Rivaldo Santos

Escola de Bertioga será ampliada
Solicitação do deputado Paulo Alexandre vai beneficiar estudantes de Bertioga em 2010

Deputado Paulo Alexandre discutiu a
ampliação da escola com o Secretário de
Educação do Estado, Paulo Renato Souza

Atendendo à antiga reivindicação da
comunidade de Vila Itapanhaú, a Escola
Estadual Armando Belegarde receberá, em
2010 a ampliação de suas instalações, beneficiando estudantes do município. O pedido foi apresentado pelo deputado Paulo
Alexandre (PSDB) na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Por ser considerada uma das melhores,
a escola apresenta uma alta demanda por
vagas, principalmente para classes da 5ª
série do Ensino Fundamental, Ciclo II, todos os anos. “Não medimos esforços para
atender aos anseios da comunidade para
evitar que, durante o período de matrículas,
muitos alunos sejam obrigados a mudar de
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período ou até mesmo escola” – justificou Alexandre.
E concluiu: “Sabemos que muitos pais
não gostam que seus filhos estudem à noite, em razão das limitações do transporte
coletivo e até por questões de segurança.
Por isso, solicitamos prioridade para a aprovação do pedido de ampliação do prédio”.
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O que se viu
Independente do final melancólico da 15ª
Reunião das Nações Unidas para Mudanças em CopenhaClimáticas (COP15), realizada em Copenha- gue foi o desague, na Dinamarca, com o objetivo de traçar lento diante dos
um acordo global para definir o que será feito discursos das autopara reduzir as emissões de gases de efeito ridades, especialmenestufa, ou seja, de que forma pode-se tentar te de países europeus escudados pelos Estados Unidos, que não chegaram a
salvar o planeta, o mundo inteiro
um acordo, empurrando qualquer
se ilumina. É Natal!
É Natal,
tentativa de negociação para a
Com o Natal, cuja essência é
tempo de
próxima reunião, marcada para
a reflexão e não a louca corrida
reflexão
dezembro de 2010, no México.
às compras, espera-se que os diAo final dessa leitura alguém pode pergunrigentes dos 192 países reunidos em Copenhague, especialmente os maiores poluidores tar: mas o que o Espaço Aberto tem a ver
do planeta, repensem as consequências da ga- com isso? Resposta: Tudo, porque, como uma
nância econômica para que as futuras gera- formiguinha, junta seu texto ao de milhões na
ções possam, no mínimo, pensar em descen- tentativa de conscientizar que todos nós sodentes, uma vez que o futuro do planeta corre mos responsáveis pelo futuro do planeta que
o risco de ser muito, muito breve, diante do queremos melhor para nossas futuras gerações.
aquecimento global.

Espaço Aberto

FELIZ NATAL!
* D. Jacyr Francisco Braido
Mensagem muito repetida nesta época! E com as mais diferentes
finalidades! Nós queremos, sobretudo, meditar esta MENSAGEM!
Paremos. Demos um lindo presente de paz a nossa mente agitada. Silenciemos. Entremos em
contato com Quem se fez PRESENTE no Natal. E nos deu o melhor presente: Ele próprio!
O que mais nos sacode interiormente ao meditar sobre isto é

saber, é crer que Ele é Deus! Deus
infinito que é desde sempre e para
sempre. Deus de poder que tudo
criou: as galáxias, o sol, a lua, as
estrelas, a terra, o mar, o verde das
florestas, o frescor azul das águas,
os animais, a flor... a vida, o homem, a mulher, a família e as crianças!
E Ele se fez Criança, concebido pelo Espírito no seio de sua
Mamãe.
Maria o acolhe, amamenta e
acalenta. O Céu se enche de luz.

Os Anjos cantam: “Glória a
Deus nas alturas e Paz na terra às
pessoas de boa vontade!” Ele veio
porque nos ama. Ama a criatura
que Ele criou... e que se afastara
do amor, trancada em si mesma, em
seu egoísmo.
Agora somos chamados a nos
abrir ao Deus que vem com amor!
FELIZ NATAL PORQUE ELE
NOS AMA... ELE TE AMA!
* D. Jacyr Francisco Braido, CS
Bispo Diocesano de Santos

