José Luiz Pederneiras

6ª Bienal Sesc de Dança
Reunindo mais de 400 artistas de dez
estados brasileiros e de três países: Estados Unidos, França e Suíça, começa neste domingo (1º), a 6ª Bienal Sesc de Dança 2009.
Espetáculos, performances, instalações coreográficas e simpósios serão realizados em espaços públicos como a
Fonte do Sapo, Bolsa do Café, Praça

Mauá, Pinacoteca Benedicto Calixto, entre outros, além do próprio Sesc, até dia 8
de novembro.
Entre os grandes nomes da dança contemporânea estão: “Grupo Corpo”, de Belo
Horizonte; “Ballet de Lorraine”, da França, com coreografias de Isadora Ducan e
Martha Grahan.
No domingo (1º), às 12h, haverá per-

formance na Estação da Cidadania (Av. Ana Costa, 340), com
bailarinos de Santos, que se
apresentarão também às 17h30
ao lado do Aquário Municipal
(Ponta da Praia). Às 20h, na
área de convivência do Sesc, espetáculo
de Cláudia Müller (RJ) e às 21h, abertura
oficial no Teatro do Sesc, (R. Conselheiro

Ribas, 136) com o “Ballet de Lorraine”.
Ingressos no Sesc variam de R$ 4,00 a
R$ 16,00.
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Praia Grande

Vereadores pedem municipalização
do Hospital dos Estivadores
Helena Silva

Por força de
liminar,
Roberto Fransciso
continua prefeito
Pág. 3

Diante das constantes
reclamações de falta de leito hospitalar, vereadores
santistas pedem a municipalização do antigo Hospital dos Estivadores.
Última Página

Jairo Marques

Desenvolvimento

Santos ingressa no
Sistema Paulista
de Parques
Tecnológicos

Divulgação

Última Página
Divulgação

Funcionalismo
O cantor Leonardo e o
humorista Nelson Freitas
são duas das grandes
atrações que o Sindest
preparou para a
confraternização do
funcionalismo público
municipal de Santos em
comemoração ao dia
dedicado à categoria. Pág. 4

Apesar dos protestos de
professores estaduais à
entrada da Assembleia
Legislativa, onde
foram barrados pela
Polícia Militar, o
Governador José Serra
(PSDB) sancionou Lei
considerada
discriminatória pelos
representantes da
categoria. Página 5
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OPINIÃO

EDITORIAL

MURAL

Não foi o Rio de Janeiro que venceu a corrida nos é, com certeza, o maior desafio das autoridades.
para sediar as Olimpíadas de 2016 e, sim, o Brasil Como controlar a violência?
que está a nu perante os olhos do mundo em virtude
Como conter o terrorismo? Será que em seis anos,
da violência desenfreada, o maior desafio de uma tempo que falta para as Olimpíadas, as autoridades compátria que se tornará a vitrine da superação esporti- petentes conseguirão voltar ao comando da situação
va de cidadãos das mais diferentes nacionalidades.
(perdido há muito tempo) ou usarão da mesma artimaPassada a euforia da vitória, a triste
nha verificada em 2007, durante os
Ufanismo
volta à realidade.
Jogos Pan Americanos, no mesmo Rio
Verdadeiro cenário de guerra foi o que
de Janeiro, quando, num acordo com
preocupante
se viu na Cidade Maravilhosa: helicóptediferentes segmentos, o banditismo
ro em chamas, balas perdidas, corpos crivados de bala, entrou em férias, pelo menos notícia sobre violência
homens, mulheres e crianças assustados, muitos encla- não se leu. Que o lixo sob o tapete da Cidade Maraviusurados em suas casas onde também não estão livres lhosa seja varrido com determinação e que seja implanda violência.
tada no País a tolerância zero contra a bandidagem em
O avanço do banditismo que não é privilégio do Rio todos os níveis, para que realmente tenhamos o que
de Janeiro, mas uma realidade dos grandes centros urba- comemorar.

Espaço Aberto

Poliana é orgulho para a Baixada Santista
(*) Luciano Batista
Poliana Okimoto escreveu seu
nome, mais uma vez, na história da
natação brasileira. Prata nos Jogos Panamericanos do Rio, bronze no Mundial de Natação em Roma e agora campeã da Copa do Mundo de Maratonas
Aquáticas.
Orgulho para todos os brasileiros
e para o técnico/marido Ricardo Cintra, nós, da Baixada Santista, temos
um motivo a mais para levar Poliana
em nossos corações. Atleta do Esporte Clube Pinheiros, da Capital, ela nunca abriu mão de viver e treinar na região.
Em 2007, a gigante de 1,65m treinava na Academia Krato, em Santos,
quando veio a notícia de que a piscina
do local seria fechada. No final do ano,
o Cintra me procurou pedindo para
tentar impedir. Argumentei que o local
era particular e não havia nada que
pudesse ser feito politicamente.

