Todos contra a Dengue
Termina nesta sexta-feira (26) a Semana Nacional de Combate à Dengue, o que
não significa, em absoluto, que a prevenção contra a doença esteja terminada.
Pelo contrário, com a aproximação do
Verão o risco é cada vez maior do Aedes
Aegypti, mosquito transmissor da dengue, provocar uma epidemia na Região.

Para evitar que isso ocorra não basta a ação
do Poder Público, a população precisa, urgentemente, fazer a sua parte. Em Cubatão,
a Secretaria de Saúde promoveu um pedágio na Av. Nove de Abril para alertar a população.
Em Santos, que de janeiro a outubro
deste ano registrou 8.035 casos dos quais

23 óbitos, a Prefeitura lançou o Plano de
Intensificação das Ações de Prevenção e
Controle da Dengue com objetivo de evitar
possível epidemia da doença no próximo
ano e a evolução dos casos para a forma
mais grave da moléstia.
O aedes Aegypti adora água estagnada
limpa. Acabe com isso!

JORNAL

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Novembro de 2010

ANO XXIV Nº 443

Segurança

Divulgação

Vereadores alertam para
colapso na segurança
Divulgação/Adpesp

Os vereadores santistas Antônio Carlos Banha Joaquim
(PMDB) e Odair Gonzalez (PR)
alertam para o desmonte da segurança pública após receberem
da Secretaria de Segurança Pública do Estado, informações de
que o aparato policial existente
na Região Metropolitana da
Baixada Santista é suficiente para
atender à população. Distritos
policiais fechados nos fins de
semana e no período noturno,
viaturas paradas por falta de combustível são apontadas pelos parlamentares para justificar o alerta, especialmente com a aproximação da temporada de Verão,
quando a população da região é
triplicada. As recentes manifestações dos delegados na capital
paulista (foto) é uma mostra da
insatisfação. Última Página
Divulgação

Liberdade
Trinta e cinco pinguins que estavam
no Centro de Reabilitação de Animais Marinhos (CRAM Reviva),
na Ilha dos Arvoredos (Guarujá),
voltaram para a natureza. Durante a
reabilitação passaram por sessões de
hidroginástica e aprenderam como se
alimentar na água. A maior parte do
grupo veio de entidades de reabilitação do Espírito Santo.

Teatro grátis
Neste fim de semana (27 e 28), o Teatro de Bordo estará a partir das 15h, no
Conjunto dos Estivadores (Vila São Jorge), levando arte e diversão para todas as idades,
com espetáculos (gratuitos) infantis e adultos.
E no Sesi (Av. Nossa Senhora de Fátima, 366 no Jardim Santa Maria) nas mesmas
datas, respectivamente, às 20h e às 19h, a peça Meire Love, do cearense Grupo
Bagaceira de Teatro. Entrada franca. Espetáculo indicado para maiores de 15 anos.

O Espaço Aberto já pode ser
acompanhado através do site
www.jornalespacoaberto.com que
a partir de dezembro apresentará
novas colunas, apenas na versão
online: Desatando Nós, Fórum,
Feliz Idade e Espaço Saúde e, os
respectivos colunistas, Alexandre
Martins Joca (professor), Eraldo
José dos Santos (advogado), Vilma Baby (gerontóloga) e Mário
Cardoso (médico). As colunas impressas Desabafo do Samba, Fala
Professor, Horóscopo e De Olho na
Política, também farão parte do site.
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OPINIÃO
Mural

EDITORIAL
O Jornal Espaço Aberto comemora seu 23º
Neste sentido, sobressaem as palavras do
aniversário em meio à revolução da informação jornalista e escritor Juan Luiz Celebrián, em “O
digital, que tem na Internet – a rede mundial de Pianista no Bordel – Jornalismo, democracia
computadores – seu paradigma. Mas o espeta- e as novas tecnologias” (Editora Objetiva,
cular fenômeno da web, por si só, não represen- 2010): “Uma maior quantidade de informação
ta a substituição de outras mídias. A tendência, não significa necessariamente uma melhor inmais evidente, é a transformação e adequação formação e talvez este seja o caminho para desao novo meio que, por suas próprias caracterís- cobrir algumas das novas missões do jornalisticas, não tem regras definidas, pois se encontra mo como mediador entre sociedade e indivídutambém em estágio de definição.
os: a análise, explicação e seleção dos fatos; o
Alinhado a estes
descobrimento dos
“Sem renunciar ao direito de
novos paradigmas, o
dados que existem,
Espaço Aberto também
são públicos, mas ninamar o cheiro de tinta e papel”
ingressa no modelo virguém conhece; estão
tual, a partir da criação de seu portal que poderá ser ao alcance de todos, embora ninguém saiba
acessado pelo site www.jornalespacoaberto.com como chegar até eles”.
Não se trata da mera transposição das páginas
A obra é um verdadeiro ensaio sobre os deou conteúdo do jornal impresso para o modelo safios do jornalismo na era da sociedade da indigital.
formação, compilado por Cebrián, primeiro direNa verdade o portal vem agregar novas refe- tor do El País. Logo na apresentação Sami Naïr,
rências a todo o conteúdo do Espaço Aberto, Jor- filósofo, sociólogo e cientista político, dá o tom
nal que se firmou em toda a Baixada Santista por do debate proposto pelo autor: “O jornalismo
estampar a notícia, desvendar o que se tenta ocul- moderno precisa se adequar, mas sem renunciar
tar e emitir opinião, cumprindo o pacto de lealdade ao direito de amar o cheiro de tinta e papel”.
firmado com o leitor em sua primeira edição, em 27
É a esta corrente que nos alinhamos para ende novembro de 1987.
frentar os novos desafios.