Sindical

Sindest terá nova eleição
Com a diretoria presidida por
José Roberto Mota destituída, a
eleição para escolha da nova direção do Sindicato dos Servidores
Estatutários Municipais de Santos
está programada, segundo a Secretaria da 2º Vara do Trabalho
de Santos, para final de fevereiro
a início de março de 2010.
Destituída a diretoria no último dia 10, pelo juiz da 2ª Vara do
Trabalho, Wildner Izzi Pancheri,
o Sindest está sob a responsabi-

lidade de uma junta (nomeada
pelo juiz) formada pelos seguintes servidores: Armando de Freitas Pinho, Denise Seoane Costa,
Rafael Teixeira Nunes e Rogério
da Silva, lotados na Prefeitura e
Maria Cristina Reis Mota e Rui
Felipe do Carmo, ambos da Câmara.
A diretoria destituída é acusada de alterar os estatutos do sindicato, beneficiando-a no processo eleitoral. O processo começou

logo após a eleição sindical de
2003, a partir da impugnação do
resultado do pleito pelo servidor
Fábio Pimentel. Passados seis
anos, a diretoria do Sindicato não
realizou novas eleições.
Mota, que também preside a
Capep - Caixa de Pecúlios e Pensões, diz que vai recorrer da decisão judicial. O representante de
Fábio Pimentel, o advogado Luiz
Gonzaga Faria, diz que não cabe
mais recurso.

Apesar das críticas, inclusive de vereadores da base aliada
pelo encaminhamento de projetos importantes no apagar das
luzes do ano legislativo, o prefeito santista João Paulo Papa
(PMDB) termina o ano com a reforma administrativa aprovada.
Com ela, criou as Secretarias de Desenvolvimento e Assuntos
Estratégicos, de Gestão, de Infraestrutura e Edificações, Defesa
da Cidadania e Serviços Públicos; extingui as Secretarias de Obras,
Assuntos Jurídicos, de Governo e de Administração, cujas atividades serão incorporadas às recém-criadas. Os novos titulares?
É possível que Papa anuncie na passagem do ano, uma vez que a
posse deve ocorrer em 26 de janeiro, aniversário da Cidade.
À vontade
O governador de São Paulo, José
Serra (PSDB), demonstrou desenvoltura para transitar do erudito
ao popular. Durante o belíssimo
concerto de encerramento da
temporada da Orquestra Sinfônica de São Paulo (Osesp), na praia
do Gonzaga, em Santos, Serra,
atento aos acordes sob a regência do maestro Yan Paschal Trotoler, que identificavam obras de
Shostakovich, Gershwin e Bernstein, não deixava de responder
aos acenos da plateia.
Deixa andar
A ministra Dilma Rousseff nunca
participou de uma eleição, mas,
pelo andar da carruagem, isso não
é problema. Sem esforço, já lhe é
suficiente o apoio incondicional
do presidente Lula. Seus opositores parecem não ter se dado
conta de que não houve no governo Lula um episódio, por mais
escandaloso que tenha sido, ou
ainda seja, que abale a indicação
presidencial. Valérioduto, CPI do
Mensalão, Dólares na Cueca,
Operação Satiagraha, CPI da Petrobras e tantos outros terminaram em quadrilha de festa junina.
Indumentária
Dia desses, o vereador santista Fábio Alexandre, o professor Fabião
(PSB), cotadíssimo para assumir a
secretaria de Meio Ambiente de
Santos, trajando uma de suas tradicionais camisetas coloridas
(essa era lilás, com emblema branco) ao falar durante uma audiência
pública, pediu desculpas pelo traje - “sei que não é traje adequado
para um vereador, menos ainda
para um secretário”. Emendou, dizendo que era “brincadeirinha”.
Mau exemplo
Final de tarde de chuva forte, corredor de acesso ao embasamento

do Palácio José Bonifácio (Prefeitura de Santos), entrada pela Rua
General Câmara, um cartaz da campanha antifumo, onde tranquilamente se postou uma guarda municipal para fumar um cigarro.
Santos FC
A eleição do novo presidente do
Santos FC Luís Álvaro Ribeiro
deverá ser o álibi para a saída do
secretário de Saúde de Santos,
Odílio Rodrigues Filho da pasta.
Odílio, vice-presidente do “Peixe”,
já fala em muito a ser feito na diretoria do alvinegro. Então tá, a gente faz de conta que acredita e que
nada sabe sobre a movimentação
no setor de Vigilância Sanitária, de
onde deve sair seu sucessor na
Saúde.
Dança das cadeiras
Independente das mudanças
provocadas pela reforma administrativa promovida pelo prefeito santista, João Paulo Papa
(PMDB), é certo que mexerá também em alguns setores como na
Capep, entre outros. Até na Secretaria de Finanças serão feitas
alterações, o que não significa
abalar o poder da titular da pasta, Mirian Cajazeira.
Pão e água
Tem gente apostando que em janeiro, quando assumirem os novos secretários santistas, alguns
terão uma surpresa nada agradável. Passarão a pão e água.
Incompatibilidade
Recém-nomeada pela Justiça, a
comissão que administrará o Sindicato dos Servidores Estatutários de Santos até as eleições programadas para fevereiro de 2010,
se desentendeu, pois são evidentes os interesses político-partidários. Diante da estrutura física da
nova sede da entidade, alguns
parecem estranhos no ninho.
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Santos

