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São Vicente

Impacto da Câmara nos bairros
A população compareceu em massa à
primeira sessão itinerante da Câmara de
São Vicente, na quinta-feira (14). A sessão
foi realizada na quadra da EMEF CAIC
Ayrton Senna da Silva, no bairro Humaitá
(área Continental) e para surpresa dos
vereadores, os moradores da região além
e acompanhar os trabalhos aproveitaram

o intervalo da sessão para reivindicar uma
série de melhorias. O Conselho Gestor de
Saúde, por exemplo, solicitou reforma do
PS e informações sobre a construção do
hospital, cujo encaminhamento ao Governo do Estado foi solicitado pelo deputado
Luciano Batista.
A iniciativa da sessão itinerante foi do

vereador Caio França (PSB) cujo objetivo
é incentivar a participação da população
no desenvolvimento da cidade. Para o
presidente do Legislativo Vicentino, Paulo Lacerda (PSB), o sucesso de público
demonstrou que a população quer participar das decisões políticas, só precisa
de oportunidade.
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Construtoras infernizam moradores
Helena Silva

O empreendimento imobiliário de grande
porte no Embaré, não respeita horário de funcionamento da obra e cria transtornos na vizinhança que exige providências das autoridades municipais. Última Página

Turismo

Divulgação

Virada
Cultural
O cantor Luiz Melodia
é uma das atrações da maratona de 24 horas da Virada Cultural em Santos, neste fim de semana,quando o
passeio de bonde pelo
Centro Histórico da Cidade será gratuito no domingo (17). Página 6

Presidente Lula em Cubatão
Dilson Mato Grosso

Acompanhado da prefeita Márcia Rosa, dos deputados estaduais Maria
Lúcia Prandi (PT) e Luciano Batista (PSB) e do deputado federal Márcio
França (PSB), o Ministro do
Turismo, Luiz Barretto,
após passeio de lancha pelo

Dílson Mato Grosso/PMC

Rio Cubatão, reconheceu o
potencial turístico da cidade, garantindo repasse de
verba específico e incluiu
Guarujá, Santos e São Vicente na avaliação com vistas a recepção de delegações da Copa Mundial de
2014.

Meio Ambiente

Última Página

No dia 5 de junho será realizada em Cubatão, a 2ª Caminhada em comemoração ao Dia
Mundial do Meio Ambiente, com saída às 9h,
da Cota 200 (margem da Via Anchieta – Km
50) e chegada na Prefeitura.
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Jornalista, somente com diploma
* Eraldo José dos Santos
Os jornalistas profissionais aguardam com expectativa e até uma certa
inquietação o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do Recurso Extraordinário (RE) 511961, que
vai definir se prevalece ou não a exigência do Diploma em Jornalismo para
o exercício da profissão. A matéria estava prevista para ser votada no dia 1º
de abril último, mas na mesma data,
contudo, estava na pauta também o
julgamento da constitucionalidade ou
não da Lei de Imprensa (Lei 5.250/
67), que já foi extirpada do ordenamento jurídico nacional, em boa hora.
Ambas as legislações são oriundas do período ditatorial, no qual direitos essenciais foram suprimidos.
Mas no caso específico da legislação
que regulamenta a profissão de jornalista, não é correto afirmar que esteja
contaminada por aquilo que se convencionou chamar de entulho autoritário. A profissão é regulamentada pelo
Decreto nº. 83.284, de 13 de março de
1979, que alterou o Decreto-Lei nº.
972, de 17 de outubro de 1969, que
dispõe sobre o exercício da profissão
de jornalista, em decorrência das alterações introduzidas pela Lei nº. 6.612,
de 7 de dezembro de 1978.
Sem qualquer embargo, a exigência do Diploma em Jornalismo deve
prevalecer e mais do que isso: há que
se cuidar da reestruturação dos Cursos de Comunicação como forma de
aprimorar o seu conteúdo, em especial da Cátedra voltada para o Jornalismo. Exigir o contrário é apostar no
empobrecimento da profissão e transformá-la em “bico”, tão ao agrado de

muitos donos de empresas de Comunicação, que jamais estiveram preocupados com a qualidade do produto que
levam aos seus públicos.
Se a Educação como um todo avança para um abismo sem precedentes,
com estudantes que aos 12 e até 15
anos sequer sabem ler, depois de vários anos na escola, o que se avizinha é
que estes analfabetos funcionais estarão nas Redações para “informar” a
população. A luta contra o Diploma é
patrocinada pelos gigantes da Mídia e
a questão não está afeta ao fato de a
profissão ter sido regulamentada durante o Regime Militar. O que os empresários de Comunicação querem é
mão-de-obra barata, o aviltamento da
profissão e confrontar as entidades
representativas da categoria dos Jornalistas.
Não é de se estranhar, portando,
que no pólo ativo do Recurso Extraordinário a ser julgado pelo STF esteja o Sindicato das Empresas de Rádio
e Televisão no Estado de São Paulo e,
lamentavelmente, o Ministério Público Federal. Como recorridos estão a
União e a Federação Nacional dos Jornalistas e outras entidades que contam com a Defensoria do advogado
João Roberto Egydio Piza Fontes –
ex-presidente da OAB/SP na gestão
1993-1995.
O relator do RE é o ministro Gilmar Mendes, presidente do STF, que
tem recebido inúmeras manifestações
em favor da manutenção da exigência
do Diploma para o exercício do Jornalismo.
Os contrários ao Diploma sustentam, ardilosamente, que a restrição
afronta a Constituição Federal que
garante o livre exercício de qualquer