Intimamente, porém, sabia o prejuízo que a região teria se perdesse
uma das melhores nadadoras do Brasil. A solução encontrada foi trazer a
dupla Cintra e Poliana para o Sest/
Senat, em São Vicente, onde existe uma
piscina de 50 metros. Poliana topou o
desafio e começou a treinar na piscina
ainda gelada, que posteriormente recebeu aquecimento graças ao prefeito
Tércio Garcia, que entendeu nosso
projeto e apoiou a iniciativa.
Esse período de incertezas, que
poderia ter reflexos negativos no desempenho da atleta, foi transformado
em motivação extra. Após um ano treinando em São Vicente, Poliana atingiu
seu melhor momento até agora, com
um título do circuito mundial.
O técnico/marido Ricardo Cintra
sabe que Poliana e outros nadadores
podem conseguir ainda mais e com preparação 100% brasileira. Com esse pensamento, tivemos audiência em julho
com o governador José Serra, quando

apresentamos a ele um projeto de criar
um centro de excelência em maratonas
aquáticas na região, onde Cintra e Poliana ajudariam a formar a melhor equipe
de natação de longa distância do mundo.
O governador se comprometeu a
ajudar. Vendo as medalhas e troféus
conquistados por Poliana nos últimos
dois anos, tenho a certeza de que estava certo. A Baixada perderia muito se
deixasse essa atleta única ir embora.
Para o futuro, acredito em mais
conquistas e medalha para Poliana os
Jogos Olímpicos de Londres, em 2012
- quem sabe o ouro. Já na Olimpíada
do Rio, em 2016, ela terá que se superar para vencer não só as estrangeiras,
mas também as adversárias que o Cintra vai ajudar a formar no futuro Centro de Excelência em Maratonas Aquáticas da Baixada Santista.
Luciano Batista é deputado estadual e
líder do PSB na Assembléia Legislativa de São Paulo

Zarattini vem a Santos para
falar de empreendedorismo
Divulgação

O deputado federal Carlos Zarattini (PT) – foto - vem a Santos
nesta sexta-feira (30) para uma reunião sobre pré-sal, no escritório de
Negócios da Petrobrás e para falar
sobre o programa “Empreendedor
Individual”.
A agenda do deputado começa às
8h, quando em companhia do vereador petista Adilson Jr. Participará de
reunião com o gerente da Unidade de
Negócios de Exploração e Produção
da Bacia de Santos da Petrobrás, José
Luiz Marcusso, no prédio da estatal,

no Centro Histórico. O deputado pretende ter um panorama do pré-sal e as
oportunidades de negócios e geração
de empregos que a exploração do petróleo da camada pré-sal trará para o
País.
Às 17h30 ministra palestra sobre
“Empreendedor Individual”, programa de sua autoria que possibilita aos
trabalhadores autônomos a criação de
empresa e a garantia de aposentadoria
e outros benefícios. À noite tem encontro com representantes de movimentos de moradia, na Alemoa.

O projeto de ligação seca entre Santos e Guarujá será discutido
no próximo dia 12, a partir das 9h, na Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Santos, com a participação de técnicos da -- Vetec -Engenharia, empresa contratada pelo Governo do Estado, após
licitação pública, para elaboração do projeto básico da obra. A
confirmação da audiência foi confirmada pelo deputado Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), presidente da frente parlamentar para implantação da ligação seca entre os municípios.
Cultura
Será neste sábado (31), a 3ª Conferência Municipal de Política Cultural de Cubatão, com início às 9h, no
Bloco Cultural (Paço Municipal),
com o objetivo de definir o Plano
Municipal de Cultura da cidade,
que, segundo representantes de movimentos afins, continua dissociado
da realidade.
Deboche
O senador Eduardo Suplicy (PT) extrapolou a vontade de aparecer e desfilou pelas dependências do Senado
de sunga vermelha sobre a calça, provocando a indignação de seus pares.
Ele não resistiu ao pedido da apresentadora do programa Pânico na
TV, Sabrina Sato, que do alto de suas
bonitas pernas, voz insuportável e
idiotice programada, não precisou
muito para convencer o senador a
expor a classe política a mais um
deboche que, naturalmente, não lhe
causará mais que um “pito”. Afinal,
o que é um desfilezinho diante de
uma cueca cheia de dólares?
Conferência
Santos realiza no próximo 7 de novembro, das 8h às 17h, a 4ª Conferência da Cidade, no campus Vila
Mathias da UniSantos (Rua Carvalho de Mendonça, 144). A etapa municipal que antecede a Conferência
Nacional das Cidades, programada
para maio de 2010, tem por objetivo estimular o diálogo entre o governo e a comunidade sobre política
nacional de desenvolvimento urbano.
Guarujá
O clima político não está dos melhores em Guarujá. A vice-prefeita
Regina Leal Mariano rompeu com a
prefeita Maria Antonieta de Brito,
ambas do PMDB e , ao que tudo
indica, não ficará roupa suja no cesto. Regina Leal se diz traída e desprezada na Administração.
Repeteco
Na administração anterior, o então
vice-prefeito, José Tucunduva Neto
também rompeu com o prefeito Farid Madi. A exemplo do que ocorreu

