Confira na
programação
de “O Show de
Verão é Você”.
Última Página

Santos

Teatro Guarany, reinaugurado ao comple-
tar 100 anos (7 de dezembro)  amplia os
espaços culturais da cidade e contribui para
realçar a beleza do centro histórico de San-
tos. O teatro é tema do livro, da jornalista
Tais Cury Assunção, já nas livrarias.

Vanessa Rodrigues/Secom/PMS
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O Espaço Aberto deseja a
todos um Natal e um Ano Novo de
PAZ e que a magia das canções
natalinas faça perdurar em cada
um, a felicidade do sorriso inocente
da criança cujo futuro  só depende
de nós.

Boas Festas
Divulgação
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Festas
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OPINIÃO

Celebrar 21 anos de um jornal pode parecer
algo sem importância sobretudo nos tempos atu-
ais quando os arautos do mau agouro profetizam
o fim do jornal impresso, ante o catastrófico e imi-
nente sepultamento pela mídia eletrônica.

A discussão que se trava é muito mais abran-
gente, na medida em que passa pelas previsões,
cada vez mais acentuadas, dando como certo em
um futuro bem próximo o fim do papel. Seja ele
dos jornais, revistas, livros, dos
escritórios, enfim a sua substi-
tuição pelas tecnologias digi-
tais.

O que nos interessa, contu-
do, e essa é uma discussão não
apenas nossa de editores e jor-
nalistas, mas da sociedade como um todo, e que está
relacionada ao futuro dos jornais neste século.

Para estimular o debate temos certo que os
“leitores atuais querem a mesma coisa que os
leitores do passado: uma fonte na qual podem
confiar”. E mais: “Foi sempre esse o papel dos
grandes jornais no passado. E esse papel fará os
jornais serem grandes no futuro”.

A visão otimista da qual comungamos é do
megaempresário da mídia, Rupert Murdoch, dono

da News Corporation, império das comunicações
que abrange entre outros os jornais The Wall Street
Journal, New York Post, nos Estados Unidos; The
Times, The Sun, News of the World (Reino Uni-
do), além de 17 outros jornais na Austrália e na
Oceania.

A posição do executivo-chefe de um dos mai-
ores conglomerados de mídia do mundo foi mani-
festada em uma palestra no mês passado na rádio

australiana ABC. Contrariando
todas as posições pessimistas,
Murdoch disse enxergar a nova
era tecnológica como uma opor-
tunidade, e não uma ameaça aos
jornais.

Embora possa parecer ousa-
dia a menção entre a News Corporation e o Espa-
ço Aberto, mas antes mesmo de conhecermos o
pensamento de Murdoch já tínhamos claro que
nosso maior patrimônio é o vínculo de confiança
entre os leitores e o jornal. Esse elo há de ser pre-
servado, na medida em que representa a credibili-
dade construída ao longo destes 21 anos e que há
de ser mantida, pois entendemos que este é o maior
postulado do Jornalismo, do qual não nos afasta-
remos.

Futuro do jornais
será determinado
pela credibilidade

Indisfarçável a
angústia daqueles
que não retornarão
por não terem sido
reeleitos,  dissimu-
lada a alegria dos
que retornarão à
Casa  e como não
poderia deixar de
ser, a última sessão
desta legislatura na
Câmara de Santos,
foi marcada pela emoção. Minutos antes do início da sessão, a
apresentação de canções natalinas pelo Coral “Mãos que Cantam
e Encantam”, formado por crianças do Grupo de Estimulação de
Deficientes Auditivos, da Apae de Cubatão tocou o coração dos
presentes.

A presença do prefeito Papa (PMDB) à sessão para cumpri-
mentar e agradecer a todos pelo trabalho conjunto, independente
da atuação da oposição, foi o ponto alto, pois falou a cada um dos
não reeleitos: Ademir Pestana (PSB), Jorge Vieira (PPS), Mantova-
ni Calejon (PV) e Suely Morgado (PT), José Marques de Almeida –
Jama- (PDT) e Paulo Barbosa (PSDB), os três últimos não se candi-
dataram. Mantovani com 32 anos de vereança não compareceu à
sessão e Jama, como lhe foi habitual, chegou atrasado (o discurso
do prefeito já havia acontecido).

Presente também à sessão, o deputado estadual Paulo Alexan-
dre Barbosa (PSDB) ao lado do pai Paulo Barbosa que se despedia,
após o discurso do prefeito Papa, também se pronunciou. O vere-
ador eleito Adilson Júnior (PT) também acompanhou a sessão his-
tórica.

Diplomação
Nesta quinta-feira (18), termina o
prazo para a diplomação dos pre-
feitos, vice-prefeitos e vereadores
eleitos no último pleito, cuja pos-
se será em 1º de janeiro/2009.Na
Baixada Santista a programação é
a seguinte:
Bertioga – os eleitos foram diplo-
mados ontem (17), no Sesc; posse
Cubatão – (18), 14h, no Bloco Cul-
tural da Cidade junto à Prefeitura
Guarujá – (18), 16 h, na UNAERP
– Bairro Enseada
Itanhaém – os eleitos foram di-
plomados na última segunda-feira
(15) na Câmara
Mongaguá – a diplomação foi on-
tem (17), na Câmara
Praia Grande – (18), 15 h, na Sala
do Tribunal do Júri.
Peruíbe – (18), 10h, na Câmara
Municipal
São Vicente – (18), 19 h, no Ilha
Porchat Clube
Santos – (18), 19h30 no Salão do
Júri do Fórum Central - Praça José
Bonifácio.
Posse
Em 1º de janeiro, a posse dos elei-
tos: Bertioga, 18h, no Sesc: Cu-
batão, 18h, na Câmara;
Guarujá,10h, no Ginásio Guaybê;
Itanhaém,10h, na Câmara;