profissão. Essa leitura é equivocada
na medida em que o artigo 5º, XIII da
Carta diz: “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais
que a lei estabelecer”.
Pois bem, para o exercício da profissão há a exigência de formação em
curso de nível superior de Jornalismo
ou de Comunicação Social, habilitação Jornalismo. A norma está estampada no artigo 4º, III Decreto nº 83.284/
79. Insta consignar que não há qualquer inconstitucionalidade no referido decreto.
Assim, a regulamentação da profissão de Jornalista não é desarrazoada, na medida em que os profissionais
de Imprensa, pela própria natureza do
trabalho que realizam, se defrontam
com uma série de outros direitos coletivos e têm por obrigação respeitá-los,
sobretudo os relacionados à proteção
da imagem e da honra. Foge à razoabilidade, portanto, entregar à profissão
a quem não tenha uma formação sólida.
E não se diga que outros profissionais, que não os formados em Jornalismo, pela capacitação que ostentam,
teriam assegurado o direito de serem
jornalistas. Podem, sim, propagar seus
conhecimentos como colaboradores.
Essa previsão já consta da regulamentação da profissão. Mas nada os impede de cursar Jornalismo, caso queiram ser jornalistas profissionais.

* Eraldo José dos Santos – É jornalista, diretor de base do Sindicato dos
Jornalistas Profissionais no Estado
de São Paulo, Regional de Santos, e
advogado.

Revisão curricular de Jornalismo
é debatida em audiência pública
Em meio à ameaça da extinção do
diploma para o exercício da profissão
de Jornalista, a Ordem dos Advogados
do Brasil, seccional de São Paulo, sediará na segunda-feira (18), em sua sede,
na Praça da Sé, 385, 1º. Andar, audiência pública do Ministério da Educação
com a sociedade civil sobre a revisão
das Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCN) do Curso de Jornalismo.
Além da própria OAB SP, demais
segmentos da sociedade civil, movimentos sociais e organizações não-

governamentais apresentarão a sua
contribuição sobre o perfil e as competências desejáveis ao profissional
de jornalismo. A audiência será realizada na das 9h às 12h30, no salão nobre da entidade.
A revisão participativa das diretrizes curriculares nacionais do curso
de Jornalismo objetiva sintonizar a
formação do profissional com as exigências atuais da sociedade. Essa audiência pública promovida pelo MEC
terá como foco a definição do perfil

desejável do jornalista diante das
transformações políticas, culturais,
sociais e tecnológicas contemporâneas e das competências a serem construídas na formação superior do profissional em termos de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores.
O presidente da OAB/SP, Luiz
Flávio Borges D´Urso, destaca que a
entidade está entusiasmada em receber esta audiência pública por entender o papel relevante que os jornalistas têm numa democracia.

Nunca se viu ou se ouviu falar de tanta crueldade contra crianças
e adolescentes como nos dias atuais. Naturalmente esta barbárie sempre existiu e possivelmente, em proporções alarmantes, apenas não
divulgadas. A diferença é que hoje há o incentivo à denúncia e a
expectativa é a de que haja punição aos criminosos.
O seminário a ser realizado a partir desta segunda-feira (18) em Praia
Grande, sob o tema “Sexo não é brincadeira de criança” discutirá a
exploração e abuso sexual contra crianças e adolescentes, enfocando
a importância de denúncias por parte da população. É quase certo que
a conclusão do debate será a de que o desenvolvimento de políticas
públicas para atendimento às vítimas e até seus familiares, bem como
a revisão das medidas protetivas às crianças e adolescentes, não mais
se permitem delongas por parte das autoridades competentes.

MURAL
Já começou
A julgar pelas últimas nomeações
publicadas no Diário Oficial de Santos, o prefeito Papa (PMDB) já deu
início à tão prometida reforma administrativa. Até o momento, apenas algumas mudanças envolvendo
o pessoal do segundo escalão. É a
fase de adaptação de seu pessoal de
confiança em setores onde ainda
mantém oriundos do Governo Beto
Mansur.
Ainda no forno
A grande reforma prometida pelo
Papa santista deverá começar na segunda quinzena de junho, quando
um secretário pedir demissão. O
bolo está quase no ponto. Já tem
até nome o novo secretário, que a
exemplo do futuro antecessor, também é do ramo.
Água quente
A Secretaria de Saúde de Santos, segundo alguns observadores, parece
um caldeirão de água fervente, prestes a transbordar. A Secretaria não
tem mais agente da dengue e sim de
epidemiologia. Assim os agentes comunitários são contratados por uma
ONG, cujo contrato termina em junho e não pode mais ser renovado.
Segundo os observadores, esta contratação será repassada para outra
ONG dirigida pela esposa de alguém
do primeiro escalão da Secretaria.
Fervura

