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A ONG Amigos da Água com-
pleta dez anos no próximo dia 19 de
dezembro e na ocasião fará realizar
às 12h, na Igreja Nossa Senhora do
Rosário, na Praça Rui Barbosa, Cen-
tro Histórico de Santos, Missa em
Ação de Graças, também em home-
nagem ao padre Bartolomeu de Gus-
mão, o “Padre Voador”.

ONG homenageia Padre Voador
O ano de 2009 foi instituído pelo

Governo Português, como o “Ano
Gusmão” em homenagem ao santista,
Padre Bartolomeu, considerado o pri-
meiro cientista da América Latina. O
precursor da navegação aérea inven-
tou o balão e sua ligação com a ONG
Amigos da Água, segundo o presiden-
te da entidade, Miguel Escandon está

na utilização da água para suas desco-
bertas.

Na cidade de Cachoeira, na Bahia,
através de cano tosco, conseguiu levar
água do brejo para uma caixa d’água
elevada e foi a partir da observação do
comportamento de uma bolha de sa-
bão aquecida sobre uma vela acessa,
que concluiu ser o ar quente mais den-

so, o que possibilitou seu grande in-
vento, o aeróstato (balão criado para
estudar as leis do equilíbrio atmosfé-
rico) tornando-se uma das maiores fi-
guras da aeronáutica mundial. Como
não se tem referência sobre a data de
seu nascimento, a data de batismo (19
de dezembro de 1685) passou a prin-
cipal referência.

Reprodução

22 anos de profissionalismo
e credibilidade

                                             Páginas 2 e Última

Mais uma vez traídos, aposentados se vestem com as cores do Brasil para protestar
em Brasília contra a desolação provocada pelas Centrais Sindicais criadas para de-
fendê-los, especialmente nas negociações referentes às aposentadorias e pensões
junto ao Governo. Última Página

Centrais frustram expectativa
dos aposentados Celso Júnior/AE

Embarcação com
jornalistas bate e

vira durante
passeio aquaviário

entre Cubatão e
São Vicente

Página 3

A Cia de Dança do Centro da Juventude Prefeito
Silvio Fernandes Lopes, na Zona Noroeste, estreia

nesta quinta-feira (26), às 20h30, no Teatro Coliseu
(Rua Amador Bueno, 237, Centro Histórico de

Santos), o espetáculo “Elis por nós”. Entrada franca.
Convites e mais informações (13) 3291-1845.
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OPINIÃO

MURAL

Espaço Aberto

* João Paulo Tavares Papa

EDITORIAL

* João Paulo Tavares Papa  é Prefei-
to de Santos

Uma questão polêmica, que
tem mobilizado inúmeras Prefeitu-
ras de todo o Brasil, é o pagamen-
to dos precatórios. De um lado, os
municípios surpreendidos por se-
questros de receita para saldar dí-
vidas antigas e enfrentando gran-
des dificuldades para atender as
urgências da comunidade. De ou-
tro, os credores que aguardam
anos – às vezes décadas - para
receber o que lhes é devido.

Torna-se necessário entender
o que são precatórios. Trata-se de
ordens de pagamento determina-
das por sentenças judiciais con-
tra a Fazenda Pública Nacional,
Estadual ou Municipal. Quando se
esgotam as possibilidades de re-
cursos, as ações se transformam
em precatórios.

A ineficiência do modelo em
vigor é evidente, o que gerou um
movimento na sociedade em prol
de mudanças na legislação. No dia
4 de novembro, a Câmara Federal
aprovou, em primeiro turno, a Pro-
posta de Emenda à Constituição
(PEC) dos Precatórios, que preten-
de organizar a quitação dos valo-
res, favorecendo tanto os gover-
nos que precisam saldar os débi-
tos quanto os pleiteantes.

A PEC assegura aos credores
as pleiteadas indenizações e abre
a oportunidade para o seu recebi-

A questão dos precatórios
mento mais rápido, por meio de
leilões e outros dispositivos. Dá
preferência a pessoas com mais de
60 anos e a portadores de doença
grave para o recebimento dos pre-
catórios de natureza alimentícia
(relativos a salários, vencimentos,
proventos, pensões, benefícios
previdenciários e indenizações por
morte ou invalidez). Prevê ainda
que os demais alimentícios sejam
pagos antes das causas tributári-
as, das indenizações por desapro-
priação ou outros precatórios.

A proposta limita em 1,5% da
receita corrente líquida o dispên-
dio das Prefeituras para tais fins,
o que permitirá o planejamento de
tais despesas nos orçamentos,
evitando os sequestros das recei-
tas públicas e mantendo a capaci-
dade de investimento dos gover-
nos. É um percentual significati-
vo: a previsão é que 1,5% da re-
ceita corrente líquida de Santos
seja de R$ 14,5 milhões em 2009. A
PEC também impõe sanções caso
o a regra seja descumprida pelos
devedores.

Enquanto a emenda constitu-
cional tramita, a Prefeitura enfren-
ta o desafio de conciliar os paga-
mentos de precatórios com os ne-
cessários investimentos, especial-
mente nas áreas de Educação,
Saúde e Assistência Social. Nun-
ca Santos destinou tanto volume
de recursos para precatórios como

desde 2005: R$ 87 milhões, valor
superior ao pago nos 20 anos an-
teriores. Isso sem atrasar nenhu-
ma outra conta, mantendo os sa-
lários dos servidores em dia e in-
vestindo em melhorias importan-
tes para a população.

