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A cidade completou 50 anos no último
dia 18, e como prometeu a prefeita Milena
Bargieri (PSB), o carnaval seria uma das atra-
ções. Com a cidade literalmente lotada de
turistas, o Reinado de Momo foi dos mais
animados, consolidando a expectativa da
prefeita de que o município se desenvolve-
rá através do turismo. Famosa pela lama

negra (de efeitos terapêuticos e medici-
nais), cuja utilização continua suspensa
em virtude da não renovação da licença
ambiental junto ao Departamento Esta-
dual de Proteção aos Recursos Naturais,
Peruíbe se prepara para melhor uso de
seus recursos naturais, entre eles o lamá-
rio.

Peruíbe - 50  Anos
Divulgação

Por meio ponto, o GRCES Amazo-
nense conquistou o título do carnaval
santista. A escola do Guarujá, levou para
a Passarela do Samba Dráusio da Cruz,
as tradições, beleza e mistérios da Ama-
zônia. Durante o desfile, o prefeito san-
tista, João Paulo Tavares Papa
(PMDB) garantiu a construção de um
centro cultural na Zona Noroeste que a
exemplo do Sambódromo na Capital,
será utilizado o ano inteiro e não ape-
nas no Carnaval. Leia sobre o carnaval
santista nas páginas 2 (Editorial) e 6.

Carnaval

Deu “Amazonense” na passarela do samba

Divulgação

O Seminário Top 40 – O Jeito
Socialista de Fazer Política será
realizado dia 7 de março, a
partir das 7 horas, no Ilha
Porchat Club, em São Vicente.

As Centrais Sindicais CGTB, CTB,
CUT, Força, NCST e UGT se
uniram para  realizar em 31 de
março, em Santos, um seminário
contra crise e desemprego.

Organizado pela Associação
Paulista dos Municípios, o
53º Congresso Estadual dos
Municípios será realizado de 31
de março a 4 de abril, em Santos.

Viviane Araújo, rainha das
baterias da “Mancha Verde”
(SP) e da campeã carioca
“Salgueiro” é um dos modelos
analisados por especialista do
culto ao corpo.
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OPINIÃO

* Marcos Cintra é doutor em econo-
mia pela Universidade Harvard (EUA),
professor titular e vice-presidente da
Fundação Getulio Vargas. É secretário
municipal do Desenvolvimento Econô-
mico e Trabalho de São Paulo.
www.marcoscintra.org
mcintra@marcoscintra.org

Espaço Aberto

A agiotagem dos bancos no Brasil
* Marcos Cintra

Plano Diretor
Nesta sexta-feira (27), às 19 h,
na Estação da Cidadania (Av.
Ana Costa, 340), lançamento
do Comitê pelo Plano Diretor
Participativo (iniciativa do Fó-
rum da Cidadania de Santos)
com a participação de repre-
sentantes dos diversos segui-
mentos da sociedade. Realiza-
do a cada dez anos, o evento
tem por objetivo definir rumos
do futuro da Cidade.
Relações cortadas
Não que sejam inimigos figadais,
mas não convidem para o mesmo
“tira gosto”, principalmente se
for no Alegra Centro, o deputa-
do federal Beto Mansur (PPS) e
o vereador santista Geonísio
Aguiar (PMDB).
Que dinheiro?
Um dos grupos de apoio a de-
terminado político de Praia
Grande, às véspera da eleição
no ano passado, foi vítima de
assalto. Dizem que a quantia
roubada foi pouco mais de R$
30.000,00 que seria utilizada no
dia 26 de outubro (não se sabe
em que). Não houve queixa e se
perguntar a alguém do grupo a
resposta será sempre uma per-
gunta: “que dinheiro?”

Princípios
Não é a toa que a classe política
continua em baixa junto à popula-
ção. Depois do escândalo envolven-
do o castelo avaliado em R$ 20 mi-
lhões, no interior de Minas Gerais,
que não foi declarado à Justiça Elei-
toral, o deputado federal Edmar Mo-
reira (DEM), que havia sido nomea-
do Corregedor da Câmara dos De-
putados, teve como punição, ape-
nas o desligamento do partido.
Pode tudo
O vereador santista Benedito Furta-
do (PSB) exagerou ao dizer ao cole-
ga Sadao Nakai (PSDB),  que verea-
dor pode falar o que quiser porque
goza de imunidade. Não pode não
vereador. Que o jovem vereador Sa-
dao (estreando na política), não leve
isso ao pé da letra para não se arre-
pender mais adiante.
Condesb
O prefeito de Itanhaém é o novo
presidente do Condesb – Con-
selho de Desenvolvimento Me-
tropolitano da Baixada Santista.
Título
Quem não votou nas três últimas
eleições ou  de forma alternada
nos últimos cinco pleitos eleito-
rais, deve comparecer ao Cartó-
rio Eleitoral para regularizar a si-
tuação, até 16 de abril próximo.

