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A Memorial Necrópole Ecumêni-
ca de Santos, programou para o pró-
ximo domingo, 9 de maio, Dia das
Mães, show do cantor,  Altemar Du-
tra Jr (foto).

A apresentação, aberta ao públi-
co, acontecerá logo após a Missa que
será celebrada no jardim da Memori-

Dia as Mães
al, às 16h30, pelo Monsenhor Francis-
co Leite. Se chover, o show programa-
do para o ar livre será transferido para
área coberta.

Campeão brasileiro e sul-america-
no de kickboxing full-contact, Altemar
Dutra Jr. herdou do pai Altemar Du-
tra, que nos anos 1960 dominava as

paradas de sucessos com “bolerões”,
como “Que queres tu de mim?”, a
bela e potente voz que o público po-
derá conferir na memorial, à Rua
Nilo Peçanha, 50, no Marapé.
Entrada grátis. Mais informa-
ções pelos telefones 3257-3939
e 3226-4900. D
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1º de Maio

Neste 1º de Maio, a exem-
plo do que vem acontecendo
nas últimas décadas, o traba-
lhador  muito pouco tem a co-
memorar e muito tem a refle-
tir, especialmente se estiver
atento à situação dos aposen-
tados que no passado acredi-
taram nas promessas do presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT), de que aposentadorias
justas e dignidade eram o míni-
mo que se podia pensar em
conceder àqueles que, com seu
trabalho ajudaram a construir
e manter o Brasil.

Última página

Trabalhadores de hoje, aposentados de amanhã

Imperdível neste domingo, 02 de maio, às 19h30, a apresentação da
Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, no Teatro Coliseu
(Rua Amador Bueno, 237, Santos) dentro do projeto Tocando Santos.
É grátis.

   Tocando Santos     Próxima Edição

Elogio
internacional
à inclusão do
Tam Tam

Esse mosquito mata.

Uma cidade, uma

região, não podem

perder a guerra para o

Aedes  aegypti
LIVRE-SE DELE!
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(*) O autor é médico gastroen-
terologista do Hospital de Base
do Distrito Federal

(*) Columbano Junqueira Neto
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EDITORIAL

A arte de esconder o
lixo embaixo do tapete

Mural

Consciência, ética e poder

Bastou o Governo norte-americano lançar um
alerta para que os nacionais daquele país evitas-
sem viajar às cidades da Baixada Santista, em es-
pecial Santos, Guarujá, São Vicente e Praia Gran-
de, para que os prefeitos da re-
gião ficassem indignados. A re-
ação é típica de quem gosta de
esconder o lixo para baixo do
tapete. E não são apenas os prefeitos. Os respon-
sáveis pela Segurança Pública também têm a sua
parcela de culpa, na medida em que durante anos,
apesar de todos os alertas, principalmente da Im-

prensa, sempre rechaçaram que na região as falan-
ges do mal estavam se organizando.

Enquanto os políticos estiverem preocupa-
dos com o financiamento de campanhas políti-

cas e a parcela da Polícia inte-
ressada apenas e tão somente
com os lucros advindos com a
proteção à contravenção, prin-

cipalmente a jogatina dos caças níqueis, a popu-
lação continuará à mercê do crime. E fazem muito
bem os Estados Unidos em alertar seus concida-
dãos.

Indignação é uma capacidade
humana.

Quando ela chega, nos vemos
obrigados a gestos e procedimen-
tos com finalidades diversas. Na
maior parte das vezes visa apenas
expor nossas ideias ou o sentimen-
to de profunda desesperança com
a forma pela qual muitas pessoas
dão andamento à vida.

Você é daqueles que ficam cho-
cados com as crianças mutiladas
por minas terrestres na África?
Crianças morrendo de fome em um
país que se intitula celeiro do mun-
do? Crianças comendo biscoitos
feitos com argila, manteiga e sal
no Haiti? E você ainda tem que
ouvir alguém dizer que isso é coi-
sa a que o tempo dará jeito.

Qualquer ser humano deveria
ficar indignado com tudo isso. De
onde será que vem essa maldade?
Dizem que somos filhos de Deus e
com livre arbítrio. Sendo assim,
cabe somente a nós, seres huma-
nos ocupantes deste planeta, a
solução das barbaridades. Parece
fácil, mas tudo é muito complexo.
Consciência e ética são palavras
simples para alguns e incompre-
ensíveis para muitos.

Senão vejamos. Você trocaria
seu voto por uma botina? Talvez
por um caminhão de areia, um em-
prego, uma empresa que terá a ex-
clusividade na venda de produtos
para a alimentação escolar de seu
município? Talvez pela participa-
ção nas licitações superfaturadas,
distribuídas entre as empresas que
fazem parte da panelinha para a
construção de uma ponte, um via-
duto, uma autoestrada, um aero-
porto pelo PAC?