Ainda no caldeirão da Saúde de Santos, a fervura pode acontecer por
conta do desarquivamento de um processo referente a denúncia de irregularidade na assinatura de ponto de
um agente comunitário.
Colégio da PM
Programado para segunda-feira (18)
às 16h, na Praça Rui Barbosa, 238
no Parque Bitaru, São Vicente, lançamento da pedra fundamental da
Unidade Integrada de Saúde e Educação – UISE que sediará um Colégio da Polícia Militar.
Perdas
Faleceu no último 30 de abril, aos 85
anos, o bispo diocesano de Santos,
Dom David Picão. Também, o munícipe Jéssen Cavalcanti que ficou
conhecido na Câmara de Santos por
apresentar inúmeros pedidos de cassação do prefeito João Paulo Tavares Papa (PMDB). Jéssen que faleceu dia 4 de maio, sentiu-se mal durante sessão da Câmara de onde foi
levado para o PS.
União pela Baixada
A união dos deputados estaduais eleitos pela Região Metropolitana da
Baixada Santista, tem dado bons frutos para a região. Um exemplo disso
é a possibilidade de adquirir um acelerador linear para a Santa Casa de Misericórdia a partir da colaboração de
R$ 300,00 de cada membro da Assembléia Legislativa. Paulo Alexandre
Divulgação
(PSDB), Haifa
Madi (PDT) e Luciano Batista
(PSB) – foto -,
Cássio Navaro e
Bruno Covas, do
PSDB, Fausto
Lopes e Maria Lúcia Prandi, ambos
do PT buscam a
união para fortalecer a Baixada.
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SINDICA

Sindaport comemora 76 anos
com posse e homenagens
Um dos sindicatos mais antigos
de Santos, o Sindaport - Sindicato
dos Empregados na Administração
Portuária completou, na quinta-feira (14), 76 anos de fundação. Na
solenidade comemorativa, como
tradicionalmente acontece, foram
homenageados os associados com
50 anos de filiação e na ocasião foi
empossada a diretoria reeleita e
presidida por Everandy Cirino dos
Santos (gestão 2009-2013).

Expansão
industrial
Reunindo especialistas, empresários, autoridades, prestadores de
serviços e outros relacionados à área
industrial, será realizado no próximo
dia 19, na Fiesp- Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o
Mega Pólo Cubatão 2009 (Fórum
para o Desenvolvimento do Pólo
Industrial de Cubatão).
Em sua quarta edição, o evento tem por objetivo debater os efeitos da crise econômica no setor
industrial, notadamente em Cubatão, maior pólo industrial da América Latina, que vem respondendo à crise com perspectivas de
ampliação de postos de trabalhos
com as obras de expansão da Petrobras e a Usiminas.
A prefeitura de Cubatão, Márcia Rosa (PT),participará da abertura do evento ao lado do presidente da Fiesp, Paulo Skaf, do
vice-governador Alberto Goldman
e do senador Aloízio Mercadante.
O evento é uma iniciativa do Sistema A Tribuna de Comunicação.

Para Cirino que recebeu associados, familiares, políticos e representantes do setor portuário, a
comemoração é muito importante
para os 4.193 associados e consequentemente para a categoria
“Porque apesar das mudanças
ocorridas no setor portuário,o Sindaport continua forte na defesa
dos trabalhadores e atentos a todos os assuntos que envolvam a
categoria”.

L

Recado de Lula dá
vitória aos trabalhadores
Arquivo/EA

Everandy Cirino dos Santos

Desconto no IPTU
Aposentados e pensionistas
residentes em Santos que ainda
não têm desconto de 50% no
IPTU 2010 podem solicitá-lo até
31 de julho, no Poupatempo Santos (Rua João Pessoa, 246 – Centro Histórico).
Para obtenção do benefício
é necessário apresentar o último comprovante de renda mensal; a última declaração de Imposto de Renda, acompanhada
do protocolo de entrega; o título de propriedade do imóvel;
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uma declaração de residência
acompanhada de conta de luz;
documento de identidade; carnê de IPTU 2008 quitado e, no
caso de pensionista, a certidão
de óbito.
O desconto somente é concedido aos aposentados e pensionistas com renda familiar de até
seis salários mínimos que sejam
proprietários de apenas um imóvel e que nele residam. Aqueles
que já contam com o benefício,
não precisam renová-lo.