Mesmo assim, o Tribunal de
Contas do Estado sugeriu a rejei-
ção das contas de Santos nos anos
de 2005 e 2006, por conta da cida-
de não ter cumprido a recomenda-
ção de quitar todos os precatóri-
os dos respectivos exercícios mais
10% do estoque. Vale lembrar que
nos despachos do TCE foram te-
cidos elogios ao esforço da Pre-
feitura em quitar os precatórios e
ao desempenho geral das contas
municipais, especialmente no que
diz respeito à Educação.  As reco-
mendações do TCE poderiam até
induzir ao não pagamento de pre-
catório algum, já que de qualquer
forma as contas seriam rejeitadas.

O fato é que se os médios e
grandes municípios passarem a
cumprir à risca a recomendação
do Tribunal de Contas, ficarão
‘engessados’, sem recursos para
realizar os necessários investi-
mentos, situação que penaliza es-
pecialmente os munícipes que
mais precisam da atenção das Pre-
feituras.

IPTU 2010
O prefeito de Santos João Paulo
Papa (PMDB) não levou em consi-
deração o estudo que aponta a valo-
rização dos imóveis no Município
nos últimos dois anos. A valoriza-
ção média é de 47,84%. Sensatamen-
te, analisou que não dá para aplicar
o reajuste do IPTU na mesma pro-
porção. O reajuste aplicado foi de
4,2%,o equivalente a taxa de infla-
ção de 2009. O contribuinte recebe-
rá o novo carnê até 30 de dezembro.
Bons ventos
Na manhã de ontem (25), o Minis-
tro Pedro Brito assinou documento
confirmando o início da dragagem no
Porto de Santos. Entre os presentes
ao ato, o vereador Manoel Constan-
tino (PMDB) presidente da CEV –
Comissão Especial de Vereadores e
da Comissão Permanente, ambas
criadas para acompanhar as ativida-
des no Porto. Esta última Comissão
realizou, recentemente, uma audiên-
cia pública cujo tema principal foi  a
obra de aprofundamento e alarga-
mento do canal do Porto de Santos
ampliando sua capacidade para aten-
dimento a navios de maior porte e
aumentando a capacidade operacio-
nal do porto.
Segurança
O vereador Antônio Carlos Banha
Joaquim (PMDB) aguarda para a
próxima semana, reunião com a au-
toridades competentes para discu-
tir uma de suas reivindicações mais
veementes: o funcionamento diutur-
no  dos Distritos Policias de Santos.
Onde está o dinheiro?
O vereador santista Adilson Júnior
(PT) quer saber do prefeito Papa,
como e onde foram aplicados R$
181.253.l00,00, liberados pelo PAC-

Informação
profissionalismo
e credibilidade

Atingir a marca de 22 anos impressos é
motivo de alegria. Muito mais do que isso é
dividir contentamentos, prazeres, satisfa-
ções, preocupações, angústias, estarreci-
mentos. Marcas indeléveis no caminhar dos
tempos. Por mais parado-
xal estamos mais velhos,
porém muito mais jovens.
O tempo cravado revela essa
pujança e juventude a desafi-
ar velhos e novos conceitos jornalísticos.

 Apesar de todo avanço tecnológico que
passa pela ameaça da extinção do jornal im-
presso e sua substituição pelas mídias digi-
tais, o Espaço Aberto é o exemplo marcante

de que a qualidade da informação em seu pro-
cesso original, desde que lastreada em pro-
fissionalismo e credibilidade deverá perdurar
por muitas gerações Esse compromisso, ele-
vado a uma carta de princípios, foi subscrito

quando do nascimento do
Espaço Aberto e vem sen-
do renovado a cada edição
para o enfrentamento dos
desafios.

Este é o propósito maior da existência do
Espaço Aberto e por isso temos imensa satis-
fação em comemorar com os leitores essa
nova marca, na certeza de que novos desafi-
os nos aguardam.

Ao que tudo indica, a base de sustentação do Governo Papa no
Legislativo Santista, nada em mar revolto. Dia desses o presidente
da Câmara, Marcus de Rosis, usou a tribuna da Casa para expor sua
insatisfação para com o prefeito que, segundo ele, foi deselegante
ao extremo ao convidar a Imprensa, um dia antes da vistoria da
Comissão especial de Vereadores (CEV) às obras do ginásio espor-
tivo que está sendo construído na Vila Mathias.

Outro da base governista insatisfeito é Geonísio Pereira Aguiar,
o Boquinha, que questiona a função da CET - Companhia de Enge-
nharia de Tráfego diante da quantidade de multas de trânsito apli-
cada por policiais militares. Ele questiona “se o trânsito foi munici-
palizado em Santos, as multas no setor deveriam ser de competên-
cia da CET. Qual é o acordo com a Polícia Militar?” Para responder
essa e outras perguntas, a Câmara deverá convidar o presidente da
CET, Rogério Crantschaninov, o que deverá ocorrer somente em
2010. Alguns governistas, não cobram publicamente atenção do
prefeito Papa, mas nos bastidores é uma reclamação contínua.