no passado, o reflexo dessa separação nada amigável, afetará a base de
apoio à Maria Antonieta, na Câmara.
Vergonha
A deputada estadual Maria Lúcia
Prandi (PT), se disse envergonhada
diante da forma como a Assembleia
Legislativa tratou os docentes que
pretendiam acompanhar a votação
do PLC 29/09 do Governador Serra,
considerado discriminatório por todas as entidades representativas dos
professores. Os professores foram
barrados à entrada da Assembleia
pela Polícia Militar e houve confronto entre as duas categorias.
Dificuldades
O vereador santista Arlindo Barros
(PSDB) deve encontrar dificuldades
para conduzir a Comissão Especial
de Vereadores (CEV) para discutir
sobre crematório municipal. Retiraram-se da Comissão _ os vereadores
Cassandra Maroni (PT) e Odair
Gonzalez (PR) que alegam não terem sido convidados para a visita ao
Crematório da Vila Alpina. Barros
não pareceu nada abalado. É esperar
para ver o andamento e a conclusão
da CEV.
Finados I
A Memorial Necrópole Ecumênica, no
Marapé, fará celebrar, no dia 2 de novemrbo, duas missas, às 11h celebrada
pelo Frei Waldemiro Wastchuck com
acompanhamento da Tirolli Orquestra
e Coral e às 16h, celebrada por Padre
Francisco Leite, com participação do
Coral da Igreja São Judas Tadeu.
Finados II
A exemplo dos anos anteriores, o
Comando da Polícia Militar realiza
nesta segunda-feira (2), às 9h, no
Cemitério de Areia Branca, em Santos, solenidade em homenagem aos
policiais mortos durante o cumprimento do dever.
Segurança
Segundo a Secretaria de Segurança
Pública de Santos, o efetivo da Guarda Municipal será reforçado nos três
cemitérios: Areia Branca, Filosofia e
Paquetá, assim como as ronda motorizadas.
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CIDADES
Praia Grande

Baixada

Roberto Francisco continua prefeito
Jairo Marques

Por força de uma liminar obtida junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o prefeito de Praia
Grande, Roberto Francisco dos
Santos (PSDB) e seu vice Arnaldo
Amaral (PSB), após o alvoroço
provocado pela cassação de seus
mandatos pelo juiz eleitoral da 317ª
Zona, João Luciano Sales do Nascimento, continuam no cargo.
Passado o impacto da notícia,
no último dia19, nada mudou na
Administração da Cidade.
Segundo decisão do juiz João
Luciano do Nascimento, o prefeito
Roberto Francisco teria comprado
votos na eleição de outubro de 2008,
o que lhe garantiu a vitória nas urnas em detrimento de seu oponente, Alexandre Cunha (PMDB).

ESPAÇO ABERTO/OUTUBRO/2009 - PÁGINA 3

Roberto Francisco está confiante
na decisão do TRE a seu favor
O TRE, no entanto, encontrou
falhas no processo, razão pela
qual concedeu liminar ao recurso
impetrado pelos advogados de

Roberto Francisco. Assim, até
que o Tribunal julgue o mérito da
sentença nada se alterará em Praia
Grande.
Para tranquilizar a população
sobre a continuidade dos serviços
no município, o prefeito reuniu seu
secretariado para juntos, comunicarem que a exemplo das obras de
revitalização da Av. Presidente
Kennedy, as demais desenvolvidas em vários bairros, continuam.
“A Administração continua do
mesmo jeito. Temos projetos para
2010 e licitações em curso” enfatizou o prefeito que afirma: “temos
a obrigação de dar continuidade
aos serviços e ao desenvolvimento da Cidade e é isso que vamos
continuar fazendo”.

São Vicente

Rachaduras em prédio do Legislativo
voltam a preocupar vereadores

Impostos atrasados
Os contribuintes santistas e
cubatenses devem ficar atentos
aos novos prazos para pagamento de impostos atrasados com desconto. Ambos os municípios estabeleceram novos prazos para
adesão ao Programa de recuperação Fiscal (Refis).
Em Santos, o prazo para quitação de impostos atrasados com
80% de desconto no valor da multa moratória e do juro de mora (pagamento único) termina no dia 9
de novembro. Quem deixar passar
o prazo, terá até 9 de dezembro,
mas com desconto de 60%. Mais
informações no Posto da Sefin no
Poupatempo (Rua João Pessoa,
246) de segunda a sexta-feira, das
9h às 18h e, aos sábados, das 9h
às 14h.
Em Cubatão o prazo de adesão
ao Refis foi prolongado até 31 de
dezembro. Quem optar pelo pagamento à vista ficará isento de multa de mora e juros sobre o valor

devido; os que optarem pelo parcelamento pagarão 1% de juros ao
mês e multa moratória até a quitação do débito. Para débitos até R$
50 mil, o parcelamento será feito
em até 60 parcelas; acima disso,
parcelamento poderá ser efetuado
em até 90 vezes, sendo que o valor mínimo de cada parcela é de R$
50,00. A adesão ao Refis deverá
ser apresentada ao Setor de Protocolo da Divisão de Comunicação Administrativa da Prefeitura,
no térreo do Paço Municipal.
Em São Vicente, os interessados no parcelamento da quitação
dos impostos atrasados têm até 31
de dezembro para aderir ao Refis.
Os interessados devem procurar
o Setor de Dívida Ativa, no térreo
do Paço Municipal, na Rua Frei
Gaspar, 384. Os débitos poderão
ser parcelados em até 120 vezes. A
Prefeitura concede desconto de
90% para quem quitar o débito à
vista.