Quanto é que você vale? Você

acha este tipo de coisa, normal?
Você é partidário da Lei de Gérson?
Você acredita na fé de religiosos
que agradecem a Deus (em um cír-
culo de oração) pela parte que lhes
coube daquele dinheiro originado
de licitações públicas superfatu-
radas? Dinheiro que deveria ser
usado na compra de equipamen-
tos para nossos hospitais, medi-
camentos e alimentos para as cri-
anças não morrerem de fome.

Por que será que existe verda-
deira batalha eleitoral para verea-
dores, prefeitos, deputados, go-
vernadores e presidente da Repú-
blica? Como é que se pode ficar
rico com o salário de qualquer car-
go público? Quando é que tere-
mos políticos que entrem na vida
pública para resolver o problema
das outras pessoas, não os seus e
de seus familiares?

Esse tipo de comportamento se
alastra em todas as instituições,
públicas ou privadas, com ou sem
fins lucrativos e até, por incrível
que pareça, em grupos filantrópi-
cos. O desejo de sobrevivência e
poder está no consciente coleti-
vo, colocado ali pela secular es-
trutura social e religiosa que do-
mina a humanidade há milênios.

Nossa atividade básica não é
a sobrevivência instintiva nem a
busca pelo poder, pela força física
ou pelo poder econômico. Nossa
finalidade aqui neste mundo é ba-
sicamente servir e ser feliz. Se agís-
semos com os outros da mesma
maneira que gostaríamos que os
outros agissem conosco, somen-
te isso bastaria para uma revolu-
ção na consciência mundial.

Meu avô, há muitos anos, me
disse que educação vem do ber-
ço. Pode-se ganhar rios de dinhei-
ro, mas o traço do desrespeito,

descompostura, falta de ética e
descortesia são evidentes. Na re-
alidade, a gente é o que é, cada um
de nós tem uma maneira de ver a
vida e de como devemos conviver
com as pessoas em todos os ní-
veis - desconhecidos, vizinhos,
colegas de trabalho, familiares, fi-
lhos e esposa. Isso tudo parece
coisa esotérica, utópica. Já é hora
de dar um basta em tudo isso.

Aquele caminhão de areia tro-
cado pelo voto é nada frente à for-
ça que a comunidade de vizinhos
poderia impor ao governante e
construir a casa de todos com cus-
tos facilitados. Essas mudanças
começam bem devagar, as pesso-
as vão se indignando, elevando a
consciência e adquirindo ética. De
repente vira uma enorme bola de
neve incontrolável. A física quân-
tica e a ciência noética estão aí para
mudar antigos paradigmas.

Acabar com a miséria e a fome é
fácil: 30% dos alimentos que com-
pramos vão para o lixo, o desvio de
30% no superfaturamento nas lici-
tações públicas é uma fortuna. Di-
nheiro para estações de tratamen-
to de esgoto, despoluição de cór-
regos, reflorestamento, tudo é sim-
ples. Mas por que é tão difícil pôr
isso na cabeça das pessoas? Claro
que a maioria de nossos políticos
não está indignada com o que vê e
ouve. Tempos de mudança se apro-
ximam e o mundo não vai acabar
como pensam muitas religiões. O
verdadeiro apocalipse é a mudan-
ça de consciência que teremos no
rolar da imensa bola de neve. O fim
desta era se aproxima.

Até o fechamento desta edição o Congresso ainda não havia votado o
reajuste das aposentadorias. O Governo insistia no reajuste de 7% contra
os 7,7% defendidos pelos líderes políticos que defendem o mínimo de
dignidade para os aposentados. A votação vem sendo adiada pelo Governo
que inicialmente oferecia 6,14%, alegando ser o valor máximo que o orça-
mento da Previdência pode suportar.

 Para evitar uma derrota estrondosa a liderança do Governo na Câmara
tentava um acordo político com as lideranças dos partidos da base aliada no
Congresso para chegar a um reajuste de 7% para aqueles que ganham bene-
fícios acima de um salário mínimo.. Estes partidos, no entanto, haviam
fechado posição em 7,7%.

 Qual seria a reação dos parlamentares se o reajuste de seus vencimen-
tos fosse na mesma proporção da oferecida aos aposentados?