A Fundação Ruben Berta reati-
vou o Serviço Humanitário de
Transporte de Medicamentos para
pacientes que dependem de remé-
dio importado sem similar no Brasil.

Após um ano desta atividade
suspensa, em parceria com a Vari-
gLog, a Fundação voltou a trazer
medicamentos dos Estados Uni-
dos e da Europa para o Aeroporto
de Guarulhos, sem qualquer des-
pesa, exceto o custo do medica-
mento. Quem reside em outros es-

Medicamentos importados
tados, paga o translado de Guaru-
lhos para sua cidade. O setor de
Medicamentos do Exterior funci-
ona no prédio da Fundação Ru-
ben Berta e atende pacientes do
todo o País.

A Fundação fica na Praça Co-
mandante Lineu Gomes s/nº no
Aeroporto de Congonhas, CEP
04626-020 – São Paulo. Endereço
eletrônico: medex@frb.org.br. In-
formações com Simone através do
telefone  11- 5091-2250.

Desde 2003, quando publiquei
o artigo “It´s the spread, stupid”
no jornal “O Estado de S.Paulo”,
enfatizo que um dos principais pro-
blemas do Brasil são os escanda-
losos spreads cobrados pelos
bancos. Através deles ocorre uma
absurda transferência de riqueza
das empresas e dos trabalhadores
para o setor financeiro.

O Brasil tem um dos maiores
spreads do mundo. A diferença
entre o que os bancos pagam para
captar dinheiro e o que cobram nos
empréstimos fechou em dezembro
do ano passado em 30,6 pontos
percentuais. Em média os bancos
pagam 12,6% quando um investi-
dor faz uma aplicação e cobram
43,2% quando emprestam aos
seus clientes. Quando o spread se
refere apenas às pessoas físicas
ele é superior a 45 pontos percen-
tuais.

O problema do custo do di-
nheiro no Brasil era equivocada-
mente focado quase que exclusi-
vamente na redução da taxa Selic,
que hoje é de 12,75%. Porém, gra-
dualmente os analistas percebe-
ram que os juros que sufocam a
economia brasileira são os aplica-
dos ao tomador final. Para as em-
presas as taxas anuais ultrapas-

sam 38% para o financiamento do
capital de giro, 45% no desconto
de duplicatas e 76% na conta ga-
rantida. Para as pessoas físicas
superam 60% no crédito pessoal e
175% no cheque especial. Ou seja,
os bancos multiplicam a Selic de
três a catorze vezes quando em-
prestam para seus clientes.

A baixa oferta de recursos dis-
poníveis para empréstimos contri-
bui para forçar os juros para cima,
mas a forte concentração do setor
bancário potencializa a capacida-
de dos bancos de defini-los quan-
do emprestam. De 1994 a 2008 o
número de bancos no Brasil caiu
de 246 para 157. Em 2002 os dez
maiores bancos concentravam
74% das operações de crédito e
hoje esse grupo representa 86%
das concessões.

Segundo o Banco Central, o
spread, principal componente dos
juros, é composto por 13,5% de
custo administrativo, 19% de tri-
butos, 3,6% se refere ao compul-
sório, 37% por inadimplência e 27%
de margem do banco.

Mesmo sem avaliar a consis-
tência dos números apresentados,
a margem de 27% na composição
do spread denota situação atípica
relativamente a outros setores da
economia. Cabe considerar que os
custos de captação dos bancos
limitam-se à taxa Selic e que signi-

ficativa parcela dos recursos
oriundos de depósitos bancários
tem custo próximo de zero.

A sociedade já se convenceu
que o problema da agiotagem pra-
ticada pelos bancos no Brasil tem
muito a ver com a diferença entre o
que eles pagam aos investidores e
o que cobram de seus clientes. Não
é a toa que os bancos têm lucros
extraordinários todo ano.

O juro Selic pode ser reduzido
em quatro ou cinco pontos per-
centuais pelo Copom e, mesmo
assim, os juros finais continuarão
inviabilizando as atividades pro-
dutivas se os spreads não caírem
substancialmente. Mesmo que a
Selic fosse zero os juros para as
empresas e as pessoas físicas ain-
da seriam os mais elevados do
mundo.