Espaço Aberto

Violência contra a mulher
* Commulher
A violência contra a mulher
começa com constrangimento
psicológico.
Um homem não passa a maltratar a companheira repentinamente. O violento dá pistas de seu
caráter nas insistentes críticas –
de roupas, comportamentos, amigos – e proibições de ir a certos
lugares, receber determinadas visitas. Por isso é importante que a
mulher rejeite qualquer tentativa
de domínio de seu parceiro e tor-

ne-se independente dele, econômica e emocionalmente.
No Brasil, 73 mulheres são violentadas e 12 assassinadas todo
dia. Cerca de 40% dos casos ocorrem dentro de casa e o agressor é
o próprio marido.
Violência desse tipo ocorre em
todas as classes sociais e começa
com ciúme e rejeição, na maioria
das vezes sem motivo. As denúncias são raras. A vítima aguenta e
continua a viver com aquele que
pode vir a matá-la.
Por que isso ocorre? Por medo,
vergonha, carência, machismo e

porque elas não acreditam que
dormem com o perigo.
É importante que a mulher fique atenta, pois a violência não é
repentina. Um homem não é gentil
e tranquilo e de uma hora para
outra passa a ser violento. Ele começa a agredir com palavras, com
proibições, com descaso.
Nesse ambiente, a mulher vai
se isolando, passa a depender totalmente dele e mais difícil fica reagir às agressões.
A mulher precisa saber que
não deve, nunca, suportar a violência do marido, namorado ou
amante. Ela precisa valorizar-se
e defender os filhos, para que
eles não se tornem futuros agressores.
Não aceite. Denuncie. Não
proteja o agressor. Os casos recentes servem de alerta, mais uma
vez, para que as terríveis estatísticas não cresçam.
*Commulher – Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher/Santos Telefone 3202-1884.

O senador Magno Malta (PR-ES), em solidariedade ao palhaço Tiririca, eleito deputado federal com 1,3 milhões de votos,
disse que ingressará com uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) no STF para derrubar da Constituição o item que
impede a candidatura de analfabetos. Malta se diz indignado
com a necessidade do mais novo colega de partido ter que provar que não é analfabeto.
O voto de protesto usado para demonstrar o escárnio com a
palhaçada de alguns políticos, não pode levar o Senador Malta
ao equívoco. Afinal, apostar no analfabetismo é semear a incultura e nenhuma nação progride sem Educação. Não acreditamos
que o Senador concretize a intenção declarada em momento de
tensão.
Desrespeito
O vereador santista Adilson Júnior,
do PT, está indignado com o que
considerou falta de respeito ao Legislativo, por parte de representantes do prefeito Papa, que convidados para dar explicações à Comissão Especial de Vereadores (CEV),
criada para acompanhar os serviços
de pavimentação na Cidade, não
compareceram à audiência pública.
Os convidados
Convidados os secretários Antônio
Carlos Silva Gonçalves (Infraestrutura e Edficações), Edgard Mendes
Baptista Júnior (Gestão) e a chefe
da Procuradoria Geral, Rosana Cristina Giacomini. Destes, apenas o primeiro enviou representante que não
teve condições de responder sobre
processo licitatório que estaria atrasando as obras em ruas da Zona Leste.
Na Justiça
A Logic Engenharia e Construções
questiona na Justiça o resultado do
processo licitatório, para as obras
de pavimentação, sob a alegação que
apresentou preço de R$ 1,5 milhão
menor que a Terracom Construções,
declarada vencedora pela Prefeitura
de Santos.
Sinal da cruz
Parece que o vereador Marcelo Del
Bosco (PPS) estava adivinhando que
a sessão da última segunda-feira (22),
na Câmara de Santos seria tensa e
que ele teria papel importante na
preservação da imagem do Legislativo. Início da sessão, de forma discreta, o vereador se benzeu. Uma
hora e meia, depois estava ele em
frente à mesa diretora pedindo calma ao presidente da Mesa, Marcus
de Rosis que “batia boca” com o
colega de partido, Antônio Carlos
Banha Joaquim (PMDB).
Boas vindas
O vereador Benedito Furtado (PSB)
ficou feliz com a chegada de um conterrâneo seu à equipe do Espaço
Aberto. Trata-se do mestre em Educação Brasileira, o cearense Alexan-

dre Martins Joca, ativista do Movimento GLBT, que assinará a coluna
eletrônica “Desatando Nós”.
Proximidade
O vereador Arlindo Barros (PSDB),
para manter a proximidade com sua
base eleitoral, abriu escritório político na R. Marildo E. Pires Domingues, 6 (antiga Rua 6) no Morro da
Nova Cintra, que estará aberto aos
moradores, de segunda a sexta-feira,
das 14h às 20h. O telefone: 32586508.
Graças ao “sir”
O deputado federal Márcio França
(PSB) ficou admirado com o trânsito da Imigrantes no último domingo. Ele que saiu de São Vicente no
meio da tarde em direção ao Morumbi para assistir ao mega show de
Paul McCartney, diante do movimento na estrada ficou preocupado
com possível atraso. Por se dar conta da quantidade de pessoas que desce para a Região em qualquer fim de
semana, solicitará às autoridades do
Estado, responsável pela Operação
Verão , quando a região tem sua população triplicada, que criem a Operação Fim de Semana.
Carestia
Nem precisou do alerta do representante da cidade de Macaé (RJ)
que participou do Painel sobre os
desafios e oportunidades advindos
do pré-sal, realizado recentemente
na Associação Comercial de Santos,
Marcos Navega, de que o empreendimento trará muita visibilidade e
crescimento e com isso, super valorização de tudo. Os santistas já podem sentir na pele a carestia que vai
enfrentar diante do reajuste médio
de 11,03% do IPTU- Imposto Predial e Territorial Urbano de imóveis
residenciais. Os projetos de lei para
revisão dos valores já foram encaminhados à Câmara.
* Em tempo: de acordo com a documentação, há casos em que há redução de valores, e a isenção do imposto em 2011 incidirá sobre imóveis com valor venal de R$ 30 mil.
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Santos