Jornalistas
O vereador Antônio Carlos Banha Jo-
aquim (PMDB) foi o orador da noite
de ontem (28) na sessão solene reali-
zada pela Câmara de Santos em ho-
menagem aos jornalistas de Santos e
região, pela passagem do Dia do Jor-
nalista, comemorado no último dia 7
de abril. Na ocasião a regional santis-
ta do Sindicato dos Jornalistas Pro-
fissionais do estado de São Paulo
prestou homenagem póstuma aos
profissionais falecidos nos últimos
anos na Baixada.
Desequilíbrio
Por falar no vereador Antônio Car-
los Banha Joaquim, (PMDB), após
minuciosa pesquisa, ele  constatou
que o efetivo policial do Estado de
São Paulo está muito aquém da reco-
mendação da Organização das Na-
ções Unidas (ONU),  o que reflete
diretamente na segurança pública e o
crescimento da criminalidade em San-
tos e consequentemente na Região é
um reflexo  desse desequilíbrio.
Meio ambiente
Desde 2008, o vereador santista Ma-
noel Constantino (PMDB) aguarda
pela instalação de cisternas nas es-
colas municipais para armazenamen-
to de água da chuva e posterior rea-
proveitamento, como forma de con-
tribuir para o uso racional de água.
Recentemente o prefeito de Santos,
João Paulo Tavares Papa, também
do PMDB, informou que está pre-
vista a captação de águas pluviais na
reforma geral da  EU “Mário de Al-
meida Alcântara”.
Que susto
Um vereador do grupo de apoio ao
prefeito Papa, na Câmara de Santos,
disse ter levado um susto quando viu
numa das últimas sessões, três vere-
adoras petistas juntas: Cassandra
Maroni, Telma de Souza (que retor-
nara apenas para renovar licença
médica) e a professora de educação
física Roselaine Laurino Augusto, su-
plente do vereador Adilson, afasta-
do por problemas de saúde. O vere-

ador, que pediu para não ser identifi-
cado, comentou: “Três vereadoras
que além de antenadas, guerreiras e
petistas fazem oposição ao governo,
torna difícil a tarefa da base aliada do
prefeito Papa”.
Retorno

Ainda submetido a uma bateria de
exames para descobrir a causa de for-
tes dores nas pernas, o vereador Adil-
son Júnior (PT) retornará ao legisla-
tivo santista no próximo dia 6 de
maio. Ele, que esteve recentemente
com o deputado federal Carlos Za-
rattini, do mesmo partido, acompa-
nha o desenrolar dos trâmites refe-
rentes a emenda de R$ 300 mil de
autoria do  deputado Zarattini, junto
ao Ministério do Turismo, para a área
do Valongo em Santos.
Visita
As ex-ministras Dilma Rousseff e
Marta Suplicy e o senador Aloizio
Mercadante (PT) estarão em San-
tos nesta sexta-feira (30) as 10:30,
na Associação Comercial de San-
tos.
Dengue
Dois conhecidos advogados santis-
tas estão ingressando com ações na
Justiça contra a Prefeitura de San-
tos. Eles foram vítimas da dengue e
responsabilizam a Administração
pela tardia tomada de medidas con-
tra a epidemia, que já provocou mais
de uma dezena de mortes na Cidade.
Isso deve ser apenas a ponta do ice-
berg, pois muito mais gente preten-
de acionar a Prefeitura pelo descaso
no combate a epidemia.

Divulgação
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REAJUSTE DOS PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO BÁSICA É DE 5,5%

O reajuste dos Professores de educação básica é de 5,5%, retro-
ativo a março de 2010.

O índice foi definido nas negociações com o SIEESP e faz parte da nova Convenção
Coletiva de Trabalho, que deverá ser assinada nos próximos dias.

O acordo também estabelece 21% de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), que
deve ser paga até outubro de 2010.

A Convenção Coletiva será assinada por dois anos e por isso, os salários de 2011
também já estão definidos. O reajuste terá a reposição integral da inflação pela média dos
três principais indicadores (IBGE, DIEESE E FIPE) e aumento real de 1,2%.

A PLR de 2011 também será de 21%.
TRABALHO TECNOLÓGICO

A nova Convenção também estabelece a criação de uma Comissão Especial que deverá
discutir, até novembro, as regras para o pagamento do trabalho tecnológico. Esse prazo é
necessário para a definição dos critérios e o ajuste nas escolas.

SESI/SENAI: SALÁRIOS VIRÃO COM O REAJUSTE DE 6,5%.
Os salários de abril, creditados dia 30/04, virão com o reajuste de 6,5%. Os Professores

também receberão a diferença retroativa a março de 2010.
Os novos Acordos Coletivos encontram-se em fase de redação final, mas o reajuste foi

assegurado por meio de um termo de compromisso assinado no dia 26/04 pelo Superinten-
dente Operacional do SESI-SP e Diretor Regional do SENAI-SP, Walter Vicioni e pelo
Presidente da FEPESP, Celso Napolitano.