A Selic é alta e precisa cair. Mas
isso é sintoma, e não a causa dos
problemas macroeconômicos bra-
sileiros. O enfrentamento da ver-
dadeira origem do problema dos
juros exige reconhecer a distorci-
da mecânica na formação de pre-
ços pelos bancos.

O Carnaval santista dá mostras de soer-
guimento após um longo período em que foi
atirado ao ostracismo, mas ainda está longe
de seu apogeu conquistado no Governo
Oswaldo Justo.

Sem qualquer saudosismo, os desfiles atuais,
salvo raríssimas exceções, nada
lembram as memoráveis apre-
sentações das escolas de sam-
ba de Santos, verdadeiros ce-
leiros de bambas, que foram
obrigados a migrar para a Capital
e até mesmo para o Rio de Janei-
ro, como forma de continuar cultivando sua arte.

É certo também que muitos estão voltando às
suas origens, pois não há nada mais agradável do
que fazer aquilo que se gosta em sua própria casa.
Mas acima de tudo, o Carnaval e em especial os

Carnaval santista
ainda está distante

de seu apogeu

desfiles das escolas de samba representam uma
oportunidade ímpar de se exercitar a cultura, reu-
nindo num mesmo ambiente um escambo mágico
de emoções.

Este é o verdadeiro sentido desta festa popu-
lar, cujo encantamento só se propaga com um mis-

to de talento, competência, de-
dicação, alegria, de modo a tor-
nar reféns os expectadores.

A ponto de cada um refletir
em suas retinas o brilho mágico
das cores das fantasias e ale-
gorias, tentando acompanhar

os movimentos rápidos dos passistas. Não sem
antes experimentar a suave e satisfatória sensa-
ção de sentir o corpo ser tomado por arrepios pro-
vocados pelas batidas cadenciadas dos ritmistas
das baterias.

Preocupado com as chuvas torrenciais que tantos problemas tem cau-
sado no País, o vereador Marcelo Del Bosco Amaral, do PPS, novo presi-
dente da disputadíssima Comissão de Justiça e Redação do Legislativo
Santista, entende que a Prefeitura de Santos reúne condições para servir de
modelo no combate às enchentes. “O poder público não existe só para
acudir os necessitados nas tragédias, mas sobretudo  para evitar ou no
mínimo, diminuir o sofrimento da população, empregando a farta tecno-
logia à disposição dos governos Estadual, Federal e Municipal”. Del
Bosco em segundo mandato, disputou no voto em plenário com o verea-
dor Antônio Carlos Banha Joaquim (PMDB), a presidência da Comissão
de Justiça e Redação. No acordo de cavalheiros firmado na Câmara, Banha
que presidiu a Comissão na legislatura passada, retorna ao cargo em 2010.
Dizem que o grande embate foi decidido pelo vereador Odair Gonzalez
(PR) que teria influenciado no voto do novato Hugo Dupré (PMN).
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Sindicato dos Professores de Santos Baixada e Litorais Norte e Sul.

ILDEFONSO PAZ DIAS - PRESIDENTE/DIRETORIA

SINPROSANTOS

O mundo parou?
É a pergunta que muitas vezes fazemos para obter

respostas.
Não há erro, nem revolta, porem os acontecimen-

tos atuais nos pontificam com interessantes sucessões econômi-
cas que, dizem, sem querer, atiram-nos no vazio de não ter.

Viver, progredir, aspirar realidade e sucesso.
Quem esta com a verdade?

Carlos Pinto

* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente
do ICACESP

Os pecados e pecadores do PMDB
A recente entrevista do sena-

dor Jarbas Vasconcelos à revista
Veja, provocou um sururu na cú-
pula do PMDB, contra a qual o
referido senador se voltou. Não
cabe aqui apreciar se o entrevis-
tado tem ou deixa de ter razão em
suas acusações de corrupção. O
quadro de suas denúncias é ex-
plicito e está tão transparente,
que é rara a semana em que o
partido não se vê envolvido em
coisas pouco edificantes.

Quando digo o partido, é claro
que estou falando de membros de
sua cúpula e de componentes do
Congresso Nacional. A voracida-
de de alguns por obter sinecuras
para si ou para apadrinhados, pode
ser constatada em quase todas as
agremiações partidárias do país. E
isto não ocorre só em Brasília, pois
pode ser comprovada em qualquer
município brasileiro.

Mas parece que para a revis-
ta semanal da Editora Abril, o
PMDB é a bola da vez. Resta sa-
ber a quem interessa esse espe-
táculo, ou para que lado tenda o
senador nesta altura do torneio.
Em política como na vida, todo o
fato tem duas ou mais versões.
Resta aguardar os próximos lan-
ces desse insólito jogo de xadrez,
para que constatemos para onde
vai a carruagem de fogo. Um an-
tigo político de Santos costuma-
va me dizer que quando o adver-
sário não tem rabo, a gente colo-
ca. O problema de se livrar do
rabo, é dele.