Câmara se prepara para nova sede
Delaine Amaral

O sonho da casa própria está
cada vez mais próximo para os
vereadores e funcionários do Legislativo santista.
O presidente o Legislativo,
Marcus de Rosis (PMDB) anunciou para o dia 15 de dezembro a
inauguração da nova sede, na Praça Tenente Mauro Batista Miranda, na Vila Nova, antiga sede do
Corpo de Bombeiros.
Totalmente restaurado, o Castelinho, que passa por processo
de tombamento pelo Condepasa
e a construção do prédio onde ficarão o plenário, os gabinetes dos
vereadores e do anexo onde funcionará a área administrativa, serão inaugurados, mas não ocupados, o que deverá ocorrer até o
final do primeiro semestre de 2011.
O tempo entre entrega e ocupação do prédio será usado para
obras de acabamento em alguns

Câmara no Castelinho, a expectativa de melhorias no entorno
setores e para aquisição do mobiliário. Esse será o tempo que os
habituais frequentadores daquela região considerada reduto de
usuários de drogas e de prosti-

tuição terão para “se mudar” e
para a Prefeitura melhorar o entorno, bem como para que alguns
comerciantes locais revejam seus
conceitos.

Praia Grande

Cidade se prepara para a temporada de Verão
Jairo Marques/ PMPG

A partir de 27 de dezembro começa em toda a Baixada Santista, a
Operação Verão, quando a região
tem sua população triplicada.
Praia Grande, que nesta ocasião chega a receber 1,2 milhão de
turistas, se prepara para esta temporada e através de reuniões com
as Polícias Civil, Militar e
Rodoviária,a Administração Municipal discutiu ações para oferecer segurança a moradores e visitantes, a quem pede colaboração
no sentido de não facilitar a ação
de marginais, bem como cuidados
no mar, no trânsito e especialmente com as crianças para que as férias sejam bem aproveitadas.
O município contará com reforço
de policiais civil e militar, especialmente no policiamento rodoviário, inclusive com o aumento do contingente
de salva-vidas que será reforçado por
45 auxiliares de guardas-vidas contratados para esta temporada.
Dicas do comandante do CPI6, Sérgio Del Bel Junior: deixar carro trancado e em lugar iluminado;
manter a casa bem fechada; ao promover festas ou churrascos, não
deixar som alto, portão aberto e
crianças na rua sem a vigilância
dos pais e avisar a policia sobre a

“Na Trilha do Noel”
Divulgação

A Associação Projeto Tam Tam chega à 10ª
edição do projeto “Na
Trilha do Noel”, que
percorre vários bairros e
regiões em situação de
vulnerabilidade, com o
objetivo de levar a magia do Natal, em especial às crianças.
Por terra e por mar
os integrantes da Trilha
do Noel levam brinquedos (novos ou em bom
estado) arrecadados
junto à comunidade santista.
A ação, segundo o presidente
de honra da associação, Renato Di
Renzo, é mais que o simples gesto
de dar um brinquedo, “trata-se do
resgate do pensamento mágico e
do sonho de Natal de cada um, num
acontecimento sem hora e data
marcadas, como num happening
que modifica o cotidiano”.
No Espaço Sociocultural Café
Teatro Rolidei, no Centro de Cultura Patrícia Galvão, acontecem os
preparativos para a rota da Trilha
do Noel que acontecerá próximo do
Natal. A rota está sendo elaborada.
Rádio Clube - Papai Noel já está
a caminho da tradicional Festa de
Natal das Crianças do Jardim Rá-

Praia Grande se prepara para receber mais de um milhão de visitantes
presença de suspeitos rondando
a residência.
Investimento – O prefeito Roberto Francisco (PSDB) anunciou investimento de cerca de R$ 53 milhões para a reurbanização da Av.
Presidente Kennedy, no trecho entre os bairros Mirim e Solemar. Desse valor, R$ 21 milhões virão do governo do Estado, através do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias (Dade). As
obras no local serão suspensas no
período de 23 de dezembro a 10 de
janeiro, período em que a cidade recebe grande número de visitantes.
Na ocasião (20/11), o prefeito

entregou também, 50 carros novos
para reforçar a frota municipal que
conta, atualmente, com 297 veículos próprios e 156 locados.

dio Clube que neste ano será realizada dia 19 de dezembro, das
10h30 às 15h30.
Distribuição de brinquedos e
guloseimas às crianças cadastradas para o evento faz com que a
região nas proximidades da Sociedade de Melhoramentos do Jardim
Rádio Clube na Rua Vereador Álvaro Guimarães, 662 (Zona Noroeste), onde a festa acontece, se
torne rota da alegria, com crianças
vindas de diversas direções ao
encontro do “bom velhinho”.
Para o presidente a Sociedade
de Melhoramentos, o vereador
santista Manoel Constantino,
esse é um dos melhores momentos na vida da instituição e de
quem dela faz parte.

Itanhaém

Cubatão

Nesta quinta-feira (25), o
Gabinete Itinerante da Prefeitura de Inatanhém, através do qual
o prefeito em exercício, Ruy Sanches, atende a população, estará das 9h às 12h, na Praça Guarapiranga (Bairro Guarapiranga).
No dia 29, ele atenderá aos moradores do bairro Suarão, no
mesmo horário na sede da Regional, na Avenida Padre Theodoro Ratisbone, 650.

O Posto de Atendimento ao
Trabalhador (PAT) continua nesta quinta-feira (25), atendendo em
Pilões. O PAT Itinerante estará na
Sociedade de Melhoramentos do
bairro (Rua Principal, 100), das 9h
às 12h e das 13h às 16h. O posto
itinerante do PAT em Cubatão, em
2010 já esteve em 16 bairros, registrando mais de 500 moradores para vagas disponíveis nas
diversas empresas de mão de obra
instaladas no município.