AGEM
O novo diretor executivo da Agem-Agência Metropolitana da Bai-

xada Santista, Edmur Mesquita que acumula a função de assessor
especial do governador José Serra, tem vários desafios, mas o maior
deles é manter a unidade dos prefeitos da região, para com eles prepa-
rar a Baixada para a nova fase de desenvolvimento que já se instalou
nas nove cidades. À multidão de políticos de toda a região que lotou a
Associação Comercial de Santos para prestigiá-lo na posse frente à
Agem, Edmur que já dirigiu a  agência (2005/2006) e que agora substitui
Rubens Lara, falecido em março deste ano, ressaltou a necessidade de
chamar o Governo Federal à participação mais direta, com a criação de
um Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)  para as regiões
metropolitanas

Anderson Bianchi/Secom/PMS

Mongaguá, às 19h30,  no centro
Cultural Raul Cortez;  Peruíbe (até
o fechamento da edição não havia
definido horário e local); Santos,
16h, na Câmara; São Vicente, 19h,
no Centro de Convenções.
Até promessa
Para desespero daqueles não elei-
tos ou reeleitos por poucos vo-
tos, a aprovação pelo Senado, da
Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) que aumenta o número
de vereadores, até o fechamento
desta edição, ainda não tinha
acontecido. No apagar das luzes,
a PEC discutida a toque de clarim
provocou a crença de muitos polí-
ticos que nos últimos dias se ape-
garam a tudo que é santo, inclusi-
ve com promessas pra lá de estra-
nhas, como a do candidato que
prometeu se arrepender de todas
as maldades que tenha feito e pas-
sar uma noite subindo e descen-
do a escadaria do Monte Serrat.
É esperar para ver.
Aprendizado
Reeleito, o vereador santista Ma-
noel Constantino (PMDB), líder do
prefeito Papa na Câmara, disse que
o aprendizado que esta responsa-
bilidade lhe trouxe foi enriquece-
dor. “Aprender a lidar com a oposi-
ção, com as interrogações e pro-

vocações foi uma constante.
Aprendemos o poder do diálogo.
“Foi um grande exercício, daque-
les que não nos permitiu relaxar,
mas valeu a pena”.
Produtivo
No encerramento da última sessão
desta legislatura, o vereador san-
tista Antônio Carlos Banha Joa-
quim (PMDB) se mostrava satis-
feito com seu trabalho. Reeleito,
Banha diz que o próximo ano será
melhor ainda para Santos. “Com a
atuação do prefeito Papa junto aos
governos Estadual e Federal,
abrindo as portas ao porto santis-
ta, e a descoberta de novas fontes
de petróleo, a expectativa hoje é a
de que Santos se torne a cidade
exemplo em qualidade de vida e
geração de empregos”.

Family Studio

É Natal
A Sociedade de Melhoramentos
do Jardim Rádio Clube, sob a pre-
sidência do vereador Manoel
Constantino, realiza neste sába-
do (20), sua tradicional Festa de
Natal, com distribuição de brin-
quedos às crianças do bairro. A
festa terá início com a chegada de
Papai Noel  e acontecerá das 9 às
17 hora, na Rua Vereador Álvaro
Guimarães, 622.
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SINPROSANTOS

É incrível! Muitas vezes ficamos apreensivos
diante das necessárias obrigações de escrever
para relatar fatos, afirmar verdades, confirmar er-
ros, nunca menosprezando o que se abate dian-
te de fracassos.

O ser humano busca a paz, a verdade, o expandir saber para
sensibilizar quem, alheado da verdade, supõe tudo poder.

Não, não é assim. A conquista nasce do querer, do fazer
para alcançar sucesso tendo como objetivo permanente ajudar
quem precisa.

Quando nos encontramos bem, temos a obrigação de divi-
dir nossas alegrias com Amigos, Companheiros, Mãe, Pai, Ir-
mãos?

Se todos sentem-se bem, a paz, a alegria, o sorriso perma-
nece em nossos lábios.

Viver é ajudar, animar, provocar o bem:
Acreditem.

Rodnei e Robson, ladeados por outros sindicalistas

Paulo Passos

Preocupado com o desperdí-
cio de água, o presidente da Sa-
besp, Gesner José de Oliveira Fi-
lho fez recentemente, um apelo à
população da Baixada Santista
que recebe durante a temporada
de verão um número de turistas
cada vez maior, para que use o lí-
quido, somente o necessário.

A preocupação maior é com o
período entre Natal e Ano Novo,
sendo que os dias considerados
críticos estão entre 26 de dezem-
bro a 5 de janeiro.O apelo  aconte-
ceu durante reunião com repre-
sentantes da rede hoteleira, soci-
edades de melhoramentos e síndi-
cos. Para conscientização da po-

ÁGUA

Sem desperdício não faltará

Estiva -  Rodnei Oliveira da Sil-
va, foi reeleito pela terceira vez
para a presidência do Sindicato
dos Estivadores de Santos, São
Vicente, Guarujá e Cubatão. Em
seu discurso, Rodnei  reafirmou  o
compromisso de luta pela manu-
tenção de todos os estivadores
como avulsos. A posse da nova
diretoria está marcada para 2 de
janeiro.

Sintraport  - No Sindicato dos
Operários e Trabalhadores Portu-
ário, a categoria também recondu-
ziu o presidente Robson Apoliná-
rio à presidência. A exemplo de
Rodnei, nos Estivadores, Apoliná-
rio foi reeleito pela terceira vez
consecutiva. Para a próxima ges-
tão, a prioridade é a qualificação
da mão de obra dos trabalhadores
avulsos.

Sindical

pulação fixa e de turistas, a Sabesp
distribuirá até o final do ano, um
milhão de panfletos informativos
com dicas para economizar água.

O uso racional da água se faz
necessário para evitar que falte,
especialmente em regiões com
maior número de visitantes, lem-
brou o presidente da empresa.

