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Neste domingo (29), no encer-
ramento da II Mostra de Teatro do
Sindicato dos Metalúrgicos, a par-
tir das 19h, uma homenagem ao
premiadíssimo ator e dramaturgo

Tributo a Greghi Filho
santista Greghi Filho, falecido em
2001. Na ocasião, leitura de textos
do homenageado e depoimentos.

A iniciativa é do escritor e diretor
de Teatro, Carlos Massoni, autor do

livro “Greghi Filho: Artista” que deve
ser lançado no próximo 1º de setem-
bro, quando Greghi completaria 73
anos de idade. Passar às novas gera-
ções o trabalho de Greghi  Filho é o

objetivo. Por esta razão, o livro não
será vendido,mas doado à bibliote-
cas e escolas de teatro.

O Teatro dos Metalúrgicos fica
na Av. Ana Costa, 55, em Santos.

Gatos de raças exóticas e raras,
estarão na 2ª Expo Gatos da as-
sociação Brasileira da Raça Ma-
ine Coon do Brasil, nos dias 11 e
12 de setembro, das 10 às 18h,
no Ilha Porchat Clube (Ilha Por-
chat) em São Vicente. Ingresso:
R$ 3,00.

GATOS

Referência para tropei-
ros no século XVI
que desciam do Pla-

nalto Paulista com destino ao
Litoral, a Zona Noroeste é pon-
to de partida para crescimento
de vários setores santistas. Em
passado recente, concentrava
em sua principal via, a Av. Nos-
sa Senhora de Fátima, o esco-
amento de  uma das muitas ri-
queza do País: o gado que a
partir do Matadouro, hoje SESI,
após o abate, era distribuído aos
açougues (muitas donas de
casa compravam a chamada
carne verde no local). Atual-
mente, essa mesma avenida
concentra o maior número de
veículos (leves e pesados) que
transportam de passageiros a
cargas de todos os tipos, evi-
denciando a riqueza concentra-
da através do polo industrial,
vários terminais e outros servi-
ços. Por outro lado, reúne gran-
de número de favelas acentu-
ando a desigualdade social.
Rica em contrates, a região co-
memora seu aniversário ofici-
almente no último domingo de
agosto (L.M. 4.047/76), sem-
pre a espera de melhorias.
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OPINIÃO

O que diria se vivo estivesse o pensador Aris-
tófanes, considerado o pai da comédia grega, so-
bre a proibição do humor com candidatos?

Ele, que nasceu em 447 a. C. e viveu o esplen-
dor do Século de Péricles, quando a Grécia flores-
cia e sofisticava a arte da persuasão, foi satírico
ao extremo. Criticava a pomposidade, os desman-
dos e a corrupção na socieda-
de.

Ele que combateu violenta-
mente os demagogos teria agora, no cenário polí-
tico brasileiro, sua maior fonte de inspiração trans-
formando a agressão a que o povo é submetido
através da propaganda chula e ofensiva à capaci-
dade dos eleitores, que tem sido veiculada na TV
por alguns candidatos, em motivo de piada, para
que os agredidos (povo) pudessem desopilar o

A mordaça
ganha corpo

fígado, socado pela violência da baboseira apre-
sentada no horário eleitoral.

O Tribunal Superior Eleitoral, aplicando a Lei
eleitoral 9.504/97, proíbe o humor baseado em can-
didatos, por entender que essa prática degrada o
candidato, partido ou coligação.

Todos pensavam que a proibição a livre ex-
pressão tinha ficado lá atrás,
no período da ditadura. Se a lei
é igual para todos, como é per-

mitido a alguns candidatos serem a própria pia-
da?  Quem defende o cidadão de políticos que
são verdadeiras piadas?

O candidato, esteja ele, “tiririca” ou seja, mu-
lher fruta e tantas outras espécies, engrossando
ou não a piada do “ficha limpa”, é protegido por
Lei. E quem protege o eleitor?

Mesários
Ultimando preparativos para as elei-
ções em 3 de outubro próximo, o
Cartório Eleitoral da 272ª ZE de San-
tos realizará em setembro, reuniões
com mesários. O calendário: dia 18,
no SESC Bertioga; de 20 a 24 às 19h,
no Colégio Leão XIII (Rua Conse-
lheiro Lafayete, 35, Embaré, Santos)
e no sábado (25) no mesmo colégio,
às 9h, para os mesários que estive-
ram impossibilitados de comparecer
às reuniões anteriores.
Disputa
Por enquanto a disputa é velada, mas
nos bastidores da Câmara de Santos
é evidente a corrida para a eleição do
sucessor do presidente Marcus de
Rossis (PMDB) e as apostas já co-
meçaram.  Há quem aposte que o
próximo presidente será José Lasca-
ne (PSDB). Atualmente é o vereador
mais antigo da Casa e foi preterido
em eleições passadas.
Disputa II
O vereador Antônio Carlos Banha
Joaquim (PMDB), atual vice-presi-
dente, está bem cotado na bolsa de
apostas onde aparecem também os
vereadores Roberto de Oliveira
(PMDB), Benedito Furtado (PSB),
o estreante Sadao Nakai (PSDB) e
com muitas referências, a vereadora
Cassandra Maroni Nunes (PT).
1ª Cidade
Em São Vicente, os vereadores já de-
finiram a Mesa Diretora da Câmara
para o biênio 2011/2012, será for-
mada por vereadores de 1ª legislatu-
ra: presidente Pedro Gouvêa (PSB),
vice-presidente, Marco Bittencourt
(PRP), 1º e 2º secretários, Marcelo
correia (PP) e Hilton Macedo
(PSDB)
Escândalo I
Imaginem o ano de 1532, Martim Afon-
so chegando a São Vicente se deparan-
do com os silvícolas nus, outros de
tanga, e lá em Portugal, sua esposa,
Anna Pimentel desfilando de biquíni.
Impossível imaginar tal cena.  Mas é o
que os piadistas (sem incorrer na Lei
eleitoral 9.504/97) podem usar como
fonte de inspiração baseados no regu-
lamento original do concurso que ele-
gerá a moradora da região que interpre-