L
SINDICA
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Retração no roubo de cargas na região
Fotos: Divulgação

Apenas três cidades da região, Cubatão, Itanhaém e São
Vicente registraram aumento com
relação a roubo de cargas. Nos
demais municípios, houve redução do delito.
Apesar das medidas adotadas no controle de roubo de cargas na região, as últimas estatísticas elaboradas pelo Sindisan –
Presidente do Sindisan destaca o
Sindicato das Empresas de Transentrosamento e a comunicação entre os
porte Comercial de Cargas do Li- parceiros na redução dos roubos de cargas
toral Paulista demonstram que se
comparado ao ano anterior, o delito ve uma retração: Santos registrou a
teve aumento substancial apenas em baixa mais significativa, de 32 (2009)
Cubatão, passando de 4 para 10 casos. para 26 em 2010. Praia Grande pasEm menor proporção vem Itanha- sou de 31 para 30 casos; Peruibe, de 2
ém com apenas 01 caso (2009) para 3 para 01; Mongaguá, de 3 para 2; e Beraté setembro do corrente ano, e, em tioga, que no ano passado registrou 1
São Vicente, de 12 para 14 ocorrênci- caso, neste ano ainda não teve regisas, enquanto nas demais cidades hou- tro. Guarujá registrou 9 delitos no ano

Assembleia no
Sinpro-Santos dá início
à campanha salarial
Neste sábado, 27 de novembro às 11h, acontece no SINPRO-SANTOS a assembleia que vai definir a
pauta de reivindicações para a próxima campanha salarial dos Professores do Ensino Superior, Sesi, Senai, Senac e Senai Superior.
Na pauta, questões que precisam ser discutidas para o aprimoramento de nossas relações de trabalho.
Você Professor, pode enviar sua contribuição via e-mail
sinprosantos@bignet.com.br
A pauta aprovada na assembleia será posteriormente unificada às
demandas dos demais sindicatos do Estado na Federação dos Professores de São Paulo (FEPESP), para que as lutas sejam ampliadas e fortalecidas.
Na Assembleia também os Professores vão deliberar sobre a previsão orçamentária do Sindicato para o próximo ano.
Educação Básica – a Convenção Coletiva tem validade bianual, por
isso, os direitos coletivos dos Professores de Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio estão garantidos até fevereiro de 2012. Os
colegas precisam ficar atentos e acompanhar o cumprimento de toda a
convenção em especial o pagamento do reajuste em março de 2011.
Professor, retire na sede do Sindicato o livreto da convenção ou
acesse o site www.sinprosantos.com.br

SINPROSANTOS
OLHO NA ESCOLA – BOCA NO TELEFONE
Tels.: 3234-1071 e 3234-9892 / Fax: 3223-1506
E-mail: sinprosantos@bignet.com.br
Sindicato dos Professores de Santos Baixada e Litorais Norte e Sul.
ILDEFONSO PAZ DIAS - PRESIDENTE/DIRETORIA

passado e mesmo número até agora.
O presidente do Sindicato, Marcelo Marques
da Rocha, diz que a Força-Tarefa de Combate ao
roubo de Carga
desenvolvida
pelo sindicato e
transportadoras em parceria
com as Polícias
Civil, Militar,
Rodoviária e
Federal é responsável por esta retração.
“Apesar de ter havido aumento em alguns municípios, os
índices podem ser considerados
em redução, já que os pequenos
furtos aos caminhões de entrega
são tabulados como roubo de
carga e fazem com que o número suba. Esta queda na modalidade de crime que a Baixada Santista vem apresentando pode ser
atribuída ao trabalho da Força-

Tarefa” explica Marcelo Rocha
que ressalta a importância das
reuniões mensais do grupo:
“Sem dúvida, este é o segredo
do nosso sucesso”.
A ação conjunta que se destaca e colhe resultados tem, no
entrosamento e na comunicação entre os parceiros o ponto
forte que inibe a ação dos bandidos.
O combate ao roubo de cargas no Litoral é apontado como
exemplo pela Secretaria de Segurança Pública. O trabalho começa a ser copiado por outros
municípios como Campinas e
Piracicaba.
Para discutir estratégias que
inibam a ação dos ladrões de
cargas e analisar as últimas estatísticas, será realizada na próxima segunda-feira (29), às 9h,
reunião com representantes dos
órgãos envolvidos na força tarefa, na sede do sindicato (Rua
D. Pedro II, 89, Santos)

Eleição – Termina nesta quinta-feira (25),
a eleição para escolha da nova diretoria do Sindicato dos Professores de Santos, Baixada Santista e Litorais Norte e Sul.
A eleição, com chapa única, liderada pelo
atual presidente, Professor Ildefonso Paz Dias
(foto), teve início no último dia 23, com urna
fixa na sede do Sindicato (Av. Ana Costa, 145)
e duas urnas volantes. O encerramento do pleito
será às 18h, seguido da contagem de votos e promulgação do
resultado. A posse da diretoria eleita para o próximo triênio está
marcada será às 11h, do dia 29 de dezembro, na sede do Sindicato
(Av. Ana Costa, 145).
A Chapa Única está assim constituída: Diretoria Efetiva: Ildefonso Paz Dias, Maricir F.M. Almeida, Arildo Fernandes, Maria
Celeste Lobão, Sérgio Lara. Suplentes: José Antônio Vasconcelos,
Márcia Regina S. Cruz, Orlando Gonçalves Faya, Carlos Lúcio
Benjamin e Jorge Hipólito Adiego. Conselho Fiscal Efetivo: Luiz
Valdir Orsati, Roberto Patella e Yara Aloise Ferreira; Suplentes:
Luiz Carlos Leite, Marcos A.S. de Jesus e Dallis Assoon Júnior.
Delegados: José Carlos Leli e Valkiria R. de Carvalho; suplentes:
Bartyra M. Gonçalves e Charles Arthur S. de Oliveira.
Protesto – Nesta quinta-feira (25), às 18h, servidores protestam na Prefietura de Santos, contra o projeto do prefeito
Papa (PMDB) que modifica as regras do plano de carreira da
categoria. A direção do Sindest (sindicato dos servidores estatutários) deverá acionar o Ministério Público, uma vez que o
projeto em tramitação na Câmara, não foi discutido com a
categoria. O Sindiserv, está promovendo assembleias com os
associados para debater o projeto.