A manifestação do presidente
Lula sobre a greve dos operários
que trabalham na construção da
Usina Termoelétrica Euzébio Rocha, da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão (RPBC) de forma direta, colocou fim à paralisação. Ele mandou um recado às empreiteiras, através da direção da
RPBC, ressaltando que a direção
da estatal deveria pressionar as
empreiteiras por uma contrapartida melhor aos trabalhadores.
O recado foi dado no dia 12,
durante a visita do presidente à
estatal. Naquele dia, a greve que
teve início no dia anterior foi interrompida porque as empreiteiras
atendendo a uma solicitação do
serviço de segurança da Presidência da República, segundo o presidente do Sintracomos – Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial de Santos e Região, Geraldino Cruz Nascimento,
dispensaram os 400 ônibus que
fazem o transporte dos seis mil tra-

balhadores das obras de ampliação da RPBC.
Com isso a manifestação programada para o dia da vista de Lula
não foi realizada. Na assembleia
posterior à visita do presidente, a
greve chegou ao fim diante da
contraproposta apresentada pelas
empreiteiras: reajuste de 8% e aplicação do mesmo percentual na
“pr” (participação nos lucros e resultados) até o limite de R$
1.620,00, pagamento dos dias parados em função da greve e o adiantamento na data correta.
Geraldino Cruz Nascimento em
rápido balanço da manifestação disse que a categoria foi vitoriosa e
que a interferência do presidente
da República foi essencial para o
desfecho da luta e que o sindicato
continuará atento na defesa dos
direitos dos trabalhadores pois
ainda tem questões pendentes que
ele pretende levar ao presidente.
Entre elas, o não pagamento das
rescisões trabalhistas por parte da
Refinaria e da Marinha.
Paulo Passos

Jornalistas
A posse da nova diretoria da
Delegacia Regional do Sindicato
dos Jornalistas acontece às 19h, do
próximo dia 27, na sede da entidade (Rua Martim Afonso, 101, 6º
andar, conj. 61/63 – Santos). Sob a
presidência de Carlos Ratton, a diretoria a ser empossada já iniciou
campanha de sindicalização de
novos sócios. Maiores informações pelo telefone 3219-2546.

Farmácias
Jaime Porto foi reeleito para
mais uma gestão á frente do Sindicato dos Práticos de Farmácia e Empregados no Comércio
de Drogas, Medicamentos e
Produtos Farmacêuticos (Sinprafarmas). A posse será no
próximo dia 29.

Manifestação do presidente da República dá vitória à luta dos
trabalhadores da construção civil

É incrível, por mais que procuremos assuntos alegres, infelizmente, surgem problemas que nos levam a
ação rápida e produtiva na defesa do Professor.
Não se pode admitir que Instituições de Ensino,
no caso presente, UNIESP possa instalar no Guarujá
uma Instituição Superior, receba os pagamentos dos alunos e deixe de
pagar aos Professores.
O Sindicato dos Professores de Santos e Região, Imediatamente,
levanta-se na defesa do Professor que trabalha, cumpre as obrigações e
no final do mês não recebe seus salários.
UNIESP tenha vergonha, respeite os Professores pagando-lhes o
que tem de receber.
Professor não é Banana! É gente que trabalha e valoriza a Instituição.

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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EDUCAÇ
Suécia X Peruíbe

Fala
Professor

Intercâmbio cultural e esportivo

Ildefonso Paz Dias

Divulgação

Em busca
do caminho
É com imensa satisfação
que nos sentimos sempre
prontos na espera desse Espaço.
Tudo acontece no mundo
é interessante o mal, o bem,
os resultados finais, a orgia
dos gastos pelos senhores políticos, o problema permanente neste país que concede o
título e a liberdade de ação,
sem lembrar-nos que primeiro é o atendimento humano,
a proteção dos simples, dos
pobres, que aguardam necessitados por ajuda, da esperança de crédito dos poderosos
para que atendam os que necessitam.
Não nos venham falar em
cachaceiros, porque neste
país o desespero é tão grande que na verdade, pobre não
se sente gente e busca a casa
onde sente o bem estar de sua
vida.
Falamos tanto em humanização, tentamos estimular
os simples, os ricos, os que
um pouco tem de dinheiro
para ajudar a quem precisa.
Quem possui mais que os
outros, sente-se extraordinariamente rico, como se o dinheiro fosse a salvação de si
mesmo.
Nada. Tudo é o ser, tudo
é vontade de ajudar a quem
precisa.
Bom é termos dinheiro e
gasta-lo melhor e tê-lo e atender aos necessitados É claro
que não vamos dispor ao vagabundo, porem orientá-lo e
como viver, proceder, conquistar, vencer.
Nossas Escolas esquecem
de mostrar o caminho certo,
o poder da oportunidade e de
ajudar a todos para que sejamos felizes na prática e na demonstração de vencer e ganhar o bem para todos os que
precisem de nossa ajuda.
*Ildefonso Paz Dias - Presidente do
Sindicato dos Professores de Santos,
Baixada e Litorais Norte e Sul.