Dicas
• feche o chuveiro ao se ensa-
boar
• feche a torneira enquanto es-
cova os dentes
• limpe os restos de comida da
louça antes de lavá-la
• não use o vaso sanitário como
lixeira ou cinzeiro e mantenha a
válvula da descarga regulada
• use balde para lavar o carro
• use vassoura e não mangueira
para lavra a calçada ou quintal
• use regador para molhar plan-
tas e não mangueira
use a água da máquina de lavar
roupa para lavar o quintal

Cinema, futebol com os amigos
e outras atividades voltadas ao
lazer, até o prazer contemplativo
no doce far nienti  dos finais de
tarde no Gonzaguinha,  aos pou-
cos estão ficando para trás e trans-
formando a vida do jovem estu-
dante  de Direito, Caio de Gouveia
França de 20 anos.

Eleito vereador pelo PSB, com
8097 votos, Caio França, o mais jo-
vem a ocupar uma cadeira na pri-
meira Câmara das Américas, São Vi-
cente, tem uma rotina bem diferen-
te da que lhe era peculiar.

O lazer foi substituído (pelo me-
nos temporariamente). Agora, ao in-
vés das tardes de futebol, debruça-
se sobre temas políticos, regimento
interno da Câmara, leis e infindáveis
caminhadas, não para manter o pre-
paro físico, mas para conhecer as
reais necessidades da população vi-
centina e a realidade da cidade, por-
que a partir de 1º de janeiro próximo,
deixará de ser um jovem comum para
assumir a responsabilidade de re-
presentar, e bem, a cidade onde seu
pai, o deputado federal Márcio Fran-
ça, mudou conceitos e deu um ríti-
mo progressista.

Inevitável será a comparação
com seu pai, o deputado federal
Márcio França que tal qual o filho,
fez Direito, foi presidente do Cen-
tro Acadêmico “Alexandre de Gus-
mão” e na década de 80 foi eleito o
vereador mais jovem da cidade, de-

São Vicente

pois prefeito. Mas este é um desa-
fio que Caio não teme enfrentar.

“Claro que recebi toda influência
do meu pai para ingressar na políti-
ca. Me espelho nele, mas farei o meu
trabalho. A realidade hoje é outra”,
diz o vereador eleito cujas primeiras
ações no Legislativo serão voltadas
para a área continental , trabalhos so-
ciais, aposentados e jovens, já ten-
do em mãos, projeto para solicitação
ao prefeito Tércio Garcia, de uma Se-
cretaria da Juventude.

Caio França que já está com equi-
pe completa, tem no ex-vereador
Luiz Antônio dos Santos, coorde-
nador de seu escritório e do futuro
gabinete, conhecimento geral da re-
alidade vicentina e habilidade para
lidar com todos os segmentos.

Caio França: “São Vicente
ainda precisa de muita coisa,
principalmente na área da
saúde  e é neste setor que temos
que redobrar  a ação política”

Gustavo Gomes

E nestes 21
anos procura mos-
trar aos leitores, a
realidade dos fa-
tos sem maquia-
gem, mas de forma
direta sem omissão
e sem sensaciona-
lismo. Graças a
participação de
seus colaborado-
res e colunistas,
pode apresentar os fatos de ân-
gulos diferentes dos focados por
seus redatores, contribuindo para
que os leitores tenham uma visão
diferenciada destes fatos.

Do primeiro número publica-
do em novembro de 1987 até
aqui, muita coisa mudou na ci-
dade de Santos e região, mas não
mudou o compromisso do Espa-
ço Aberto para com os leitores.
Escapou da mortalidade infan-
til que sempre ataca os novos

Espaço Aberto chega à maioridade
veículos, disse o
colunista e amigo
Carlos Pinto refe-
rindo-se “aos vin-
te e um anos de
batalhas, de suor
e lágrimas, de
alegrias e triste-
zas, componentes
exponenciais de
um jornal que se
preze” (sic)

Completamos maioridade
junto com os colaboradores: Il-
defonso Paz Dias, Jorge do Val-
le, Roberto Paulino, Carlos Pin-
to, Isaltino Fernandes, Toni-
nho Madrugada, José Dias
Herrera, Alberto Marques, Vera
Lúcia Corrêa, Eduardo Filetti e
mais recentemente Silvia Hele-
na. Impossível não ressaltar
essas participações, algumas
iniciadas naquele novembro de
1987.

Para anunciar
no Espaço Aberto

Ligue (13)

3219-1296

Desafios ao jovem vereador
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O Rotary Club de São Vicen-
te, presidido por Carlos Eduar-
do Estevam Torci em festiva que
outorgou ao prefeito vicentino
Tércio Garcia, o titulo de Sócio
Honorário, homenageou o ve-
reador eleito, Caio França com
a medalha Paulo Harris, a mais
alta comenda do Rotary Inter-
nacional.

SESI

Em um de suas s tradicionais
reuniões com café da manhã, o
RCI Santos-Noroeste, sob a pre-
sidência de Matheus Guimarães
Cury, foi muito especial em uma
das manhãs de novembro, quan-
do foi empossado o novo mem-
bro do clube, o recém-eleito ve-
reador santista Adilson dos San-
tos Júnior e realizada palestra  do
deputado estadual Luciano Ba-
tista (PSB) que apresentou as
principais conquistas em um ano
e oito meses de mandato.

Palestra - “Uma das princi-
pais lutas como deputado, foi
garantir a descentralização dos
serviços de saúde na Baixada e
Vale do Ribeira. Havia uma filo-
sofia de concentrar tudo em San-
tos, prejudicando a população
das outras cidades e os próprios
santistas. Estamos mudando
isso, levando serviços que hoje
só existem em Santos, para o Li-

No período de férias escolar o
setor cultural do Sesi/Santos en-
tra em férias, retornando em feve-
reiro com o projeto Viagem Cultu-
ral e com inscrições para o curso
de teatro.

Neste período, as atividades
esportivas são ampliadas, com
vários eventos voltados para as
crianças. Esporte e lazer todos os
dias. Maiores informações pelo
telefone 3203-4966.