Falta pouco para o pleito eleitoral de 2010 e os eleitores devem
ficar atentos não apenas com relação ao discurso dos candidatos,
mas também com a documentação exigida para votar. A nova le-
gislação determina que o eleitor apresente ao mesário o título de
eleitor acompanhado de um documento de identificação com foto.
De outra forma não será possível votar. É o que preconiza a Lei
12.034/2009. Por outro lado, para justificar a ausência nas elei-
ções, não é preciso apresentar o título de eleitor, mas é obrigatório
ter o número correto deste documento quando se apresentar no
cartório ou no local de votação.

tará aquela que foi a primeira governa-
dora do Brasil, na Encenação da Vila
de São Vicente em 2011.
Escândalo II
O regulamento pedia às candidatas
apresentação de fotos, uma delas de
biquíni. E pensar que dona Anna Pi-
mentel andava tão coberta, não para
proteger sua pele alva, mas porque
era a forma de se vestir, especialmen-
te uma mulher da corte portuguesa.
Era tanta roupa (pesada e comprida)
que o tipo franzino da mulher de Mar-
tim Afonso só não sumia nas reuni-
ões palacianas porque era uma figura
altiva, de opinião e letrada, situação
rara naquele século.
Escândalo III
Sabemos que tudo é uma represen-
tação, mas os exageros suscitam mil
e uma interpretações, entre elas, qual
o objetivo da foto? Com o novo re-
gulamento, a foto foi dispensada, mas
foi criado um desfile de maiô, para
que o público conheça (o corpo?) as
candidatas. Para quê??? Voltando ao
ano de 1532, pelo que contam os his-
toriadores, Martim Afonso não era
homem de muitas preocupações com
a esposa, mas convenhamos que sa-
ber que na sua ausência ela desfilava
tal e qual as índias, iria deixá-lo pos-
sesso.
Campanha
O candidato ao governo do Estado
Paulo Skaf (PSB) estará na Baixada
nesta sexta-feira (27), onde inaugu-
rará comitê em São Vicente, visitará
o Centro de Santos e participará do
XIII Encontro Paulista de Saúde, em
Praia Grande.
Guarujá
O candidato a deputado federal,
Carlinhos Saraiva (PTB), inaugura
dia 30, às 20h, seu comitê central,
na Rua Funchal, 618, no Jardim San-
ta Maria, próximo à Av. Adhemar
de Barros.
Perigo
O risco de ser atingido por cavale-
tes de propaganda política espalha-
dos por toda a cidade é muito gran-
de, principalmente no canteiro cen-
tral das grandes avenidas. Quando
“bate” o vento, é um salvem-se quem
puder.

Projeção política para Eleições 2010

Perante o eleitorado paulista, cada partido ou coligação
deverá ter 370 mil votos para eleger um deputado federal ou
275 mil votos para eleger um deputado estadual. A projeção
de uma possível previsão de coeficiente eleitoral foi baseada
nos dados das Eleições 2006 e projetada para Eleições 2010
através de comparecimento, percentuais de votos válidos e
os números de eleitores. Em 2006, o coeficiente eleitoral
para deputado federal foi de 290 mil e para um deputado
estadual foi de 215 mil votos. Os dados são do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).

Isso não significa que um candidato necessita desta quantia
de votos para se eleger, mas sim estimativas de coeficiente
eleitoral que, na verdade, é a quantidade de votos para um parti-
do ou coligação ter direito a uma cadeira na Assembleia Legisla-
tiva ou no Congresso Nacional. O cálculo do coeficiente é sim-
ples: com os votos válidos dividi-se pelo número de vagas em
disputas. No caso do eleitorado paulista, são 94 cadeiras para
deputado estadual e 70 vagas para deputado federal.

Fatores - Como é de costume no sistema eleitoral brasi-
leiro, os “campeões de votos” colaboram e, muito, para a
definição do coeficiente eleitoral. Para as Eleições 2010, os
votos válidos para deputado estadual é manter a tendência de
2006, o que não se pode afirmar para os votos válidos para
deputado federal. Os motivos são que os “campeões de vo-
tos” como Maluf (ainda impugnado seu registro), Russoman-
no (agora candidato a governador), além de Clodovil e Enéas
(falecidos) poderão provocar uma queda acentuada nos votos
válidos ou, quem sabe, os votos considerados “de protesto”
migrar para candidatos famosos como “Tiririca”, “Magui-
la”, “Vampeta”, “Marcelinho Carioca”, “Leandro do KLB”,
“Ronaldo Esper”, “Mulher Pera” entre outros.

No final, poderá até manter a tendência das Eleições 2006,
mas não manterá a distribuição entre os pa rtidos, visto que, se
confirmar a impugnação de Paulo Maluf e com a saída de
Russomanno, o Partido Progressista (PP) será um dos partidos
mais afetados e poderá sofrer sérias conseqüências, assim como
poderá atingir diretamente na redução do coeficiente. Há im-
portantes candidatos também “em situação de risco” com seus
registros de candidatura, o que  poderá, caso excluídos, dimi-
nuir ainda mais o interesse popular pelas eleições.

Além das projeções, os índices e as tendências poderão
variar muito e, inclusive, ser decisivo no dia das Eleições. Uma

delas é a meteorologia. Um dia chuvoso, tira a “paciência” de
uma votação obrigatória. Um dia de muito sol, a beira da
piscina em uma chácara, a “paciência” fica no limite extremo.
Há quem diga, que dia nublado favorece mais ao eleitor.