Programa de Aceleramento do Cres-
cimento. Este valor se refere à so-
matória de verbas com finalidade es-
pecífica para Urbanização do Dique
da Vila Gilda, Urbanização do Jar-
dim São Manoel e Vila dos Criado-
res e da Vila Alemoa.
Tem mais
O vereador petista quer saber tam-
bém o destino de mais de um milhão
de reais liberado pelo PAC para co-
leta seletiva e reciclagem de coco
verde, galpão de triagem e  aquisição
de lixeiras. O vereador quer saber
por que a Prefeitura anunciou a
compra de lixeiras com verba muni-
cipal se tem disponível verba fede-
ral.
PTB Guarujá
Carlos Henrique Saraiva, o Carlinhos
Saraiva, presidente do PTB de Gua-
rujá, destaca a união do partido e
aposta na discussão interna sobre
as diretrizes partidárias para 2010.
Lyra na cabeça
Com 1.944 votos, Rodrigo Lyra
foi reeleito para o terceiro manda-
to à frente da OAB/Santos. San-
tista de tradicional família de ad-
vogados, Lyra presidirá a entidade
até 2.012.
No ventilador
O petista João Gabriel, derrotado
por Irineu Bertozzo na eleição para
a presidência do diretório vicentino
do partido, jogou no ventilador ques-
tiúnculas que segundo ele, estão ma-
culando a imagem do PT em São Vi-
cente, todas relacionadas à perma-
nência do PT no Governo de Tércio
Garcia (PSB). Entre elas, a omissão
do PT sobre o desvio de R$ 30 mi-
lhões da Educação e falta de repasse
de R$ 60 milhões do FUNDEB aos
professores.
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Praia Grande

Cubatão

Vereadores Mirins visitam prefeito

Vereadores Mirins foram recebidos pelo prefeito
Roberto Francisco

Jairo Marques

Cumprindo a primeira parte
do cronograma do projeto Câ-
mara Mirim de Praia Grande, os
treze componentes do parla-
mento jovem eleito nas esco-
las municipais da cidade, visi-
taram o prefeito Roberto Fran-
cisco dos Santos(PSDB).

Recebidos pelo prefeito
que se fazia acompanhar do
presidente do Legislativo, Kat-
su Yonamine (PSDB) e de al-
guns secretários municipais, os
jovens vereadores, conhece-
ram o funcionamento do Legis-
lativo e do Executivo, demons-
trando muito interesse com re-
lação às leis, sua votação, pos-
sibilidades de alterações e
emendas.

Eleitos entre alunos do 2º
ao 9º ano do Ensino Funda-
mental, quando candidatos, os
estudantes apresentaram pro-
jetos de melhorias para a Cida-
de. Os eleitos apresentaram
seus projetos à população, por

ocasião da diplomação ocorri-
da em outubro e após a visita
ao prefeito deverão cobrar o
atendimento às reivindicações.

Os vereadores mirins, elei-
tos por ano em Praia Grande,
são: Brenda Silva (11anos)
E.M. Antônio Peres Ferreira;
Daniela Cruz Silva (11) E.M.
Roberto Shoji; Gustavo San-
tana dos Santos (12) E.M. Go-
vernador Mário Covas; Helo-
isa Vitória Santos (10) E.M.

Antônio Rubens Costa de
Lara; Isabela Andrade Santa-
na (13) E.M. Profª Maria Clo-
tilde Lopes Comitre Rigo; Íta-
lo Fernando da Silva (10) E.M.
Ary Cabral; Larissa dos San-
tos Nobre (10) E.M.  Profª Elza
Oliveira de Carvalho; Maria
Cleiseane Reis dos Santos (11)
E.M. Dr. Wilson Guedes; Ma-
ria Eduarda Ferreira Lopes (11)
E.M .Cidade da Criança; Mu-
rilo Robadel (12) E.M. Lions

Clube Ocian; Nícolas do Nas-
cimento Oliveira (11) E.M.
Paulo Shigueo Yamauti; Regi-
na dos Santos Costa (13) E.M.
Ronaldo Sérgio Lameira Ra-
mos e Sarah da Silva Santos
Lacerda (13) E.M. Governador
Franco Montoro.

Beneficente - Estão esgo-
tados os convites para a 1ª
Noite Árabe da APAE de Praia
Grande que será realizada no
próximo dia 11 de dezembro,
com início às 20 h, no Palácio
das Artes (Av. Costa e Silva,
1.600, em frente à Rotatória A
Tribuna). Comida e dança típi-
cas, DJ e desfile de moda. En-
tre os modelos, alguns dos as-
sistidos pela entidade, que vem
realizando uma série de even-
tos para a conclusão das obras
de sua sede no Jardim Quietu-
de. A APAE-Praia Grande, pre-
sidida por Cláudio Moraes,
atende atualmente 25 crianças.

O que era para ser um pas-
seio para acertar detalhes so-
bre o transporte público  aqua-
viário entre os municípios de
Cubatão e São Vicente, trans-
formou-se na manhã de terça-
feira (24), num grande susto. A
embarcação superlotada que
transportava os jornalistas
destacados para a cobertura do
evento bateu no barco que
transportava as autoridades.
As embarcações estavam  pró-
ximas à Ponte Pênsil em São Vi-
cente quando houve o aciden-

te. Felizmente ninguém ficou
ferido, apenas molhados e al-
guns, muito assustados.

O acidente, não adiará a dis-
cussão sobre o projeto, lembran-
do que o tipo de embarcação
usada no passeio que terminou
com os jornalistas na água, nada
tem a ver com o equipamento a
ser colocado em uso, caso o
transporte aquaviário pretendi-
do seja posto em prática.

