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Dalai Lama deverá visitar o
Brasil, em setembro.

Esta será a quarta vez que o
líder político e espiritual do Tibe-
te visitará Brasil.

Rumores indicam que Dalai
Lama, aos 76 anos, deverá renun-
ciar às suas funções políticas para

Dalai Lama voltará ao Brasil
dedicar-se apenas ao trabalho es-
piritual.

Nos últimos anos, tem sido
grande os questionamentos por
parte dos jovens tibetanos sobre
as ações do líder com relação à in-
dependência do país. Eles querem
ações mais radicais.

Do exílio em Dharamsala, na In-
dia, onde se encontra desde 1959,
Dalai Lama, diz que está na hora do
Tibete eleger um líder político. Lha-
mo Dhondrus, o 14º dalai lama foi
eleito chefe de estado aos 15 anos
(1950). Pela crença budista ele é a
reencarnação de espíritos que tem

o objetivo de esclarecer a humani-
dade e pela tradição são líderes
políticos e espirituais. Há 51 anos,
independente do severo controle
da China sobre o Tibete, Dalai Lama
prega que os tibetanos devem ter
um líder político dissociado do lí-
der espiritual.
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Quem viu
as planilhas
de custos?

A propaganda é um ardiloso mé-
todo que possibilita ir ao encontro da
necessidade dos homens de serem en-
ganados ou de se alienarem a um ídolo
para o qual transferem suas supostas
melhores qualidades. A criatura huma-
na ama a mentira porque precisa de
sonhos e os propagandistas sabem
muito bem disso.

No caso específico dos políticos,
se sua constante autoglorificação é tão
velha quanto o mundo e parece ultra-
passar a dos demais indivíduos, não
dispensam, contudo, a ajuda dos mar-
queteiros. Entretanto, prefiro como co-
loquei incialmente, usar com relação à
política, a ajuda dos propagandistas,
na medida em que a propaganda obje-
tiva difundir doutrinas e programas.

Foi a partir da Primeira Guerra
Mundial que se deu o uso oficial da
propaganda. Usada de forma sinistra,
repugnante e mentirosa nos sistemas
totalitários, comunista e nazista, não
excluiu nos dias de hoje a manipulação
das opiniões por um indivíduo ou gru-
po a fim de alcançar seus próprios fins.
Transforma-se, assim, a propaganda
numa tremenda arte de manipulação
que induz pessoas a acreditarem no
que não existe. Iludida, a maioria é con-
duzida para desfechos que lhes são
traçados por vontades alheias à sua,
sem sequer perceber o ardil.

A partir da ajuda da propaganda o
político constrói uma imagem na qual
seleciona seus melhores traços, geral-
mente imaginários e plenos de narci-
sismo e, desse modo, se oferece para o
culto de sua personalidade.

Foi desse modo que o raivoso Lula
dos palanques, que manda exterminar
partidos, adora ditadores quando lhe
convém, mostra seu desgosto pela im-
prensa livre, foi transformado para ga-
nhar eleição no “Lulinha paz e amor”,
de terno Armani, barba aparada, dis-

O reajuste das tarifas do transporte coletivo
sempre causa indignação, não simplesmente pelo
aumento pecuniário, mas pela forma como ele é
autorizado.

Em Santos, desde o último dia 20,
a tarifa do transporte municipal ope-
rado pela Viação Piracicabana, passou
de R$ 2,50 para R$ 2,65.

O reajuste foi de 6% e como sempre, foi basea-
do em parâmetros que nem mesmo os vereadores,
legítimos representantes da sociedade, têm conhe-

cimento. Pelo menos é o que dizem.
A Prefeitura de Santos autoriza o reajuste com

base nas famosas planilhas de custos que são
guardadas a sete chaves. Apenas o
óbvio: reajuste dos salários de funci-
onários, despesas gerais, aumento de
combustível, de  peças,etc,etc,etc...
A planilha só é encaminhada aos ve-

readores se eles reivindicarem à Prefeitura. E
quando isso ocorre o encaminhamento é à per-
der de vista.

curso adequado para não amedrontar
capitalistas com a toada revolucioná-
ria da luta de classes. No poder Lula
lembrou Mussolini que desejava “fa-
zer da própria vida sua obra-prima”.

Lula logrou eleger sua sucessora e
imediatamente a propaganda começou
construir a imagem de Dilma Rousse-
ff baseada na reclusão na qual ela pa-
rece se refugiar por, talvez, lhe faltar
aquela tarimba política que faz a delí-
cia das multidões, o raciocínio apto a
responder de pronto às perguntas de
jornalistas e certo grau de bom humor
para compensar a aspereza no trato.
Mas, como num passe de mágica, a
propaganda construiu para Rousseff
a imagem idealizada de uma rainha dis-
tante, romanticamente resguardada em
sua torre de marfim.

Apesar da propaganda, Rousseff
começa seu “reinado” com grandes di-
ficuldades oriundas do governo do qual
participou, sendo que a mais grave de
todas,  a inflação que já galopa de modo
descontrolado.  Em busca de conti-
nuidade Lula acabou largando várias
granadas sem pino no colo da suces-
sora.

Como explicou Celso Ming refe-
rindo-se ao recente pacote governamen-
tal do corte de R$ 50 bilhões, do qual
muitos duvidam da eficácia: “Se agora
fica admitida a necessidade de cortes,
então fica também reconhecida a exis-
tência da inflação de demanda, provo-
cada pela forte geração de renda que se
seguiu à disparada do gasto público com
fins eleitorais, que, por sua vez, gerou
forte descompasso entre procura e ofer-
ta de bens e serviços” (O Estado de S.
Paulo – 11/02/2011).