Por outro lado, o desinteresse do eleitorado é outro fator
importante no dia. Para resumir, o comprometimento do
eleitorado, provoca maior comparecimento e mais votos
válidos (o que aumenta os coeficientes).

Já uma campanha sem muito interesse, a tendência é
justamente ao contrário, inclusive com o aumento de votos
nulos e brancos (o que diminui ainda mais os coeficientes).

Partidos - A tendência, para deputado estadual, de maior
bancada é com os partidos PSDB/DEM/PPS, que poderão
resultar em até 40 cadeiras. O PT sempre esteve na sequência
e poderá conquistar até 20 cadeiras. PV e PR são outros que,
juntos, poderão buscar até 10 cadeiras. Os demais partidos
poderão dividir entre si o restante das 24 cadeiras.

Já para deputado federal, a polarização ficará entre PSDB
e PT que, juntos, deverão arrebatar 50%, perto de 35 dos 70
vagas. Logo em seguida, o PV, DEM e PR deverão entrar
com outras 15 vagas entre si. Já os demais partidos, inclusive
PDT, PP, PTB e PMDB lutarão por outras 20 vagas com
partidos de menor expressão. As dúvidas pairam entre PR
com o PP por conta da impugnação de  Maluf, além,  é claro,
de outras pendências de registros de candidaturas importan-
tes ainda em análises pelo TRE-SP.

Confira números das Eleições 2006 e a projeção
para Eleições 2010

Total de eleitores (2006): 28.037.256 - Comparecimento
(2006): 84,79%
Total de eleitores: (2010): 30.301.398 - Projeção de com-
parecimento 2010: 25.728.917
Votos válidos para Deputado Federal (2006): 85,63%

Projeção para 2010: 25.947.087
Vagas para Deputado Federal: 70
Coeficiente eleitoral em 2006: 290.784
Projeção para coeficiente em 2010: 370.673
Votos válidos para Deputado Estadual (2006): 85,28%
Projeção para 2010: 25.841.023
Vagas para Deputado Estadual: 94
Coeficiente eleitoral em 2006: 215.663
Projeção para coeficiente em 2010: 274.904.
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São Vicente

Projeto Ecociclo premiado

A coleta seletiva realizada por bicicleta rende prêmio à Prefeitura
de São Vicente

O prêmio Chico Mendes foi
entregue ao vice-prefeito da cida-
de, Rogério Barreto, no último dia
23, no Paço das Artes da Univer-
sidade São Paulo.

Lançado há um mês, o Ecoci-
clo (uma bicicleta, na realidade
um triciclo, com recipiente em
forma de caravela acoplado

atrás), percorre das 9 às 17 h, as
ruas do centro da cidade reco-
lhendo lixo reciclável. Além de
não poluir, não atrapalha o trân-
sito. Com capacidade para carre-
gar até 80 quilos, o veículo foi
desenvolvido pela Codesavi -
Companhia de Desenvolvimen-
to de São Vicente.

Márcio Pinheiro/PMSV

Pesquisadores acharam mais
um sítio arqueológico em escava-
ções no centro de São Vicente.
Ossada humana, garrafas e cerâ-
mica indígenas foram encontradas
em cemitério descoberto nas es-
cavações ao lado da Igreja Ma-
triz, onde será construído o Bou-
lervard Ana Pimentel.

O historiador Marcos Atanásio
Braga, coordenador da Casa Mar-

Santos

Desenterrando a história
tim Afonso, e o arqueólogo Mano-
el Mateus Bueno Gonçalves acre-
ditam em novas descobertas até o
final das escavações; afinal o en-
torno da Igreja Matriz, (tombada
pelo Condephaat) guarda em seu
subsolo, grande parte da história
colonial da cidade, fundada em
1532, e que celebra na quarta sema-
na de agosto, a “Semana do Patri-
mônio Histórico de São Vicente”.

Marcelo Martins/Secom/PMS

Seminário e desfile no aniversário da ZN
Para comemorar o 34º aniver-

sário da Zona Noroeste, celebra-
do no último domingo de agosto,
a Prefeitura de Santos realiza nes-
ta quinta-feira (26), a partir das 15h,
no Sesi (Av. Nossa Senhora de
Fátima, 366),  o seminário “Zona
Noroeste – História, Cultura e
Novos Olhares”, no qual será de-
talhado o programa  Santos
Novos Tempos, que prevê obras
de macrodrenagem, construção de
casas populares e recuperação am-
biental.

Encerrando a programação,
neste sábado (28), às 9h, desfile
cívico-militar no terreno do Estra-
dão. Às 12h, na Praça da Paz Uni-
versal, acontecem o tradicional

corte de bolo de aniversário e pro-
gramação especial para as crian-

ças até as 17h e às 18h, show com
o grupo Andanças.

Praia Grande

O funcionário público Vagner
Francisco de Assis defenderá o
gol da seleção brasileira na Copa
do Mundo para Amputados que
será realizada em outubro, na Pro-
víncia de Três Rios, na Argentina
com a participação de 18 países.

Lotado na Secretaria de Finan-
ças (Sefin), Vagner foi homenagea-
do pelo prefeito Roberto Francisco
(PSDB) que presenteou o atleta com
um livro sobre a história de Praia
Grande e a bandeira da Cidade.

Esta é a segunda vez que o repre-

O servidor do município no mundial de futebol

sentante praiagrandense vestirá a ca-
misa da seleção. No ano passado, ele
participou da Copa América, também
realizada na Argentina. Neste campe-
onato o Brasil foi campeão e Vagner, o

goleiro menos vazado, sofrendo ape-
nas três gols em sete partidas.