Desabafo
do Samba
Toninho
Madrugada

Expectativa para o Carnaval 2010
A ordem do desfile das Escolas de Samba do Carnaval 2011 em Santos foi estabelecida com base na classificação no desfile de
2010. O desfile acontecerá nos dias 5, 6 e 7
de março, na Passarela do Samba Dráusio da
Cruz, na Zona Noroeste.
O primeiro dia foi reservado ao grupo de
acesso, na seguinte ordem: Metropolitana,
Camisa Alvinegra, Zona Noroeste, Real Mocidade Santista e Brasil. No dia 6, começa a
apresentação do grupo especial, com a Mocidade Dependente do Samba, Império da
Vila, Bandeirantes do Saboó, Amazonense e
União Imperial e no último dia, Vila Mathias,
Unidos dos Morros, Sangue Jovem, Padre
Paulo e X – 9.
São três desfiles com cinco Escolas por
dia. Subtende-se que teremos sete horas de
desfile por dia: o desfile em si, espaço de
meia hora entre as escolas. Basta que se cumpram os horários de concentração, dispersão imediata e ingresso da Corte Canavalesca sem atraso, teremos uma programação
tranquila.
A única preocupação continua sendo a
área de concentração. Os prédios continuam subindo ao lado do Sambódromo. Não
sabemos até quando será possível a realização do Carnaval nessa pista. Infelizmente,
seremos “atropelados” pela necessidade de
moradias na Região.
Sugerimos, então, que com o advento da
Ponte ligando a Ilha de São Vicente ao Continente. Observamos com bons olhos que
nossa sugestão de construção de uma Cidade da Cultura, com Barracão para todas as
escolas, uma passarela definitiva, que durante o ano inteiro abrigue atividades esportivas e o que mais quiserem as autoridades
desde que transformem a abandonada área
Continental de Santos em atrativo, como
equipamento de lazer, respeitando a preservação conforme determina o Meio Ambiente, sem deixar que o mato, o lixo e as invasões, destruam o que temos de mais belo.
Que Oxalá nos abençoe e que Ogum nos
dê Maleme. AXE!
* Toninho Madrugada (Antonio Lombardi Junior)
Radialista, Compositor, ex-Presidente da UESBAS –
União das Escolas de Samba da Baixada Santista

ÃO
EDUCAÇ

Irregularidades apontam momento
para repensar o Enem

Fala
Professor
Ildefonso Paz Dias

Viver a vida
Interessante é analisar
aqueles com quem trabalhamos e imediatamente a sentimentalidade humanística por
força da atividade que todos
desempenham.
São serviços, alegrias e
emoções por momentos.
A boa vontade em receber,
agradecer e abraçar provoca
o interesse em conversar, argumentar e tranquilizar-se.
Viver é isso, o encontro, o
cumprimento, a satisfação no
trabalho e o sorriso permanente que em todos provoca o
bem-estar, a satisfação de viver.
Isso é vida.
*Ildefonso Paz Dias - Presidente do
Sindicato dos Professores de Santos,
Baixada e Litorais Norte e Sul.

Curtas
Pós-graduação – A Unifesp
está com inscrições abertas até 3
de dezembro para o curso de pósgraduação (nível mestrado acadêmico) interdisciplinar em Ciência
da Saúde. São oferecidas 30 vagas. A seleção será feita através
de prova de conhecimentos específicos da linha de pesquisa de interesse do candidato e sobre o
projeto de pesquisa que o interessado pretende desenvolver, prova de inglês (tradução) e compreensão de texto da área de Ciência
da Saúde e análise do currículo.
O curso será ministrado na
Unifesp em Santos e as inscrições
devem ser feitas pelo site
www.baixadasantista.unifesp.br
Mais informações pelos emails vivian.farkas@unifesp.br e
milca.oliveira@unifesp.br ou pelo
telefone 3221-8058.
Cubatão - Cerca de 400 artistas
dos grupos musicais mantidos
pela Prefeitura de Cubatão tem levado a boa música clássica e a
popular às escolas da rede pública do município. A programação
teve início no último dia 12 com
apresentação em várias escolas.
Os dois últimos concertos serão
realizados neste fim de semana, no
Bloco Cultural (Praça dos Emancipadores). No sábado (27), às 19h,
equipes de Dança e no domingo
(28), às 16h, Grupos Musicais de
Câmara. Entrada livre.
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Divulgação

M

arcado por disputas judiciais em virtude de irregularidades em um
dos cadernos de provas, o Enem
(Exame Nacional do Ensino Médio) 2010 está sendo questionado, criticado e colocado em dúvida, especialmente por estudantes.
As irregularidades apresentadas
evidenciam a necessidade de repensar o processo seletivo.
Apesar das irregularidades
nos últimos exames, segundo a
reitora da Universidade Santa
Cecília (Unisanta), Professora
Doutora Silvia Ângela Teixeira
Penteado, através do Enem ainda é possível avaliar o nível de
aprendizado dos estudantes,
desde que a qualidade das questões formuladas seja compatível
com o currículo do Ensino Médio.
Em entrevista ao Espaço Aberto (EA), a reitora Silvia Teixeira fala
sobre o Enem que neste ano, segundo o MEC, recebeu 4,6 milhões
de inscrições.
EA- Qual a importância do
Enem para o ensino superior?
Drª Silvia Teixeira – Através
do Enem é possível aferir a quantidade e qualidade de conhecimento e habilidades adquiridas pelo

Reitora Silvia Teixeira acredita que o
Enem unificado acentuará as
diversidades regionais
aluno no Ensino Médio, atributos
estes necessários ao ingressante
para acompanhar satisfatoriamente a carreira universitária, portanto, de relevante importância para
o ensino superior.
EA – A partir do Enem aumentou o número de candidatos ao
ensino superior?
Drª Silvia Teixeira – A Unisanta, felizmente, teve aumento
de candidatos em seu Processo
Seletivo, demonstrando compromisso com a qualidade do ensino, a relevância da pesquisa e o

Nova prova para os candidatos ao Enem 2010 que tiveram problemas com o caderno de provas amarelo, será realizada no próximo
dia 15 de dezembro às 13h. Em virtude das irregularidades a Justiça
suspendeu o Enem em todo o País; posteriormente entendeu que
só os prejudicados deveriam fazer nova prova, considerando o
exame para os que não tiveram problemas com os cadernos de
repostas (os cadernos amarelos tinham irregularidades: respostas
e orientações de textos diferentes). O MEC notificará os 2.817
candidatos cadastrados.