Luiz Vicente Filho

Legislativo, Gilberto
Cada vez mais visíveis,
Rampon encaminhou um
as rachaduras no prédio da
pedido à Prefeitura soliCâmara de São Vicente,
citando uma nova vistoproblema que se faz notar
ria do IPT. Como é eledesde os primeiros anos de
vado o custo da vistofuncionamento do imóvel,
ria e laudo técnico, um
volta a preocupar os vereadores.
convênio celebrado enInaugurado em 22 de
tre Câmara, Prefeitura e
janeiro de 1987, o prédio de
Governo do Estado gatrês andares na Rua Jacob
rantirá o custeio. O proEmmerich, 1195, no Parque
blema é que ainda não
Bitaru, já sofreu várias vishá previsão para a visiO prédio já sofreu várias vistorias pelo IPT
torias por parte do Instituta dos técnicos e o custo de Pesquisa e Tecnologia (IPT)
Preocupado com a situação, to da obra a ser realizada, o que
e há dois anos passou por obras o presidente da Casa, vereador aumenta a preocupação dos veem virtude do mesmo transtorno: Paulo Lacerda (PSB) lembra que readores, uma vez que o Legislarachaduras em vários setores, es- no ano passado, seu colega de tivo recebe diariamente, grande
pecialmente na garagem interna.
partido, o então presidente do número de pessoas.

Estamos mais uma vez, apresentando nossos trabalhos em favor do Professor.
Não descansamos nem abrimos mão do direito de acompanhar os problemas dos Professores, muitas vezes menosprezados pelos interesses dos donos de escola que querem ganhar, crescer economicamente sem considerar
que, precisam os professores de atenção e melhores pagamentos.
Não pode o professor competente, ser menosprezado com pagamentos que não correspondem e ao determinado pelo Sindicato dos
Professores.
Professor, preste atenção e, em caso de dúvida, procure-nos.

SINPROSANTOS
OLHO NA ESCOLA – BOCA NO TELEFONE
Tels.: 3234-1071 e 3234-9892 / Fax: 3223-1506
Sindicato dos Professores de Santos Baixada e Litorais Norte e Sul.
ILDEFONSO PAZ DIAS
PRESIDENTE/DIRETORIA
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Música e humor na festa dos Servidores
Apesar da não reposição das
perdas salariais dos últimos anos
e dos recentes protestos contra

algumas ações da Administração
na tentativa de ver aprovado o
PCCS – Plano de Cargos, Carreiras

e Salários, os servidores públicos
municipais de Santos comemoraram
no dia 28, o Dia do Servidor.

Para festejar, o Sindest – Sindicato dos Servidores Estatutários Municipais de Santos, promove, nesta sexta-feira, 30 (ponto facultativo em Santos), das 14h às
20h, na Associação Atlética dos
Portuários, dois shows: com o
cantor Leonardo, e o outro com o
humorista Nelson Freitas, o Léozinho do humorístico Zorra Total
(TV Globo). A animação da festa
estará a cargo da Banda Faixa Nobre.
O evento, segundo o presidente do Sindest, José Roberto Mota
“é a forma de reunir os servidores
para comemorar nosso dia em clima familiar, de muita alegria e harmonia”
Protesto - Servidores e professores da rede municipal de ensino
de Santos que recentemente protestaram em frente à Prefeitura
contra o Plano de Cargos, Carreiras e Salários apresentado pela
Administração que especifica uma
série de critérios para avaliação do
servidor, continuam na expectativa de discutir uma nova proposta
do Executivo. O presidente da Câmara, Marcus de Rosis, prometeu
aos servidores, tão logo o projeto
chegue a Casa, será discutido com
a categoria.
Praia Grande - Cinquenta
funcionários públicos municipais

Fotos: Divulgação

Cantor Leonardo

Humorista Nelson Freitas
de Praia Grande estão participando do curso de Língua Brasileira
de Sinais (Libras) promovidos
pela Seduc. As próximas aulas serão realizadas nos dias 4 e 11 de
novembro.

Aposentados
Paulo Passos

João Paschoal e Silvio Prado, presidente dos Rodoviários no
período de 1964 a 1966
A luta e a mobilização para
aprovação do PL 4434/08 de autoria do Senador Paulo Pain que corrige distorção previdenciária e oferece garantia de manutenção dos
benefícios da Previdência o PL
3299/08 para acabar com o fator

previdenciário, foram os temas
mais discutidos durante as comemorações pelos 21 anos de fundação do Departamento de Aposentados e Pensionistas do Sindicato
dos Rodoviários de Santos, presidido por João Teixeira Pascoal.

ÃO
EDUCAÇ
Fala Professor
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Governo de São Paulo revolta professores
Divulgação

Ildefonso Paz Dias

Revolta toma corpo
Perdão aos que não gostarem do que escrevemos, porém não podemos manter-nos
inertes, assistindo o desconforto do nosso povo.
Não se trata de guerrilha,
mas sentimos falta de proteção ao povo:
Assalto a toda hora: mortes por agressão, enfim a população do Rio de Janeiro e
São Paulo sofrem distúrbios
que abalam.
Há que se exigir do Governo atitudes dos que viajam,
trabalham, garantia as permanentemente para manter a
família e ter sucesso no trabalho.

Tanto São Paulo, quanto o
Rio de Janeiro representam a
força do Brasil e precisam
permanentemente preparados
para proteção do POVO.
O brasileiro trabalha e com
dignidade, enfrenta dificuldades, mas mantém a força necessária para a sobrevivência
de filhos e filhas.
Homens e mulheres, brasileiros, provam como vencem
as dificuldades.
Povo igual ao nosso está positivado nos abraços e respeito
de outras nações que nos vêem
crescer, ampliando suas forças
e criando um Brasil Feliz.
Acreditem é verdade,

*Ildefonso Paz Dias - Presidente do Sindicato dos Professores de Santos,
Baixada e Litorais Norte e Sul.