De minha parte, analisando o
atual quadro político nacional,
observando a movimentação da
candidata do governo federal, e
as movimentações dos que pre-
tendem com ela disputar a próxi-
ma eleição, tudo indica que o se-
nador Jarbas Vasconcelos já se
decidiu para que lado pretenda se
aninhar. E nos parece que sua de-
cisão não é acompanhar a cúpula
partidária, totalmente envolvida
com outra hipótese. Também não
se arrisca a lutar dentro do PMDB,
por uma candidatura própria.

Isto posto, se correta minha aná-
lise dos bastidores, o senador Jar-
bas Vasconcelos padece dos mes-
mos pecados da cúpula que ataca.
Sabedor de que ninguém vai solici-
tar a ele as provas de que dispõe,
sobre as acusações de corrupção
dentro do partido, aproveitou a chan-
ce para dar o seu lance no tabuleiro
da sucessão, em favor do candidato
de sua preferência. Daria a ele algu-
ma razão, se tivesse tido transparên-
cia em sua entrevista. É por esta e
outras questões, que cada vez mais
se abre uma imensa distância entre a
cúpula e a base do partido.

Quer queira ou não, o sena-
dor faz parte do Diretório Nacio-
nal. Queiram eles ou não, vão ter
que enfrentar em breve uma re-
voada na base partidária, cuja
militância já se cansou de ser con-
fundida nessa indigência de in-
teresses pouco republicanos.

AME para desafogar hospitais
O primeiro AME – Ambulató-

rio Médico de Especialidades da
Região Metropolitana da Baixa-
da Santista, inaugurado há um
mês em Santos, tem por objetivo,
segundo o Governador de São
Paulo, José Serra (PSDB), desa-
fogar os hospitais. Para isso o
setor  com 22 consultórios, salas
para curativo, medicação e  repou-
so está equipado para realizar até
17 mil consultas e 40 mil exames
por mês.

Funcionando de segunda à sex-
ta-feira, das 7 às 19 horas, na Rua
Alexandre Martins, 70 (antigo
PAM Aparecida), o AME disponi-
biliza médicos de 22 especialidades,
desde oftalmologia a neurologia em
condições de consultar, diagnosti-
car e encaminhar o paciente para
tratamento imediato (no mesmo
dia). A unidade está equipada para
a realização de exames diversos,
entre eles, audiometria, mamogra-
fia e eletrocardiograma.

O AME de Santos, que cus-
tou R$ 6,8 milhões ao Estado visa
agilizar diagnósticos e tratamen-

tos está apto para o atendimento
à população residente também em
São Vicente, Guarujá e Bertioga,
especialmente nas consultas, item
que segundo o governador Serra
é responsável pela superlotação
dos hospitais. O AME como mo-
delo de atendimento ambulato-
rial pela rede pública paulista foi
iniciado em 2007 e até o ano 2010
serão 40 unidades. São Paulo
conta atualmente com  14 uni-

dades em funcionamento.
Praia Grande - A Fundação

do ABC, responsável pela gestão
do Hospital Irmã Dulce, de Praia
Grande, será também responsável
pela administração do AME na
Vila Mirim, que tem inicio de ati-
vidades previsto para o mês de
abril. A unidade será referência em
serviços de média e alta comple-
xidade para moradores dos muni-
cípios do Litoral Sul.

Vanessa Vargas/Secom PMS

AME de Santos é o primeiro da Baixada Santista

Os canais de São Vicente se tor-
naram o pomo da discórdia entre
os vereadores da cidade. O verea-
dor Wilson Vargas, o Tiça do PDT,
não abre mão de seu projeto de ur-
banização e dragagem do canal da
Av. Dr. Alcides de Araújo que pas-
sa por alguns bairros, entre eles,
Jardim Nosso Lar, Vila Cascatinha
e Catiapoã, em favor do projeto do
vereador Hilton Alves Macedo

São Vicente

Vereadores divergem sobre canais
(PSDB) de igual teor, mas direcio-
nado aos 17 canais do município.

Tiça não atendeu aos apelos dos
colegas para retirar seu projeto e subs-
crever o de Macedo, por entender
que é mais fácil obter verba junto ao
Governo Estadual para o serviço em
um dos canais que tentar pleitear para
todos de uma só vez. Alguns vere-
adores interpretaram a posição de
Tiça como discriminatória.