ENSINO SUPERIOR AINDA SEM ACORDO
As Assembleias ocorridas dias 23 e 24/04 rejeitaram a proposta patronal do ensino

superior e as negociações devem continuar.
O SEMESP, Sindicato que representa as Mantenedoras, continua insistindo no reajus-

te de 4% a partir de março/2010 e 1,18% a partir de janeiro/2011. Essa proposta já havia
sido rejeitada pelos Professores, nas Assembleias de março.

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

SINPROSANTOS OLHO NA ESCOLA
BOCA NO TELEFONE

Termina nesta sexta-fei-
ra (30), o prazo para renova-
ção do alvará de licença
para os 276 permissionários
de feiras-livres e 97 de ban-
cas de jornais e revistas ca-
dastrados na Prefeitura de
Praia Grande.

Para a renovação, os per-
missionários deverão com-
parecer na Seção munidos de
carnê de licença do exercício
de 2009 (quitado), compro-
vantes de pagamento da taxa
relativa aos meses de janei-

O deputado estadual
Luciano Batista (PSB) é o
mais novo cidadão itariri-
ense. Ele foi homenageado
em sessão solene realiza-
da na Câmara de Itariri,
onde foi saudado pelo au-
tor da propositura, verea-
dor Jair de Souza.

Batista,  que nos  últi-
mos dias intensificou suas
visitas ao Vale do Ribeira,
tem recebido, especial-
mente dos moradores, mui-
tas reivindicações, especi-
almente na área da saúde.

Cubatão

Itariri
Divulgação

Cidade fomenta e comemora cultura
Cubatão tem muito a co-

memorar nesta quinta-feira
(29), Dia Internacional da
Dança.  Através da Cia de
Dança da Sinfônica de Cu-
batão, a cidade se prepara
para receber no próximo 30
de maio, grupos de danças
no Encontro de Dança “Tri-
buto a Roseli Rodrigues”
(falecida no mês passado),
um dos mais importantes
nomes do jazz no Brasil.

O evento organizado
pela Cia de Dança da Banda
Sinfônica, que representará
a Região no Mapa Cultural

de São Paulo, que acontece
em junho próximo, será às
19h, no Ginásio do Pita.

A Cia de Dança, criada
em 1970, começou como li-
nha de frente da Banda Mu-
sical, com coreografias no
estilo militar, pela coreógra-
fa pioneira no estilo, Silvia
Maria Santos Silva. Em 1990
passou a chamar-se Cia de
Dança da Banda Sinfônica
incorporando à dança, o
ballet, clássico e jazz. Hoje,
com 24 bailarinas e bailari-
nos profissionais sob a di-
reção artística de Vanessa

Toledo, com coreografias de
Zéca Rodrigues, a Cia de
Dança da banda Sinfônica é
uma referência.

Cia de Dança

Praia Grande

Cia de Dança da Banda
Sinfônica de Cubatão,

uma referência no estilo

Renovação de alvará para
feirantes e jornaleiros

ro, fevereiro e março de 2010,
de residência recente (conta
de luz, telefone ou extrato
bancário) e uma foto 3 x 4.

A não renovação do al-
vará dá à Prefeitura o direito
de revogação da permissão
de uso e ao cancelamento
da licença.

Tudo igual – Para o pre-
feito de Praia Grande, Rober-
to Francisco (PSDB), a deci-
são do Tribunal Regional
Eleitoral (TRE) que o inocen-
tou da acusação de compra

de votos na última eleição,
era esperada. Por esta razão,
segundo ele, nada foi altera-
do no dia a dia da Prefeitura.

Prefeito Roberto Francisco

Luiz Vicente Fº
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Químicos
Herbert Passos Filho (foto) reeleito para a presidência do Sindicato dos Trabalhadores

nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas e de Fertilizantes, com a nova diretoria, toma posse
no próximo dia 5 de maio, em solenidade programada para às 19h30, na Sociedade União
Portuguesa (Av. Ana Costa, 209).

Advogados
Sérgio Willians/Divulgação/OAB/Santos

Destacando o compromisso
para o desenvolvimento de proje-
tos para o aprimoramento do exer-
cício da advocacia, Rodrigo Lyra
foi reeleito presidente para a sub-
secção de Santos da OAB - Or-
dem dos Advogados do Brasil na
solenidade de posse, ele reafirmou
o compromisso de melhorar as
condições de trabalho dos profis-
sionais do Direito de Santos.

Na foto, a diretoria eleita para o tri-
ênio 2010/2012: Denis Domingues Her-
mida (tesoureiro), Marcus Vinicius L.
Gomes (secretário geral), Luiz Fernan-
do Rodrigues (conselho estadual),
Rodrigo Lyra, Luiz Flávio Borges
D’Urso (presidente OAB/SP), Sonia
Maria Pinto Catarino (vice-presidente),
Norberto Moreira da Silva (eleito para
o conselho federal da OAB), Ranieri
Ceccon Neto (secretário adjunto).