Os preparativos para a disputa
do Mundial começam neste mês de
agosto, quando a Associação Bra-
sileira de Deficientes Físicos con-
centra os atletas brasileiros no Rio
de Janeiro e o atleta que também
integra a seleção de vôlei sentado
de Praia Grande, treina natação
duas vezes por semana, continua
em busca de patrocínio. Contatos
pelo telefone de Assis, 91771-3668
ou da ADPG, 3471-0415.

Edmilson Lelo

Jardim Botânico, uma referência da Zona Noroeste
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Estamos comemorando sessenta e seis
anos de existência

É pródigo saber que temos realizado trabalhos que
nos trazem a alegria de fazer, a satisfação de conviver e a vonta-
de de sempre conseguir realizar tarefas que enaltecem nossa
Instituição.

Não podemos esquecer os companheiros que já não estão
entre nós, porque sua ajuda para a construção da história deste
Sindicato, fundado em 25 de agosto de 1944, será eterna.

Parabéns Professor
66 anos de história

Com data base em outubro e
novembro, os dois mil trabalhado-
res rodoviários do setor do comér-
cio e sem representação reivindicam
reajuste salarial com base na infla-
ção de 12 meses e 5% de aumento
real. A pauta de reivindicação que
inclui  entre outras, horas extras aos
domingos e feriados, adicional no-
turno, tíquete alimentação, vale
transporte aprovada em assembleia
será defendida pelo Sindicato dos
trabalhadores em Transportes Ro-
doviários  junto aos patrões.

Segundo o presidente do sin-
dicato, Valdir Pestana, estão en-
volvidos na campanha salarial, mo-
toristas de carretas, trucks, veícu-
los pesados e leves, operadores
de empilhadeiras e ajudantes.

O Conselho Nacional de Trân-
sito (Contran) inicia dia 1º de se-
tembro, a fiscalização do transpor-
te de crianças de até sete anos e
meio no banco traseiro e em ca-
deirinhas. A resolução regulamen-
ta os artigos 64 e 65 do Código de
Trânsito Brasileiro que especifica
a obrigatoriedade do uso do cinto
de segurança e a condução de cri-
anças no banco traseiro.

O transporte incorreto de cri-
anças é considerada infração gra-
víssima. A partir de setembro, o
motorista que for flagrado trans-
portando crianças  menores em
desacordo com a resolução do
Contran, pagará multa de R$ 191,54
e ganhará 7 pontos na CNH.

Sindical

Após vinte e quatro dias de
greve dos operários das emprei-
teiras que prestam serviço à Usi-
minas Cubatão, o Tribunal Re-
gional do Trabalho (TRT) con-
siderou não abusiva a paralisa-
ção, determinando o pagamen-
to dos dias parados e reajuste
de salário em 8% retroativo a 1º
de agosto.

Servidores municipais de
Praia Grande têm prazo até  sá-
bado (28) para se inscrever e
concorrer à aquisição de um imó-
vel pelo Programa Minha Casa
Minha Vida.

Inscrições podem ser feitas
no Paço Municipal (Av. Presi-
dente Kennedy, 9000, Bairro
Mirim, na Secretaria de Habita-
ção e Meio Ambiente (Av. Cos-
ta e Silva, 794,4º andar sala 403,
no Boqueirão e na Secretaria de
Serviços Urbanos (Rua José Jú-
lio Martins  Batista s/nº, Bairro
Antártica, das 9 às16h, somen-
te até amanhã, sexta-feira (27)
e na sede do sindicato  dos
Trabalhadores Municipais de
Praia Grande, na Av. Brasil, 600,
9º andar, no Boqueirão, até sá-
bado (28) ou ainda pelo site
www.sindicatopraiagrande.org

O imóvel será financiado pela
Caixa Econômica Federal em ter-
renos doados pela Prefeitura da
cidade, na Vila Sônia e no Tude
Bastos. A renda mínima exigida:
R$ 1.395,00. O edital do projeto
está à disposição no Sindicato
que no sábado, atenderá das 10
às 14h.

Transporte
de crianças

Rodoviários

Casa própriaOperários fortalecidos pelo TRT
O TRT concedeu estabilida-

de no emprego nos próximos 90
dias aos trabalhadores, arbitra-
ram em R$ 11,00 o vale-alimenta-
ção diário aos cerca de 6 mil ope-
rários de outras regiões e esta-
dos que ficam em alojamentos e
determinou também o retorno
imediato ao trabalho.

Geraldino Cruz Nascimento,

presidente do Sindicato dos Tra-
balhadores na Construção Civil,
Montagem e Manutenção, consi-
derou a greve vitoriosa pela deci-
são do TRT, o que segundo ele
aumentou o respeito dos trabalha-
dores e das empresas pelo sindi-
cato, ressaltando que “as relações
de trabalho amadurecem neste mo-
vimento”

Geraldino comunicou a decisão
do TRT aos operários, às 7h30,

no portão da Usiminas

Paulo Passos

Novos Serviços

Beneficência Portuguesa completa 151 anos
Fotos: Helena Silva

 O presidente da Beneficência, Ademir Pestana, em seu discurso, ressaltou a
luta da instituição para a manutenção do padrão de qualidade no

atendimento médico hospitalar, desde a fundação

A Sociedade Portuguesa de
Beneficência de Santos completou
151 anos inaugurando novos ser-
viços já colocados à disposição
dos usuários do complexo hospi-
talar formado pelos hospitais San-
to Antônio e Santa Clara. São eles:
Sistema de Digitalização de Ima-
gem e as novas instalações do
Laboratório de Anatomia Patoló-
gica.