RCI São Vicente

RCI Santos-Noroeste

Posse e palestra em café da manhã

Marcel Cordela

Divulgação

toral Sul e Vale”.
Com esta proposta, Batista já

garantiu a construção de um hos-
pital com 50 leitos no Humaitá
(SV), cujas obras terão início no
próximo ano. E dois Ambulatóri-
os Médicos de Especialidades
(AME) em Praia Grande e outro
no Rio Branco (SV), com obras a
serem iniciadas em 2009.

“São ações que permitirão
que a população da Área Conti-
nental de São Vicente, de Praia
Grande e de todo o Litoral Sul
não precise mais vir até Santos,
melhorando o atendimento para
todos”. Revelou o deputado lem-
brando que a próxima etapa será
a construção de um AME no Vale
do Ribeira.

Outra iniciativa importante
foi a liberação de uma emenda de
R$ 1,3 milhão para a construção
de um hospital em Peruíbe (90 lei-
tos) e mais R$ 700 mil em emen-

das parlamentares para reforma
e ampliação das unidades mis-
tas de saúde de Iguape e Cana-
néia.

Luciano Batista , ex-vereador
vicentino, presidente da Câmara
por seis anos consecutivos, fa-
lou também sobre  emenda no
valor de R$ 500 mil para a urba-
nização do entorno da Vila Bel-
miro, melhorando a circulação
nas ruas em volta do estádio do
Santos Futebol Clube, que está
entre os cinco principais pontos
turísticos do Estado.

Posse - O radialista e publici-
tário Adilson Júnior, eleito vere-
ador em Santos para a legislatu-
ra 2009/2012 , morador na Zona
Noroeste é o mais novo membro
do clube, onde foi recebido com
festa pelos companheiros e con-
vidados, entre eles o presidente
do RCI Santos-Vila Belmiro, Ed-
son Carvalho Menezes.

Deputado falou das ações em prol da Baixada Santista

Férias: lazer gratuíto na área esportiva do Sesi
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Ildefonso Paz Dias

Fala
Professor

*Ildefonso Paz Dias - Presidente do
Sindicato dos Professores de Santos,
Baixada e Litorais Norte e Sul.

Saudades
Desculpe-nos usar este

Espaço para falar de aconte-
cimento que só deveria ser de
nossa família.

A ousadia esta na neces-
sidade de falarmos do Amor
aos que partem.

Deolinda Araújo Dias fa-
leceu – minha Mãe – chegara
aos noventa e dois anos de
idade.

Teve um tombo internou-
se na Beneficência Portugue-
sa de Santos, onde recebeu
todo carinho, atenção, cuida-
dos técnicos que duraram
dois meses e meio.

O carinho que com ma-
mãe tivemos, a preocupação
de acertar tecnicamente tudo
que provocasse melhora foi
permanente.

Sem desrespeitar outras
entidades a Beneficência Por-
tuguesa de Santos compro-
vou sua eficiência no trato,
atendimento de suas funcio-
nárias e médicos, pessoas no
atendimento técnico, preocu-
padas em cada momento,
sempre em busca do neces-
sário para salvar mamãe.

Infelizmente chegou o dia
e Jesus a esperava.

Mamãe partiu, porém dei-
xou sua palavras, seus cari-
nhos aos filhos e netos, seu
exemplo de dignidade, seu
sacrifício e todo zelo pelos
filhos que nasceram foram
educados, formaram-se e
continuaram trabalhando para
o bem.

Mamãe foi ao encontro de
Jesus e nós a veremos sem-
pre séria, digna, amorosa e
enérgica.

Uniram-se novamente:
Mamãe e Papai,
DEOLINDA  DE  ARAÚJO

DIAS
ARMANDO CÉSAR DIAS

Cubatão – A Secretaria Muni-
cipal de Educação de Cubatão con-
quistou certificado inédito entre as
prefeituras brasileiras, a certifica-
ção ISO 9001, versão 2000, conce-
dida pela empresa Germanischer
Lloyd Services. A certificação ates-
ta a Gestão de Qualidade do Ensi-
no Fundamental e isso foi possí-
vel graças a parceria firmada entre
Prefeitura e Cosipa através da qual
profissionais realizaram treinamen-
tos e coordenaram diversas ações
para melhorar o ensino na Cidade.
A certificação tem validade para
três anos.

Curtas

Criador da Embra-
er, ex-ministro da Infra-
estrutura, ex-presiden-
te da  Petrobrás e ex-
professor do Instituto
de Tecnologia Aero-
náutica (ITA), Ozires
Silva é o novo reitor da
Unimonte. Aos 77
anos Ozires aceitou o
convite por acreditar
no projeto da institui-
ção. Dias após a posse, o reitor
visitou o prefeito santista João
Paulo Papa ocasião em que falou
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UniSantos
Professor da Faculdade

de Direito da Unisantos, des-
de 1956, Francisco Prado de
Oliveira Ribeiro (que ocupou
diversos cargos nos gover-
nos municipal (Santos) e do
Estado de São Paulo, entre
eles, vice-prefeito (1965-
1969), secretário de Estado da
Habitação e Secretário de
Empregos e Relações do Tra-
balho do Estado de São Pau-
lo), recebeu o título de Pro-
fessor Emérito em concorri-
da solenidade realizada no

auditório Santa  Bakita.  A outorga foi entregue pela reitora Maria Helena
Lambert e pelo bispo diocesano de Santos, Dom Jacyr Braido.

Reitora Maria Helena Lamberti,
D. Jacyr e Francisco Prado

Divulgação

A direção da Universidade
Santa Cecília homenageia nesta
quinta-feira (18), alunos e profes-
sores premiados em diversos con-
cursos, inclusive nacionais, reali-
zados em 2008. A homenagem será
às 11 horas, no Auditório do Blo-
co E (Rua Oswaldo Cruz, 266).

Perdigão – Os estudantes Ga-
briel Moura, Felipe Ribeiro dos
Santos e Tatiane de Freitas Farias,
do 4º ano de Publicidade e Propa-
ganda , foram os vencedores do
29º Concurso Universitário de
Campanhas Publicitárias, com o
TCC (Trabalho de Conclusão de
Curso)  “Pizza cone Perdigão”,
uma extensão da linha criada para
a empresa Perdigão.