Em Peruíbe, os vinte alunos
de notas mais altas das sétima e
oitava séries da EMEF “José Veneza Monteiro”, foram escolhidos para participar de um intercâmbio cultural e esportivo com
a Escola Samba Fotboll da Suécia, estabelecida nesse país em
2003, pelo treinador e ex-jogador
brasileiro Sérgio Lucas de Souza
que vive na Europa desde 1998.
O intercâmbio tem por objetivo incentivar as crianças a praticarem atividades esportivas com
ênfase para o futebol. Os estudantes de Peruíbe e os suecos
da cidade de Malmo trocarão experiências sobre o esporte através da internet, razão pela qual,
as aulas de Inglês serão intensi-

Curtas
Mestrado - “Direitos Difusos e Coletivos” é o tema do Mestrado em Direito,
na Universidade Metropolitana de Santos (Unimes) cujas inscrições estão abertas até o próximo dia 30. Maiores informações pelo site www.unimes.br ou na
Secretaria de Pós Graduação, na Rua da
Constituição, 374 ou pelo telefone 32263400 ramal 3478.
Assessoria - A jornalista e mestre em
Comunicação Vanessa Campos Ratton
ministrará Oficina Prática de Assessoria de Imprensa, para estudantes de
Comunicação e profissionais que queiram se aperfeiçoar nas áreas: Empresarial, Política, Eventos e Administração
Pública.A Oficina acontecerá dia 6 de
junho, das 14 às 18h,no Smart Center,
Rua José Cabalero, 15, Gonzaga - Santos. Inscrições até 29 de maio, desconto de 30% para estudantes e jornalistas sindicalizados. Maiores informações pelo telefone 3021-1734 ou pelo
e-mail: vanessaratton@globo.com

Ministério
Vida Nova
No próximo dia 20 de junho, a partir das 19h, a entidade realizará a grande conexão
jovem sob o tema: “Festa Black de Louvor e Adoração a
Deus”. Com entrada franca, o
evento acontecerá na Escola
Pastor Alberto Augusto, no
Conjunto Tancredo Neves, em
São Vicente.

Meninos e meninas vêem no futebol e no inglês a oportunidade de
viajar e ter uma profissão
ficadas aos vinte alunos para
que até o final do ano letivo,

cada um deles possa escrever
uma carta para um dos amigos

estrangeiros.
As atividades terão início em
agosto próximo, quando começa
o ano letivo na Suécia e a intenção é a de que em no máximo dois
anos, a Prefeitura de Peruíbe e a
Escola Samba Fotboll promovam
a ida dos estudantes peruibenses para a cidade de Malmo e que
os alunos suecos venham para
a cidade brasileira.
Estão envolvidos diretamente neste trabalho, a diretora da
escola, Regina Estela Andrade,
os professores de Educação Física, Patrick Selynes e Daniele
Ribeiro Santos, o professor de
inglês, Douglas Capazini Campos e a psicóloga Fernanda Santa Rosa.

Conselho Tutelar
Os santistas elegerão no próximo dia 30 das 9 às 17h, os novos conselheiros tutelares para
a gestão 2009/2012. O voto é facultativo e os eleitores devem
estar atentos aos locais de votação. Os eleitores da 272ª ZE votam na unidade Maria Carmelita
Proost Villaça (Av. Aristóteles de
Menezes, 1l-Ponta a Praia); eleitores da 273ª ZE, votam na Escola Leonor Mendes de Barros
(Praça Fernandes Pacheco, no
Gonzaga).
Aqueles cujos títulos são
da 118ª ZE, votam na Escola 28
de Fevereiro (Rua Flamínio
Levy, 1.051, Saboó) os eleitores das seções de 01 a 04, 29,

30, 107 a 110, 120 a 122, 139 a
149, 203, 205, 209, 223, 233, 234,
236, 238, 241, 247, 248, 254, 263,
264, 273, 282, 289, 298, 303, 312,
317, 323 a 325, 342 e 346. Na Escola Professora Therezinha de
Jesus Pimentel (Rua São Roque,
no Morro do São Bento), eleitores das seções 111 a 119, 123 a
133, 196, 214, 224, 225, 240, 250,
253, 260, 265, 269, 277, 279, 283,
285, 294, 295, 299, 301, 318 a 321,
332, 333, 336, 338, 341 e 345.
Na Escola Padre Leonardo
Nunes (Rua Afonso Schmidt,
610, no Jardim Castelo), seções:
05 a 20, 63 a 106, 187 a 192, 195,
198 a 202, 206 a 208, 21 a 213,
215, 227, 229 a 231, 235, 239, 242

a 245, 249, 251, 257, 258, 267,
268, 271, 274, 276,278, 280, 281,
284, 286, 292, 293, 296, 297, 300,
302, 304, 308 a 311, 313 a 316,
322, 330, 331l, 335,337, 339,
340, 343, 344 e 347.
Na Escola Acácio de Paula
Leite Sampaio na Rua Sete de
Setembro, 14, Vila Nova – seções: 21 a 28, 31 a 62, 134 a 138,
150 a 186, 193, 194,197, 204,
210,216 a 220,226,228, 232, 237,
246, 252, 255,246, 259,261, 262,
270, 272, 275, 287,288, 290, 291,
306, 307, 326 a 329 e 334. E na
escola Judoca Ricardo Sampaio Cardoso (Rua Xavantes,
70, Caruara) - seções: 221, 222,
226 e 305.