É resultado do investimento em
tecnologia com o objetivo de am-
pliar e melhorar a cada dia o aten-
dimento médico hospitalar na Be-
neficência Portuguesa.

Na solenidade, os médicos
Eduardo Thomé Abrantes Neto e
Ângelo Sementilli, responsáveis
pelos novos serviços, respectiva-
mente Sistema de Digitalização e
Laboratório de Anatomia, explana-
ram sobre os setores que contri-
buem para colocar a Beneficência

Waldemar Cardoso Filho, presidente do Sindicato dos
Hospitais Filantrópicos, Ademir Pestana e Raimundo

Macedo, presidente da Unimed Santos

Portuguesa no patamar de referên-
cia na Saúde da região.

Além de agilizar o serviço de
radiografia e reduzir a margem de
erro, o Sistema de Digitalização de
Imagem, em parceria com a empre-
sa Tomosantos, possibilita aos

médicos imediato acesso às radi-
ografias do paciente e contato di-
reto com o Centro Cirúrgico, Cen-
tro de Tratamento intensivo e
Pronto Socorro.

O novo Laboratório de Ana-
tomia Patológica, setor vital de

apoio diagnóstico aos hospitais
da Beneficência, é responsável
pela elaboração de procedimen-
tos essenciais para o diagnósti-
co e tratamento em diversas es-
pecialidades  e procedimentos
médicos, indispensável, inclusi-

ve, nos transplantes de rins.
Na ocasião, o médico Marcel

Fang apresentou a nova Unidade
de Cobalto, a Theratron 780 que,
em breve, funcionará no novo ser-
viço de Radioterapia projetado na
instituição.
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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.

Sentir-se na vida
É inevitável estarmos sempre movimen-

tando nossos conhecimentos para que pes-
soas permanentemente alerta quanto à prote-
ção pessoal de pessoas conhecidas, amigas
e até a quem venha nos conhecer.

A alegria de todos é ter amigos, a todos
cumprimentar, mostrar sorrisos e sentir-se na
vida.

Um cumprimento nos coloca satisfeitos
porque quem vive deve sempre ser ouvido,
agradecer aos que nos rodeiam nos favore-
cendo a alegria, a satisfação e a vontade de
existir.

Pode alguém não gostar do que se planta,
mas a coragem de favorecer quem precisa aler-
tar perigos, necessita ser enaltecida. Só as-
sim tem-se vida alegre, sensibilidade que nos
envaidece e nos torna amigos, companheiros
e ativistas na vontade e prazer de a todos
ajudar.

Nascer, crescer, desenvolver-se é a bon-
dade de Deus que nos faz feliz.

Escolas municipais e Bibli-
oteca Central de Cubatão re-
ceberam material pedagógico
destinado a alunos com defi-
ciência visual.

Além de ampliar o acervo
em braile, a sala de leitura da
Biblioteca Central disponibili-
za o Projeto Livro Falado, com
obras infantis e infantojuvenis
de autores como Ziraldo, Ruth
Rocha e Ana Maria Machado,
Érico Veríssimo, Cora Coralina,
Pedro Bandeira e clássicos de
Raquel de Queiroz, Guimarães
Rosa, João Cabral de Melo
Neto e até “Teoria do Teatro”,
um clássico mundial de Stanis-
lavski, entre outros.

O Projeto Livro Falado
está disponível através do
blogspot.com. O link direciona
o leitor para uma página com
áudio. Disponível também em
CD ROM. São mais de duzen-
tos títulos.

Nas escolas municipais, o
material direcionado a alunos
cegos ou com baixa visão auxi-

Cubatão amplia acervo em braile

liará os alunos não apenas no
desenvolvimento das ativida-
des escolares. Servirá de ferra-
menta para ampliar o conheci-
mento e facilitar o dia a dia.

Entre os materiais adquiridos
pela Secretaria de Educação es-
tão: alfabeto em Braille, lousa
magnética, painel de sistema em
Braille, dominós de texturas e de

alto relevo, sólidos geométrico,
kit de baixa visão, kit de dese-
nho e régua de frações.

Dez UMEs receberam os
matérias:  Bernardo Lorena,
Ceará, D. Pedro I, Elza Silva
dos Santos, Luiz Gustavo,
Luis Pieruzzi, Martim Afonso,
Minas Gerais, Rui Barbosa e
Padre Olivieri.

Fotos: Divulgação

Livro
Falado e
acervo em
Braille nas
escolas e
biblioteca de
Cubatão
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Espaço Astral

Silvia Helena

SIGNO DO MÊS
V I R G E M

23 de agosto a 22 de setembro

Elemento: Terra.
Dia da semana: quarta-feira
Planeta regente: Mercúrio

Nas Bancas

O melhor lugar para encon-
trar um virginiano é no trabalho
ou bem quieto.

A primeira impressão é que
está sempre lutando com um
problema muito sério, ou pelo
menos que está preocupado
com alguma coisa. A preocupa-
ção é parte da sua natureza nor-

mal, e seu sorriso disfarça um pro-
blema.

Os virginianos são perfeccio-
nistas, exigentes quanto a sua pró-
pria aparência, extremamente me-
ticulosos, e têm uma grande  faci-
lidade de criar hábitos, aos quais
se apegam com unhas e dentes.
Se ele se descuidar com sua apa-

rência ou com a sua casa é porque
está ocupado em arrumar e por or-
dem um canto de sua mente. Es-
pere um pouco e ele logo voltará
ao normal.

Aprecia pontualidade, a pru-
dência, a verdade, a economia. Sua
natureza é prática e seus sonhos
são contidos pelo realismo.