Quiosques permanecerão abertos na madrugada

Desabafo
do Samba

Marcelo Martins/Secom/PMS

O prefeito de Santos, João
Paulo Tavares Papa (PMDB)
desistiu da ideia de limitar o horário dos noventa e nove quiosques da orla que funcionam diuturnamente. A medida foi anunciada no lançamento da Operação Verão Seguro, quando ações
de caráter preventivo visando a
segurança durante a temporada.
Posteriormente, em reunião
com os permissionários que
alegaram compromissos assumidos com funcionários e equipamentos, Papa reconsiderou
a decisão, desde que se comprometam a colaborar com a
segurança das áreas que ocupam, na limpeza dos sanitários
anexos e no combate aos transtornos causados à vizinhança,
que reclama do excesso de ba-

Rádio Clube - A tradicional festa de Natal realizada
pela Sociedade de Melhoramentos do Jardim Rádio Clube, na Rua Vereador Álvaro
Guimarães, 662, no Jardim Rádio Clube/Santos, aconteceu
no último dia 19, quando mais
mil de crianças cadastradas na
entidade receberam presentes

rulho na madrugada.
A decisão do prefeito, no
entanto, é temporária. Uma comissão irá definir um conjunto
de normas a serem cumpridas
pelos permissionários após a
temporada.Outras medidas
com relação à segurança na
orla foram mantidas: funcionamento dos chuveiros até meianoite e a iluminação na faixa de
areia até às 3 horas.
No lançamento da Operação Verão com Segurança e
Operação Verão Trânsito Seguro que vai até 17 de fevereiro, a
informação de que 120 homens
da Prefeitura (guardas municipais e guardiões-cidadãos) farão patrulhamento 24 horas na
orla em auxílio à Polícia Militar.
No próximo dia 28, às 9h30,

entregues por Papai Noel. Organizado pelo vereador Manoel Constantino (PMDB), também presidente da entidade, a
festa é, segundo moradores,
um presente antecipado para
algumas crianças e para a maioria, responsável pelo único
presente que recebem no Natal.

Toninho Madrugada

“Torcendo para dar certo”

Os permissionários se adequarão às normas da PMS
no quartel da Av. Coronel Joaquim Montenegro, 282, na Ponta da Praia, o lançamento oficial da Operação Verão 2010, pela

Polícia Militar, que destacou
para a Baixada Santista 1.500
soldados e oficiais, cerca de
100 viaturas e 3 helicópteros.

Estamos, mais uma vez, apresentando nossos trabalhos em favor dos
PROFESSORES.
Não descansamos, nem abrimos
mão do direito de discutir méritos.
Parece-nos que os dirigentes das
instituições de ensino preocupam-se muito mais com o dinheiro que entra para os seus próprios
cofres do que a estimulação aos que chegam para estudar, aprender, divisar o certo do errado para fazer-se competente e dedicado ao ensino, buscando o direito de
aprender, compreender e avançar nos conhecimentos
técnicos e nas emoções necessárias que provoquem a
vontade de crescer tecnicamente para que restauremos o
interesse pelo estudo, o respeito aos que precisam de
apoio e capacidade do saber.

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

ILDEFONSO PAZ DIAS
PRESIDENTE/DIRETORIA

Independente de ser Xisnoveano, sou sambista de fato e de direito, pois comecei a gostar de
Escola de Samba aos 11 anos junto com amigos
do Colégio Auxiliadora da Instrução, Nego Nilo,
Nivio, mais tarde Professor Nivio, o nosso Rei
Momo Darwin Barboza, o Baby, o Joaquim, os
falecidos Aristides, Justino, Moacir, Roberto de
Morais, o Padaria.
Nas fugas noturnas íamos ver os ensaios da
X-9 no terreiro da Tia Inês, na Rua Almirante
Tamandaré, se não me falha a memória, número
94. Assim foi meu inicio no Samba.
Meu maior adversário, por incrível que pareça, foi a cor: ser branco. Só fui sentir essa discriminação ao ser indicado por Tia Isaurinha, em
1985, para ser Presidente da UESBAS – União
das Escolas de Samba da Baixada Santista, eleição
que venci por maioria absoluta, só tendo o meu
próprio voto contra mim.
Estudioso das coisas do Samba e do Carnaval, fui aprendendo e entendi os motivos dessa
discriminação. As raízes do Samba são Negra Puríssima e os irmãos brancos sempre discriminaram o Samba, considerado então coisa de marginais sempre visto de forma depreciativamente
“coisa de negrada”.
Eu nunca senti isso, pois meus maiores e
melhores amigos sempre foram Negros ou descendentes. Suplantei essa discriminação com trabalho e tenho certeza que vencemos e mostramos
dentro da UESBAS que a miscigenação e a amizade sincera venceram os preconceitos. Com o apoio
do então, também, como eu, “Branco Negreiro” o
saudoso prefeito Osvaldo Justo, o Lorde Girassol, realizamos os maiores e melhores carnavais
de Santos.
Fiz essa explanação, simplesmente para que
a nova Diretoria da Liga siga por esse caminho e
consiga fazer nosso Carnaval crescer. Que Oxalá
nos abençoe e meu Pai Ogum nos proteja e dê
Maleme. AXÉ!
* Toninho Madrugada (Antonio Lombardi Junior)
Radialista, Compositor, ex-Presidente da UESBAS –
União das Escolas de Samba da Baixada Santista
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A longa agonia dos contaminados da Rhodia
Fotos: Maurici de Oliveira