DES
VARIEDA
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Virada Cultural
atrações para todos os gostos
Uma maratona de música, dança,
teatro, literatura, exposições e muito
mais entretenimento para todos os
gostos, durante 24 horas ininterruptas é a proposta da Virada Cultura que
acontece a partir das 18h deste sábado (16) até as 18h de amanhã (17) em
Santos e em mais dezenove cidades de
São Paulo.
Em Santos, a Virada Cultural promete superar o sucesso das duas edições anteriores, com mais de quarenta
atrações com artistas da região e de
nomes consagrados, como o do sanfoneiro Dominguinhos, Maria Alcina,
Dona Ivone Lara, a roqueira Pitty,
Lucinha Lins e Cia Borelli de Dança.
A programação é gratuita, exceto o
show de Luiz Melodia no Sesc.
A programação variada terá início
na Praça Mauá, com show da banda
“Black Rio”; às 20h cinema mudo com
trilha sonora ao vivo, na Casa da Frontaria Azulejada; Banda Reativa, na
Praça Mauá; Dominguinhos, no Teatro Coliseu; às 21 h, banda Grooveria, na Praça Mauá; 21h30, o violinista francês radicado no Rio de Janeiro,
Nicolas Krassik e Cordestinos, no
Teatro Guarany; 22h, cinema – uma
seleção de curtas de animação, na Casa

da Frontaria Azulejada; às 22h30, a
banda de rock Forgotten Boys, na
Praça Mauá; espetáculo de dança ”Entre Chagas e Borboletas”– StacattoSP
Cia. de Dança, no Teatro Coliseu; às
23h, cinema “O Cavalo Branco” e “ O
Balão Vermelho”, na Casa da Frontaria Azulejada; a montagem teatral “A
confissão de Leontina”, no Teatro
Guarany.
No Sesi, às 20h, “A Descoberta
da América” – pelo grupo Leões de
Circo Pequenos Empreendimentos.
Reapresentação amanhã (sábado, 17).
No SESC, às 15h30, Lendas e
Contos Brasileiros - história contada
péla Cia Dedo de Prosa e às 21h, show
de Luiz Melodia e Orquestra Sinfônica de Heliópolis (ingresso R$ 10,00 e
R$ 5,00).
Domingo, 17 – 0h, a roqueira Pitty, na Praça Mauá; 0h30, a cantora
Maria Alcina faz uma homenagem irreverente a Carmem Miranda, no Teatro Coliseu; 1h30, cinema - uma seleção de curtas de ficção, na Casa da
Frontaria Azulejada; 3h, música com
a DJ Ingrid, na Praça Mauá; cinema seleção de curtas de animação, na Casa
da Frontaria Azulejada; 10h, Banda
Sinfônica do Estado de São Paulo, no

Teatro Coliseu; 11h, Choro de Bolso
(música), na casa da Frontaria Azulejada; 12h, circo – Salto Mortal – Circo
Nosotros Milan, na Praça Mauá; às
12h30, a cantora Fortuna, no Teatro
Coliseu.
Às 13h, teatro – “Uma série de
surpresas” com o mágico Ricardo
Malerbi, no Teatro Guarany; música,
com a revelação santista Kleber Serrado, na Casa da Frontaria Azulejada;
13h30, roda de samba com o grupo
Ouro Verde, na Praça Mauá; 14h, dança
–“Jardim de Tântalo”, com a Cia Borelli de Dança, no Teatro Coliseu;
14h30, Trupe Olho da Rua (teatro infantil), na Casa da Frontaria Azulejada; 15h, música com o grupo Farofa
Carioca, na Praça Mauá; 15h30 – dança-teatro “In-Cômodo-Ser-Eu-SóTanta-Gente” espetáculo performático com Estela Lapponi; 16h, música –
“Na batucada da vida” com Lucinha
Lins, Célia e Vírginia Rosa ; lançamento do livro de poesias “Momento do
Autor V”, projeto da Secretaria de
Cultura de Santos reunindo poetas
do litoral paulista, na Casa da frontaria Azulejada; no mesmo local às
16h30, música com o guitarrista Mauro Hector e às 17h, na Praça Mauá,

com peças vitage. Casa Cláudia também em edição de aniversário mostra
que a tendência é simplificar a vida,
misturando culturas e integrando-se à
natureza, combinação de cores e entre
muitas dicas, a promoção para decorar
sua casa: são R$ 50 mil e o especial: a
contribuição da França para a decoração. Super Interessante mostra como
pode ficar mais complicado ingressar
numa boa faculdade com o fim do vestibular e a farsa das dietas. Cláudia
explica porque as mulheres sensuais
ficam neuróticas com alimentação e

como é possível viver melhor com menos dinheiro e muito mais. Todas nas

Pitty
Cia Borelli de Dança
encerrando a Virada Musical, música
com Dona Ivone Lara.
No Sesc, às 11h, música clássica
com o Quarteto Tau e às 17h30 “Mamãe eu quero...cantar” algumas histórias da infância de Carmem Miranda,
com a Cia Conto de Duas.
Endereços: Praça Mauá - Centro Histórico de Santos; Teatro Coliseu - Rua Amador Bueno, 237; Te-