No amor,  um conselho para os
nascidos nesse signo: procure re-
laxar um pouco e tudo será mais
fácil. Não tome uma atitude supe-
rior, de desprezo, em relação ao ro-
mance e ao sexo, pois são compo-
nentes essenciais para uma união
feliz; deixe um pouco de lado a sua
racionalidade; se permita sonhar e

ser feliz. Quanto a sua vida profis-
sional, é um excelente funcioná-
rio, principalmente quando se exi-
ge técnica e detalhe.

Podem se dar muito bem na
área da saúde em todos os sen-
tidos. Tudo que envolve a boa
saúde faz parte do universo vir-
giniano.

Cláudia, com a
eterna top model Lui-
za Brunet na capa, tem
entre os principais as-
suntos: o futuro dos
homens machões, ma-
quiagem de verão e
decoração mostra um
casarão histórico em
Parati que se transformou em casa
de férias.Pense Leve com a super
dica: berinjela em pó,para quem
não gosta do legume, mas não

pretende abrir mão de
seus superpoderes;
dez razões para ir à
Europa é a principal
matéria de Viagem e
Turismo de agosto:
lugares que devem ser
vistos antes de sumi-
rem do mapa e muito

mais para seu passeio ser apro-
veitado ao máximo.

As fotos explosivas da atriz
Giselle Itié, que chegou a Ho-

lliwood pela mãos de
Silvester Stallone, com
quem filmou Os Merce-
nários, estão na  VIP.
Será que os bebês pen-
sam? Leia na Super In-
teressante de agosto
que destaca também,
quanto custa um depu-
tado. A informação poderá fazer
com que você reavalie seu voto.
Na Viajar pelo mundo, dicas de
como gastar menos em Miami,

Londres, Egito e até
em Dubai, e grátis,
guia com 50 motivos
para se encantar com
o Japão. ZERO de
agosto ensina como
suavizar as marcas
de expressão e olhei-
ras, fim das estrias e

como se manter magra no inver-
no. Todas na Redação por corte-
sia da Dimare  S.A.,  e nas bancas
a sua espera.

Aos 84 anos, o advogado, mé-
dico, jornalista e escritor Áureo
Rodrigues está na fase mais criati-
va de seu lado amante da literatu-
ra. Com 90 livros editados e mais
16 em fase de conclusão, ele brin-
da os leitores com sua mais recen-
te obra, Vinho – Medicamento
para o Coração e a Alma.

Mesclando a milenar história do
vinho, desde a primeira grande be-
bedeira que se tem conhecimento
envolvendo o personagem bíblico

Quando o vinho faz bem ao coração
Noé, com depoimentos de especi-
alistas, inclusive da Medicina, o li-
vro é uma síntese de tudo que você
precisa saber para conhecer, com-
prar, servir, apreciar e especialmen-
te, saber como tornar um bom vi-
nho, aliado da sua saúde.

O mais antigo integrante do
leonismo (Lions Club Internacio-

nal), Áureo Rodrigues  que teve
seu primeiro livro “Recordações
Universitárias”, editado em 1951,
publicou recentemente o livro “O
Lions e a Imprensa”, interessante
leitura para quem, por força da pro-
fissão ou do cargo que ocupa em
empresa pública ou privada, está
em constante contato com, e na

Fotos: Divulgação

Mídia. Dicas interessantes
para um relacionamento éti-
co com a Imprensa, inclusi-
ve, o que nunca pedir a um
jornalista.

Para adquirir qualquer
um desses livros, ligue para
3289-1515. Preços: Vinho-Medica-
mento para o coração e a Alma,

R$30,00 e O Lions e a Imprensa,
R$ 25,00.

Divulgação Divulgação

Livros

Teatro

Caminhos da Independência

Prefeita Márcia Rosa, Lourimar
Vieira, idealizador do espetáculo e
diretor Amauri Alves. No destaque,
à direita, o ator Carlos Casagrande,

que interpretará D. Pedro I

Os responsáveis pela produ-
ção do espetáculo “Caminhos da
Independência”, em Cubatão es-
tão a todo vapor para que o even-
to que será apresentado nos dias
5, 6 e 7 de setembro atinja o objeti-
vo: manter vivo um dos momen-
tos mais importantes da História
do Brasil.

Em sua nona edição, a encena-
ção “Caminhos da Independên-
cia”, idealizado pelo ator e produ-
tor Lourimar Vieira, ganha ares de
grande produção. Serão 200 ato-
res em cena e, no total, 400 pesso-

Fotos: Serafim Neto e Divulgação

as trabalhando para que o espetá-
culo, que faz parte do calendário
oficial da cidade, aconteça. As
apresentações serão nos dias 5, 6
e7 de setembro, às 20 h, na arena
montada na Av. Beira Mar (próxi-
mo à Ponte Nova) no Jardim Cas-
queiro.

Neste ano o espetáculo, que
em edições anteriores contou com
a participação dos atores Alexan-
dre Borges, Nuno Leal Maia, Juan
Alba, Gustavo Leão e outros, será
dirigido por Amauri Nunes que por
duas vezes foi o responsável pela

encenação da Fundação da Vila de
São Vicente e terá ainda a partici-
pação do ator Carlos Casagrande
interpretando D. Pedro I.

Pela primeira vez, o espetácu-
lo contará com a participação de
representantes de todos os gru-
pos teatrais da cidade, entre eles,
dona Darci Chumbo, mãe da pre-
feita Márcia Rosa, que há anos
vem atuando no espetáculo “Pai-
xão de Cristo”, encenado anual-
mente pelo Cotac e integra o gru-
po de teatro da Terceira Idade de
Cubatão.
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Turismo

Holambra, no interior de São
Paulo, antiga colônia holandesa a
140 km da capital paulista, realizará
de 2 a 26 de setembro, a Expoflora,
maior evento de flores e plantas
ornamentais da América Latina.