Revolta pela falta de providências contra a estatal francesa Rhodia
que, nas décadas de 70 e 80, teve co-

locada a nu a contaminação de funcionários, do solo e do lençol freático
de municípios da Baixada Santista

com produtos cancerígenos, um crime até hoje sem castigo. Este é o
sentimento de ex-funcionários da em-

Vereadores santistas e ex-funcionários
da Rhodia unidos para que o crime da
estatal francesa não fique impune
presa que compareceram
à audiência pública realizada na Câmara Municipal de Santos, para discutir a situação.
Convocada pelo vereador santista, Geonísio
Pereira Aguiar, o Boquinha (PMDB) ex-funcionário da Rhodia, a audiência foi presidida pela
vereadora Telma de Souza (PT). Depoimentos dramáticos de ex-funcionários contaminados evidenciaram,
mais uma vez, o abandono a que estão relegados, uma vez que o governo
brasileiro que hoje acena com a possibilidade de mega negociação na compra de aviões franceses, nada fez em
defesa desses trabalhadores, muito
menos aplicou punição à empresa responsável pelo crime continuado, que
afetou homens, mulheres e crianças.
Os municípios de Cubatão, São
Vicente e Itanhaém foram os maiores
prejudicados pela ação criminosa da
Rhodia, principalmente os dois primeiros bombardeados com toneladas de
produtos cancerígenos. Nas décadas de
horror provocado pela empresa, apesar das denúncias da mídia, especialmente na região, o sofrimento das vítimas era estampado diariamente: nascimento de criança sem cérebro, grandes
caroços com pus espalhados pelo corpo, capacidade pulmonar reduzida,
doenças do fígado e câncer.
Providências? Durante anos, notificações; anos depois, o fechamento de uma unidade, com a expansão
do crime se espalhando com o despejo do produto trabalhado na unidade
de Cubatão nos vizinhos municípios
de São Vicente e Itanhaém e na década de 90, o encerramento das atividades na Baixada Santista. E só! Às vítimas, apenas o acompanhamento
médico que deveria ser anual no Hospital Albert Einstein (SP), mas que
os presentes à audiência não recebem
há cinco anos.
Denúncia- Ex-funcionários denunciaram que o médico do “Albert
Einstein” responsável pelo acompanhamento foi substituído por um médico contratado pela própria Rhodia
e que os prontuários médicos, de cerca de 160 pacientes, sumiram.

Relatos dramáticos
como o de Walmir, 52
anos, que não foi reintegrado pela empresa porque tinha inúmeras enfermidades (ele assinou demissão voluntária) denuncia a contaminação de sua
família, esposa que tinha
contato com a roupa com
a qual trabalhava e sua filha que nasceu com uma
série de problemas congênitos.

Membro da Comissão Permanente do Meio Ambiente, o vereador Fábio Nunes (PSB), presente à audiência, disse que a Câmara é o eco de
uma sociedade. Por esta razão deve
ser o porta voz dos cidadãos que buscam não apenas uma reparação, mas
cumprimento às leis, porque às agressões ao meio ambiente, e consequentemente ao homem são a causa dos
grandes males que provocaram o desequilíbrio da natureza e do encontro
(audiência) que revela o drama de inúmeras famílias.
Para o vereador Boquinha, ex-funcionário da estatal francesa, “a Rhodia espera que cada trabalhador morra
para pagar o mínimo à família, por isso
não podemos calar. Esperamos a participação das Câmaras de São Vicente
e de Cubatão principalmente, porque
juntos precisamos chamar a atenção
não só da população, mas do País”.
A vereadora Telma de Souza (PT)
sugeriu o imediato encaminhamento de
ofício ao presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por
entender que independente do tempo
que já se passou, a situação exige uma
resposta “e como quem governa tem
que o fazer para as pessoas, se assim
não o for, nossas metas (do PT) não
serão atingidas. Pediremos ao presidente providências”. A vereadora fez menção ao interesse do Governo Lula nos
aviões franceses. “Podemos até comprar os caças (aviões) dos franceses,
mas, antes, tire o lixo daqui. A questão
da Rhodia não está esquecida”.
A próxima audiência para debater o caso Rhodia foi marcada para 9
de fevereiro de 2010. O encontro realizado no início de dezembro foi provocado por uma matéria do Espaço
Aberto sobre recente condenação da
Rhodia por contaminar um operário
(já falecido) na unidade de Cubatão.