Maria Helena

Tiça não abre mão de seu projeto
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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.

A vitória do saber

Sempre nos empolgamos
na participação de ajudar, in-
formações, correções, escla-
recimentos, orientação.

De cada palavra surge o
conhecimento, amplia-se a
visão e o que é obscuro avan-
taja-se na clareza do enten-
der, fazer, construir e sentir-
se realizado.

A evolução se espalha na
leitura, nas oitivas de compe-
tentes que nos passam infor-
mações novas propicias ao
desenvolvimento da inteligên-
cia.

Caminhar na mesma ligei-
reza no saber, progredir men-
talmente é alcançar a força do
próprio ser.

Nunca recuar! Continui-
dade sempre vencer e desen-
volver para que a prosperida-
de se construa.

Os que regam, os que or-
ganizam continuamente o fa-
zer e o querer, realizam-se
emocionalmente e conquis-
tam o que esperam.

Vencer é lutar, acreditar.
Em todos ver a vitória.

Estudantes de Cubatão foram os gran-
des destaques da edição 2008 do Museu
de Arte Jovem.

Paulo David Souza, de 14 anos, aluno
da 8ª série da UME Rui Barbosa, foi o ven-
cedor do evento e como prêmio ganhou uma
viagem com acompanhante à Nova Iorque
(EUA). Com a obra “Sossego” que retrata
um pescador na Ilha Caraguatá, onde resi-
de, Paulo concorreu com outros 99 alunos
de escolas cubatenses e de São Paulo nes-
te concurso de pintura promovido pelo
Museu de Arte Jovem.

O segundo classificado foi o aluno Alti-
no Paulo Cardoso da Silva, de 16 anos, da

Cinco novos prédios da rede municipal de
ensino de Santos, além de ampliar e melhorar
as condições de ensino nas unidades munici-
pais, alteram a paisagem da Cidade. Os imó-
veis de cor azul com detalhes, que podem ser
colunas ou uma parede em vermelho se desta-
cam e passam a ser referência na rua, no bairro.

Neste mês de fevereiro, início do ano leti-
vo, o prefeito João Paulo Tavares Papa entre-
gou à população, as escolas:

Antônio de Oliveira Passos Sobrinho - imó-
vel substituiu o antigo, inaugurado em 1972,
na Av. Rodrigues Alves, 197 (Macuco) que
atenderá 250 crianças de quatro meses a cinco
anos de idade, da creche à educação infantil.

Cyro de Athayde Carneiro - no Morro da
Nova Cintra atende 290 crianças de quatro a
cinco anos. Fundada em 1980, até o ano pas-
sado a escola funcionava no salão da Socie-
dade de Melhoramentos do Morro da Nova
Cintra, na Praça Guadalajara.

Deputado Rubens Lara - atenderá 160 cri-
anças na primeira série do ensino fundamen-
tal. A exemplo da UME Cyro de Athayde, fun-
cionará no prédio da antiga Escola Americana
(Rua Lucinda de Matos, 193)  expropriada no
final do ano passado.

Escolas mudam a paisagem santista

Durante entrega das novas unidades, o prefeito Papa anunciou futuras inaugurações, ressaltando que o objetivo  é atender mais e
melhor a demanda escolar que cresce significativamente e como isso ampliar o mercado de trabalho na área do ensino

Marcelo Martins e Wagner Dantas /Secom PMS

Padre Waldemar Valle Martins – na Rua
28 de Setembro, 201 no Macuco, a unidade foi
construída junto à Escola “Passos Sobrinho”
e atenderá 240 crianças do 1º ao 5º ano do en-
sino fundamental.

Pedro II - fundada em 1960, a escola pas-
sou por ampla reforma propiciando atendimen-
to a 1010 alunos do ensino fundamental e es-
tudantes do EJA - Educação de Jovens e Adul-
tos. A unidade municipal fica na Avenida Aris-
tóteles Menezes, 41 na Ponta da Praia.

Além das salas de aula, todas as unidades
contam com espaços para artes, bibliotecas,
brinquedotecas, laboratórios, salões multiu-
so, informática, quadras esportivas e
playgrounds; todas com acesso para porta-
dores de necessidades especiais, inclusive,
indicadores em braile.

O prefeito Papa informou que está sendo
concluída a reforma e adequação do imóvel na
Praça Iguatemi Martins, 22 (área do Mercado
Municipal), para abrigar uma nova escola que
receberá o nome de Irmã Dolores e atenderá
crianças de quatro meses a três anos, em perí-
odo integral. Além disso, a UME Nelson de
Toledo Pizza, localizada no Saboó, será refor-
mada e ampliada e a UME Mário de Almeida

Alcântara, no Valongo, será reconstruída den-
tro dos padrões das novas escolas da Rede
Municipal que conta hoje com 80 unidades.