A cidade, que tem apenas 10 mil
habitantes e responde por 40% do
comércio brasileiro de flores e plan-
tas ornamentais e por 80% das ex-
portações, recebe durante a Expo-

O caminho das flores fica em Holambra
flora cerca de 300 mil visitantes.

Além das atrações fixas como
a exposição de arranjos florais,
mostra de paisagismo, a tradicio-
nal chuva de pétalas, passeio tu-
rísticos por um campo de flores,
danças folclóricas e culinária ho-
landesa, o evento anualmente
apresenta atrações especiais. E
neste ano acontecem os shows
de Moacyr Franco (dia 6) e de

Guilherme Arantes (dia 25).
O evento acontece de 2 a 26 de

setembro, de quinta-feira a domin-
go, e nos dias 6 e 7  (feriado da
Independência do Brasil), das 9 às
17 h. Ingressos na bilheteria, R$
27,00, estudantes e maiores de 60
anos pagam meia entrada.

Contato com a central de reservas
pelo telefone (19) 3817-2228 ou pelo
e-mail reservas@expoflora.com.br

Santos sediará, de 2 a 11 de
setembro, o 1º Mirada-Festival
Ibero-Americano de Artes Cêni-
cas, um panorama da produção
contemporânea dos países ibero-
americanos. Ocupando o palco do
Sesc, organizador do evento, e
espaços públicos, o festival apre-
sentará trinta espetáculos produ-
zidos por grupos teatrais de doze

Festival
países: Brasil, Bolívia,Chile, Co-
lômbia, Equador, Espanha, Méxi-
co, Peru, Portugal, Uruguai e Ve-
nezuela. Para as apresentações no
Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136,
Ponta da Praia, os ingressos cus-
tarão R$ 10,00. R$ 5,00 e R$ 2,50.
Programação e mais informações
pelo site www.sescsp.org.br/mi-
rada e pelo telefone 3278-9800.

Primeiro grupo de Maracatu da Baixada Santista, o Maracatu Quiloa,
com sede na Rua General Câmara, 99, no Centro Histórico de Santos,
está com inscrições abertas para a oficina de Percussão e História do
Maracatu de Baque Virado. Sob a coordenação de Felipe Romano, a
oficina, com duração de três meses, terá aulas às segundas-feiras a
partir das 19 h. Inscrições pelo e-mail: quiloamaracatu@gmail.com ou
pelos telefones (13) 8133-3560 e 8117-0996. Mensalidade: R$ 60,00.

Quem não assistiu ao es-
petáculo, “Tango e Pai-
xão” apresentado recente-
mente pela Cia do Tango,
no Teatro Coliseu, perdeu
um show de beleza e sen-
sualidade ao som do tango
tradicional e moderno. Di-
rigida por Márcia Melo e
Nelson Lima, a companhia
retorna a Santos no pri-
meiro semestre de 2011,
com o  novo espetáculo
“Tango... Uma Paixão”

A prefeita Márcia Rosa e
Antônio Bernardini, presidente
da ABPA, no lançamento do
projeto “Cubatão Danado de
Bom”, que será realizado de 4 a
7 de setembro, no Kartódromo
de Cubatão. A apresentação do
projeto que ressalta a cultura
nordestina aconteceu no Pouso
de Paranapiacaba, às margens
do Caminho do Mar.

Dilson Mato Grosso

Divulgação

Lúcia Maria Teixeira Furlani e
Geraldo Galvão Ferraz, autores
da obra Viva Pagu Fotobiografia
de Patrícia Galvão em noite de

autógrafos.

Leonardo Nery

Divulgação

Divulgação
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Carlos Pinto

* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

ZONA NOROESTE

Censura e reforma
política partidária

A gritaria é geral quanto à aplicação pelo
TSE, de dispositivo legal aprovado pelo Con-
gresso em 1997, que praticamente proíbe os
programas humorísticos de alegrar o povão
com suas críticas aos políticos que não se
conduzem dentro das normas éticas que de-
veriam respeitar. Como sempre fui contrário à
censura, entendo que quem não quer se mo-
lhar, não saia na chuva.

Mas o erro fundamental, de base, não está
nessa famigerada legislação, mas sim, na falta de
uma reforma política e partidária que os atuais
congressistas não têm coragem de enfrentar.

Se tivéssemos partidos realmente compro-
metidos ideologicamente, se não houvesse
essa farra de dezenas de agremiações des-
providas de lideranças de fato, talvez o qua-
dro fosse outro.

Quando políticos deixarem de montar legen-
das para servir de aluguel em períodos eleito-
rais; quando se colocar um fim no famoso adá-
gio “que é dando que se recebe”, com certeza
essa legislação espúria, que cerceia a livre ex-
pressão do pensamento, se perderá no vazio.

Enquanto vigorar a forma de eleição das
diversas câmaras representativas do povo
(sic); enquanto um novo modelo não for apro-
vado, preferencialmente o das listas partidári-
as, teremos que enfrentar essa monotonia dos
horários eleitorais de rádio e TV, onde desfilam
bisonhas espécimes da fauna humana.

Outro aspecto que precisa de mudanças é
a profícua sucessão de pesquisas eleitorais,
com institutos de qualidade duvidosa, cujos
resultados nem sempre batem com o resulta-
do final do pleito.

Esse tipo de prospecção, na maioria das
vezes, tem a função de condicionar o povo
para determinado candidato, em uma propa-
ganda subliminar, de fazer inveja a Goebbels,
o mago da informação nazista.