Rousseff, ex-ministra de Minas e
Energia, tem à frente pesada herança
maldita que inclui apagões que vêm
acontecendo com frequência, sendo
que o último, em 4 de fevereiro,  atin-
giu oito Estados do Nordeste. A ten-
dência é piorar enquanto os brasilei-
ros pagam pela energia um dos preços

mais altos do mundo.
Problemas seríssimos como o dos

aeroportos, da Saúde, da Educação, da
Copa do Mundo com orçamento já
estourado e obras atrasadas, das Olim-
píadas e muitos outros mais, todos
herdados do governo Lula, vão deixar
a “rainha” cada vez mais enfurnada
em seu castelo, restando-lhe o gênero
clássico de apresentação na TV, a alo-
cução, quando o governante monolo-
ga e se dirige diretamente aos teles-
pectadores. O resultado geralmente é
tedioso e medíocre como aconteceu
com recente aparição de Rousseff.

Não há dúvida de que o atual go-
verno tem a marca do continuísmo,
apesar de já ter começado a inevitável
comparação entre Lula e Rousseff.
Note-se que os ministros mais impor-
tantes são os mesmos, reconduzidos
por Lula que já voltou aos palanques
e confirmou sua continuidade na festa
de aniversário do PT ao dizer: “Eu
apenas não estou no governo”. “Mas
sou governo como qualquer compa-
nheiro que está no governo”. “Minha
relação política com Dilma é indisso-
ciável nos bons e nos maus momen-
tos”.

Os companheiros de governo que
estavam na festa de 31 anos do PT
para saudar seu presidente de honra e
desagravar José Dirceu eram os mes-
mos “mensaleiros”, especialistas em
dossiês, governadores e ministros, al-
guns com problemas na Justiça. José
Dirceu, que nunca saiu, diz que volta.
Delúbio também. Todos continuam
prontos para espanar a cadeira onde
Lula pretende se sentar novamente em
2014. Afinal, a propaganda pode per-
suadir a maioria de que ele é o rei bom
e que todas as ruindades ficaram por
conta da rainha má. Esse é o enredo
onde eles continuam.

Profissionais que trabalham no setor de odontologia das
(UBSs) Unidades de Saúde de Santos estão com alta concentra-
ção de mercúrio no sangue.

A denúncia é do vereador santista Braz Antunes Mattos (PPS)
- foto. Ele informou que a contaminação estaria sendo causada,
possivelmente  pelos amalgamadores (equipamento que produz a
liga de metal  com mercúrio usada na restauração dos dentes.

Ele que preside a Comissão Permanente da Saúde da Câmara
de Santos é odontólogo e presidente da Associação dos Cirurgi-
ões Dentistas da Baixada Santista solicitou em caráter de emer-
gência que a Secretaria Municipal de Saúde faça revisão em to-
dos os aparelhos usados nas UBSs.

A denúncia é grave porque o acúmulo de mercúrio no san-
gue pode provocar além de transtornos digestivos, sérios pro-
blemas hepáticos não somente nos profissionais, mas também
nos pacientes. A contaminação já atingiu profissionais nas UBSs
da Aparecida, Embaré e Jabaquara.

Denúncia
Divulgação

Desconfiança
Observador da política cubaten-
se, Zé Refinaria garante que nos
próximos dias uma bomba vai
cair no colo da Mesa Diretora
da Câmara. É questão de tempo.
Certeza
Em São Vicente, a personagem
Índio Peá garante que o deputa-
do estadual Luciano Batista
(PSB) está confiante de que ain-
da assumirá uma cadeira na As-
sembléia Legislativa. Apesar do
número de votos suficiente para
ser reconduzido àquela Casa,
Batista foi retido pela Lei da Fi-
cha Limpa que será votada no
próximo mês. A angústia vai du-
rar mais alguns dias.
Novos voos
Guinado da vereança para assu-
mir o cargo de vice-prefeito de
São Vicente, Rogério Barreto, o
Sargento Barreto (PPS), está co-
tadíssimo para assumir um car-
go no Governo do Estado.

Condesb
A prefeita de Guarujá, Maria An-
tonieta de Brito (PMDB) - foto - é
a primeira mulher a presidir o Con-
desb – Conselho de Desenvolvi-
mento da Região Metropolitana
da Baixada Santista. Eleita pelos
demais prefeitos, Antonieta en-
fatizou sua preocupação para
com a saúde e a infraestrutura da
região, especialmente em virtude
do crescimento populacional em
decorrência das novas perspec-
tivas da região por conta da che-
gada do pré-sal.

Amauri Pinilha/Decom/PMPG



ESPAÇO ABERTO/FEVEREIRO/2011 - PÁGINA 3CIDADES

Com capacidade para 25
pessoas, a Prefeitura de San-
tos entregou a primeira
casa-dia, específica para
atendimento à terceira ida-
de.

Para a disponibilização
desse serviço, a Prefeitura,
através da Seas-Secretaria
de Assistência Social, assu-
miu o Recanto de Idosos
Mãezinha Joana que até de-
zembro do ano passado era
mantido por uma ONG pres-
tes a fechar as portas.

A Casa-dia é um espaço
de conveniência a atenção
social e de saúde a idosos a
partir dos 60 anos semi-de-
pendentes fisicamente e
com renda até dois salários
mínimos.  Eles passam o dia
no local, recebem alimenta-
ção (café da manhã, almoço
e lanche à tarde), participam

Cubatão

Aposentados e pensio-
nistas que residem em Cu-
batão e possuam um único
imóvel e o utilizem como
moradia, tem direito a reque-
rer 50% de desconto no
IPTU de 2012. O mesmo
acontece com os inquilinos
também, aposentados ou
pensionistas, desde que,
neste caso, apresentem o
Contrato de Aluguel, em

Doar sangue salva vidas.
Todos sabem da importân-
cia de um ato simples e in-
dolor que é a doação de
sangue. Esse gesto salva
vidas.