Estudantes de vários Estados protestaram contra as
falhas do Enem

envolvimento com a extensão
universitária.
EA – O MEC pretende criar
um vestibular unificado nacional. Como a reitora analisa essa
possibilidade?
Drª Silvia Teixeira - O Brasil é
um país de dimensões continentais com uma diversidade cultural,
regional, social, muito acentuada.
Um vestibular unificado iria salientar essas diferenças, pois em
cada região a parte diversificada
do currículo é desenvolvida procurando atender a essas especifi-

cidades, sendo difícil um processo seletivo único atingir linearmente essas diferenças.
EA – Após a confusão no último Enem, a credibilidade do exame foi abalada?
Drª Sílvia Teixeira - Nos últimos anos aconteceram irregularidades na realização do Enem, talvez pela quantidade de provas
aplicadas em todo o país. As recentes declarações do governo
de que o exame será aplicado em
etapas, talvez eliminasse esses
entraves.

Pedagoga, doutora em Educação, a reitora Silvia Teixeira começou a trabalhar na área de Educação aos 15 anos ao lado da família
no Colégio Santa Cecília. Autora de diversos trabalhos publicados,
desenvolve estudos para Unesco, como consultora Internacional
de Educação para América Latina e Caribe.
A Universidade Santa Cecília faz parte do complexo educacional
(cerca de 14 mil alunos) que inclui o Colégio Santa Cecília - de escola
infantil ao ensino médio- complexo esportivo e TV Santa Cecília
(Rua Oswaldo Cruz, 266, Boqueirão, Santos)
Photo&Grafia Comunicação

Benefícios do JAI
A alegria, o colorido de milhares
de jovens vindos de várias cidades
do Estado de São Paulo para participar da 74ª edição dos Jogos Abertos
do Interior, realizado de 27 de outubro a 14 de novembro em Santos,
foram embora, mas os benefícios do
evento ficaram para serem usufruídos pelos santistas.
Santos foi vice-campeão do evento (São Caetano do Sul foi o campeão), mas a cidade saiu vitoriosa
pelas magníficas festas de abertura e

encerramento, que ficarão guardadas
na memória daqueles que delas participaram ou simplesmente assistiram,
além da Arena Santos, com capacidade para cinco mil pessoas e condições
de abrigar diversas modalidades esportivas e vários equipamentos esportivos recuperados que, após o JAI, ficaram para uso dos santistas.
A festa de abertura no Estádio urbano Caldeira (Santos F.C), com a participação do Rei Pelé, foi para Silvia Bueno
Alvarez, avó de um atleta da cidade de

Araçatuba, o sonho de quem conheceu a
primeira fase do futebol arte do Brasil e
da Seleção Canarinho, que entre tantos
destaques tinha o trio de ouro Coutinho, Pelé e Pepe. O autógrafo do Rei
Pelé, segundo Silvia, será o maior tesouro que deixará para filhos e netos.
Os Jogos Abertos do Interior/
2010, organizados pela Prefeitura de
Santos e governo de São Paulo, com
apoio da Caixa, CPFL e Sabesp, reuniu 13.440 atletas representando 220
municípios paulistas.

A emoção de
Pelé na
abertura do
evento
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Helena Silva

O G.R.E.S. Renascer de Santa Cruz dos Navegantes, em 11 de dezembro, comemorará quatro anos de
fundação. O presidente Constantino Conde convida
para a festividade que será realizada nessa data, às
21h, com o batismo da Porta Bandeira Lilian, na sede
náutica do Clube de Regatas Saldanha da Gama, na
Estrada Santa Cruz dos Navegantes.
O poeta Antoine Lascani, será homenageado
com a Comenda da Paz e da União entre os
Povos, no próximo dia 30, às 19h, na
belíssima Sala Princesa Isabel, na Câmara de
Santos (Praça Mauá – Centro Histórico).
A homenagem é de diversas entidades
culturais da Região e de São Paulo sob a
coordenação da Confraria Árabe.

Marcos Botteon Neto, cirurgião
oncológico, é o novo diretor clínico da
Sociedade Portuguesa de Beneficência
de Santos

A tradicional festa de Natal do Clube
Tricanas de Coimbra, organizada pelo casal
presidente Léa e Jorge Rodrigues do Valle,
acontecerá em 18 de dezembro, às 20h, com
animação do grupo Essência Musical.
Convites e informações pelo telefone 32311779.