A liberdade de escolha está diretamente li-
gada à liberdade de expressão. Recordo-me que
na eleição de 1984 para a Prefeitura de Santos,
em pesquisa de um desses institutos na sema-
na do pleito, apontava outro vencedor que não
aquele que realmente levou. O mesmo com re-
lação ao mesmo cargo, em 2005, e assim suces-
sivamente em várias outras eleições.

Está na hora dos atuais partidos,  enquan-
to a reformulação continuar a ser postergada,
evitar candidatos que vão para a televisão
para confessar que sequer sabem o que faz
um deputado. Evitar esse desfile de mulheres
frutas, de palhaços de quinta categoria, ape-
nas para carrear votos para suas legendas e
fazer o maior número de deputados possível.
Enquanto perdurar o atual sistema, não tem
como cercear os programas humorísticos. Pa-
rafraseando o velho Justo, “O político deve
ser como as garças, que pisam no lodo, mas
não sujam as penas.”

Maior e mais popu-
losa que muitas
cidades, a Zona

Noroeste em Santos, conhe-
cida desde o século XVI, na
época elo entre o Litoral e o
Planalto Paulista, comemora,
no último domingo de agos-
to, 34 anos (data oficial).

Considerada a região mais
rica da cidade, tanto em fonte
de renda como em contras-
tes, sedia o polo industrial e
terminal de container que aten-
dem ao maior porto da Amé-
rica Latina, e também abriga
o maior número de favelas.

Os dois extremos convi-
vem lado a lado, em meio a
uma riqueza cultural impar,
pois concentra numa mesma
área,  as várias culturas, so-
taques e trejeitos de várias
regiões brasileiras, especial-
mente dos estados nordesti-
nos.

Essa miscigenação faz da
Zona Noroeste um lugar in-
comum, onde o morador, in-
dependente de sua origem,
toma a região para si e dela
faz seu chão, como diz o ve-
reador Manoel Constantino
(PMDB), há 43 anos, residen-
te no Jardim Rádio Clube.

Presidente da Sociedade
de Melhoramentos do bairro,
Constantino, natural de Mata
Grande (Al), demonstra difi-
culdade em eleger o lugar
preferido e mais bonito da
Zona Noroeste.

“Isso aqui é uma cidade,
não dá para destacar um lo-
cal preferido, gosto de tudo,
especialmente do Jardim Bo-

Uma cidade rica em contrastes

tânico, área que atrai muitos
turistas, mas que continua
carente de infra-estrutura,
como um restaurante ou uma
lanchonete, por exemplo,
para melhor atender aos visi-
tantes”. Ele diz que não se
imagina morando noutro lu-
gar.

A região tem dois repre-
sentantes na Câmara, além de
Constantino, o jovem Adilson
Jr (PT) em sua primeira le-
gislatura. Nascido no Jardim
Castelo, onde ainda reside,
Adilson não titubeia em falar
que a Praça da Paz Universal
é sua referência para muitas
boas lembranças, bons mo-
mentos e fonte de inspiração,
especialmente por sua imen-
sidão e versatilidade.

“A praça é ponto de parti-
da para vários destinos aqui
na ZN, região que abriga bra-
sileiros de várias partes, por
isso, merece atenção especi-

al da Prefeitura, razão pela
qual tenho apresentado diver-
sos requerimentos solicitan-
do desde melhoria na ilumi-
nação a drenagem”.

Os dois vereadores, em
alguns momentos se entris-
tecem ao falar das priorida-
des, principalmente porque
vem a mente de ambos o re-
cente incêndio na Vila Telma
que concentra grande núme-
ro de palafitas, cujos mora-
dores que perderam suas mo-
radias, ainda não têm um
chão para chamar de seu.

Surgida da noite para o dia
através de invasão, no início
da década de 90, a Vila Tel-
ma recebeu o nome em ho-
menagem (dos moradores) a
então deputada federal Telma
de Souza (PT), - foi também
prefeita  de Santos e deputa-
da estadual - hoje vereadora.
Apesar das vicissitudes, a fa-
vela continuou a crescer, au-
mentando a fragilidade das
precárias moradias e o risco
de tragédias.

Para Constantino e Adil-
son as prioridades são: cre-
ches, ensino profissionalizan-
te e habitação, além da elimi-
nação das enchentes, o pro-

blema crucial que, segundo
o pmdebista, com investi-
mentos anunciados para o
programa Santos Novos
Tempos, “a Prefeitura come-
ça a trabalhar para a solução
da questão que afeta a re-
gião”.

O petista Adilson, cobra
detalhamento e de que forma
está sendo aplicada a verba
de mais de quatrocentos mi-
lhões destinada ao programa
Santos Novos Tempos. No
rol de prioridades do verea-
dor tem destaque, ainda, as
questões segurança, saúde e
esporte.

A vereadora Telma de
Souza, alvo da homenagem
dos moradores da Vila Telma,
ao ser abordada sobre a situ-
ação ainda indefinida daque-
les que perderam o pouco que
tinha no incêndio, daquele nú-
cleo, disse: “Me toca o cora-
ção ver como as pessoas se
orgulham do nome escolhi-
do para o lugar que ainda ca-
rece de estrutura básica. Era
ruim, mas é o que eles tinham
antes do incêndio e até agora
não vi o governo municipal
oferecer alternativa de mora-
dia decente”.

Investimento – O progra-
ma Santos Novos Tempos
prevê investimentos de R$
493,40 milhões ao longo de
cinco anos, com obras na
Zona Noroeste e morros. Esse
programa da Prefeitura  con-
siste em obras de macrodre-
nagem, construção de habita-
ções populares e recuperação
ambiental na Zona Noroeste.

Fotos: Helena Silva

Os vereadores Constantino
no Jardim Rádio Clube e
Adilson, na Praça da Paz

Universal

Vila Telma, a exemplo de outras favelas, a desolação