Chalés - Com o objetivo de in-
centivar moradores e proprietári-
os de chalés à preservação dos
imóveis, considerados patrimônio
histórico, o arquiteto  Rodolfo Fer-
reira apresentou seu projeto em
seminário nacional sobre preser-
vação e meio ambiente, na Univer-
sidade São Francisco em Itatiba.

Professor de Marcenaria, Ro-

Alunos e professores da Unisanta
se destacam em eventos nacionais

que a cidade vive um
momento impar com o
setor de petróleo e gás
e que o santista deve
estar atento e se pre-
parar para o desenvol-
vimento a partir da ge-
ração de novos empre-
gos e para isso é preci-
so conhecer e se atua-
lizar, lembrando que a
Unimonte está atenta

às mudanças, razão pela qual criou
o Curso de Engenharia de Petró-
leo e Gás.

Unimonte

dolfo mostrou  a importância dos
chalés, estilo de edificação trazi-
do para Santos  pelos imigrantes
portugueses. Identificou 50 mora-
dias nos morros de São Bento e
da Penha (Santos). Na cartilha a
ser produzida, explica em lingua-
gem simples e com desenhos,
como as pessoas podem preser-
var o imóvel fazendo a manuten-
ção sem prejudicar o estilo da
construção.

Postura corporal - A profes-
sora Jecilene Rosana Costa que
desenvolve trabalho com postura
em crianças, adolescentes e adul-
tos, recebeu o prêmio Top Fisio
pelo destaque na área de Podo-
posturologia (área da Fisioterapia
que envolve avaliação e tratamen-
to da postura corporal).

Segundo Jecilene, o corpo pos-
sui uma linguagem própria para
avisar que há algo errado sendo
que na maioria das vezes, a dor é a
maneira que encontra para dar o
aviso.  A dor nas costas é um exem-
plo. Como corpo e mente estão in-
terligados é importante aprender

a maneira correta de dormir, carre-
gar objetos e sentar entre outras
atividades diárias e isso deve acon-
tecer desde a infância.  Natural-

mente outros fatores, inclusive
emocionais, interferem na postura
e consequentemente na vida sau-
dável.

Estudantes de
Publicidade venceram
prêmio nacional

Rodolfo ensina como
preservar  os chalés
de Santos

Professora Jeceline
ensina postura
corporal

Fotos: Divulgação
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Cursos Jurídicos -A unidade de
Santos dos Cursos Jurídicos Mar-
cato (Av. Ana Costa, 59, sala 12)
com aulas via satélite, está com ins-
crições abertas para turmas/2009
para diversos cursos preparatórios
para as carreiras judiciária, fiscal, de
delegado e agente federal, bem como
para cursos de reciclagem em Direi-
to Civil e Processo Civil e Direito
Penal e Processo Penal.  Ex-alunos
estão isentos de matrícula e têm des-
conto de 15% nas parcelas. Maiores
informações pelos telefones 3221-
3080 e 3221-5999 ou pelo site
www.cursosmarcato.com.br



Espaço Astral
Silvia Helena

SAGITÁRIO

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

Período solar:

De 23/11 a 21/12
Elemento: fogo
Pedras de proteção:
Topázio e Sodalita
Planeta regente: Júpiter
Palavras chaves: jovial, otimista, ver-
sátil, de mente aberta
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Nas Bancas

O sagitariano precisa se sentir livre
pois não consegue suportar a mais leve
sensação de claustrofobia, seja física ou
emocional. O simbolismo que mostra o
emblema de Sagitário, uma seta aponta-
da, visando o alvo, mostra o seu sempre

Tal qual sua simbologia que é a cabra
montanhesa, tem ambição de chegar ao
topo da montanha, mas com calma e paci-
ência. Pessoa de poucas palavras, comen-
tários secos, um tanto sombrias e ao mes-
mo tempo engraçadas. São pessoas dig-
nas de confiança e que muitas vezes se

movimento e aventura. Sua vida para fazer
sentido precisa conter desafios.

Amor o sagitariano precisa de uma vida
sexual animada e inventiva, pois para ele
não é fácil se adaptar a uma vida muito pre-
sa, e o ciúme  da pessoa amada pode acabar
rapidamente sua afeição, portanto para
quem ama um sagitariano saiba respeitar a
sua liberdade.

Vida profissional - quando entra numa
carreira, sua ambição faz com que chegue
ao topo; os idiomas são um campo impor-
tante para o  sagitariano, pela sua tendên-
cia a viajar e buscar desafios em outros pa-
íses.

CAPRICÓRNIO
Período solar:

De 22/12 a 19/01
Elemento: Terra
Planeta regente: Saturno
Pedras protetoras: Ônix e Quartzo fume
Palavras chaves: determinado, ambici-
oso, cuidadoso e perseverante

excedem nas responsabilidades.
De mente extremamente racional e sé-

ria, tem grande habilidade ao planejar cada
detalhe o que lhe confere a imagem de frio
e calculista. Por querer sempre cumprir sua
meta, fica sujeito a depressão, portanto
deve entender que tem limites como qual-
quer ser humano. No amor pode ter falha
de comunicação devido a timidez ou por-
que considera os negócios mais impor-
tantes. Tende a ser um solitário.

Na carreira profissional precisa de se-
gurança e um pagamento certo, por isso
faz progresso regular, mas com calma che-
ga, ao topo, seu grande objetivo.