D
VARIEDA

Itanhaém

Nas bancas

A cozinha caiçara está em alta. Prova
disso é a procura por pratos à base de
frutos do mar no II Festival Gastronômico de Itanhaém-Show de Sabor que acontece até 8 de dezembro, em vinte e dois
estabelecimentos do município.
Com preços que variam de R$7,00 a
R$ 64,00 (serve mais de uma pessoa), o
Festival faz um passeio pela cozinha regional, espanhola, japonesa, mineira e
portuguesa. Assim, você pode optar por
uma pizza de salmão, uma salada ou uma
feijoada, escolhendo um dos quiosques
ou restaurantes participantes do evento.
Cardápio completo e estabelecimentos
inscritos, no site www.itanhaem.sp.gov.br

O superstar Paul MacCartney está em todas, inclusive na Cláudia de novembro que tem a xará
Cláudia Leite na capa e
entre os temas abordados, a mensagem de autoestima das mulheres
plus size. Casa Cláudia,
mostra e ensina como criar decorações atraentes com as novas cores: vermelho-terroso, roxo e limão-siciliano. E Danuza Leão mostra o antes e o depois de uma sala renovada.
Santa Catarina é destaque na edição de
aniversário de Viagem e Turismo que faz

Espaço Astral

ES

turismo por Tóquio, Buenos Aires, Polônia
e Miami; Pense Leve tem farmácia natural e
chás que nutrem e emagrecem; Deus está
na Super Interessante de novembro em
uma biografia do tempo em que era apenas
mais uma divindade.

SIGNO DO MÊS

SAGITÁRIO
Silvia Helena
Desde às 8h14 do dia 22 de novembro, o sol começou a caminhar no
signo de Sagitário. Por isso, estaremos
mais expansivos e otimistas, buscando
novas energias de aventuras e as viagens serão o centro de nossas conversas.
Seu astro regente é o planeta Júpiter, conhecido como o astro da fartura e
da vida. Ele realça a fé e mostra o lado
mais positivo da vida.
A grande missão do sagitariano é
o otimismo e a generosidade. Portan-

23 de novembro a 22 de dezembro
to, use seus dons para contagiar e animar as pessoas a sua volta. 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 desafios. Por não gostar de limites
passa da conta e depois tem que pagar o
preço de sua impulsividade. Um conselho: só prometa o que realmente possa
cumprir.
Para conquistar um sagitariano é
preciso respeitar sua liberdade e evi-

tar situações monótonas. Procure inovar e trazer sempre um espírito de
aventura em seus encontros.
Nesse ano, o nativo de Sagitário
se sentirá mais intuitivo e refinado.
Os ânimos se acalmam e o momento
é ideal para usar de sua fé e esperança
para seu crescimento evolutivo ajudando, com isso, as pessoas a sua
volta.
Não esqueça, sagitariano que o
planeta está precisando de emanações de amor, carinho e muita paz.

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

Alessandra Pereira, diretora do “Espaço Unisanta”,
revista eletrônica da TV Santa Cecília, comemora
com a direção da Universidade, a conquista do
prêmio de melhor programa universitário do País,
no 18º Festival de Gramado.

VIP tem edição especial das 100 mulheres mais sexy do mundo; Quartos & closets está linda com sugestões irresistíveis
e layout multifuncional para quartos de casal e solteiro.Todas nas bancas à sua espera e na Redação por cortesia da Dimare SA.

Kiko Zambianchi
Um dos mais respeitados cantores e compositores brasileiros, Kiko
Zambianchi estará nesta sexta-feira (26), às 21h, no Tênis Clube de Santos.
Ingressos: sócios, R$ 25,00 e não sócios, R$ 45,00, além de um quilo
de alimento não perecível para ambos os casos e podem ser adquiridos no
Tênis Clube (Rua Minas Gerais, 45, no Boqueirão) ou na Conceito Iriana
(Rua Azevedo Sodré, 45).
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Vereadores temem avanço
da criminalidade
Helena Silva

D

istritos policiais fechados no período noturno e nos fins de semana, em uma cidade com mais de
400 mil habitantes e uma área territorial que ultrapassa os 280 quilometros quadrados e quem tem
a população triplicada na temporada de verão, quando também
cresce a marginalidade, é motivo de grande preocupação.
O gesto intempestivo do vereador santista Antônio Carlos
Banha Joaquim (PMDB) rasgando ofício no púlpito, em meio a
um discurso inflamado sobre a
falta de segurança na Baixada,
chamou atenção de todos que
estavam na Sala Princesa Isabel
(plenário) da Câmara de Santos.
A atitude do vereador teve
origem na resposta que recebeu
à consulta feita à Secretaria de

Segurança Pública do
Estado de São Paulo, sobre a criação de novos
equipamentos de segurança não município.
Segundo o órgão, o
número de homicídios e
outros delitos ocorridos
em Santos não comportam novos equipamentos, entre eles mais uma
Delegacia de Homicídios
e um helicóptero, ressaltando que as unidades e
serviços existentes são
Vereadores Banha e Odair,
suficientes para o atenindignados
com o que consideram
dimento satisfatório à
descaso
do Estado
população.
Integrantes da Cocaminhamos para o caos. O demissão Permanente de Vereado- saparelhamento é visível. Santos
res criada para acompanhar tem seis distritos policiais mas,
questões relacionadas à segu- no período noturno, apenas três
rança pública, Banha, Odair permanecem abertos (1º, 3º e 7º)
Gonzalez (PR) e Arlin- à noite somente para pequenas
Divulgação
do Barros (PSDB), tem ocorrência,ou seja, um bate boca,
percorrido vários seto- um furto, coisas do gênero, porres do governo do Es- que não há delegado nesse plantado na expectativa de tão, só o escrivão e equipe de
obter retorno às reivin- ronda.
dicações e a resposta
Nesta cidade imensa, à noilida em plenário, jogou te e nos fins de semana, flagranpor terra as esperanças te só no CPJ – Central de Polide ampliação e melhoria cia Judiciária que funciona no
no policiamento e a prédio do 1º DP no Centro”.
consequente redução
Banha e Odair se dizem
da criminalidade.
apreensivos com a segurança,
Para Banha, presi- pois desaparelhada e sem persdente da Comissão, o pectivas, o crime só tende a
crime avança e não há crescer. “As autoridades cominvestimento em segu- petentes esquecem que Santos
rança pública.
está na rota das drogas em vir“As recentes mani- tude do porto. Independente
Delegados de São Paulo recebem o
festações dos delega- disso a criminalidade assume
mais baixo salário da categoria no
dos em São Paulo, por proporções alarmantes, mas
País, afirma a associação da classe
melhores salários é uma como não aparecem nas esta(Adpesp)
demonstração de que tísticas elas são ignoradas.
Poda de árvores, buraco
de rua, limpeza de bueiro e
outras situações semelhantes
que atualmente ocupam grande parte dos requerimentos
apresentados pelos vereadores santistas, a partir de 2011
deixarão de fazer parte da leitura habitual do primeiro expediente das sessões da Câmara de Santos.
A enxurrada de Comissões também deixará de existir, dando lugar ao debate, à
discussão sobre os proble-