Será no próximo dia 7 de maio,
às 20h, a posse da nova diretoria
do Sindest, que tem na presidên-
cia, Fábio Pimentel (foto). A sole-
nidade de posse será realizada na
Associação beneficente Recrea-
tiva dos Empregados da Santa
Casa de Santos (ABRESCAS), à
Rua Francisco Manoel s/nº, Ja-
baquara.

Funcionalismo

Usiminas
Neste 30 de

abril, Wilson Nélio
Brumer (foto) assu-
me a presidência  da
Usiminas, em subs-
tituição a Marco
Antônio Castello
Branco que cumpre
mandato desde
2008.

Com a renova-
ção da presidência, a Usiminas co-
meça uma nova etapa do proces-
so de mudança e modernização e
entre várias ações, já no início de
2011, será concluída a implantação
do novo laminador de tira a quen-
te em Cubatão.

No extenso currículo do novo
presidente, Wilson Brumer, vários
cargos por ele ocupados chamam

a atenção, entre
eles: secretário de
Estado de Desen-
volvimento Econô-
mico de Minas Ge-
rais (2003-2007),
presidente do Ins-
tituto Brasileiro de
Siderurgia (1997-
1999), presidente da
Cia Siderúrgica de

Tubarão (1996-1999 e da Vale, em-
presa na qual trabalhou por 17
anos.

Divulgação

Divulgação

LIVRE-SE
DELE!
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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.

Nossa luta, nossa vida é fa-
zer o impossível.

Com todas as dificuldades
que encontramos conseguimos
vencer.

A verdade são os amigos
que estão ao redor e nos pro-
põem aceitar as dificuldades e
vencê-las.

É a garra e o desejo de pro-
var que não se consome en-
quanto existir força e vontade
de vencer e abrir novos cami-
nhos que nos levam às mãos
espalhadas, dando- nos força
para continuarmos na visão de
com os companheiros vencer-
mos, alcançarmos os resultados
positivos que nos mantém de pé,
sempre em busca do sucesso,
da ajuda e do aplauso.

Parece ridículo o que afirma-
mos, porém é a pura verdade: nos-
so intuito é manter no coração de
todos, a certeza que sempre e
sempre temos que VENCER.

Vencer é a palavra
de ordem

Tem início no próximo dia
4 de maio, o curso de Auxiliar
de Veterinário, na Clínica Ve-
terinária Filetti, no Marapé.
Com aulas as terças e quin-
tas-feiras, das 20h às 21h, e
com um ano de duração, o
curso totalmente apostilado,
abordará vários temas, como

Auxiliar de Veterinário
manejo de canais e grátis,
anatomia e fisiologia básicas,
profilaxia da doença, higiene
e limpeza das instalações,
aves e animais silvestres. O
estágio será na Clinica Veteri-
nária Filetti (Rua Almirante
Tamandaré, 273) onde o cur-
so será ministrado.

A Prefeitura de São Vicente está
com inscrições abertas para estagi-
ários do ensino superior e do ensi-
no médio. Para universitário, as va-
gas destinam a estudantes de Ad-
ministração, Arquitetura, Engenha-
ria Civil, Direito, Relações Públicas
e Serviço Social e para estudantes
do ensino médio dos cursos de Edi-
ficações, Informática, Meio Ambi-
ente, Nutrição e Secretariado.

Para os universitários a Prefei-
tura dará bolsa-auxílio no valor de

R$ 450,00 por 30 horas semanais e
para estudantes do nível médio,
R$ 360,00.

As inscrições devem ser feitas
pelo endereço eletrônico:
www.saovicente.sp.gov.br. A clas-
sificação se dará através das notas
obtidas no segundo semestre de
2009. O resultado será apresentado
em 2 de junho próximo. Entre os re-
quisitos os interessados deverão ter
no mínimo 16 anos e que a escola
mantenha convênio com a Prefeitu-
ra.

Bertioga

Estado construirá novas escolas

Bertioga que completa 19
anos no próximo dia 19 de
maio, conforme a Funda-

ção Seade, é o município com
maior índice de crescimento
populacional na Região, rece-
berá do Governo do Estado de
São Paulo duas novas esco-
las.

De acordo com o deputado
estadual Paulo Alexandre Barbo-
sa, o governo aguarda apenas que
a Prefeitura indique as áreas nos
bairros Riviera de São Lourenço e
Praia de Boracéia, para que a Se-
cretaria de Educação elabore os
projetos e providencie a licitação
para as obras que visam à amplia-
ção dos ensinos Fundamental e
Médio.