Os prefeitos de Cubatão,
Márcia Rosa (PT) e de São Vi-
cente, Tércio Garcia (PSB), dis-

cutem o projeto de transporte
aquaviário ligando os dois mu-
nicípios. A implantação desta
ligação facilitará a locomoção
dos trabalhadores (cerca de
30% dos trabalhadores do Pólo
Industrial de Cubatão reside em
São Vicente). Há possibilidade
ainda, da criação de travessia
turística.

Parceria - A recente parce-
ria firmada pela prefeita de Cu-
batão, Márcia Rosa (PT) e o
presidente da Usiminas, Mar-
co Antônio Castello Branco,

Carlos Pinto

* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

O jogo começou
O tabuleiro está sendo montado e várias pedras

já estão dispostas sobre ele. Aos poucos os preten-
dentes à cadeira da Presidência da República, vão
colocando suas cabeças fora da janela, e procurando
ver como se comportam as pesquisas eleitorais. Isto
é apenas o começo do jogo. Um jogo que vai deter-
minar o futuro do país e de seu povo.

Temos hoje nesse jogo, pelo menos seis pe-
dras ocupando o tabuleiro. Todos serão realmente
candidatos? Claro que teremos coadjuvantes, aque-
les que apenas participam e são sabedores de que
suas chances são iguais a do Santos Futebol Clube
ser campeão do atual brasileirão. Falo sobre o San-
tos com a maior tristeza.

O Brasil de hoje vive envolto nos sonhos de se
tornar uma nação auto-suficiente em petróleo, e
para alguns mais afoitos, as reservas do pré-sal
nos salvarão do mármore do inferno. E dentro des-
sa análise já gastam por conta, com a realização da
Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016.

A América Latina como um todo, vive as apre-
ensões de conflitos armados entre alguns países.
Alguns líderes entendem que sufocar ideias e tra-
zer seus povos nas rédeas curtas de um governo
antidemocrático é a solução mais fácil e eficiente.
Hitler também tentou dominar a Europa.

E em meio a esse mercantilismo dito ideológi-
co, o Brasil navega com uma diplomacia pouco
eficiente e nem sempre em defesa dos interesses,
da soberania e da independência do nosso país. É
só verificar os episódios em que fomos envolvidos
pelos governos do Equador, Paraguai e Bolívia, e
agora, mais recentemente, o de Honduras. Nem
ouso falar do que está ocorrendo na Amazônia.

Se for vero que fomos apanhados de surpresa
com a presença do senhor Zelaya em nossa Embai-
xada, fica muito claro que a nossa diplomacia caiu
na rede armada pelo senhor Chaves.

Para um país que pretende ingressar no pri-
meiro mundo, uma das principais tarefas do próxi-
mo ocupante do Palácio do Planalto, será rever
essa diplomacia. O Brasil não pode ficar ao sabor
de interesses que não sejam aqueles, que contem-
plam a sua sociedade. E o que falar da visita do
presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad?

com o objetivo de melhorar a
qualidade de vida no município,
impulsionará o atendimento no
Hospital Luiz Camargo da Fon-
seca e Silva, que passará aten-
der cerca de quatro mil usuári-
os do Plano de Saúde Usimi-
nas. A parceria prevê ações em
diversas áreas, desde gestão
pública à saúde, passando por
adequação urbana, meio ambi-
ente, educação, cultura e até
equipamentos de moradia emer-
gencial para crianças e adoles-
centes em situação de risco.

Acidente não adia discussão
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ILDEFONSO PAZ DIAS
PRESIDENTE/DIRETORIA

SINPROSANTOS

Parece-nos que o calor chegou para avivar,
ativar e alegrar os santistas que, de antemão,
sabem quantos de fora virão para absorver a
Praia, congratular-se com o generoso povo
desta terra.

Olha o sorvete! Que tal um suco? O leite
está bom?

É maravilhoso que todos os brasileiros tenham de cumprimentar,
abraçar, cantar, explicar o fascínio deste nosso mar e desta nossa
gente.

Santos tem luz, a rajada de vento calmo e fresco arejando aos que
pisam nas areias de nossas praias.

Olá companheiro! Sol gostoso, pessoas bonitas.
Piscam os olhos, sorriem bonito e rejuvenescem a cada momento.
Viver bem? Em Santos com os amigos e seu povo alegre, festivo,

preparado para brinde e a farra cordial e amiga.
Em Santos o prazer do viver e a todos julgar.
As mãos aparecem plenamente num cumprimento infinito de quem

ama, protege e torce, para o bem estar dos que vivem nesta terra que
a todos empolga.

Santos é vida, amor, ternura.
A barraca de praia do Sindicato, no Gonzaga, próximo ao Canal 3,

espera por você, Professor.

A situação de centenas de ex-funci-
onários da Rhodia, contaminados  pelo
hexaclorobenzeno (pó da china) na re-
gião, será discutida em audiência públi-
ca no próximo 1º de dezembro, às 14h30
na Sala Princesa Isabel, na Câmara Mu-
nicipal de Santos.

Agendada pelo vereador Geonísio
Pereira Aguiar, Boquinha (PMDB), ex-
funcionário da empresa que, a exemplo de inúmeros
outros,  convive com o fantasma da possibilidade de
desenvolver problemas decorrentes da exposição e
manipulação de produtos cancerígenos.