Em Praia Grande os cães
do canil da Guarda Civil
Municipal (GCM) dão exem-
plo de solidariedade, doan-
do sangue e salvando a vida
de outros animais. A cada 90
dias eles doam aproximada-
mente 500 ml do líquido.

Estes cães são doadores
desde 2005, explica o inspe-
tor do canil da GCM, Wag-
ner Geraldo da Silva, escla-
recendo que dos treze cães
do canil, dez são doadores
e a coleta é feita no labora-
tório Anclivet, no município.

“Eles são doadores des-
de 2005. Este ato só faz bem,
ajuda outros animais e não
altera nada na rotina deles.
Os cães do canil apenas fi-
cam de repouso no dia da
doação e no dia seguinte já

Desconto no IPTU para aposentados

A médica sanitarista Jocele Batista
Pereira é a nova secretária da Saúde
de Cubatão.

Na solenidade de posse ocorrida
no último dia 18, a nova secretária res-
saltou que suas ações serão pautadas
de forma a garantir mais acessibilida-
de da população à Saúde. Isso inclui
não só o acesso a novas tecnologias
no setor, mas também a participação
do cidadão na gestão da Saúde:

Desde o dia 22 de dezembro, o car-
go de secretário de Saúde era ocupa-
do cumulativamente pelo secretário de Emprego e Desenvolvimento Sustentável,
Benito Santiago Martinez Gonzalez.

que conste cláusula que o
obrigue a pagar o IPTU.

Os interessados têm até
o dia 31 de julho para reque-
rer o benefício na Divisão de
Cadastro Imobiliário e Mobi-
liário (térreo do Paço, ao lado
da escadaria), para triagem, e
após este procedimento, dar
entrada ao requerimento no
Protocolo (também no térreo).

Ao se dirigirem à Divi-

são de Cadastro devem es-
tar munidos de título de pro-
priedade do imóvel (quan-
do proprietário), ou cópia do
contrato de locação (quan-
do inquilino), cópia de com-
provante de residência, có-
pias de CPF e RG. Em todos
os casos deve ser apresen-
tado documento que com-
prove a condição de apo-
sentado ou pensionista.

Serafim Neto/Decom/PMC

Santos

Casa-dia, uma realidade no município
Cândido Gonzalez/Secom/PMS

Prefeito Papa na entrega do novo espaço para a
terceira idade

de passeios e outras ativi-
dades sob os cuidados de
profissionais especializados
e estrutura adequada para
os momentos de descanso
e oficinas.

Trata-se de uma opção
para as famílias que não que-
rem manter os idosos em

abrigos, mas que precisam
de um lugar para deixá-los
durante o dia, enquanto
saem para trabalhar.

A Casa-dia, na Rua Eva-
risto da Veiga, 207, Campo
Grande e funciona de se-
gunda a sexta-feira, das
7h30 às 17h.

Praia Grande

Cães doam sangue e salvam vidas
Jairo Marques/PMPG

estão prontos para o traba-
lho. Além do policial e soci-
al, com apresentações em
escolas e entidades, eles
também realizam esta ativi-
dade solidária”.

A veterinária responsá-
vel do Anclivet, Paula Nunes
Rosato, destaca que somen-
te em seu laboratório são
cerca de 100 doadores cadas-
trados que possibilitam cer-
ca de 15 doações por mês.

A doação em cães é se-
melhante a das pessoas, e
é preciso uma triagem rigo-
rosa. O animal precisa ter
no mínimo 25 quilos, se
submete a exames como
hemograma e de doenças
transmissíveis pelo san-
gue. O sangue pode ser
usado em processos cirúr-
gicos de emergência, na
coagulação de sangramen-
to, em transfusão.

Inspetor Silva e Athos, um dos doadores

www.jornalespacoaberto.com
VISITE O SITE
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Com posse marcada para 3 de
agosto, Valdir de Souza Pestana,
presidente do Sindicato dos Ro-
doviários de Santos e região, foi
reeleito para mais uma gestão á
frente da entidade.

Pestana que dirigirá o Sindica-
to por mais cinco anos, anunciou
que incentivará a atuação dos no-
vos diretores nas lutas da catego-
ria, inclusive na campanha salarial
da data-base de maio iniciada nes-
te mês, enfatizando que “a experi-
ência dos antigos servirá de base
para os estreantes”.

A chapa única encabeçada
pelo presidente reeleito renovou
cerca de 60% da atual diretoria e
para preparar os novos dirigentes,
Pestana implementará diversos
cursos de formação sindical, com
aulas na sede e Centro de Estu-
dos da Federação dos Trabalha-
dores Rodoviários, em Limeira
(SP), logo após o encerramento das
campanhas salarial e da posse.

A presidente do
Sindicato dos Fun-
cionários Públicos
da Prefeitura de
Guarujá (Sindserv),
Márcia Rute Daniel
Augusto foi reelei-
ta para mais quatro
anos de mandato.
Com 886 votos, as
chapas lideradas
por Quitéria da Silva Nunes (536
votos) e por Edler Antônio da Sil-
va (348 votos).

Apoiada pela Nova Central
Sindical dos Trabalhadores
(NCST), à qual o sindicato é filia-
do, pela Força Sindical e pela Cen-
tral Geral dos Trabalhadores do
Brasil (CGTB), Márcia Rute enfren-
tou uma campanha difícil, marca-
da pela violência, até bombas fo-
ram jogadas na casa da candidata,
em Vicente de Carvalho.