O secretário estadual de Edu-
cação, Paulo Renato Souza, con-
firmou a construção das duas no-
vas escolas ao deputado, que so-
licitou também a ampliação das
instalações da Escola estadual Be-
legarde, na Vila Itapanhaú, onde
neste ano, pais de alunos tiveram
dificuldades para matricular os fi-
lhos no período matutino, sendo
obrigados a aderir a única opção:
o ensino noturno.

Com a construção das novas
escolas, o déficit em termos de sala
de aula diminuirá no município e
estudantes que percorrem longas
distâncias para assistirem aulas no
“Belegarde”, terão a oportunida-
de de estudar mais próximos de
suas residências.

Bertioga, que registra maior crescimento populacional na Região,
ganhará mais duas escolas estaduais

Será no próximo dia 11, às
19h na Câmara de Santos, au-
diência pública sobre a proi-
bição das chamadas “pulsei-
rinhas do sexo” nas escolas
municipais de Santos.

A audiência foi solicitada
pelo vereador Arlindo Barros,
autor de projeto de lei que

São Vicente

Audiência Pública

proíbe o uso desses adereços
em todas as escolas instaladas
em Santos. O projeto ainda se
encontra para análise da Comis-
são de Justiça e Redação da
Câmara.

As pulseiras de silicone, co-
loridas, funcionam como um có-

digo usado pelas estudantes,
especialmente pré-adolescen-
tes, com cada cor significando
um grau de intimidade, desde um
abraço até a prática de sexo.

A polêmica brincadeira já ge-
rou violência (estupro), por esta
razão o vereador  entende que

esta é mais uma ameaça ron-
dando as crianças.  A audiên-
cia na Câmara (Palácio José
Bonifácio, na Praça Mauá,
Centro Histórico de Santos)
é para debater a questão nas
escolas municipais, mas o
projeto engloba todas as uni-
dades de ensino em Santos.

Marcos Pertinhes-PMB

Esse mosquito
mata.

LIVRE-SE DELE!
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Eliezer Xavier Prates, Eraldo José dos Santos e José Carlos Brito
Duarte em momento rotário na cidade de Caraguatatuba.

De 4 a 6 de maio, das 14 às 20 h, acontece no Clube Sírio Libanês
(Av. Ana Costa, 473, Gonzaga-Santos), a 19ª Feira da Solidariedade
Arte e Cidadania de Santos, com presentes artesanais e muita música.

A escritora e poetisa Edith
Pires Gonçalves Dias, abrirá a
Semana Martins Fontes deste
ano. O evento acontecerá dia
17 de junho, às 20h30, na nova
sede do Clube XV. Será uma
excelente oportunidade para
conhecer um pouco mais sobre
a história do médico e poeta
santista Martins Fontes e cons-
tatar quão linda está a nova
sede do tradicional Clube XV,
na confluência das avenidas
Vicente de Carvalho e Wa-
shington Luiz, no Canal 3, em
Santos.

O médico veterinário Eduardo Ribeiro Filleti que representou Santos no
recente  Congresso Nacional de Medicina Veterinária realizado em Belém,
no Pará,  em noite de homenagem com a reitora da Universidade Santa
Cecília, Silvia Teixeira Penteado,uma mulher à frente do século XXI.

Divulgação



ESPAÇO IN ESPAÇO ABERTO/ABRIL/2010 - PÁGINA 7

 A revista Claúdia é
uma explosão de felicida-
de com a atriz Camila Pitan-
ga na capa e com um dos-
siê sobre as novas unhas
a partir das muitas cores de
esmalte; as cores estão em
destaque na Casa Cláudia
de abril que além dos vari-
ados modelos de cortinas,
tem entre muitas dicas de
decoração, apartamentos comple-
tos; Viajar pelo mundo, tem espe-
cial sobre Orlando (EUA), uma vi-
sita ao leste europeu, destinos ide-
ais para a lua de mel e muito mais
turismo mundo afora.

Nas Bancas

Super Interessante mostra o
futuro da espionagem e a matéria
de capa é uma investigação em tor-
no do mito Chico Xavier; Pense
Leve revela que preguiça camufla
coisa feia na saúde e entre as mui-

tas dicas para uma vida
saudável uma abordagem
sobre ‘coluna travada’, mal
que atinge milhares de pes-
soas. VIP tem na capa a ex-
BBB da vez, Cacau, envol-
vida em calda de chocola-
te em sugestivas fotos e
Cabelos & Cia mostra
como é possível ficar como
a atriz Bárbara Borges, lou-

ríssima para enfrentar o inverno, um
dossiê completo sobre cabelos gri-
salhos e muitas idéias para um ca-
belo brilhante. Todas nas bancas a
sua espera e na Redação por corte-
sia da Dimare S/A.