Cubatão

“Sossego” propiciou a Paulo, uma viagem cultural a Nova Iorque

Fotos: Cecília Beu

Museu de Arte Jovem
revela novos talentos

UME Luiz Pieruzzi Netto, com a obra “Pago-
de na Vila”. O estudante recebeu como prê-
mio, um computador com impressora.  Cuba-
tão foi destacado ainda pelos alu-
nos Letícia Carvalho de Oliveira,
de 9 anos (UME João Ramalho);
Ana Carolina de Freitas Tecchio, de
7 anos (UME) e Helen Cynara Bea-
triz Pereira

Os professores de Artes dos ven-
cedores também foram premiados.No
Brasil, o Museu de Arte Jovem aconte-
ce  em sete estados, desde 2002. Em
Cubatão o evento é patrocinado pela
Cosipa  e Comgás.
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Nas Bancas

Espaço Astral

Silvia Helena

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

Esse é o ultimo signo do zodí-
aco, simbolizado por dois peixes
nadando em direções opostas. O
nativo deste signo é emotivo, ima-
ginativo e sensível. Não há dúvi-
da de que sua indecisão e timidez
são responsáveis pelo fato de al-
gumas oportunidades pessoais e
profissionais não darem certo; não
que lhe faltem opiniões firmes,
mas acontece simplesmente que

SIGNO DO MÊS  - PEIXES
20 fevereiro a 20 de março

quando se depara com a adversi-
dade, sua insegurança o impede
de dar valor ao que realmente acre-
dita.

Aprender a ser firme - é uma
das formas mais brilhantes de te-
rapia para os nativos desse signo
que são bastante intuitivos e que
devem confiar nos instintos e agir
de acordo com eles.

Do ponto de vista profissional,
eles não se adaptam facilmente a
ocupações compartimentadas, por
isso devem tomar cautela para pen-
sar em uma carreira.

Precisam de todas as maneiras,
sentir-se útil para a humanidade,
portanto podem tentar exercer um
canal de cura tanto do ponto de
vista do próprio corpo, como sal-

var uma empresa do caos. Mas
podem perder a concentração e
com isso acumular uma tensão se
não estiverem se sentindo úteis
no que fazem.  A crítica não é bem
vista pelos piscianos, e seu maior
inimigo poderá morar no seu in-
consciente, principalmente se su-
focar sua vontade ou seu desejo
de seguir em frente nos seus ver-

dadeiros objetivos.
Poderemos encontrar pessoas

desse signo como médicos, enfer-
meiros e pessoas que cultivam
sonhos. O dar é muito mais impor-
tante do que receber.

A vontade de ser útil é a sua
principal profissão, principalmen-
te salvando, curando ou mesmo
buscando novas alternativas para
chegar a um determinado objetivo.

Peixes representa o próprio
cristianismo, transformando um
peixe em vários peixes.

A revista Estilo de fevereiro tem
195 idéias para você montar o guar-
da roupa de seus sonhos e muitas
dicas de moda. Como perder 8 qui-
los em 30 dias de forma saudável,
em Pense Leve que tem especial
Verão 2009. Na GLOSS, sexo, amor,
looks de verão e 47 macetes salva
vidas ensinando desde a difícil ta-
refa de cozinhar feijão até estender
roupa no varal. Imperdível as novas
ondas de Búzios, Parati e Angra dos
Reis, com todos os detalhes além
de vários outros roteiros, estão na
Viagem e Turismo. Em Super Inte-
ressante, o segredo da Máfia do
século XXI, refinada e que freqüen-
ta as altas rodas. VIP mostra um
pouco da atriz Fiorella Matheis ,
analisa a loucura de passar horas

na estrada por um pouquinho de
tempo no litoral ou interior e as atri-
zes que ganharam o Oscar nuas.

Com o corpitcho pra lá de defi-
nido, a cantora Ivete Sangalo, é
capa da revista Boa Forma, mostra
seu treino de corrida e dieta para
estar sempre em forma. Na edição a
primeira fase do interessante desa-
fio da noiva – 10 quilos a menos
em três meses. Ainda há tempo
para você buscar na banca mais

próxima a revista Cláudia de feve-
reiro, com a modelo e atriz Fernan-
da Lima (capa) falando de materni-
dade e trabalho e muita informação
sobre saúde e trabalho da mulher,
moda e comportamento. Casa Cláu-
dia, como sempre, excelente, com
10 quartos e 30 idéias para copiar,
liquidações com até 70% de des-
conto e neste mês, um brinde espe-
cial: comprando a revista leva ou-
tra de presente.