O Governador
tes. Ou seja, não há
de São Paulo, José
qualquer garantia
Serra, sancionou o
de ganhos maiores
PLC que institui
aos aprovados nas
provas para ascenprovas da Secretasão na carreira do
ria de Educação do
Magistério e já defiEstado.
niu calendário de
Além desses
avaliação que tem
aspectos, as repreinício em 31de janeisentações dos proro de 2010.
fessores salientam
É grande a revolque o projeto é abta dos professores
solutamente ilegal,
que prometem “reaporque não cumPolícia impede acesso de professores ao plenário da AL
gir” nas próximas
priu o que diz a leeleições e para isso
gislação em casos
estão fazendo uma lista com no- censão na carreira, mas condicio- de matérias que tratam da valorimes dos deputados que aprova- na os reajustes à aprovação em zação do Magistério. Antes do enram o PLC, em sessão recheada de exames e a outros requisitos, como vio à Assembleia o projeto deveprotestos, em um dia (20) de con- o cumprimento de determinado ria ser analisado por uma comisfrontos com policiais militares que prazo na mesma escola, não ter são paritária, o que não ocorreu.
bloqueavam a entrada da Assem- faltas, mesmo abonadas e outros O PLC 29/09 ofende ainda o prinbleia Legislativa.
cípio da isonomia salarial.
critérios.
A ação do Governo desagraO professorado que luta pela
Mesmo após o cumprimento
dou as entidades do professora- de todas estas etapas, a valoriza- recomposição das perdas de
do paulista que viram na medida ção na carreira vai depender de 27,5% nos últimos 11 anos, estuadotada, uma artimanha para não disponibilidade de recursos. As- da a adoção de medidas judiciais
recompor as perdas salariais da sim, dentre os aprovados, o apro- para invalidar o projeto do govercategoria. O projeto trata da as- veitamento será de até 20% des- nador José Serra.
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DES
VARIEDA

Cinema

Teatro

Mães e bebês no cinema
Divulgação

O Espaço Unibanco de Cinema inaugurou nesta quinta-feira
(29), o CineMaterna, projeto especial voltado para um público mais
que especial, mães com bebês. A
iniciativa da Natura Mamães e
Bebê e a ONG CineMaterna é proporcionar às mamães a volta à vida
cultural acompanhada de seu
bebê. O CineMaterna possibilita à
mamãe, assistir a um bom filme e,
na sequência, conversar, trocar
informações com outras mães.
Para tranquilidade das mães,
a sala de cinema está totalmente
adaptada para receber bebês. O
som é mais baixo, o ar-condicionado é ameno, as luzes ficam ligeiramente acessas, há trocado-

Há um ano na Capital, o projeto CineMaterna chegou a Santos
res dentro da sala, tapetes de atividades para engatinhantes, estacionamento para carrinhos, e,

ainda, atendimento personalizado feito pelas coordenadoras de
sessão.

A programação é de filmes
adultos e após as sessões, as
mães são convidadas a participar
do bate-papo no café, onde o tema
principal quase sempre é relacionado às questões da maternidade
e cuidados com o bebê.
A sessão de cinema para
este público especial, no Espaço Unibanco de Cinema, acontecerá sempre às quintas-feiras,
com início às duas da tarde. A
sessão de estréia grátis para as
mães que se cadastraram no site
www.cinematerna.org.br, foi
com o filme “Jogando com o
Prazer”, do diretor David Mackenzie com os atores Ashton
Kutcher e Anne Heche.

Nas Bancas
Fotos: Divulgação

As edições de novembro de Super Interessante que tem matéria especial sobre a pílula
da inteligência e a edição
histórica de VIP, com as
100 mais vip de 2009, com
ranking liderado por Grazi Massafera já estão nas
bancas. Os leitores ainda poderão encontrar a
Estilo, edição de aniversário, com Aline Moraes na capa;
Viagem e Turismo com especial
sobre Portugal e as novidades do
Guia Brasil 2010.
Estamos no final de outubro,
mas ainda há tempo para adquirir

a VIP com a supergata Ildi Silva e
a edição de Boa Forma, com desafios de verão e a atriz Deborah
Secco contando tudo sobre seus
30 anos e Pense Leve com dietas
medicinais, cura da TPM e, grátis,

um livrinho de receitas com flores
comestíveis.
Casa Cláudia está imperdível
ensinando como aproveitar melhor o espaço de sua sala, decoração para apartamentos pequenos

SIGNO DO MÊS DE NOVEMBRO

- ESCORPIÃO

23 de OUTUBRO a 21 de NOVEMBRO
Este signo representa uma fase
de morte e transformação que deverá ser intensamente vivenciada
para dar lugar à última etapa do ciclo. O seu tema, muitas vezes mal
entendido, é a mudança profunda
e definitiva. Esta mudança é quase
sempre temida e evitada a todo o
custo. Ela só acontece após uma
luta demorada e por vezes dolorosa.
Neste segundo signo de Água,
a vivência dos sentimentos é intensa, profunda e, muitas vezes, in-

Sesi – Com entrada gratuita,
o Núcleo de teatro do Sesi, sob a
direção de Iara Lo Martins, apresenta nesta sexta-feira (30), às
20h, o espetáculo “Vestir o Pai”,
no teatro da instituição. O Sesi
fica na Av. Nossa Senhora de Fátima, 366, Jardim Santa Maria, em
Santos.