A Associação dos Artistas que
visa o aperfeiçoamento de profis-
sionais ligados à arte e na inclu-
são social através da arte, em co-
memoração aos 10 anos de funda-
ção, reuniu no palco do Sesc, mais
de cem artistas profissionais e
amadores.

 A comemoração contou com a
participação do mágico Dossel,
que acompanha a entidade desde
a fundação, e com a apresentação
da Orquestra Jovem de São Vicen-
te e a Pop’s Band.

O músico Arnaldo Catalan,
presidente da Associação, explica
que a entidade viabiliza oficinas e
projetos, possibilitando o acesso
da comunidade aos produtos cul-
turais desenvolvidos na região,
como o projeto Tocando Santos,
que traz orquestras e grupos sin-
fônicos do Estado de São Paulo
para concertos no município san-
tista.

A Associação, certificada pelo

Uma década de arte e muita música

Ministério da Justiça como Orga-
nização da Sociedade Civil de In-
teresse Público (Oscip), trabalha
com crianças, adolescentes, adul-
tos e idosos, e desde sua funda-
ção, já atendeu mais de 15 mil alu-
nos.

Pop’s Big Band  formada em
1989, inicialmente como Banda Li-
toral FM pelo maestro  Luiz Arru-
da Paes, é o produto mais conhe-
cido, verdadeiro cartão de visita
da Associação. A orquestra que
passou a ser conhecida em todo o
País, como a Jazz Big Band realiza
shows impecáveis, entre eles, o es-
petáculo “Sinatra – O Homem e a
Música, reunindo no palco, músi-
cos e atores que revivem momen-
tos musicais marcantes da vida de
Frank Sinatra.

Dos fundadores, a instituição
ainda conta com a participação de
Arnaldo Catalan,  Mário Tirolli,
Andréa Tirolli, Carlos Alberto Fer-
nandes (Dossel) e Regina Agui-
llar.

A sede da Associação dos Ar-
tistas fica na Rua Pero Correa, 581,
na Praia do Itararé, em São Vicen-
te. Mais informações sobre cursos
(gratuitos) e audições, pelo tele-
fone 3467-6997 e pelo site
www.associacaodosartistas.com.br

J. A. Sarquis/Divulgação

Espaço Astral

Silvia Helena

SIGNO DO MÊS
TOURO

21 de abril a
20 de maio

Planeta Regente: Vênus
Elemento: Terra
Cores: Verde e Azul
Amor: Sensual
Pedra: Ágata e Esmeralda
Corpo: pescoço
Dia da semana: Sexta-feira

Se o touro tem uma ambição, é a
de que o deixem sossegado onde está.
Como em geral, está sempre bem ins-
talado, cercado por belos móveis, boa
comida e bebida de primeira, não há
porque estranhar sua tendência ao
imobilismo.

Ninguém pratica melhor do que ele
o velho ditado “mais vale um pássaro
na mão que dois voando”: enquanto o
ariano se entedia se não está correndo
atrás de uma causa,o taurino se deses-
pera se tem que alterar sua velha e boa
rotina. E a preguiça, ao contrário do
que se diz, é uma admirável virtude:
sem ela não seria possível relaxar e apro-
veitar as férias, até mesmo relaxar e sair
da sala para tomar um cafezinho en-
quanto o chefe espuma e berra porque
o trabalho não ficou pronto em tempo.

Afinal, o mau humor do chefe vai
passar e o mundo continua ali, no

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

mesmo lugar.
A notoriedade não o seduz: ele sabe

que a fama não põe a mesa, e prefere
os bastidores bem remunerados a sair
em coluna social.

O poder é muito estressante e cheio
de ambiguidades e artifícios, duas pa-
lavras que lhe dão alergia. As aventuras
dissipam aquela rendazinha extra guar-
dada na poupança, e isso um taurino
jamais vai suportar. Prudência, estabi-
lidade, segurança material: se você en-
contrar alguém que prefira investir em
imóveis a jogar na Bolsa, comprar ouro
em vez de dólares, então você estará
diante de um TAURINO. 

Tem um jeito especial para ganhar
dinheiro, mas não gostam de fazer nada
com pressa, ou seja, não funcionam
sob pressão.

A paciência taurina é extremamen-
te útil em sua vida profissional.

Pop’s Big Band, uma referência da Associação

Fotos: Divulgação
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Carlos Pinto

* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

1º DE MAIO

Mudanças a vista
A imprensa paulistana tem anun-

ciado a saída do Secretário de Estado
da Cultura, João Sayad. Sua saída tem
a ver com mudanças na direção da
Fundação Padre Anchieta, mantene-
dora da TV Cultura. É tida como certa
a saída do jornalista Paulo Markum, e
Sayad assumiria a presidência da re-
ferida Fundação.