A Rhodia S/A que encerrou suas atividades na
região, na década passada, depois de vinte e cinco

Pó da China

Audiência pública debaterá contaminação
por produto cancerígeno – Caso Rhodia

Arquivo EA
anos após a descoberta da contamina-
ção do solo na Baixada Santista, especi-
almente em Cubatão, São Vicente e Ita-
nhaém, foi, conforme notícia veiculada
no Espaço Aberto (edição 433), conde-
nada recentemente por contaminar um
operário da unidade em Cubatão.

Boquinha e outros ex-funcionários
da empresa, por força de acordo entre

Ministério Público e Rhodia, passam anualmente
por acompanhamento médico. Muitos operários
apresentaram cloracne (doença que produz erup-
ção cutânea em todo o corpo) ou outras lesões he-
páticas, orgânicas e funcionais. Outros companhei-
ros foram a óbito.

Mongaguá
O Governo do Estado investirá R$ 1,4 mi-

lhão na reforma da Escola Estadual Hortência
Quintino de Faria Botelho, na Vila Seabra, em
Mongaguá. A verba foi autorizada ontem (25) e
o prefeito Paulo Wiazowski Filho (DEM),  já
assinou o convênio. A reforma e ampliação fo-
ram intermediadas pelo deputado estadual Pau-
lo Alexandre Barbosa (PSDB).

Sob a coordenação da assistente social Ana Luiza de
Moura, presidente da Cipa da Sociedade Portuguesa de
Beneficência, dando prosseguimento à Semana Interna
de Prevenção de Acidentes de Trabalho, nesta quinta
feira (26), às 15h, a nutricionista Mariana Tibagy fala
sobre alimentação saudável. Encerrando a programação
amanhã (27), no mesmo horário a jornalista Noemi Fran-
cesca de Macedo, editora do Espaço Aberto profere
palestra sobre o tema “Ser feliz depende de você”.

Prevenção
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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.

Palavras não alimentam

Curtas...
• Para conscientizar os estudan-

tes sobre a importância das árvores,
especialmente da espécie que deu o
nome ao País,o vereador Sadao Nakai
apresentou requerimento solicitando

à Prefeitura de Santos que em todas as
escolas da rede municipal seja planta-
do um pé de Pau Brasil.

• Possivelmente preocupado com
a má formação dos motoristas, o vere-

ador santista Roberto Oliveira Teixei-
ra solicita à Prefeitura que inclua ma-
téria de educação de trânsito na grade
da rede municipal de ensino, da pré-
escola ao ensino médio.

Permanentemente temos que
falar, abrir a janela da necessida-
de e alertar os poderosos que
precisam olhar ao redor e ver
como o sofrimento mata os que
precisam de auxílio. Precisam de
comida, levar filhos ao médico...

Todos cantam, sorriem, esta-
lam aplausos, enquanto os po-
bres, os simples, os perdidos na
movimentação levantam as mãos
e pedem que Deus lhes dê força
para trabalhar e comida para ali-
mentar os filhos.

Cantos, aplausos, palavras

não engordam os pobres.
Há que se ajudar os que pa-

decem a força ao trabalho.
Caminhem, olhem ao redor e

repentinamente sentirão brota-
rem lágrimas vendo meninos re-
colhendo pães do chão, latas
rebuscadas para comer pedaços
de coisas estranhas que engor-
dem.

Não mentimos. Vemos e nada
fazemos.

O Natal chega e o nosso po-
vão abandonado precisa de au-
xílio.

A inaugura-
ção da UME Irmã
Maria Dolores,
na Praça Iguate-
mi Martins, 124,
em frente ao
Mercado Muni-
cipal, segundo o
prefeito santista
João Paulo Tava-
res Papa marca o
início de uma
nova etapa no
setor educacio-
nal na Cidade, a
implantação do
regime de  perío-
do integral na
rede municipal.

 Imediata-
mente após a
inauguração, no último dia 10, a
unidade passou a atender dez cri-
anças de zero a 3 anos, residentes
na área do Mercado, mas no próxi-
mo ano terá capacidade para aten-
der até 190 crianças.

 Instalada em imóveis antigos,
totalmente recuperados e adapta-
dos, a UME Irmã Dolores teve o
play ground doado pelo Rotary
Club de Santos.

Em janeiro de 2010, o prefeito
Papa pretende entregar à popula-
ção, as instalações do Colégio
Marista, recentemente adquirido

Santos inaugura escola
de período integral

UME Mário de Alcântara hoje  (acima) e como
ficará após reforma (abaixo)

pela Prefeitura, que abrigará entre
outros, cursos técnicos voltados
para as áreas de Petróleo e Gás,
com a participação do Governo do
Estado.

 No dia seguinte, após a entre-
ga da unidade na área do Merca-
do, Papa anunciou a tão esperada
reforma na UME Mário de Almei-
da Alcântara, no Valongo. A obra,
orçada em mais de R$ 4 milhões,
terá início em janeiro.Os 819 alu-
nos dessa escola já foram transfe-
ridos para um complexo na Vila
Belmiro.
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Espaço Astral

Silvia Helena

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

SIGNO DO MÊS DE NOVEMBRO - SAGITÁRIO
22 de NOVEMBRO a 21 de DEZEMBRO

ELEMENTOS
ESSENCIAIS:

Cores: roxo, vinho e azul mais
escuro.
Perfumes: violeta, jasmim e
essências orientais
Flores: gérbera e gerânio
Talismã: miniatura de cavalo,
olho de cabra
Pedras: topázio, ametista.
Dia da semana: quinta-feira
Anjo da guarda: Saquiel  –
acenda uma vela azul quando
quiser falar com ele; leia o
salmo 91 ou 131.