Prefeito Papa destacou a inclusão
do Teatro Guarany na programação

Nas Bancas
Boa Forma, edição de aniversário
além de prêmios tem Cléo Pires poderosa na capa e entre tantas dicas, o cardápio certo para sua idade; GLOSS
traz 407 idéias de moda, makes, entrevista especial com a cantora Cláudia
Leite que afirma “Deus fala comigo pela
televisão” e imperdível, o depoimento
do músico Sander Mecca, flagrado com
“ecstasy”, preso e condenado, e um
alerta para nós que não conseguimos
viver sem salto alto. Estilo aponta 400
soluções para turbinar o visual e famosas ensinando como criar looks atuais

SIGNO DO MÊS - GÊMEOS
22 de MAIO a 21 de JUNHO

O planeta regente já demonstra
muito desse signo, que representa as
relações interpessoais,a comunicação
e a juventude, portanto os nativos
desse signo são esbeltos ágeis e inquietos, com um ritmo biológico bastante rápido, adoram falar, se comunicar, seu humor é espontâneo e divertido, tem um pensamento bastante lógico e fluente, mas precisam aprender
a se concentrar. Quando tem uma meta
na vida ninguém os segura e quando o

A Virada Cultural é a maior
iniciativa cultural do Governo do
Estado em parceria com os municípios do interior e do litoral de
São Paulo. Com investimento de
R$ 5,5milhões, o Governador
José Serra ampliou a participação
dos municípios. Neste ano, serão
vinte cidades que durante 24 horas oferecerá à população, uma variedade de shows e outras formas
de entretenimento. No Litoral são
duas cidades, Santos e Caraguatatuba. As demais cidades: Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru,
França, Indaiatuba, Jundiaí, Marília, Mogi das Cruzes, Mogi
Guaçu, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Bernardo do
Campo, São João da Boa Vista,
São José dos Campos, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. A Virada na Capital, em sua quinta edição, aconteceu nos últimos dias 2
e 3, levando uma multidão a vários pontos da região Centro.

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

Espaço Astral
Silvia Helena

bancas e na Redação por cortesia da
Dimare S.A.

atro Guarany - Praça dos Andradas s/n; Casa da Frontaria Azulejada – Rua do Comércio, 93; Sesc –
Rua Conselheiro Ribas,136 – Bairro Aparecida; SESI – Av. Nossa
Senhora de Fátima. 366. Detalhes
sobre a programação no hotsite da
Prefeitura de Santos: http://
www.santos.sp.gov.br/hotsite/virada2009

assunto não os interessa, eles simplesmente se desligam.
Mas a sua afetividade muitas vezes é problema, pois são duais, pouco
emotivos, não são de se apaixonar com
facilidade, mas adoram os flertes, a
busca de novidades e os contatos variados. Para conquistar o geminiano
saiba ter novidades sempre.
Suas características voltadas a comunicação, fazem deles excelentes jornalistas, comunicadores, professores,

artistas gráficos, diplomatas e políticos. A comunicação de todas as formas faz parte desse signo, cujo símbolo representa as duas pilastras da
sabedoria, por isso estão sempre querendo saber o “porque” de cada situação.
Uma nova perspectiva de vida
poderá surgir de maneira gradual e especial, procure fazer um novo curso
para melhorar sua vida nesse momento.

Mercúrio, como planeta regente
de Gêmeos, tem peso extremamente
grande na motivação global dos geminianos, por isso eles precisam trabalhar com a comunicação, jornais, revistas, radio e televisão. São excelentes recepcionistas e operadores de
mesas telefônicas em geral. Sentem-se
bem em áreas onde estejam em contato com o público de uma maneira animada e atarefada.
Os geminianos precisam de muito

Planeta regente: mercúrio
Elemento: ar
Sua cor: todas que sejam
misturadas
Metal: mercúrio
Pedras: Ágata e berilo
Perfume: cítricos,
Corpo humano: as mãos e o
aparelho respiratório.
ar, isto é, precisam se sentir livres de
restrições e monotonia. Alguns conseguem suportar um trabalho monótono por anos a fio, fugindo apenas na
imaginação, o que a longo prazo pode
ser prejudicial.

IN
ESPAÇO

Helena Silva

O sociólogo Luiz
Eduardo Pereira
Barreto Filho,
Ministro do
Turismo, foi
homenageado no
último dia 11,
pela Câmara de
São Vicente, com
o Título de
Cidadania
Vicentina. Na
ocasião foi
saudado pelo
vereador Juracy
Francisco (Jura).
* Aconteceu na sexta-feira (15), a partir das 20h30 no Sesi, o Jantar
Árabe programado por Matheus e Gisele Cury em comemoração aos
cinco anos de fundação do Rotary Santos Club Noroeste.
* O Santos e Região Convention
& Visitors Bureau comemorou
sete anos de fundação, ocasião
em que a presidente, Lucia Maria
Teixeira Furlani, apresentou novas propostas para fortalecer o
turismo da região.