O Negro na His-
tória de Santos -
de autoria do his-
toriador e jornalis-
ta J. Muniz Jr., o
livro é uma sínte-
se da história e da
importância do
negro na evolução
de Santos. Do negro escravo ao reina-
do do rei Pelé, a obra mostra a passa-
gem de negros ilustres nascidos em
Santos ou que nela projetaram seus
nomes. Muniz, um dos maiores co-
nhecedores de Carnaval no país, autor
de livros sobre o mundo do samba e
histórias do carnaval santista, aceitou
o desafio do colega Ubirajara Chagas,
membro do Conselho da Comunidade
Negra e como ele, integrante do mun-
do do samba, e dedicou-se por um bom
período à pesquisa sobre a trajetória
do negro na Cidade. Lançado pelo Ia-
cacesp – Instituto Cultural de Artes
Cênicas do Estado de São Paulo, o li-
vro pode ser encontrado na Livraria
Realejo - R$ 25,00.
Coletânea de Imprensa - Educação
e Jornalismo são duas grandes paixões
do pedagogo Jorge Rodrigues do Valle
que em seu mais recente livro, aborda
as duas áreas. “Coletânea de Impren-
sa” reúne e comenta muito do que se
publicou, inclusive textos de sua au-

Livros

Entre Lençois – filme do diretor
colombiano Gustavo Nieto Roa rea-
cende a discussão sobre a nudez no
cinema. Conta a história de Paula e
Roberto, um casal que se conhece na
balada e vai parar em um motel onde
passa a noite. Ele acaba de sair de
uma relação fracassada e ela, prestes
a se casar. Estrelado pelos atores glo-
bais, Reynaldo Gianecchini e Paola
Oliveira, o filme como era esperado,
gerou muita polêmica não pelas ce-
nas calientes, mas pela nudez dos
protagonistas.

No pré-lançamento do filme, em
entrevista coletiva, os atores Reynal-
do Giannechini e Paola Oliveira fala-
ram sobre a polêmica levantada com
o filme, principalmente após as críti-
cas do ator (também global) Pedro
Cardoso, à nudez na telona, não es-
pecificamente deste filme, mas no
geral.

Na ocasião, contrastando com a
timidez de Paola Oliveira, Gianecchi-
ni que durante as filmagens dispen-
sou o tapa-sexo, preferindo filmar
pelado (afirma que o tapa-sexo inco-
moda e é mais constrangedor que a
nudez), falou sobre a exposição do
ator. “Desde que a nudez não seja gra-
tuita não vejo problema em me expor

Cinema

e em “Entre Lençóis” ela é justificá-
vel. Afinal o que menos se pensa em
esconder quando se está num motel é
a nudez”.

Paola que filmou com tapa-sexo,
sentiu-se constrangida na pré-estréia
e ao contrário do colega, não escon-
dia a preocupação com as críticas.

Fotos: Divulgação
toria na Imprensa
da Baixada Santis-
ta nos últimos
anos. Autor de
inúmeros artigos
publicados em jor-
nais diversos, Jor-
ge do Valle faz uma
abordagem evi-
denciando o ponto de vista do educa-
dor. Interessante a estratégia usada para
chamar atenção para o educar e  o in-
formar em tempos de tecnologia rápi-
da e imediatista. Da editora Temática,
pode ser encontrado na Livraria Mar-
tins Fontes – R$ 15,00.
Textos Esquizói-
des e Notícias do
Homem Mínimo
–  do jornalista
Augusto Sampaio,
o livro é o questi-
onamento sobre a
identidade do ho-
mem como ser,
pairando principalmente naquele que
o autor considera o homem mínimo,
aquele que toma por perspectiva o es-
paço que vai apenas do seu nariz ao
chão. Um misto de crônicas  disfarça-
das em textos amargos para em segui-
da cair na busca da identidade do ser, a
obra é uma busca da própria identida-
de literária de Augusto Sampaio, um

dos pseudônimos de Edson Augusto
Sampaio, o Edson Pipoca. Editora -
R$ 25,00.
Santos - Um olhar sobre a cidade –
Três jornalistas se uniram para mos-
tra o  desenvolvimento e as belezas de
Santos. Com patrocínio da Prefeitura
de santos, Comgás, Sabesp e Telefô-
nica o livro mostra a Cidade,  através
de 160 fotos de Ernesto Papa  estam-
padas em  186 páginas  com texto de
João Batista Mendes Neto e edição
de Juan Esteves. Publicado pela Im-
prensa Oficial do Estado de São Paulo
– R$ 90,00
Vencendo o pas-
sado – é o título
do novo romance
de Zibia Gaspa-
retto, ditado pelo
espírito Lucius.
Ambientado na
cidade de Bebe-
douro e na capi-
tal paulista, conta a história de Caro-
lina e Sérgio que enfrentam as impo-
sições das famílias para assumirem
seu relacionamento. Da Editora Vida
& Consciência, com 400 páginas  é o
33º livro da autora que aos 82 anos,
através de suas histórias inspiradas
pelos espíritos desencarnados, atrai
milhões de leitores. Em todas as li-
vrarias brasileiras.

Pense Leve, a revista que
ajuda a emagrecer com saúde;
Cláudia, com sugestões de
pratos, decoração e moda para
Natal e Ano Novo; VIP mos-
tra detalhes da  miss mais tele-
visiva do Brasil, Natália Gui-
marães. Estilo tem na capa a
louríssima  Carolina Dieckmann e tudo
sobre o mundo da moda. Gloss, a re-
vista que cabe na sua bolsa tem Fer-
nanda Lima na capa e dentro, um mun-
do de informações básicas para o dia a

dia fashion, inclusive, o gato Reynal-
do Gianecchini, muito à vontade la-
vando louça.

Viagem e Turismo, com os me-
lhores roteiros para você programar

2009. Imperdível está a
SUPER Interessante e o
intrigante tema: Quem es-
creveu a Bíblia? Casa
Cláudia, sempre especial
tem combinação de cores e
dicas para receber bem os
convidados e a semana

CARAS, com celebridades nacionais
e internacionais e naturalmente, o
show de Madona, no Rio de Janeiro.
Todas nas bancas à sua espera e na
redação por cortesia da Dimare

Reconhecimento – Idealizador
do Curta-Santos, festival de filmes
curta-metragem que  atrai para San-
tos diretores, atores e produtores de
vários países, o produtor cultural
Toninho Dantas (foto), teve seu tra-
balho em prol da cultura santista re-
conhecido pela Câmara de  Santos
que o homenageou com a Medalha
de Honra ao Mérito Brás Cubas. A
homenagem ocorrida em novembro,
foi iniciativa da vereadora Suely
Morgado.
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Turismo

O Radar Esportivo
comandado pelo Capitão
Paulo Alberto, de segun-
da à sexta-feira, das 18 às
20 horas e aos sábados,
das 13 às 15 horas, pelas
ondas da Rádio Cacique AM, men-
salmente premia o jogador do San-
tos Futebol Clube escolhido pela
crônica esportiva como o destaque
do mês. O prêmio tem apoio Jornal
Espaço Aberto e PMT.