A primeira providência da pre-
sidenta será convocar assembléia
de campanha salarial dos cerca de
seis mil funcionários públicos mu-
nicipais, com data-base em abril,
tendo como principais reivindica-
ções um plano de cargos e salári-
os (pcs) e melhores condições de
trabalho.

Com a presença de cerca de 800
delegados sindicais de várias par-
tes do estado e do país, além do
deputado federal e presidente da
Força Sindical Paulo Pereira da Sil-
va,  foi inaugurado na Praia Gran-
de, o Centro de Lazer do Sindicato
dos Metalúrgicos.

O prefeito de Praia Grande, Ro-
berto Francisco (PSDB)  prestigiou
a inauguração realizada no último
dia 18,  e na ocasião, disse que Praia
Grande ganha com a inauguração
do Centro de Lazer, com um espaço
reformado e ampliado, “trazendo
mais turistas ajudando a movimen-
tar a economia praiagrandense”.

Com a reforma, os Metalúrgi-
cos dobraram o número de dormi-
tórios, passando de 60 para104
apartamentos. O novo equipamen-
to conta com auditório para 400

Melhorar a qualidade dos ser-
viços oferecidos à população
atendida pelo Sistema Único de
Saúde (SUS) é o desafio do novo
diretor do Departamento Regional
de Saúde (DRS-4), o oncologista
Marco Botteon Neto (foto).

Diretor Clínico da Sociedade
Portuguesa de Beneficência de
Santos, Botteon é natural de Biri-
gui, foi diretor do Conselho de Se-
cretários do Estado de São Paulo e
secretário de Saúde na cidade de
origem.  Ao assumir o departamen-
to (23/02), disse que agilizar o aten-
dimento dos pacientes nas unida-
des básicas de saúde, bem como
oferecer atendimento humanizado,

Metalúrgicos inauguram Centro de Lazer
Edmilson Lelo

pessoas, amplo restaurante, lan-
chonete com terraço, salão de jo-

gos, brinquedoteca, playground,
quadra poliesportiva coberta.

SUS tem novo diretor regional
Helena Silva

Pestana reeleito presidente do
Sindicato dos Rodoviários

Na eleição realizada no início
de fevereiro, também foi reeleito
para presidir o departamento de
aposentados, João Teixeira Pasco-
al, que terá como vice, Elton de
Jesus Fonseca, secretário, João
Roberto Antônio. Tesoureiro, Ar-
naldo Mendes. Suplentes, João
Martins, Orival Viana dos Santos,
Roberto Alves de Lima e Gilvan
Ricardo Batista.

Hélio Amaral

Márcia Rute reeleita pelo
funcionalismo de Guarujá

Paulo Passos

Diretoria eleita
Diretoria Executiva - Presi-

dente: Márcia Rute Daniel Au-
gusto. Secretária: Marta Maria
Ferreira da Silva. Tesoureiro:
Elias André dos Santos. Su-
plentes da diretoria executiva:
Zoel Garcia Siqueira e Laíz de
Campos Silvado. Conselho fis-
cal, efetivos: Iberê Gonçalves,
Júlio César Dias e Anderson
Rafael de Paulo. Suplentes do
conselho fiscal: Luzinete Mar-
tins dos Santos, Lindinalva
Mariana Barbosa e Luiz Eduar-
do dos Santos. Conselho de
representação na federação,
efetivos: Milton Leite Marza-
gão Júnior e José Edésio dos
Santos. Suplentes na federa-
ção: Rita Maria de Andrade
Pereira e André Antônio Vieira.

são metas prioritárias, se compro-
metendo em lutar pela ampliação de
leitos hospitalares na região.

São Vicente
“Doenças Respiratórias” é

o tema do encontro promovido
pela Secretaria de Saúde de São
Vicente, a ser realizado em 17
de março, no Salão de Conven-
ções do Palladium Apart Servi-
ce (Rua João Ramalho,466,
Centro).

O evento destina-se a mé-
dicos pediatras e generalistas
que atuam no Programa Estra-
tégia de Saúde da Família. Está
confirmada presença da cardi-
ologista e neonatologista San-
dra Henriques, responsável
pela UTI Cardiológica da Be-
neficência Portuguesa de São
Paulo.
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Ampla e com instala-
ções específicas para o
aprendizado de diversas
manifestações artísticas, a
Escola Municipal Porto das
Artes, em Praia Grande,
recém inaugurada pelo pre-
feito Roberto Francisco,
sediará o projeto SuperEs-
cola Cultural  que oferece
atividades esportivas e cul-
turais  em horário oposto
ao das aulas regulares.

Localizada no andar su-
perior do Porto do Saber,
na Avenida São Paulo,
900, esquina com a Rua
Dair Borges, no Bairro
Boqueirão (ao lado do Hos-
pital Irmã Dulce) a Porto
das Artes  terá aulas de
musicalização e percussão,
dança, violão e teatro. Mas
a grande atração da nova
escola é o cinema, com 44
lugares e com aparelha-

Escola Porto das Artes, um estímulo à cultura

O sonho de dividir a
quadra com uma das maio-
res estrelas do basquete
brasileiro se concretizou
para crianças e adolescen-
tes de Cubatão. A ex-joga-
dora de basquete Janeth
Arcain, tetracampeã na liga
profissional americana,
campeã mundial pela sele-
ção brasileira e medalha de
prata e bronze em Olimpía-
das, participou da abertura
das atividades de 2011 do
seu instituto na cidade.