Nas Bancas

A partir do dia 22 de novem-
bro às 2h11, o sol começou a
caminhar no signo de Sagitário,
portanto, estamos mais expan-
sivos e otimistas.

O astro regente de Sagitário
é o planeta Júpiter, conhecido
como o grande benéfico, astro
da fartura e da prosperidade. Ele
realça sua fé e enxerga o lado
mais positivo de nossa vida.

O sagitariano adora lugares
novos, viajar e viver sem limites;
o comer bem e se divertir fazem
parte de sua rotina. Os excessos
estão entre seus maiores desafi-
os.

Por não gostar de limites,
passa da conta e depois tem que
pagar o preço de sua impulsivi-
dade, portanto um conselho: só
prometa o que realmente possa

cumprir.
Se quiser conquistar um sa-

gitariano, respeite a sua liberda-
de e evite situações monótonas.
Procure inovar e trazer sempre
o espírito de aventura em seus
encontros.

Esse ano está se sentindo
mais intuitivo e refinado, os âni-
mos se acalmam; também esta-
rá propenso a perdoar outras

pessoas. Vive um momento ide-
al de compaixão, relaxamento e
meditação.

Muito do que acontece de
positivo vem de circunstâncias
fora de sua interferência. Sagi-
tariano, pense positivo e poderá
visualizar todas as formas posi-
tivas que a vida pode lhe pro-
porcionar.

Quem necessita de uma virada de 360º, sem dúvida
alguma, é o mundo do samba.

Enfim mudou a Diretoria da Liga. Ainda não sabe-
mos quem são os novos diretores, pois, como Imprensa
especializada em Carnaval, não fomos comunicados de
nada. É incompetência do diretor de Comunicação ou
vai continuar do mesmo jeito da Diretoria anterior?

Tivemos o prazer de sugerir ao Secretário de Cultura,
meu amigo Carlos Pinto, que entregasse à Liga a respon-
sabilidade do Desfile, mas, para isso seria necessário que
a Liga, anteriormente, tivesse apresentado competência e
seriedade. Não foi o que vimos em 2006/07/08 e 09. Assim,
que moral tem a Liga para dirigir nosso Carnaval?

Isto posto, ao que parece, já voltaram com a ladainha
de não deixar que aconteça as Redes de TV transmitirem
nosso desfile, ou seja, quem quiser transmitir tem que
pagar cachê. Essa conversa é antiga, mas, parece uma
paranóia contra as Televisões, e ninguém acorda.

Se a Prefeitura não arrumar uma verba às TVs, elas
não transmitem nem flash, imagine elas pagarem para as
Escolas. Somando nossas Escolas, se tirarmos seis que
façam um desfile a altura de ser televisionado e que tra-
ga retorno comercial, é ser muito otimista.

Essa mania de “vou pro Rio”, e voltar cheio de suca-
ta, e inserir textos em enredos para aproveitar o lixo, já
era. Tem que trabalhar as peças e adequar aos enredos e
não ao contrário, pois se você trabalhar o material já
usado poderá até ser penalizado pelo regulamento.

Mas se você mudar a proposta original para o que
seu enredo pede, você reciclou, e o regulamento é omis-
so quanto a reciclagem. Se todos derem um tempo nas
vaidades individuais, e começarem a exercer os princípi-
os da humildade, quem sabe conseguiremos realizar um
grande Carnaval.

Até que isso aconteça só nos resta rogar a Oxalá que
nos abençoe e meu Pai Ogum nos proteja. AXÉ!

Toninho Madrugada

Desabafo
do Samba

“Ser ou não ser, eis a questão”

* Toninho Madrugada (Antonio Lombardi Junior) Radia-
lista, Compositor, ex-Presidente da UESBAS – União das Es-
colas  de Samba da Baixada Santista

No próximo dia 1º de dezembro, Dia
Mundial de Luta Contra a Aids, o Gapa -
Baixada Santista lança a campanha 2010,
“Seja puro - sexo seguro nunca está erra-
do” criada pela agência J.W. Thompson.

O evento reunirá fundadores e cola-
boradores do Gapa, entre eles  artistas,
empresários e voluntários, na Piola Pizza,
na Rua Timbiras, 17, Gonzaga, das 19h às
22h, ocasião em que debaterão sobre o
desenrolar da campanha durante o próxi-
mo ano. Estarão também, representantes
da Agência Thompson, há 14 anos par-
ceira do Gapa Baixada Santista.

Entre os que já confirmaram pre-
sença estão: Ney Latorraca, Alexandre
Borges, Júlia Lemmertz, Tanah Correia,
Toninho Campos, os cantores Vavá e
Márcio, o vereador pelo PMN e ex-
atleta Hugo Dupré.

Na ocasião, Nanci Alonso, presiden-
te do Gapa-Grupo de Apoio e Preven-

Ainda, a luta contra Aids
ção à Aids, enfatizará a necessidade da
união de todos os segmentos na luta
contra a doença, hoje disseminada e não
mais segregada a grupos de risco como
há 21 anos quando foi criada a ONG, cuja
sede fica na Rua Colômbia, 44, Embaré/
Santos, sempre aberta á parcerias para a
manutenção de diversos serviços volta-
dos a pacientes e seus dependentes, es-
pecialmente crianças, para as quais man-
tém um núcleo específico.