Destaques - Roberto Brum foi
o escolhido no mês de novem-
bro. Ele nasceu em São Gonçalo
(RJ) e apesar de muito jovem (20
anos), já passou por duas equi-
pes européias: Acadêmica e
Sporting de Portugal,  ao rece-
ber o troféu disse que sempre foi
bem aceito nos clubes pelos

quais passou, mas no Santos se
sente mais tranqüilo.

O destaque de outubro foi o
zagueiro Rodrigo Souto, que re-
cebeu o Troféu Destaque do Mês
pela segunda vez. O prêmio foi en-
tregue por  Fernanda Tavares, da
TV Lance em manhã de treino no
Centro de Treinamento do Santos.

 Não podemos deixar de res-
saltar a recente visita que o comu-
nicador santista Luciano Faciolli,
atualmente na TV Record fez à
equipe do Radar Esportivo

Residindo na Capital, mas com

família e amigos em San-
tos, Faciolli aos 42 anos,
hoje homem de televisão,
tem o radialismo no san-
gue.  Trabalhou nas rá-
dios Clube, Tribuna e

Guarujá, depois em São Paulo, fez
Tupi, Jovem Pan e Record.

Roberto BrumRodrigo Souto, mais uma vez destaque

Fotos: Divulgação

Lazer e conforto no
Canto da Floresta

O Canto da Floresta Re-
sort, em Amparo, instalado
em uma área de um milhão
de metros quadrados, com
completa infra-estrutura para
atender ao turista de negócio
e à família, oferece além da
exuberante beleza da nature-
za, com bosques, lagos, rio e
montanhas, oferece confor-
to e requinte para suas férias
ou fim de semana.

Todos os dias são especiais no
Canto da Floresta, onde a gastrono-
mia é sempre uma grande atração. E
tudo começa na escolha dos alimen-
tos de forma a garantir o consumo
de produtos naturais.

A cozinha é um território espe-
cial no resort, onde são utilizados
ingredientes orgânicos (hortifruti),
carnes sem hormônio e água mineral
no preparo dos pratos, aprovados
pelos paladares mais exigentes.

O hotel possui piscinas, qua-
dras de tênis, de squash e de vô-
lei; campo de futebol society, sau-
nas (seca e a vapor), boutique,
home theater com videokê,  pesca
ecológica, horta orgânica e parque
místico.

Disponibiliza ainda trilhas, ca-
choceiras, moutain bikes, passeio à
cavalo.

Localizado no Circuito das Águas,
o Canto da Floresta Resort, para faci-
litar a vida dos turistas, possui heli-
ponto e oferece transfer de van, carro
e helicóptero. Para reservas no Canto
da Floresta Resort, localizado em Am-
paro a poucos quilômetros da capital
paulista, o telefone é 0800 7077050.

A atriz Cynthia Falabella,
vencedora do prêmio Crystal
Lens, do Miami Brazillian Film
festival 2008, pela atuação em
“5 Traços de uma Quase
História”, em recente passa-
gem por Praia Grande, com o
espetáculo infantil “Jeca
Voador” declarou seu amor ao
teatro infantil.

Marcelo Rodrigues

Renato Di Renzo e  Cláudia
Alonso, diretores do Orgone
Grupo de Arte, que em
novembro comemorou 21 anos
de fundação, se preparam para
participar do VII Festival
Nacional de Teatro Especial, em
março de 2009, na cidade de
Abrantes, em Portugal.
Festejando a maioridade, o
Orgone conquistou o Prêmio
Cultura e Saúde dos Ministérios
da Cultura e da Saúde que
reconheceram o trabalho de
inclusão pela arte.

Andressa Luzirão

Alan Lopes

O Cônsul
da França em

Santos,
Cláudio

Loureiro e sua
Nanci em

recente noite
festiva na

cidade

* Neste sábado (20), a tradicio-
nal festa de Natal no Clube Tri-
canas de Coimbra, sob a batuta
do presidente Jorge Rodrigues do
Valle, contará com a participa-
ção da fadista Marli Gonçalves.

* Rubens Forte (Erre) e Nil-
son Regalado, presidente da
Regional do Sindicato dos Jor-
nalistas, lembrando que a tur-

ma do extinto jornal Cidade de
Santos, volta a se reunir neste
sábado (20), a partir das 13
horas, na Praia do Boqueirão.

* Nesta quinta-feira (18), às
19h, no teatro Rosinha Mas-
trangelo, a escolha do casal
Cidadão e Cidadã Samba/2009
de Santos. A rainha e a prince-
sa serão eleitas em  janeiro. Os
escolhidos integrarão com o

Rei Momo Baby, a Corte Car-
navalesca/2009 de Santos.

* Embaixador Universal da
Paz, o poeta Antoine Lasca-
ni, em março de 2009, embar-
ca para França, onde será
homenageado pela Academia
de Letras de Paris. Autor de
milhares de poemas, Lascani
detém  o título de Cônsul dos
Poetas do Mundo.

Sorteio - Em breve o Radar
Esportivo sorteará cinco exempla-
res do mais recente livro de Sylvio
Ruiz, “Preto no Branco”, rechea-
do de informações e doces lem-
branças do “peixe”. Para concor-
rer, basta enviar e-mail para
espacoaberto@litoral.com.br
colocar nome e endereço completo.