Com o patrocínio da
Usiminas e apoio do Insti-
tuto Cultural Usiminas, atra-
vés da Lei de Incentivo ao
Esporte, e da Prefeitura de
Cubatão, o Núcleo de Cu-
batão chega ao terceiro ano
de atividades atendendo
cerca de 150 alunos no Cen-
tro Esportivo Edvaldo de
Oliveira Chaves, conhecido
como "Pita", em horário

Pedagogia Hospitalar é
o novo curso de Pós Gra-
duação (Lato Sensu), ofe-
recido pela Unisanta – Uni-
versidade Santa Cecília.

O curso tem por obje-
tivo a especialização de
profissionais para integra-
ção das áreas de educa-
ção e saúde promovendo
gestão de projetos em Pe-
dagogia Hospitalar, a fim
de possibilitar à pessoa
internada, oportunidade,
motivação, interação e re-
creação durante o proces-
so de internação hospita-
lar. As aulas começam dia
14 de março e terminam em
2012, às quartas e sextas-
feiras, das 19h às 23h.

Para mais informações,
acesse www. centros.
unisanta.br e-mail ced@
unisanta.br, pelo telefone
3202-7100 ou na Rua
Oswaldo Cruz, 277, Sala M
116 – Boqueirão – Santos.

Pedagogia
HospitalarAmauri Pinilha/Decom/PMPG

Prefeito Roberto Francisco entrega escola de artes

gem de última geração e
dois estúdios para ensaios
e gravações.

“Estamos vivendo um
momento de sonho. Há

um ano entregamos a bi-
blioteca municipal, espaço
que tínhamos muito tími-
do no Boqueirão e com
uma média de 340 visitan-

tes por mês. Isso cresceu
1.400%, com até 4.900
pessoas por mês visitan-
do o Porto do Saber”, dis-
se a secretária de Educa-

ção, Maura Lígia Costa
Russo.

 O Porto do Saber reú-
ne num só lugar biblioteca
com 25 mil livros, espaço
digital com 20 computa-
dores conectados à inter-
net e área para apresenta-
ções artísticas, o Espaço
Flex, que promove, entre
outras atividades, palestras
com especialistas, exposi-
ções, música, dança, en-
contro com poetas e com
a inauguração da Escola
Porto das Artes, amplia as
possibilidades de crianças
e jovens a desenvolver ha-
bilidades, além de mantê-
los longe das ruas.

A Escola Porto das Ar-
tes foi inaugurada no últi-
mo dia 17 e a exemplo do
Porto Saber, funciona de
segunda à sexta-feira, das
8 às 18h.

O esporte na formação de valores
Divulgação

complementar ao período
escolar.

Projeto – O Núcleo de
Formação Esportiva do Ins-
tituto Janeth Arcain que
conta com outros três Nú-
cleos de Formação Esporti-
va no País (Santo André,
Mauá e Pindamonhanga-
ba), em Cubatão possibilita
a prática de basquete, gra-
tuitamente, para crianças e
adolescentes entre 7 e 15
anos de idade, que partici-
pam das aulas duas vezes

por semana.
Os participantes preci-

sam estar matriculados e fre-
quentando regularmente a
escola. O acompanhamento
é feito através dos boletins
escolares, o que permite
confirmar a diminuição da
evasão escolar e a melhora
do desempenho dos alunos
também dentro das salas de
aula. O objetivo é utilizar o
esporte como ferramenta
para inclusão social e forma-
ção de valores.

Janeth, sempre pronta para mais um lance

“A Educação é aquilo que sobrevive depois

que tudo o que aprendemos foi esquecido”

                                  B.F. Skinner
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Com duas apre-
sentações diárias, ter-
mina neste sábado
(26) em Itanhaém, o
Festival de Teatro
Adulto e Infantil,
como parte do Festi-
val Cultura Ativa que
teve início no último
dia 12.

Durante todos os
sábados de feverei-
ro, o palco móvel
montado na Praça Narciso de
Andrade, em frente à Igreja
Matriz de Sant’Anna, no Cen-
tro Histórico, recebe grupos te-
atrais de diversas cidades. São
duas apresentações gratuitas
por dia, uma voltada ao públi-

“Mareliques da Praia-
Louca”, livro infantil de
Viviane Veiga Távora, terá
tarde de autórgrafos nes-
ta sexta-feira (25) na sala
de leitura da Biblioteca
Municipal  de  Cubatão.

A obra traz uma his-
tória pitoresca. Por mo-
rar em Cubatão, única ci-
dade da Baixada Santis-
ta que não tem praia, Vi-
viane criou uma praia
particular em sua criati-
vidade. Ela conta em versos, o
passeio em uma praia louca, onde
as ondas são de areia, as sereias
são surfistas e tem até tubarão
que usa touca. Ilustram os ver-
sos, belíssimas e coloridas ilus-
trações do pernambucano Wal-
ter Moreira.

A autora utiliza conjunto de
versos chamados de “limeriques”.
São poemas curtos, que falam de
coisas malucas e têm sempre cin-
co versos. O livro foi vencedor do
edital para publicação de livros do
Proac 2010 (Programa de Ação

Pense Leve
além de 137 di-
cas práticas de
saúde, mostra
como a farinha
de uva aplaca a
fome, dá um
chega prá lá no
colesterol e me-
lhora os bati-
mentos cardía-
cos e, como o li-
mão colabora
para uma vida saudável. Ellen Roc-
che é capa da VIP, que na edição de
fevereiro tem bate-papo sexy com
as atrizes do filme “Bruna Surfisti-
nha”, entre elas, Déborah Secco.