Fique Sabendo – Até 1º de dezem-
bro, a Secretaria Municipal de saúde
promove a campanha “Fique Saben-
do” que oferece à população, gratui-
tamente, testes para detecção de Aids,
Hepatites B e C e sífilis, em diversos
locais da Cidade; postos fixos das UBS
– Unidades Básicas de Saúde, USF –
Unidades de Saúde da Família e CTA –
Centro de Testagem e Aconselhamen-
to (Rua Silva Jardim,94, Vila Nova).

Divulgação

O fato de estarmos no final do
mês não impede que você tenha
acesso a algumas edições de novem-
bro: Casa Cláudia dá dicas para
morar com estilo, cores estampas,
móveis para áreas externas e muito
mais; Cláudia tem tudo o que você
precisa saber para estar linda e sau-
dável daqui a 20 anos; Superinte-
ressante e a pílula da inteligência
(será que funciona?); GLOSS com
a sarada e Cláudia Leite na capa,
coloridérrima, como é de praxe na
revista tem guia de compras, Sér-
gio Marone e muito mais. Estilo tem
a cor do verão, biquínis e maiôs po-
derosos e 481 ideias para ficar linda
e sexy.

Viagem e Turismo em edição
de aniversário tem roteiros incríveis
(de carro) para Argentina, Chile e

Uruguai e ainda a
edição especial de
Viagem e Turis-
mo da Placar, a
África do Sul,
sede da Copa
2010; Cabelos
& Cia oferece
cursos rápidos (passo a passo) e as
cores do verão; Boa Forma, mos-
tra a boa forma de Letícia Spiller
(capa) e detalha tudo, desde a esco-
lha dos produtos à alimentação sau-
dável para você ficar em forma. Para
os leitores da VIP, a especial do mês
(edição histórica) com as cem mu-
lheres mais cobiçadas; a campeã na
preferência masculina, Grazi Mas-
safera na capa. Todas nas bancas à
sua espera e na Redação por corte-
sia da Dimare S/A.

Fotos: Divulgação
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Emocionada, Aura Boto, maior incentivadora da aquisição de um
piano de calda para a Cultura de Santos não resistiu as lágrimas,
quando ao lado do prefeito João Paulo Tavares Papa tocou o
instrumento, um fantástico piano (Steinway Concert Grand-Model
D), que chegou no último dia 17 ao palco do Teatro Coliseu,
após 11 anos de espera.

Vanessa Rodrigues/Secon-PMS Paulo Passos

Coordenador da Copire, Walter de Carvalho entrega ao jornalista
Isaltino Fernandes de Oliveira, o Troféu Zumbi dos Palmares, em
noite de premiação do Conselho Municipal de Participação e
Desenvolvimento da Comunidade Negra de Santos, em
comemoração ao dia da Consciência Negra em festa realizada na
OAB/Santos.

 Nesta sexta-feira (27), no Clube
Tricanas de Coimbra, show do
cantor português Vitor Silva. Con-
siderado “a voz de ouro do Algar-
ve”, Vitor se apresenta às 20h30.
O presidente Jorge do Valle lem-
bra que o ingresso (R$ 25,00) in-
clui jantar (bebidas à parte). O Tri-
canas fica na Rua Almirante Bar-
roso, 24.

 A Academia Feminina de Ciên-
cias, Letras e Artes de Santos en-
cerrou com solenidade, das mais
bonitas, a programação festiva em
comemoração ao sesquicentená-
rio da Sociedade Portuguesa de
Beneficência de Santos. Presidi-
da pela acadêmica Maria Zilda da
Cruz, a entidade cultural entregou
ao presidente da instituição hos-
pitalar, Ademir Pestana, um diplo-
ma, brindando a todos os presen-
tes com as participações do Coral
Franceschini e da poetisa Edith
Pires. Após a parte acadêmica,
aconteceu concorrido coquetel,
que teve a assinatura de Ricardo
Severino.

 O vereador Marcelo Del Bosco
Amaral lotou o Teatro Guarany, em
Sessão Solene, quando o Legisla-
tivo Santista, por sua iniciativa,
homenageou a equipe do progra-
ma “Na Geral”, da Rádio Bandei-
rantes. Na ocasião o programa
humorístico de esporte, foi trans-
mitido do Guarany que registrou
entre os presentes, o prefeito João
Paulo Tavares Papa.

 Professores e bailarinos do Balé
Jovem de São Vicente recebem
nesta quinta-feira (26), a Medalha
de Mérito Cultura da Câmara de
São Vicente, pelo destaque em
competições nacionais e interna-
cionais. A Sessão Solene tem iní-
cio às 19h30, na sede do Legislati-
vo (Rua Jacob Emmerich, 1195)
por iniciativa do vereador Pedro
Gouvêa, ex- secretário de Cultura
do Município.



PÁGINA 8 - ESPAÇO ABERTO/NOVEMBRO/2009 ANIVERSÁRIO

A posição conjunta assumida
pelas Centras Sindicais, na segun-
da-feira última, no sentido de pe-
dir que reajuste as aposentadori-
as e pensões por Medida Provisó-
ria (MP) bem demonstra quão sub-
servientes são os dirigentes des-
tas entidades com o Governo. Vale
dizer, os dirigentes se contentam
com um reajuste de 6% ou 7% e
empurra a luta dos aposentados
para o próximo ano.