O papel do vereador
mas de interesse coletivo da
comunidade. Cada vereador
poderá requerer apenas três
Comissões Especiais por ano
e só poderá requerer uma nova,
quando pelo menos, uma das
existentes, tenha seu relatório
final lido e votado em Plenária.
Essa deverá ser a nova realidade do Legislativo Santista
com base no Regimento Interno que será votado ainda nes-

te ano. O documento regerá a
vida do Legislativo, provocando mudanças até na postura de
vereadores, salvo alterações
provocadas por alguma emenda que venha a ser apresentada antes da votação final.
O novo RI foi apresentado
pelo vereador José Lascane
(PSDB), presidente da CEV –
Comissão Especial de Vereadores criada em 2009, cujos mem-

Como os DPs são fechados à
noite, muitas queixas, inclusive de assaltos, não são registradas e quantos outros delitos as vítimas, pela distância e
pela “canseira”, amargam a
desventura e não procuram a
polícia”, diz o vereador Odair
Gonzalez.
Banalização – O vereador
Banha diz que a polícia anda
cabisbaixa.
“A polícia está insatisfeita, olhando para o chão, pedindo favores. O Governo entrega viaturas, mas falta uma
oficina para reparos, o que força alguns policiais a levar o veículo para um amigo consertar.
Esse não é o seu papel. A falência do Estado no quesito
segurança pública ficou evidente a partir do discurso sobre a possibilidade do policial
ser liberado nas horas de folga
para fazer o já conhecido e muito praticado “bico”. É a banalização da segurança”.
Tolerância zero – Para os
dois vereadores, o Estado precisa, urgentemente, repensar
essa questão. “Tomar coragem
e se reinventar. O contribuinte
quer uma policia bem preparada e não uma policia que precisa fazer “bico” para sobreviver. A tolerância zero se aplica
com cobranças de postura,
conduta e ação, mas para isso
é preciso oferecer condições.
Os policiais precisam ser tratados como patrimônio do Estado para que possam servir à
população e Santos está há
muito tempo a espera de uma
resposta” - esbrajevou Banha.
bros se debruçaram sobre o
calhamaço de documentos,
que substanciam o Regimento atual para promover as alterações que serão adotadas
a partir de janeiro de 2011.
A CEV que elaborou o RI,
presidida por José Lascane, é
formada ainda pelos vereadores: Antônio Carlos Banha Joaquim (PMDB), Benedito Furtado (PSB), Braz Antunes Mattos (PPS), Roberto Oliveira
Teixeira (PMDB), Sadao Nakai
(PSDB) e Telma de Souza (PT).

Carlos Pinto

Lobato: perseguido vivo e morto
A decisão do Conselho Federal de Educação de vetar obras de Monteiro Lobato nas
escolas brasileiras só pode ser fruto da falta
do que fazer. Pinçaram determinados trechos
dessas obras, elaboradas nos anos trinta, e
as analisaram à luz das legislações atuais sobre racismo e direitos humanos. Carimbar Lobato de racista ou predador dos direitos humanos é demais para o meu coração.
É certo que diante da gritaria geral, o referido Conselho prometeu rever sua decisão, o
que já é uma vitória do bom senso. Isso, no
entanto, não afasta o mal estar causado pela
polêmica desnecessária que foi criada. Afinal
de contas, Monteiro Lobato foi um patriota
que não encontra paralelos nos dias atuais,
pelo menos na classe política. Defendeu a causa do petróleo e amargou severa perseguição
por parte do governo federal. Gastou sua fortuna e criou imensas dívidas para provar a
existência do ouro negro em “terras brasilis”.
Morreu pobre e deixou uma herança de valor
inestimável: sua literatura voltada para nossas crianças. Foi protagonista de nossa história e, por ser ligado ao Partido Comunista,
sofreu todo tipo de perseguição governamental, o que de certa forma volta a se repetir por
absoluta falta de discernimento.
Sua luta, hoje vitoriosa diante das imensas descobertas de petróleo em terras e mares brasileiros, seria o suficiente para alertar
os senhores desse Conselho a tomar mais
cuidado com suas decisões. É certo que as
citadas expressões, pinçadas pelos censores,
possam traduzir dados considerados hoje
como injuriosos, setenta anos após serem criados pelo autor. Mas é mais certo ainda, que
o racismo está na cabeça das pessoas.
É certo também que continuamos sendo o
quintal do colonialismo americano, importando ou copiando medidas adotadas pelos colonizadores, para superar problemas que devem
ser observados sobre a ótica do nosso povo.
Expressões hoje proibidas, por serem ou
terem conotações racistas, terminam por virar
motivo de chacota no seio da população. O
que vai determinar o fim do pensamento racista ou contrário aos direitos humanos, é uma
educação exemplar e a igualdade plena de direitos, sem mistificações de cotas ou coisas do
gênero. O Brasil tem muito de que se orgulhar
sobre todas as raças que compõem a nossa
brasilidade. Precisa apenas sair da demagogia
e da letra fria da lei, para atitudes mais firmes,
corajosas, menos demagógicas e politiqueiras,
para ações efetivas e políticas de igualdade,
justiça e fraternidade.
O resto é procurar agulha em palheiro, tentar enxugar gelo com algodão, e produzir proselitismos baratos que enganam por algum
tempo, mas nunca por todo o tempo.
* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