Casa Cláudia apresenta oito
quartos com sugestões de deco-

Festival de Teatro em Itanhaém
Divulgação

co infantil, às 18 horas; e ou-
tra adulta, às 21 horas.

Neste sábado (26), a Cia.
Abaréteatro – Itanhaém apre-
senta às 18h, o espetáculo in-
fantil “Em Busca do Segredo
Esquecido” e às 21h, a peça

“Na Flô da Idade!”
Já se apresenta-

ram: Companhia
Amado, de Birigui,
Grupo Andaime, de
Piracicaba, Cia Pro-
sa dos Ventos, São
Paulo (Capital) e
Cia Gil Vicente, de
Avaré.

O Festival de
Teatro Adulto e In-
fantil é uma realiza-

ção da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econô-
mico através Do departamen-
to de Turismo, em parceria
com a ONG Cultura Ativa e
do grupo de teatro local, Aba-
réteatro.

Uma praia muito louca
na literatura infantil

Nas Bancas

Rodrigo Fernandes/ Decom PMC

Cultural) da Secretaria de Cultura
do Estado. O título terá alguns
exemplares acompanhados de au-
diobook e também sairá em e-
book.

Viviane Távora que ministrará
em março, o curso de “Formata-
ção de Projetos” com duração de
dois meses, voltado para artistas
e produtores culturais, é vencedo-
ra dos certames  nacionais: II Con-
curso Literatura Para Todos, Prê-
mio Mais Cultura de Literatura de
Cordel e Prêmio Interações Estéti-
cas da Funarte.

ração e conforto e detalha como
pastilha e mármore, os hits para
revestimento de banheiros; em
Cláudia, a atriz Glória Pires fala da
dieta (mil calorias), de bom humor
e família. Viagem e Turismo mos-
tra cada detalhe da vida boa nos

Fotos: Divulgação

Espaço Astral

Silvia Helena

SIGNO DO MÊS: PEIXES

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

resorts de praia, vários roteiros
para o carnaval e muito mais di-
cas de turismo, além do miniguia
para circular por Las Vegas (EUA).

Todas nas bancas à sua es-
pera e na redação por cortesia
da Dimare S.A.

20 de fevereiro a 20 de março

Esse é o ultimo signo do zo-
díaco, simbolizado por dois pei-
xes nadando em direções opos-
tas.

Emotivo, imaginativo e sen-
sível. Não há dúvida de que sua
indecisão e timidez são respon-
sáveis pelo fato de algumas opor-
tunidades pessoais e profissio-
nais não darem certo.

Não que lhe faltem opiniões

firmes, mas acontece simplesmen-
te que quando se depara com a
adversidade, sua insegurança o
impedem de dar valor no que real-
mente acredita.

Signo que é bastante  intuiti-
vo. Os nativos de Peixes devem
confiar nos instintos e agir de acor-
do com eles, Do ponto de vista
profissional, são pessoas que não
se adaptam facilmente a ocupa-

ções compartimentadas, por isso
deve tomar cautela ao pensar em
uma carreira.

Precisa de todas as maneiras,
ser útil para a humanidade, por-
tanto podem tentar exercer uma
atividade relacionada ao canal de
cura tanto do ponto de vista do
próprio corpo, bem como se vol-
tar para algo voluntário.

A critica não é bem vista pelos

piscianos e seu maior inimigo po-
derá morar no seu inconsciente,
principalmente se sufocar sua
vontade ou desejo de seguir em
frente nos seus verdadeiros obje-
tivos.

Poderemos encontrar pessoas
desse signo trabalhando como
médicos, enfermeiros. São pesso-
as que cultivam sonhos e que acre-
ditam que dar é muito mais impor-

tante do que receber.
Durante esse ano de (2011),

o pisciano passará por uma gran-
de mudança social ou intelectu-
al, que poderá estar relacionada
com uma cultura estrangeira ou
algo que envolva o comercio
exterior.

A arte ou espiritualidade vão
descortinar novos horizontes em
sua trajetória, por isso aprovei-
te para não deixar a ansiedade
atrapalhar a sua vida emocional.

As apresentações atraem grande público

Reeleito
Reeleito para mais uma ges-

tão à frente do Instituto Históri-
co e Geográfico de São Vicente,
o historiador Fernando Martins
Lichti (foto), ressalta a importân-
cia do resgate da história vicen-
tina, primeira vila do Brasil. Para
conhecer a história de São Vicen-
te, e consequentemente do Bra-
sil, fica o convite para uma visita
ao Instituto, na Rua Frei Gaspar,
280, Centro.

Arquivo/EA



CARNAVA
L ESPAÇO ABERTO/FEVEREIRO/2011 - PÁGINA 7

Os preparativos para a Folia
de Momo chegam ao final. Nos
barracões os últimos retoques,
nas quadras os sambistas acer-
tam o passo para a festa brasi-
leira mais popular, o Carnaval
que neste ano acontece de 5 a 8
de março.

Em Santos o Carnaval come-
çou em 18 de fevereiro, com a
abertura dos desfiles de bandas.
Desfiles, bailes nas tendas e ban-
das pela cidade dão um colori-
do especial às ruas e avenidas.

A Passarela do Samba Dráu-
sio da Cruz, na Zona Noroeste
já foi inaugurada pelo prefeito
João Paulo Tavares Papa
(PMDB) com o tradicional ba-
tismo comandado pelo jornalis-
ta J. Muniz Jr., o Marechal do
Samba e está pronta para os
desfiles dia 5, das
escolas de samba
do Grupo de Aces-
so; dias 6 e 7 das
escolas do Grupo
Principal.