ÃO
EDUCAÇ
Fala Professor
Ildefonso Paz Dias

Mudanças no INSS
Argumentos vencem, principalmente quando se trata de olhar
a nossa volta e vermos o sucesso
de muitos, a pobreza de tantos.
Há momentos de satisfação,
de glória e de prazer por termos
atingido a tranquilidade e recuperação física e mental.
Entretanto, há impedimentos
que desnorteiam os que procuram o sucesso de terem trabalhado durante longo tempo, com
amor pelo que se fez, recebendo
aplausos estimulativos e concluir
que valeu muito o nosso esforço, garra e competência.
Não pode o INSS isentar dobros de trabalho porque atendimentos duplos prejudicam os
operários, os que trabalham em
tempo permanentemente necessário para atingir o seu descanso.

Ficamos pasmos quando assistimos essas mudanças que
sacrificam os trabalhadores da
instituição (INSS) e os colocam
em dificuldades pelos horários
diferentes e impossíveis.
Entendemos que essa mudança prejudica aos próprios
funcionários da entidade e, também, os usuários que trabalham
na ajuda aos Professores, os Professores e também trabalhadores que nos prestam serviços.
Entendemos que o INSS,
compreendendo as necessidades dos que esperam a maravilhosa aposentadoria, mude o esquema atual e favoreça a todos o
período matutino.
Com respeito, carinhosamente, temos a certeza de que nos
atenderão.

*Ildefonso Paz Dias - Presidente do Sindicato dos Professores de Santos,
Baixada e Litorais Norte e Sul.
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Programa santista comemora prêmio nacional
Anderson Bianchi

As ações desenvolO programa “Vovô
vidas são: contador de
Sabe Tudo”, da Prefeituhistória, artesanato com
ra de Santos, ganhou o
material reciclável, bonPrêmio Fundação Banco
de turístico, bordado,
do Brasil de Tecnologia
crochê, dobradura, jardiSocial 2009.
nagem, monitoramento
Desenvolvido pela
de turismo religioso, oriSecretaria Municipal de
gami e pintura em tela e
Ação Social em parcetecido. O prêmio de R$
ria com as Secretarias
50 mil, que será aplicade Educação, Meio Amdo na ampliação e fobiente, saúde e Turismo
Muita euforia na premiação ao “Vovô Sabe
mento do programa, foi
e ONGs (Organizações
Tudo”, eleito pelo Banco do Brasil, como o
entregue pelo gerente
Não Governamentais),
melhor programa da região sudeste
do Banco do Brasil, Joo programa conta com
a participação de 53 integrantes na capacitação de jovens. Eles aquim Lauro Sando, em solenique durante 16 horas semanais recebem, mensalmente, um sa- dade realizada no Salão Nobre da
prefeitura.
interagem com crianças e atuam lário mínimo.

São Paulo
Bolsa de Estudo no Senac
O Senac prorrogou, até 5 de
janeiro, as inscrições para bolsas
de estudo nos cursos técnicos de
Administração e Negócios, BemEstar, Comunicação e Artes, Design, Hotelaria, Informática, Tecnologia, Moda, Meio Ambiente,

Saúde e Turismo. São 1705 vagas no Estado de São Paulo, inclusive em Santos. Interessados
deverão comprovar renda família
de até um salário mínimo e meio
(R$ 697,50). Inscrições pelo portal
www.sp.senac.br/bolsasdeestudo .
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Cubatão Sinfonia pode acabar
Se não conseguir novos
parceiros, o Projeto Cubatão
Sinfonia - que ensina música
clássica a crianças e jovens -,
dificilmente continuará funcionando em 2010.
O Cubatão Sinfonia atende
131 alunos de 7 a 18 anos moradores dos bairros Cotas, 200 e
95, e outros próximos como
Água Fria e Fabril, utilizando a
música clássica como instrumento de
inclusão, despertando nos alunos
não apenas o interesse pela música,
mas principalmente pelo futuro.
No projeto coordenado por
Eder Crispim, os alunos recebem
aulas de musicalização infantil,
teoria e prática de instrumentos,
violão, violino, violoncelo, piano,

contrabaixo, trompete, trompa,
trombone, flauta, saxofone, clarinete, percussão e coral.
Criado em 2007 pela Associação dos Músicos da Banda Sinfônica de Cubatão, o projeto tem
apoio do Ministério da Cultura
através da Lei Rouanet.
A Prefeitura de Cubatão (doou
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os instrumentos) e da Capela
São Pedro que cede o local
para ensaios, mas sem patrocínio dificilmente terá continuidade. Em apenas três anos o
Projeto triplicou o número de
alunos e montou uma Orquestra Jovem e uma Fanfarra.
Quem assistiu aos concertos de Natal, recentemente realizados na cidade pelo Cubatão Sinfonia, sabe da importância
do projeto, da competência de
seus instrutores e do entusiasmo
dos alunos. Interessados em patrocinar o Cubatão Sinfonia devem
entrar em contato através dos telefones 3362-0850, 3372-4859,
9113-7998 e 9788-7289 ou acessar
o site www.cubataosinfonia.org.br