Após oito anos a Sabesp
(Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São
Paulo) realizará concurso ain-
da neste semestre e promete
acabar com a falta d’água em
Guarujá.

O concurso é para preen-
chimento de 1.771 vagas, a
maior parte delas para áreas
operacionais (engenheiros,
operadores de sistema de sa-
neamento e técnicos em geral). Se-
gundo a direção da empresa, no
período de 2007/2008 houve in-
vestimento de R$ 2 milhões para
ampliação dos serviços presta-
dos em municípios e até 2010, se-
rão construídos 128 novas Esta-
ções de Tratamento de Esgoto e
38 Estações de Tratamento de
Água, entre outras unidades e
com isso, a necessidade de fun-
cionários.

Além disso, em atendimento ao
Ministério Público Estadual, a
empresa desligará cerca de 2.500
funcionários aposentados pelo
INSS. Isso acontecerá de forma
gradual entre 2009 e 2010 e os dis-
pensados serão substituídos pe-
los concursados. Até o fechamen-
to desta edição a Sabesp ainda não
havia publicado edital referente ao
concurso, mas a expectativa é que
isso aconteça no máximo, nos pri-
meiros dias de março.

Guarujá – A Sabesp não es-
perou que a prefeita Maria Anto-
nieta (PMDB) cumprisse a pro-
messa de cobrar a implantação de
um reservatório visando sanar a
constante falta d’água que atin-
ge Guarujá e Vicente de Carvalho,
notadamente na temporada de ve-

Com o enredo “Ama-
zonas: manancial das
águas. Um canto de aler-
tado guerreiro amazo-
nense”, o GRCES “Ama-
zonense”, do Guarujá, é
a campeã do Carnaval
Santista deste ano. Empa-
tada com a X-9, campeã
do ano passado, foi com
o samba-enredo, quesito
usado para o desempate
que a Amazonense defi-
niu o título, com diferen-
ça de meio ponto.

Este desempate fez os
xisnoveanos chorar (alguns chega-
ram a comemorar o empate). O co-
lunista e cronista de Carnaval, To-
ninho Madrugada, presidente do
Conselho Deliberativo da X-9, de-
sabou ( um dos poucos que não
comemorou o empate): “Nosso
desfile homenageando  a Escola de
Samba da Vila Maria (SP) estava

Carnaval

Amazonense é a campeã santista

perfeito. Reconheço o belo desfile
da Amazonense. O título de cam-
peã foi merecido. Empatamos com
180 pontos, mas no desempate...
vai  entender cabeça de jurado?”

Madrugada que está no car-
naval santista há 52 anos, diz que
2010, será seu último ano na Pas-
sarela do Samba. É esperar para

conferir. Mas neste sá-
bado (28) às 20 h, ele
volta à Passarela do
Samba “Dráusio da
Cruz”, no desfile das
campeãs já que a X-9 é a
vice-campeã. Em 3º lugar
ficou a União Imperial..

Itanháem – Teve o
desfile das campeãs
cancelado em virtude
das fortes chuvas que
caíram na cidade, na ter-
ça-feira de carnaval. A
campeã desse carnaval
foi a Escola de Samba

Unidos do Praião.
Cubatão – Quando ela entrou

na avenida com o enredo “A cria-
ção do tempo nas crenças Nagô”
a arquibancada levantou. Estava
definido, a  Indepedência  é a cam-
peã do carmaval 2009 de Cubatão.
Em 2º lugar, a Nações Unidas e em
3º lugar, a Unidos dos Morros.

Abastecimento

Jadir e Josy, casal de mestre sala e porta
bandeira da vice-campeã, X-9

Sabesp realizará concurso
e promete mais água

rão e nos feriados prolongados.
Moradores da Vila Santa Rosa,

não se conformam em pagar tarifa
de água e esgoto apresentada pela
Sabesp e habitualmente madruga-
rem para encher vasilhas para
abastecimento de seus lares. Isso
porque é muito comum no bairro,
a água chegar às torneiras quase
sempre no período da noite, com
maior fluxo na madrugada.

Com a construção da nova Es-
tação de Tratamento de Água Ju-
rububatuba, o problema será sa-
nado, pois além de uma nova es-
tação elevatória com capacidade
para 10 mil metros cúbicos, será
construída também mais uma adu-
tora, garantindo a qualidade da
água no município.
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Sabesp investe para solucionar
abastecimento no Guarujá

Divulgação
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Aos torcedores do Santos Fu-
tebol Clube, duas novidades: o
Sylvio Ruiz que concluiu mais um
livro sobre o futebol da Vila Belmi-
ro, a vila mais famosa do mundo, o
“Futebolando”, está com espaço
ampliado no site oficial
santosfc.com.br e pela Rádio Ca-
cique AM 1510, de segunda à sex-
ta-feira, das 13 às 14 horas, com  o
programa “Futebol dos 30”.