A Corte Carna-
valesca 2011 da
qual o rei Momo
Darwin, está se
aposentando, além
dele é formada pela
rainha Najara Ca-
margo do Carmo,
princesa Andressa
Teles da Silva,  ca-
sal cidadã e cidadão
samba, Rosana
Amorim Trindade e
Cláudio Santana
(Santaninha), abrirá os desfiles
na passarela que fica na Rua
Projetada, entre as avenidas
Afonso Schimidt e Nossa Se-
nhora de Fátima.
Homenagem

Tanah Cor-
rêa, consagrado
diretor de tea-
tro, ex-secretá-
rio de Cultura
de Santos, será
o grande home-
nageado pela Escola de Samba
X-9, a Pioneira, com o enredo:
“Xisnoveano, macuqueiro, ar-
teiro, teatreiro. A X-9 pioneira

No batuque da folia de Momo

Há anos o apelo se repete: QUEM
ENCONTRAR, QUEM AVISTAR,
QUEM TIVER NOTÍCIAS DO CO-
LUNISTA TONINHO MADRUGA-
DA, FAVOR ENTRAR EM CONTA-
TO PELO TELEFONE 3219-1296.

Sambista, compositor, xisnovea-
no até a alma, Toninho Madrugada
ex-presidente da Liga das Escolas de
Samba, responsável pela Coluna De-
sabafo do Samba, quando chega o
Carnaval ele se perde pelas quebra-
das do mundaréu, como diria o dra-
maturgo Plínio Marcos, e deixa o “De-
sabafo do Samba” em descompasso para desespero da Redação do
Espaço Aberto. Recompensa: quem der notícias do Madrugada ga-
nhará uma mariola.

Procura-se

Toninho Madrugada

A explosão da passista da “Padre Paulo”, campeã santista do Carnaval 2010

Em Santos, a Corte Carnavalesca 2011

Marcelo Martins/Secom/PMS

Arquivo/EA
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saúda Tanah Corrêa e a arte na
cultura brasileira”. O homena-
geado promete levar para a pas-
sarela Dráusio da Creuz, sua
grande família, quase toda liga-
da à arte, entre eles o ator Ale-
xandre Borges casado com a
atriz Júlia Lemmertz.

Desfiles – Sábado (5) Gru-
po de Acesso – Metropolitana,
Camisa Alvinegra, Unidos da
Zona Noroeste, Real Mocidade
Santista e Brasil

Domingo (6) Grupo Espe-
cial - Mocidade Dependente do
Samba, Império da Vila, Bandei-
rantes do Saboó, Mocidade
Amazonense e União imperial.

Segunda-feira (7) Grupo
Especial – Vila Mathias, Unidos
dos Morros, Sangue Jovem, Pa-
dre Paulo e X-9.

A apuração será na Quarta-
feira de Cinzas (9), a partir das
12 h, na Passarela Dráusio da
Cruz. No site wwwjornalespa-
coaberto. com cobertura com-

pleta do Carnaval Santista com
detalhes sobre os desfiles, apu-
ração, bailes nas tendas e clu-
bes,  transporte e desfiles das
bandas.

Cerca de 15 mil foliões de-
vem passar pela Passarela do
Samba João Apolônio, no bair-
ro Sítio do Campo nos dias 6
e 7 com início às 19h30 com
abertura a cargo do grupo
Afoxé de Praia Grande. A
apuração será na terça-feira
(8), a partir das 12h no mes-
mo local.

Desfile – Dia 6 – Grupo
I: Favoritos do Forte, Cristal
de Praia Grande, Acadêmicos
da Ilha das Caieiras, Amigos

do Samba, Unidos da Ocian,
Unidos da Vila Sapo, Guara-
tude e Mocidade Independen-
te Star na Avenida.

Dia 7 – Grupo Especial
: Império da Baixada, Acadê-
micos de Praia Grande, João
Apolônio, Mancha Verde da
Baixada, Folia 99 e Casa do
Mestiço.

No site www.jornalespaco
aberto.com, detalhes sobre o
Carnaval de Praia Grande,
São Vicente e Cubatão.

Tanah Corrêa

Praia Grande
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* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

TRANSPO
RTE

Carlos Pinto

Conta uma antiga fábula, cujo autor é des-
conhecido, que uma velha senhora foi parti-
cipar de um safári na África e levou consigo
seu velho cão vira-lata.

Uma bela tarde, caçando borboletas, o
velho cão, repentinamente, deu-se conta de
que havia se perdido. Na procura do caminho
de volta vagou a esmo, e terminou por perce-
ber que um jovem leopardo o avistou e cami-
nhava em sua direção com a finalidade de
conseguir um belo almoço.

O velho cão então se dá conta de que está
enrascado, mas olhando ao redor viu uma série
de ossos espalhados pelo chão.

Sem se apavorar com a situação a que es-
tava submetido, o cachorro velho ajeita-se
junto ao osso mais próximo, começa a roê-lo,
dando as costas ao predador. Quando o jo-
vem leopardo estava pronto para dar o bote,
o velho cão exclama bem alto: “Cara, este
leopardo estava delicioso! Será que exis-
tem outros por aí?”

Ao ouvir a referida exclamação, o jovem
leopardo é tomado por um arrepio de terror,
suspende seu bote, e sai se esgueirando na
direção de frondosas árvores.

Quando se sente a salvo, pensa consigo:
“Caramba. Essa foi por pouco. Aquele ve-
lho vira-lata quase me pega”. Um macaco-
prego, pendurado em uma árvore e que a tudo
assistia, oportunisticamente, logo imaginou
que poderia fazer um bom uso de tudo aquilo
que assistira.