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

Espaço Astral
Silvia Helena

e muitas dicas para deixar sua casa sempre linda e aconchegante.
Cláudia em edição de
aniversário, tem moda,
cabelo e maquiagem
para várias idades e muito mais. A atriz Aline Moraes está de volta às capas, desta vez na comemoração dos dois anos
da Gloss, que apresenta um manual das chapinhas, moda
verão e um ensaio com Jesus Luz,
aquele da Madona. Todas e muito
mais nas bancas a sua espera e na
Redação por cortesia da Dimare
S.A.

VII Fecastre – prossegue até
segunda-feira (2 de novembro),
no Teatro Procópio Ferreira (Av.
Dom Pedro I, 1.350) no Guarujá,
o VII Fecastre - Festival de Cenas da Casa 3 de Artes, reunindo entre atores e equipes técnicas da Baixada santista, cerca de
500 profissionais. O Festival
deste ano homenageia o ator e
diretor Ferreira Sampaio, nordestino que na década de 70 se instalou no município e criou o Grupo de Teatro e Cultura da Ilha de
Santo Amaro. Ferreira faleceu em
1991.
Os grupos concorrem com
cenas de 15 a 20 minutos (início
às 19h), sendo que a melhor delas será premiada com R$ 500,00.
Além da melhor cena,mais dez categorias serão julgadas: direção,
atriz, ator,atriz e ator coadjuvantes, cenografia, figurino, maquiagem, iluminação e o prêmio especial do júri.
Paralela às apresentações no
foyer do Teatro, artistas expõem
diversos trabalhos e várias oficinas são realizadas. Informações pelo telefone 3387-8089 ou
pelo site www.casa3deartes.
com.br

consciente. Os sentimentos “infantis” do Câncer, dão agora lugar a
uma expressão mais interiorizada e
secreta, com um toque de imposição e extremismo. O Modo Fixo vem
acrescentar a esta intensidade emocional uma grande tenacidade, bem
como uma necessidade de continuidade e segurança.
A Água Fixa de Escorpião é a
que mais se apega aos sentimentos, procurando segurança, mas é
também a que tem maior capacidade de transformá-los.

Quando o signo de Escorpião
está acentuado num mapa natal,
toda expressão da personalidade
é permeada por uma forte intensidade. Existe carisma, poder de sedução e capacidade de descobrir
as motivações ocultas nos outros.
Uma excessiva ênfase de energia desse signo, num mapa natal
pode indicar uma emoção super
imperativa, presa de motivações
inconscientes. O mal-estar interior pode ser tão forte que se torna
incomodativo não apenas para a

própria pessoa, mas para as demais - esta situação pode complicar ainda mais se todas as partes
se mantiverem inconscientes do
processo.
Escorpião tem como co-regente o mesmo planeta regente
que Áries: Marte, planeta do
guerreiro, da ação e da luta.
No primeiro signo do Zodíaco, esta luta é projetada para o
exterior e vivida “às claras”; em
Escorpião, contudo, a luta tornase interior, secreta e por vezes in-

Elemento: Água
Modo: Fixo
Planeta regente: Marte
(Plutão)
consciente - o guerreiro é aqui levado a confrontar e a transformar
os seus demônios interiores. Na
atualidade a sua regência é Plutão.
Esse ano deve evitar agir de
forma impulsiva, atropelando a
tudo e a todos, pois perderá o controle e falhará em seus objetivos
de vida; é um período de propensão e de discussões, por isso defenda seus pontos de vista, mas
procure ceder de vez em quando.
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Anderson Bianchi/Secom/PMS

Helena Silva

O médico Enrico Di
O secretário de Cultura de Santos, Carlos Pinto,
Vaio homenageado
emocionado reencontrou amigos de longas datas e
pela Câmara de São
caminhadas através dos movimentos culturais,
Vicente com o Título
estudantis e políticos do País, quando em noite de
de Cidadão Vicentino
plenário e galerias lotadas, foi agraciado pela
ladeado pelo
Câmara de Santos, com o Título de Cidadão
vereador Pedro
Emérito de Santos. Saudado pelo vereador Roberto
Gouvêa, autor da
Teixeira e exaltado pelo prefeito santista João
iniciativa e o prefeito
Papa e também por antigos companheiros, entre
Tércio Garcia.
eles, Sidnei Franco da Rocha, prefeito da cidade
de Franca, o secretário, que trabalhou com cinco
Os médicos George Bitar e
prefeitos de Santos, iniciou seu discurso com voz
Maria José Gonzalez Parada
embargada a e terminou dedicando a homenagem
foram homenageados pela
a sua equipe de trabalho.
Sociedade Portuguesa de
Helena Silva
Beneficência com a medalha do
Sesquicentenário da
instituição. A homenagem
aconteceu no almoço especial
cujo menu foi assinado pelo
chefe de cozinha do hospital,
José Nascimento, em
comemoração ao Dia do
Médico, oferecido pela Beneficência, que abriu as portas de seu
heráldico Salão Nobre para receber o corpo clínico do Hospital e
convidados.