Trata-se de um talk show com a
participação dos ouvintes através
de e-mails, dos atletas e dirigentes
do Santos F.C. Tem jornalismo, po-
lítica, lazer, música e sorteios.

Radar Esportivo – sob o coman-
do do Capitão Paulo Alberto em dois
horários: das 12 às 13 h e das 18 às
19 h. A melhor equipe esportiva do
rádio  santista é formada pelos re-
pórteres Pedro Sbravatti e Walter
Dias; narradores: Marcelo Furtado
e Davi Oliveira; comentaristas: Cid
Penha, Urubatão Calvo Nunes, Pe-
dro Macedo, Cecil Ribeiro e José

Carlos Gomes e Renato Braga. Res-
pondem pelo plantão, Rogério Sil-
vério, Washington Luiz e Érico Mota.
A produção é de Vitor Pajaro. E para
que os ouvintes recebam o som lim-
po dos comentários e narrações, os
operadores são, Elizeu Mendes e
Isabel Lima.

Com toda essa equipe que faz
o futebol da  Rádio Cacique ser o
melhor, só falta o “Santos” acertar
mais vezes, o gol adversário.

Divulgação

Sylvio Ruiz comanda o “Futebol
dos 30”, talk show da Cacique

O ator santista
Alexandre Borges, que
completou idade nova
no último dia 23, em
rápida passagem pela
cidade, no lançamento
da Sala Unimonte de
Cinema, uma parceria
da universidade com o
Cine Roxy.

A prefeita de Cubatão, Márcia
Rosa, homenageada com a
Medalha Centenário, durante
as comemorações do 119º
aniversário do 6º Grupamento
de Bombeiros de Santos.
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Gilberto Grecco

Abrindo a programação comemorativa aos 50 anos de fundação do
Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, o ex-deputado federal
e ex-ministro do Trabalho e da Previdência Social Almino Affonso.

* O sorriso pleno do secretário de
Cultura de Santos, Carlos Pinto,
deve-se ao nascimento de Júlia,
sua netinha, filha de Paula e Dani-
el. Ela chegou na véspera do car-
naval. Todos passam bem, inclu-
sive, o secretário.
* José Rodrigues Liberado convi-
da para o jantar a ser realizado em
11 de abril, na Casa da Madeira,
em comemoração ao primeiro ani-
versário do programa “Saudade
da minha terra - Portugal” no ar
aos domingos, às 8 horas, pela Rá-
dio Saudade FM.

Rainha da bateria da Escola de
Samba da Vila Maria (SP), a
ex-bailarina Sheila Carvalho
será capa da Revista Playboy,
pela sexta vez. A edição estará
nas bancas em abril. Sheila que
por dois anos consecutivos
(2000 e 2001) foi eleita a
mulher mais sexy do mundo,
participou em janeiro passado
da encenação do maior
espetáculo em areia de praia
do mundo, a “Fundação da
Vila de São Vicente”, é
apresentado do programa “Bom
Dia d+” da Rede Record, na
Bahia.

Divulgação *Neste fim de semana (28/2 e 1/3),
no Sesi/Santos, na Av. Nossa Se-
nhora de Fátim, 366, o espetáculo
“O caderno da morte”, da Cia Zero
Zero. Sessões às 20 horas, Entra-
da franca.

* Há anos, o médico veterinário
Eduardo Ribeiro Filetti cultiva a
magia da amizade para aqueles
que lhes são caros. Mesmo quan-
do a bordo em águas argentinas
ou em férias com sua amada Valé-
ria, no México, não esquece os
amigos.

Inovando e se
renovando sempre, o
escritor e diretor de
teatro, Carlos Roberto
Massoni se prepara para
o lançamento de seu
primeiro livro de bolso,
“Filhos Sórdidos”.
A mais recente  obra de
Massoni reúne contos
mesclando textos ácidos

e poéticos, uma de suas características. O lançamento será em 28 de
março, às 18 h, na Aliança Francesa, na Rua Rio Grande do Norte,
98, em Santos. Na ocasião, o artista plástico Júlio Cesar, autor da
capa, fará exposição de desenhos e fotos durante degustação de
vinhos e sucos da vinícola 7 Irmãos e Vinhos Santa felicidade.
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