Nas Bancas
Casa Cláudia a maior revista de
decoração, mostra tudo sobre o
toque de ousadia das estampas
nos diferentes ambientes, cantinhos especiais para relaxar e a decoração inspirada nos anos 70;
SUPERInteressante, apresenta o
caos provocado pelo desequilíbrio
do clima e um embarque no aerolula. Viajar pelo Mundo tem acampamento para a garotada, pacotes:
verão, carnaval, esqui e Caribe e,
ainda, Espanha com roteiro imperdível pela Andaluzia.

Cláudia é
uma festa com
Ana Hickman
na capa e Embarque em Viagem e Turismo
e escolha seu
roteiro e se for
Machu Picchu, de trem, a pé, de mochila, como você quiser, tem todas
as dicas na edição deste mês, que
detalha também como viajar de graça
para Fernando de Noronha, Aruba,
Malvinas e outros destinos. Pense

Leve tem todas
as informações
para uma vida
saudável, principalmente
como perder
peso com dietas
e exercícios
adequados. Cabelo & Cia, de dezembro, tem tudo sobre coloração,
desde fios rosa ao louro dourado.

Lançamento
Divulgação

“Se abrindo para a
Vida”, é o 35º livro da escritora espírita Zíbia Gasparetto. O novo romance, o 25º ditado pelo espírito Lucius,
mostra através da história de
Jacira, uma costureira de 38
anos, solteira e dedicada à família, que

nossas dificuldades do dia a
dia têm a função de quebrar
o círculo vicioso do nosso
comodismo, desfazer as ilusões que impedem nossa felicidade. Da Editora Vida e
Consciência, 368 páginas,
R$ 36,00, já nas livrarias.

* Eduardo Ribeiro Filetti
Para quem tem animal de estimação, férias, na maioria das vezes se torna um dilema, pois o ideal é que não haja separação.
Felizmente, hoje, o número de
hotéis que aceitam animais está
aumentando no País. Assim, se a
intenção da família é levar seu
amigo e fiel companheiro para as
férias, após decidir o destino se
para hotel ou casa de amigos, que
não fazem objeção desse tipo de
hóspede, é preciso algumas providências e atenção às novas leis
de trânsito: animais só no banco
traseiro, cães devem usar coleira
peitoral ou cinto de segurança
especial e gatos devem viajar em
gaiolas de transporte.
Para viagens com os pets existem duas trilhas básicas: viagens
nacionais e internacionais.
Para ambos os casos, atestado de Saúde emitido por médicoveterinário com validade de 72
horas, certificado de vacinação
contra raiva, emitido há mais de
30 dias e menos de um ano. O ideal é vacinar contra as outras doenças também.
Munido desses documentos,
o proprietário deve providenciar
para viagem interestadual: Guia de
Trânsito Animal (GTA) que pode
ser retirado nos seguintes locais:
Serviço de Vigilância Agropecuária, no Porto de Santos (final da
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22 de DEZEMBRO a 19 de JANEIRO
Como sua própria simbologia,
que é a cabra montanhesa, tem a
ambição de chegar ao topo da montanha, mas com calma e paciência.
São pessoas de poucas palavras,
comentários secos, um tanto sombrios, mas ao mesmo tempo engraçados. Pessoas dignas de confiança, e que muitas vezes se excedem nas suas responsabilidades.

Rua Amador Bueno entre os armazéns XIII e VIII, das 8 às17 horas (telefone 3235-1813);no mesmo serviço nos Aeroportos de Viracopos e Guarulhos e no Ministério da Agricultura, à Rua 13 de
Maio, 1558, 3º andar, na Capital.
Para viagens internacionais é
necessário também o Certificado
Zoosanitário Internacional (CZI)
com validade de 10 dias para o embarque. Pode ser obtido no mesmo local de emissão do GTA. Todo
porto, aeroporto ou posto de fronteira internacional tem escritórios
do Serviço de Vigilância Agropecuária. Se a viagem for aérea, não
se esqueça de reservar o lugar do
animal (setor de cargas). Para as
viagens aéreas internacionais é interessante consultar o consulado
do país de destino sobre possíveis exigências.
Se não for possível levar seu
bichinho de estimação, procure
parente ou amigos que possam
cuidar dele ou deixe-os em hoteizinhos que só devem aceitar animais vacinados. Visite antes o local, certifique-se do tratamento
que seu animal terá, busque referências e depois escolha. Separe
os objetos individuais de seu pet,
como brinquedos, cesto de dormir, oriente o responsável sobre
o tipo de ração e boas férias.
*Eduardo Ribeiro Filetti é médicoveterinário, pós-graduado em Saúde Pública e Cirurgia e professor
da Universidade Santa Cecília

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

Espaço Astral
Silvia Helena

Férias... e o pet?