... Em noite memorável
no Clube Atlanta de
Santos, o professor de
japonês José Adelson de
Souza, surpreendeu a
todos ao sagrar-se
campeão na categoria
shinjin-2 (iniciantes) do
3º Concurso de Karaokê,
promovido pela
Associação Paulista de
Karaokê. Adelson soltou
a voz, em japonês,
naturalmente e cantou
“My Way”, imortalizada
na voz de Frank Sinatra.

Turismo

Temporada de cruzeiros
Divulgação

Parabéns ao Professor Benvindo Alves, pelos 104 anos de vida,
comemorados com muita alegria em 21 de setembro ao lado de
parentes e amigos.

* Neste sábado (31), das 9h às 13h, os irmãos Celso e Eduardo Filetti, médicos veterinários,
realizam a segunda campanha de conscientização “Por uma Cidade Limpa” com distribuição de
cata-totó e folhetos sobre as vantagens de viver em harmonia com animais de estimação em uma
cidade limpa. O evento acontecerá em frente à Clínica Filetti, na Rua Almirante Tamandaré, 273,
no Macuco em Santos, quando serão vermifugados os animais que forem levados ao local.

Sereias da Vila

Mulheres dão show com a bola no pé
A equipe feminina de futebol
do Santos Futebol Clube (foto)
protagoniza show de bola a cada
partida. Goleada é uma constante
nas partidas deste time, cujo técnico é Kleiton Lima.
Conhecidas como as Sereias da
Vila, as meninas ganharam a primeira Copa Libertadores de Futebol Feminino, vencendo as paraguaias do Universidad Autonoma
por 9 a 0.
Eleita três vezes a melhor jogadora do mundo pela Fifa, Marta,
que fica na Vila até dezembro, foi,
segundo alguns torcedores descontentes com a atuação da equipe masculina sob o comando de
Vanderlei Luxemburgo, que não
consegue deslanchar nesta tem-

porada, a melhor aquisição do presidente Marcelo Teixeira, nos últimos tempos. Há quem sugira ao

professor Luxemburgo levar sua
equipe para assistir, inclusive, ao
treino das sereias.
Divulgação

O transatlântico MSC Lírica que
abriu a temporada
de cruzeiros marítimos do Porto de
Santos, neste sábado (31), parte
mais uma vez, para
um mini cruzeiro
no litoral do Rio de
Transatlântico MSC Lírica
Janeiro. A temporada iniciada pelo navio no últi- dade: MSC Orchestra, Vision of
mo dia 23, se estende até 3 de the Seas e o Costa Concordia,
maio, com 279 escalas em 130 dias este, o maior navio da temporade operação no porto santista.
da, com capacidade para 3.780
Dos 18 navios que farão 407 passageiros.
escalas na costa brasileira, 15
Em novembro, farão escala
atracarão em Santos que deverá em Santos 10 navios, com saíreceber mais de 820 mil passa- das de 3 a 30 do mês. Para a temgeiros. Além do MSC Lirica, que porada, foram reforçadas as
estreou em águas brasileiras equipes de trabalho da Sectur,
através do Porto de Santos, ou- da CET e da Concais, operadora
tros transatlânticos também do Terminal de Passageiros Giusaportam pela primeira vez na Ci- fredo Santini.
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Criada CEV para apurar
situação patrimonial do HES
Helena Silva

Mário Ribeiro
A constante falta de leito hospitalar na cidade e a situação indefinida envolvendo o patrimônio do Hospital dos Estivadores
motivaram o vereador santista
Antônio Carlos Banha Joaquim
(PMDB) a constituir uma Comissão Especial de Vereadores
(CEV), para encontrar respostas
às várias interrogações sobre o
imóvel e principalmente, possibilitar seu funcionamento através da municipalização.
A CEV presidida por Banha
pretende saber quem é o responsável pelo patrimônio do
antigo hospital; como está a situação trabalhista do ex-empregados, tanto do HES, quanto
das empresas que sucessivamente ocuparam o prédio (Hospital Internacional dos Estivadores, mais recentemente um
plano de saúde e atualmente o
grupo de empresários que administra o Hospital Conselheiro
Nébias).
“A CEV quer saber, inclusive, se a Previdência Social assumiu o passivo ou não? Vamos
atrás de muitas respostas que a
sociedade santista cobra e com
razão” explica o vereador Banha.
Na instauração da CEV, três
procedimentos básicos serão
adotados pelos vereadores na
busca dos esclarecimentos: audiências nos três níveis de governo: municipal, estadual e federal. “Queremos conhecer
também qual a posição da Superintendência da Previdência
Social, em São Paulo, nesse

O prédio do HES atualmente sedia o serviço ambulatorial do Hospital Conselheiro Nébias
caso, para nortear as futuras
ações da CEV” – esclarece o
vereador.
Alguns procedimentos, ainda segundo Banha, foram adotados mesmo antes de formar
essa Comissão.
“Aconteceram conversas
animadoras com o secretário de
Saúde de Santos, Dr. Odílio Rodrigues Filho, e com o próprio
prefeito Papa que, inclusive, já
se mostrou favorável a ideia de
municipalizar o Hospital dos
Estivadores”- relata.
Como forma de buscar a melhor solução para o Estivadores,
importantes agendamentos políticos foram acertados em Brasília e São Paulo.