Em troca de proteção para si, informaria
ao predador que o velho cão vira-lata não ha-
via comido nenhum leopardo. E assim dirigiu-
se rapidamente em direção ao jovem leopar-
do. Mas atento, o velho cão observa a cena e
logo deduz: “Aí tem coisa”.

O macaco alcança o predador, fala ao seu
ouvido e fecha um acordo com o leopardo,
que fica furioso por ter sido feito de babaca.
Vira-se para o símio e diz: “Aí macaco, suba
nas minhas costas para que veja o que vou
fazer com aquele cachorro velho abusado”.

O velho cão assiste um leopardo furioso
vindo célere em sua direção, e pensa: “E agora
José, o que é que eu vou fazer?”
Mas em vez de fugir da raia, tem consciência
de que suas pernas doloridas jamais o levari-
am muito longe, e mais uma vez, senta-se dan-
do as costas aos seus agressores.

Fazendo de conta que não os havia visto,
aguardou chegarem mais perto, o bastante
para ouvi-lo, e disse: “Onde andará aquele
macaco filho de uma égua? Estou morren-
do de fome e ele ficou de me trazer outro
leopardo e não chega nunca.”

Moral dessa história: Não se deve bulir
com cachorro velho, pois idade, vivência e
habilidade, se sobrepõem à juventude e a in-
triga.

A fábula do cachorro velho

Ônibus mais caro.
Mais um reajuste goela abaixo

E mais uma vez,
não há qualquer ex-
plicação para os ín-
dices aplicados no
aumento das tarifas.
A matemática aplica-
da pelas empresas e
endossada pelas
prefeituras, nem o
mestre Malba Tahan
conseguiria explicar.

Em Santos o re-
ajuste foi de 6%,
que segundo a Pre-
feitura, foi definido
por estudos técni-
cos realizados pela
CET, gerenciadora
do sistema de trans-
porte operado pela
Viação Piracicabana, com base
nas justificativas apresentadas
pela permissionária para man-
ter o equilíbrio econômico-fi-
nanceiro do contrato.

A CET não levou em conta o
desequilíbrio econômico-finan-
ceiro dos usuários que pagam
caro para viajar em ônibus que
em horário de pico, transitam lo-
tados, que a partir das 20h e em
fins de semana tem frota reduzi-

Início de ano é sempre igual. Entre os reajustes, está o do transporte coletivo

díssima, tem veículos mal chei-
rosos e sujos, alguns transpor-
tando famílias de barata, exem-
plo, circulares 4 e 191. Nem mes-
mo o lucro da empresa pela du-
pla função do motorista é leva-
do em consideração pela CET.

Piada – Os vereadores san-
tistas convidaram o presiden-
te da CET, Rogério Crantscha-
ninov para explicar o reajuste.
A planilha de custos na qual é

baseado o reajuste é trancada
a sete chaves. Caso o verea-
dor tenha interesse em conhe-

A Rhodia, multi-
nacional francesa,
continua pressio-
nando funcionários
afastados por pro-
blemas de saúde a
pedir demissão. A
ameaça de demissão
destes funcionários,
seguiu-se do não
pagamento do adi-
antamento salarial
de dez destes traba-
lhadores no último
dia 18 de fevereiro.

Diante da ameaça por
parte da empresa, a mobiliza-
ção do Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias Quí-
micas e de Fertilizantes da
Baixada Santista foi rápida.
As demissões foram suspen-

Funcionários da Rhodia protestam

sas pelo Tribunal Regional do
Trabalho porque existe um Ter-
mo de Ajustamento de Condu-
ta (TAC) firmado pelo Ministé-
rio Público em 1994, proibindo
a dispensa de funcionários do-
entes.

Várias manifesta-
ções estão programa-
das, inclusive na Ca-
pital paulista. Fecha-
da desde 1993, a  uni-
dade da Rhodia em
Cubatão ainda man-
tém no local, 70 fun-
cionários, que a exem-
plo de outros foram
contaminados com
hexaclorobenzeno.

A contaminação
que atingiu também
o solo de áreas de

São Vicente e Cubatão, nas dé-
cadas de 60 e 70, cujas conse-
qüências ainda não são de in-
teiro conhecimento da socieda-
de, gerou muitos protestos e o
fechamento da unidade na re-
gião. Assim como não se tem

conhecimento do ressarci-
mento dos imensuráveis pre-
juízos causados à região, es-
pecialmente à população.

Nas décadas seguintes ao
período de maior contamina-
ção provocada pela Rhodia,
pouco se falou sobre provi-
dências tomadas em defesa
das vítimas, algumas já fale-
ceram, mas as famílias conti-
nuam com o ônus das conse-
qüências e menos ainda se
falou de punição à Rhodia.

A  vereadora Telma de
Souza (PT) que em março as-
sume uma vaga na Assem-
bléia Legislativa encaminhou
ofício à presidente Dilma
Roussef, para que interceda
em favor dos funcionários e
ex-funcionários da Rhodia.

Funcionários doentes ameaçados de
demissão pela Rhodia

Delane Amaral

Ônibus lotados e atrasos constantes,
uma rotina para os passageiros

cê-la, terá que requisitar à Pre-
feitura que dificilmente encon-
trará de imediato o documen-
to. Com a demora, quando a
planilha chegar à Câmara, o
usuário já se acostumou a se-
parar moedinhas para comple-
tar a tarifa de R$ 2,65.

O transporte intermunici-
pal, também explorado pela Vi-
ação Piracicabana, também fi-
cou mais caro. Com reajuste em

média de 6,94% o transporte
entre Santos e São Vicente pas-
sou de R$ 2,90 para R$ 3,10.

Fotos: Helena Silva