Mas em 2010, o Governo vai
estar ocupado única e exclusiva-
mente com a eleição da minis-
tra Dilma Rousseff para a suces-
são de Luiz Inácio Lula da Silva.
Com isso, os aposentados e pen-
sionista vão continuar relegados
ao mais absoluto abandono.

O recuo das centrais confere
amplos poderes ao Governo para
manipular a retirada dos proje-
tos que estão em tramitação no
Congresso, tendentes a recupe-
rar as perdas dos aposentados e
pensionistas que recebem acima
de um salário mínimo. Com isso
desarticula-se todo o movimento
fomentado por sindicalistas de
Santos e representantes de enti-
dades de aposentados, no sentido
de pressionar os parlamentares
para que aprovem os projetos que
beneficiam a categoria.

Centrais fazem
jogo do governo e

prejudicam milhões
de aposentados

Confraternização e reflexão marcam
o aniversário do Jornal

* Mário Ribeiro

Testemunha de incon-
táveis fatos que fazem a
história do Litoral Paulis-
ta e Estado de São Paulo,
o Jornal Espaço Aberto
sente-se privilegiado por
chegar aos 22 anos de
vida com a certeza do de-
ver cumprido, informan-
do com ética e compe-
tência.

Sem falar do privilégio
de conseguir reunir os
melhores articulistas. São
especialistas que acredi-
taram nesse ousado (para
época) projeto e que, por
isso, até hoje brindam
seus leitores com textos
sempre claros, oportunos
e indispensáveis para a
formação de opinião.

Nossos leitores não
precisam se preocupar.
Esse time de verdadeiros
craques da informação,
como diria o ex-ministro
Magri, é imexível.

São eles: Carlos Pinto
(jornalista, professor de jor-
nalismo comparado e atual
secretário de Cultura de
Santos); Ildefonso Paz
Dias (professor e sindica-

Paulino, Vera, Carlos Pinto, Madrugada,
Wilma Baby e Ildefonso, no primeiro encontro
dos colunistas em 22 anos de Espaço Aberto

Helena Silva
lista); Toninho
Madrugada (ra-
dialista,  compo-
sitor e ex-presi-
dente da União
das Escolas de
Samba); Rober-
to Paulino (pes-
quisador, fotó-
grafo e ex-cosi-
pano); Vera Lú-
cia Corrêa (jorna-
lista); Wilma
Baby (geriatra,
radialista e jorna-
lista) e a astróloga Silvia
Helena, que não pode com-
parecer ao encontro.

Pela primeira vez reu-
nidos para um papo des-
contraído, muitas recorda-
ções, risadas, revelações
e a opinião unânime: a cer-
teza de que a democracia
praticada no País está ain-
da engatinhando. Como
exemplo, o estágio oscilan-
te do ensino, requisito bá-
sico para o fortalecimento
do estado democrático.

“Os profissionais que
hoje atuam no Espaço Aber-
to, no passado também so-
freram com as agruras da
censura, acompanharam,
registraram e noticiaram a

evolução do regime demo-
crático, cumprindo seu pa-
pel enquanto imprensa”,
comenta a jornalista e edi-
tora responsável, Noemi
Macedo.

Ensino: a base da
Democracia

As sonhadas mudan-
ças não foram implemen-
tadas como gostariam es-
ses profissionais que vi-
venciaram o ápice da dita-
dura. O presidente do Sin-
dicato dos Professores de
Santos e Região, Ildefon-
so Paz Dias, ressaltou que,
“é preciso ter coragem
para dizer o que realmente

precisa ser fei-
to nesse País,
inclusive para
ajudar aos me-
nos favoreci-
dos. Não po-
demos nos es-
quecer que o
maior prejuízo
recai no ensi-
no em todos
os níveis, por-
que sem edu-
cação não há
formação”.

Para o secretário Car-
los Pinto, “o fechamento
das escolas de qualifica-
ção profissional precisam
ser revistos o quanto an-
tes porque os cursos pro-
fissionalizantes sempre
exerceram papel funda-
mental na formação e fa-
zem muita falta. O melhor
exemplo é o dia a dia”.

Esperançoso se mostra
o pesquisador Roberto
Paulino quanto ao futuro
da Educação.

“O ensino, até pela
atual conjuntura, tem di-
ficuldade para mudar o
sistema tradicionalista. A
pesquisa é nova alterna-
tiva para a construção do

conhecimento. O que não
podemos é desanimar e
lutar pela implementação
dessa modalidade”.

A jornalista Vera Lúcia
Corrêa não deixou por me-
nos: “o grande problema
da democracia, especial-
mente no nascedouro, é a
gente sobreviver até que
ela se concretize”.

Para Toninho Madru-
gada, “nossa democracia
é realmente frágil. O mai-
or exemplo foi o ocorrido
nas denúncias do então
deputado Roberto Jeffer-
son. Ele ainda é conside-
rado um herói nacional
porque denunciou um es-
quema de corrupção do
qual participou”.

De qualquer maneira,
o Jornal Espaço Aberto
protagonizou encontro
histórico, agradável e raro.

Satisfeita com o suces-
so do bate-papo, a jornalis-
ta Noemi Macedo resume o
que foi a reunião com o se-
guinte pensamento: “A feli-
cidade consiste em ter um
ideal a buscar e a certeza de
poder caminhar firme nessa
busca, principalmente quan-
do se trata de informação”.