Sua mente é extremamente racional e séria e seus padrões de
pensamento são construtivos.
Tem uma grande habilidade de planejar cada detalhe e por querer
sempre cumprir sua meta, passa
uma imagem de frio e calculista. É
um signo sujeito a depressão, portanto deve entender que, como
todo ser humano tem limites.

No amor pode ter falha de comunicação devido a timidez, ou
porque considere os negócios
mais importantes, mas seja qualquer for a situação tende a se sentir um solitário, portanto deve falar mais dos seus sentimentos.
Na carreira profissional precisam
de segurança e um pagamento certo todo mês; por isso faz um pro-

gresso regular, buscando sempre a
segurança do emprego, como funcionário público, engenheiro, administrador de qualquer espécie, mas
mesmo com calma e devagar, chega
ao topo como é seu objetivo.
O capricorniano é muito contido, por isso desde adolescente
deveria se interessar por música
para liberar mais o seu lado emoci-

Elemento: Terra
Planeta regente: Saturno
Pedras protetoras:
Ônix e Quartzo Fumê
Palavras chaves: determinado,
ambicioso, cuidadoso, perseverante, teimoso
onal e sensível de ser. Os nascidos sob este signo trabalharão
bastante durante 2010, trabalharão
como forma de reconhecimento,
portanto vale a pena se estiver
descontente, mudar de emprego.

IN
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Divulgação

Simone Borges, a
Miss Santos 2010,
representará a
Cidade no concurso
Miss São Paulo.
Eleita em noite de
glamour no Clube
Internacional de
Regatas, Simone, de
18 anos, derrotou
outras quarenta e
quatro candidatas.
Organizado pela
Miss Santos 1980,
Fernanda Boscolo de
Camargo, eleita
também Miss São
Paulo e segunda
colocada no Miss
Brasil. O concurso
resgata uma tradição
da cidade, esquecida
por mais de duas
décadas, a eleição da
mais bela santista.
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• A Sociedade Portuguesa de Beneficência
de Santos, no ano do sesquicentenário, deu
continuidade a uma tradição da diretoria
presidida por Ademir Pestana e homenageou os sócios. Poucos dias antes do Natal (dia 19/12), os sócios inscritos no quadro associativo de 1938 a 1947 foram laureados com diploma e mimos com a logomarca da instituição. A parte musical esteve a
cargo de Pérsio Guilhermino.
• O Calendário 2010 da Fundação Arquivo
e Memória de Santos homenageia um dos
mais importantes repórteres-fotográficos:
o queridíssimo José Dias Herrera. Santos,
fotografada durante sete décadas por Herrera, está neste calendário (mesa e parede).
• Desde 1º de dezembro, a Usiminas figura
na Bolsa de Valores. Ela integra o I Índice
de Sustentabilidade Empresarial da BMGF
Bovespa.

Mineiro do Vale do Jequitinhonha, o ex-prefeito e expresidente da Câmara de Santos, Paulo Gomes Barbosa, tornou-se
cidadão santista por iniciativa do vereador Odair Gonzalez, em
solenidade das mais concorridas na Sala Princesa Isabel.
Na foto, sob o olhar do filho, o deputado estadual Paulo
Alexandre Barbosa, o homenageado (d) e o autor da homenagem
(e), amigos de longas datas, rememoram fatos da adolescência
vivida no Morro do Pacheco e bairro Chinês em Santos.

VERÃO
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Ano Novo e o Show do Verão
Fotos: Jairo Marques/PMPG e Divulgação

Sertanejo e pagode são as
principais atrações do projeto “O
Show do Verão é Você” em sua 18ª
edição, em Praia Grande, que começa na virada do ano e vai até 30
de janeiro, no palco montado nas
areias da praia do bairro Tupi.
Os shows acontecerão sempre
de sexta-feira a domingo, a partir
das 23h, com ingresso livre para a
pista. Os valores de camarotes e
cadeiras numeradas serão anunciados pela Secretaria de Cultura
e Turismo ainda esta semana. A
exemplo dos anos anteriores, o
palco será montado nas areias da
praia no bairro da Aviação, em frente ao antigo campo de pouso, conhecido como Campo da Aviação.
Programação
31 de dezembro - Grupo
“Tô Legal”
Janeiro
01 - Édson (integrou a dupla
Edson e Hudson)
02 - Marcos & Belutti
03 - Pixote e Sorriso Maroto
08 - Jeito Moleque
09 - Nuwace e Arte Popular
10- Hugo Pena & Cabral
15 –Luan Santana
16 – Raça Negra
17 – Inimigos do HP
22 – Belo