A gestão de Sayad à frente da cultu-
ra estadual tem merecido críticas de al-
guns setores artísticos, que não vêem
com bons olhos aquilo que chamam de
“privatização branca”, da produção cul-
tural paulista. Isso tem a ver com a enor-
me soma distribuída entre as OS (Orga-
nizações Sociais), que hoje, praticamente
“mandam” no referido processo de pro-
dução cultural do Estado. Segundo a
imprensa da Capital, foram R$ 340 mi-
lhões repassados a essas entidades.

A bem da verdade não foi João
Sayad quem implantou essa “privati-
zação branca”. Trata-se de herança
repassada a Claudia Costin, ex-ocu-
pante da pasta, que agilizou e adap-
tou ao processo de produção cultural
a privatização efetuada durante o Go-
verno de Fernando Henrique Cardo-
so, do qual também foi Ministra.

Não raro tomamos conhecimento
de alguma mazela praticada por uma
OS. Durante a gestão de João Batista
de Andrade, a ASSAOC era responsá-
vel, como é até hoje, pelas oficinas cul-
turais e pelo Projeto Guri que, a partir
de então, passou a ser gestado pela As-

Mais do que acertada a
disposição das lideran
ças de entidades de

aposentados e pensionistas em
reviver a ampla mobilização, ocor-
rida no início dos anos 90, que as-
segurou à categoria o pagamento
dos 147% de reajuste, que vinha
sendo negado pelo Governo Co-
llor. Desde então, e lá se vão qua-
se duas décadas, a situação dos
aposentados não se modificou
para melhor.

Aposentados também votam

Ao contrário. Piorou, e muito.
É bem verdade que foi no Gover-
no FHC que os aposentados e
aqueles que estavam prestes sen-
tiram a pancada maior, com o acha-
tamento dos proventos e a pau-
perização dos benefícios.

Sobreveio a esperança, cujo
medo não a venceu, como propa-
garam os próceres do Partido dos
Trabalhadores (PT), mas o Gover-
no Lula teima em não resgatar a
dignidade daqueles que têm as
mãos calejadas, a pele enrugada e
os cabelos brancos.

A estes, só resta mesmo a mo-

Divulgação

sociação dos Amigos do Projeto Guri.
Nesse período fatos nebulosos ocorre-
ram, tanto na gestão das Oficinas Cul-
turais, quanto no Projeto Guri, fatos
esses levados à Justiça e que ainda não
foram totalmente esclarecidos.

Enquanto isso, os setores cultu-
rais de cidades paulistas deixam de
realizar projetos, por absoluta falta
de apoio governamental. Enquanto as
OS nadam de braçada, realizando even-
tos de resultados duvidosos, ações de
interesse morrem na pia batismal por
falta de uma política cultural que aben-
çoe essas ações.

É certo que o Estado não ostenta
condições financeiras para apoiar a
tudo e a todos. Mas dotar essas OS
com tantos milhões, também não me
parece a coisa certa e justa. Tem OS
com mais de 1.500 funcionários, o que
considero um exagero.

Oxalá, tanto o Estado quanto a
União, comecem a olhar com mais ca-
rinho os setores produtores de cultu-
ra do País. Ainda hoje fiquei sabendo
que o Festival de Teatro do Estado do
Rio de Janeiro, que anualmente se re-
aliza na Aldeia de Arcozelo, em Paty
do Alferes, não terá qualquer ajuda
oficial para sua concretização. Não
adianta mudar leis, criar fundações,
chover no molhado. O que adianta é
repassar um orçamento condizente
aos setores culturais, para que não
percamos também a nossa identidade
cultural. O resto é empulhação.

* Eraldo Santos bilização. Resta também lançar de
uma poderosa arma: o voto.

São milhões, em todo o País.
Portanto, se a todas as reivindica-
ções que estão lançadas, os polí-
ticos virarem as costas, o que se
deve fazer é tirar os títulos de elei-
tor que estão esquecidos nas ga-
vetas e utiliza-los para banir da vida
pública os parlamentares que não
estão ao lado do povo.

Essa é a maior reflexão que se
deve fazer neste 1º de Maio, Dia do
Trabalhador, pois o trabalhador de
hoje será o aposentado de amanhã.

É preciso entender

como ‘estado de

guerra’ a batalha

contra o mosquito

da dengue.

FAÇA A SUA PARTE.

A luta por novos empregos é uma
constante na vida de quem não

desiste de perseguir a justiça social.
Por esta razão, neste 1º de Maio,
renovo meu compromisso com os

Trabalhadores.
Sempre, de forma irrestrita, na luta
por melhores condições de trabalho

e consequentemente de Vida.

* O autor é advogado e jornalista