(Sylvio Ruiz, o Autêntico, especial
para o Espaço Aberto)
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Carlos Pinto

* Carlos Pinto – Jornalista e Presiden-
te do ICACESP

Com a decisão do STF de definir
normas para a demarcação das terras
indígenas, inclusive a famigerada de-
marcação contínua que só atende aos
interesses escusos de ONGs interna-
cionais, o Governo Federal prepara
decreto onde essas ONGs e os “mis-
sionários” alienígenas infiltrados na
Amazônia, terão restrições em suas
atuações.

Torna-se desnecessário relatar
aqui, as denúncias de fraudes técni-
cas que envolvem tal processo. Já
foram por demais explicitadas na
imprensa. O que temos que nos pre-
caver, é até onde tal decisão fere os
postulados da soberania nacional.
Todos sabemos que as 300 mil
ONGs que atuam na Amazônia, es-
tão a serviço de nações estrangei-
ras, atuando na pirataria da nossa
biodiversidade, no contrabando dos
nossos minérios, diamantes, ouro,
prata, e tantas outras riquezas que
o solo brasileiro produz.

Nenhuma delas se interessa pela
situação da seca no nordeste brasi-
leiro, na miséria de nossas favelas,
na falta de saneamento básico em
grande parte do território nacional.
O interesse delas está deliberada-
mente na cobiça de nossas riquezas
minerais, tal qual aconteceu no pe-
ríodo do Brasil Colônia.

Relembro que ao assumir a pre-
sidência da Rússia, Vladimir Puttin
teve como uma de suas primeiras
medidas, uma investigação criterio-
sa sobre as atividades de milhares
de ONGs que pululavam naquele
país. Após constatar os desservi-
ços prestados pela maioria delas,
simplesmente as riscou do mapa,
deixando apenas 13 mil que realmen-
te, efetuavam trabalhos dedicados à
sociedade soviética.

Está na hora do governo brasi-
leiro adotar medidas idênticas. Rea-
lizar criteriosa investigação sobre
todas essas ONGs que atuam em
solo brasileiro e, em se comprovan-
do atividades contrárias ao interes-
se nacional, simplesmente riscá-las
do mapa também. Tais organismos
devem estar de acordo com a legis-
lação vigente no país.

E isso deve começar em cada
município brasileiro. Se qualquer en-
tidade de classe deve obedecer à le-
gislação vigente no país, porque al-
gumas dessas ONGs não estão afe-
tas a essa mesma legislação? Jun-
tam-se cinco gaiatos em uma esqui-
na, e resolvem montar uma ONG
para perturbar o sossego de quem
trabalha, até porque eles não tem o
que fazer. Está na hora de colocar
um basta nessa anarquia.

Prestando
desserviços

Em sua 17ª edição o projeto
O Show de Verão é Você, que
reúne milhares de pessoas nas
areias de Praia Grande que duran-
te o mês de janeiro assistem aos
vários shows, com a participação
de artistas de sucesso nacional e
internacional, neste ano será rea-
lizado no Bairro Mirim.

A mudança do local do even-
to, antes no bairro Campo da Avi-
ação, atende a exigências do Mi-
nistério Público, Ibama e SPU para
a não realização de shows na areia.
Mas a mudança foi boa, segundo
o secretário de Cultura de Praia
Grande, Manoel Carlos Peres, o
Cartola, em virtude do espaço que
possibilitou também a instalação
de um Parque de diversões e am-
plo estacionamento.

Estão programados 19 shows,
de quinta a domingo, sempre a

Em Praia Grande
“O Show de Verão é Você”

Praia Grande receberá entre vários artistas, o grupo Sorriso
Maroto e Wanessa Camargo

partir das 22 horas, iniciando com
o réveillon.

 LFS Boccato
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PROGRAMAÇÃO

Dia 31 – Banda Façanha
01 – Jorge & Matheus
02 – Sorriso Maroto
03 – Chimarruts
04 – Batom na Cueca
08 – A Galera
09 – a confirmar
10 – Guilherme & Santiago
11 – a confirmar
15 – Atitude 4
16 – Banda Cheiro de Amor
17 – Art Popular
18 – Inimigos da HP
19 – Alexandre Pires

  (aniversário da Cidade)
22 – a confirmar
23 – Exaltasamba
24 – Wanessa Camargo
25 – Jeito Moleque
30 – Victor & Léo

Moradores das ruas Nas-
cimento e Padre Visconti que
ladeiam a Igreja Santo Antô-
nio do Embaré, passarão Na-
tal e Ano Novo com os trans-
tornos decorrentes da reurba-
nização ao redor da basílica.
Mas em janeiro, com novo vi-
sual, inclusive, com a trans-
formação do pátio frontal da
igreja em uma espécie de bu-
levar, a compensação; um
novo ambiente, seguro e so-
fisticado dará maior visibilida-
de ao local que é referência
turística e religiosa na cidade.

Quem garante é o engenhei-
ro Luiz Antônio Rosa Neto, do De-
partamento de Obras Públicas da
Prefeitura de Santos. Ele justifica o

Obras no Embaré serão entregues em janeiro
SANTOS

atraso na obra prevista para final de
dezembro, em virtude das fortes
chuvas que recentemente atingiram

a cidade. O serviço que inicialmente
seria realizado apenas no entorno
da igreja, foi ampliado para a totali-

dade das duas ruas graças a
mobilização dos moradores
junto à prefeitura. O que os
moradores não esperavam é
que ao final das obras, aque-
les que ficaram com o terreno
mais alto que a rua, terão que
arcar com o custo de adequa-
ção do nivelamento do piso.

A obra inclui a instalação
de balizadores em aço para
evitar o estacionamento de
veículos e colocação de 14
vasos de concreto, novos
postes de iluminação e refle-
tores nas laterais da igreja.
Moradores solicitam à Prefei-

tura o plantio de árvores nos fun-
dos da igreja, uma vez que o local
não possui qualquer vegetação.

Espaço Aberto

Reurbanização no Embaré deverá ser entregue em janeiro