Carlos Pinto

Saudade da democracia do MDB

Praia Grande se prepara para o Show de Verão

23 – Maria Cecília & Rodolfo
24 – Exaltasamba
29 – Revelação
30 – Harmonia do Samba
São Vicente - No município vicentino, o cantor Alexandre Pires
comandará o Show da Virada, na
Praia do Itararé, nos primeiros minutos de 2010, logo após a queima
de fogos. O cantor mineiro que iniciou carreira-solo em 2002, em Nova
York, logo após deixar o grupo Só
Pra Contrariar, canta pela terceira
vez em São Vicente, e encontrará a
cidade comemorando o 3º lugar
conquistado pelo corpo coreográfico da Corporação Musical, antiga Banda Marcial Matteo Bei, na
Copa Brasil de Bandas e Fanfarras,
realizada neste mês na cidade de
Bragança Paulista.

Alexandre Pires retorna
à São Vicente

Cubatão - A partir das 19h30,
no palco da Av. Beira Mar, no Jardim Casqueiro, Show da Virada
com muita música e queima de fogos na Ilha Pompeba. A festa de
luzes poderá ser vista, inclusive,
nos municípios de Santos e São
Vicente.
Santos - Com a orla iluminada
por 37 árvores de Natal, do José
Menino à Ponta da Praia, é grande
a expectativa para a queima de fogos na virada do ano. Serão 35
toneladas de fogos de artifício a
partir de cinco balsas e cinco pontos fixos (Fortaleza da Barra, Emissário Submarino, Morros de São
Bento e do Ilhéu Alto e Caruara,
(área Continental). A programação
musical começa às 21h nas quatro
tendas montadas na orla.

Realizou-se, no último domingo,
a Convenção Estadual do PMDB.
Mais uma vez a direção estadual, na
ânsia de não comprometer seus acertos com vistas à próxima eleição, feitos à revelia da massa partidária, deu
demonstrações de que se lixa para a
vontade dos filiados. Encaram-nos
como mera massa de manobra, e conduzem o barco por “mares nunca dantes navegados”.
Acordos feitos verbalmente com a
direção do Diretório Municipal de Santos foram defenestrados, como a sugerir que as palavras o vento leva. No
entanto, torna-se necessário discordar
dessa forma de gerir os destinos do sucessor do MDB. O enfraquecimento
da legenda cresce, tanto é que nas ultimas convenções municipais no Estado
de São Paulo, em torno de 170 cidades
deixaram de concretizá-la, e tais diretórios encontram-se sob intervenção.
Com isso, diminuíram os delegados à
Convenção Estadual.
Se em 2006 tivemos mais de
1.100 delegados, dessa vez o número
foi pouco além de 900, dos quais apenas 674 votaram. E ninguém está preocupado com os rumos da legenda.
O que interessa é defender acordos
pré-nupciais feitos com candidatos
de outras legendas à Presidência da
República, sem ouvir as bases, sem
se preocupar com o crescimento do
partido ou com uma candidatura própria em todos os níveis.
Lamenta-se que a democracia que
existia ao tempo do MDB desapareceu lentamente, morta pelos interes-

ses particulares de alguns mandatários. Se o Diretório de Santos conseguiu ter acesso à chapa de oposição à
atual situação, com relação a esta, à
qual estávamos vinculados, só conseguimos saber de sua composição
na hora da votação. Daí, que não dá
mais para compactuar com essa forma de administrar os interesses do
PMDB. E nesse universo de delegados, Santos foi a cidade que mais cresceu, perdendo apenas para a Capital
em numero de delegados.
O fato da chapa de oposição, liderada pelo senhor Francisco Rossi,
ter obtido 12% dos votos dos convencionais, uma chapa elaborada de
última hora, já diz por si da insatisfação que reina na legenda. Não que o
senhor Francisco Rossi também esteja muito interessado nos destinos partidários, pois também tem seus interesses no que vai ocorrer em nível nacional. Na verdade, cada chapa fazia o
jogo de uma das legendas que pleiteia
a Presidência da República e, com isso,
transformam os filiados em meros espectadores de um futuro incerto.
Ao obter mais de 80% dos votos
convencionais, a situação, ou quem
nela manda, ficará à vontade para negociar em nosso nome aquilo que
mais atender aos interesses particulares da cupinchada. Enfim; é a historia do MDB sendo jogada no esgoto dos acordos e acertos, onde o povo
é sempre subestimado e jogado de
lado como carta fora do baralho.
Carlos Pinto - Jornalista