“Para resolver essa grave
pendência, mantivemos contato com o deputado Michel Temer (PMDB), com os ministros
da Previdência Social e da Saúde, respectivamente José Barroso Pimentel e José Gomes Temporão; além da superintendente da Previdência Social em São
Paulo, pois acreditamos que,
conforme as tratativas, o Hospital dos Estivadores municipalizado ou estadualizado será a
saída para o impasse” – prevê.
Banha chegou a fazer uma
visita ao Pronto- Socorro Municipal para ter a noção mais exata do que acontece com o atendimento SUS, com o intuito de
levantar outros problemas da

Saúde na Região, por conta da
futura municipalização ou estadualização dos serviços.
Segundo o vereador Banha,
o imóvel do HES, na Av. Conselheiro Nébias, encontra-se sob
a responsabilidade da Previdência Social. A reportagem tentou
contato telefônico com os responsáveis pelo Hospital Conselheiro Nébias , que atualmente ocupa o andar térreo do imóvel para agendamento ambulatorial, mas não obteve sucesso.
A CEV, presidida por Banha,
é formada pelos vereadores
José Lascane (PSDB), Telma de
Souza (PT), Professor Fabião
(PSB) e Roberto Oliveira
(PMDB).

Santos credenciada no Sistema de Parques Tecnológicos
Santos integra Sistema de
Parques Tecnológicos (SPTec)
que significa mais chances de
atrair investimentos e oportunidades de empregos.
O credenciamento provisório foi assinado nesta semana pelo secretário de Desenvolvimento do Estado, Geraldo Alckmin, em solenidade realizada no salão nobre da Pre-

feitura, com a participação do
prefeito João Paulo papa
(PMDB) e do deputado estadual tucano, Paulo Alexandre Barbosa.
Para o secretário Alckmin, a
exploração do pré-sal será o grande chamariz para que muitas empresas se instalem no Litoral
Paulista e o Parque Tecnológico
será o berço de boa parte delas.

Otimista, Alckimin acredita que o Parque Tecnológico
de Santos que será instalado
em um galpão no Valongo, se
desenvolverá rápido, pois o
município conta com seis universidades, polos geradores
de conhecimento e de profissionais qualificados. Explicou
o secretário, “que as empresas que se instalarem em Par-

ques Tecnológicos poderão
participar do programa de incentivos fiscais”.
Para a alegria do prefeito
Papa, a Petrobras e a Usiminas
já demonstraram interesse em
fazer parte do empreendimento que será gerido pela Fundação de Tecnologia e Conhecimento de Santos, criada em junho passado.

Carlos Pinto

O PAC e as
cidades históricas
De há muito o governo brasileiro devia uma atenção maior as nossas cidades
históricas. Em cada uma delas, monumentos e construções que marcam passagens
importantes da nossa evolução histórica
como sociedade, aguardavam uma oportunidade de passar por uma restauração
que lhes possibilite voltar à atividade.
Com o lançamento do PAC para as cidades históricas, fato ocorrido no último
dia 21 de outubro, em Ouro Preto, o Presidente Lula se insere na história do País,
como um governante preocupado com tais
questões. Méritos para o Ministério da
Cultura, autor da proposta, que agora vai
beneficiar 173 cidades brasileiras. Em Ouro
Preto, mesmo debaixo de forte temporal,
foi assinado o lançamento do projeto que
vai beneficiar, nesta primeira etapa, 32 cidades, entre elas, a cidade de Santos, única do Estado de São Paulo incluída nesta
primeira etapa.
Temos que ressaltar que este programa é a maior ação conjunta pela recuperação e revitalização de monumentos das
cidades históricas, já implantado no país.
O projeto será coordenado pelo Ministério da Cultura, através do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, e vai contar com as parcerias dos
Ministérios: do Turismo, da Educação, das
Cidades, Eletrobrás, BNDES, Petrobrás,
Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste do Brasil.
Além disso, os Estados e Municípios,
e a iniciativa privada, serão envolvidos no
projeto.
Além de Santos/SP, foram escolhidas
ainda para esta primeira etapa que vai dispor de recursos da ordem de 140 milhões
de reais, as seguintes cidades: Marechal
Deodoro, Penedo e Piranhas, em Alagoas;
Cachoeira, Cairu e Salvador, na Bahia; Icó,
Sobral e Viçosa, no Ceará; Pirenópolis, em
Goiás; São Luiz, no Maranhão; Belo Horizonte, Diamantina, Ouro Preto e São João
Del Rei, em Minas Gerais; Corumbá, em
Mato Grosso do Sul; Belém, no Pará; Areia
e João Pessoa, na Paraíba; PedroII, no
Piauí; Rio de Janeiro/RJ; Natal, no Rio Grande do Norte; Jaguarão e Piratini, no Rio
Grande do Sul; Laguna e São Francisco
do Sul, em Santa Catarina e São Cristóvão,
em Sergipe.
As 173 cidades históricas brasileiras
com recursos serão aquinhoadas com verbas oriundas deste PAC. Ao início de 2010,
novos recursos serão direcionados para
outros lotes de localidades, até que todas
sejam contempladas. Culturalmente, é um
grande avanço que o Governo Federal se
permite, pois preservar nossa memória histórica é dever de todo governante que se
preze e de cada cidadão brasileiro que tenha um mínimo de consciência.
* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