* Nesta segunda-feira (18), às 18h,
no Bloco Cultural de Cubatão, lançamento do livro “Cubatão - Força da Vida” com fotos de Miguel
Von Behr, textos de Ícaro Cunha e
pesquisa de Fernanda Britto. O patrocínio é da Usiminas.

Helena Silva

Em solenidade presidida
pelo vereador Adilson
dos Santos Júnior, entre
os laureados com a
Medalha Quintino de
Lacerda, estavam Nanci
Gomes Alonso, presidente
do GAPA e o Rotary Club
Santos Noroeste,
representado pelo
presidente Matheus
Guimarães Cury.

* Elogiadíssima a recente apresentação os Cantores de Ébano, no palco do Teatro Guarany.
Entre os que aplaudiram de pé,
estavam Décio Couto Clemente, a especialista em canto coral, Marizilda Costa Ribeiro, da
cidade de Barretos, o casal Jorge e Lea do Valle e Ubirajara Hilário Chagas
...Belíssima saudação enfocando a vida do Major Quintino e
Lacerda, primeiro vereador negro da Região, pelo parlamentar santista, Roberto Oliveira
Teixeira aos homenageados pela
Copire, e Câmara de Santos
com a Medalha Quintino de
Lacerda. Entre os laureados, a
historiadora Mary Francisco do
Careno, o presidente do Diretório Municipal do PMDB, Guilherme Cruz Costa, jornal do
Bairro da Aparecida e Casa da
Criança.

“A feiura atravessou a rua”

Helena Silva

Moradores das proximidades
da Igreja do Embaré acreditavam
que após a obra de embelezamento realizada pela Prefeitura santista no largo e no entorno da basílica, aqueles horrendos contêineres
usados nos últimos anos na quermesse local desaparecessem, se
enganaram.
A frente da igreja está livre daqueles “caixotões” que enfeiavam
a entrada, arranhando a beleza do
imóvel. Neste ano a quermesse beneficente foi montada com contêineres e madeirite na praça em frente, circundando a fonte com a estátua de Santo Antônio. Ou seja, a
feiúra, uma quase favelização, atravessou a rua.
Os que reclamam não são contra a quermesse, muito pelo contrário, afinal tem renda revertida
para as obras da Igreja. A questão
é: por que não é montada com barracas tradicionais evitando o aspecto amontoado? Por que nesses anos todos não se pensou
num lugar adequado para o evento?
Manutenção - Entregue em
março pela Prefeitura, o obra de
embelezamento do local já começou apresentar problemas. Há um
mês o piso Fulget que substituiu
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Wellington Lima

Encantado com
Arouca, Portugal,
terra de seus avós, o
secretário de
Cultura de Santos,
Carlos Pinto,
retornou da viagem
que fez à terrinha,
cheio de idéias
relacionadas à sua
área. Em Arouca,
Carlos representou Santos, no evento que marcou os oito anos de
irmandade entre as duas cidades. Lá, foi um sucesso o Concerto da
Orquestra Clássica do Centro, regida pelo maestro Luís Gustavo
Petri que integrou a comitiva santista.

Coisa de fã

Sempre John Lennon
Arquivo NFM

o piso de paralelepípedo, na Rua
Nascimento, quebrou e até agora
não foi refeito. No início da segunda quinzena de abril passado, foi
anunciada a interdição do trecho
para o conserto. Não houve a interdição, nem o conserto.
Quermesses - O cheiro de
quentão, pipoca, milho verde,
bolo de fubá e outros produtos típicos da época já está no ar. As
tradicionais quermesses beneficentes já estão funcionando, entre elas a da Gota de Leite, na Avenida Conselheiro Nébias, 388, com
parque de diversões e muitas atrações. E nesta sexta-feira (15), tem
início a concorridíssima festa do

Morro da Nova Cintra a partir das
20 h, aberta todas as noites, até 28
de junho, e a quermesse da Igreja
do Embaré, sempre das 19 às 23h,
de quinta a domingo.

Pode ser coisa de fã, mas não
resisto à vontade de contar aos
quatro ventos a notícia: neste sábado (16), os sinos da Catedral
de Liverpool tocarão Imagine, de
John Lennon.
A idéia partiu dos organizadores do Festival Cultural Futuresonic, que acontece de 13 a 16
de maio, na Inglaterra, especialmente na cidade de Manchester,
com etapa especial em Liverpool.
A administração da Catedral
não gostou muito da idéia, mas
apesar de não concordar com a
letra e a filosofia da canção famosa, que o próprio autor classificou de “hino antireligioso”, levou em conta a sensibilidade da
letra e sua capacidade de inspirar

John Lennon, eterno para os fãs,
morto em 1980 vítima de um maluco

as pessoas a superar ofensas e
outros revezes e se rendeu aos
pedidos dos organizadores do
festival. Yoko Ono, a viúva (que
continua antipática) ficou sem
palavras.
Enquanto isso em Nova York,
no Museu do Rock and Roll, uma
exposição mostra aspectos dos
quase dez anos de Lennon na cidade. Ele amava tanto Nova York
que compôs em sua homenagem,
“Live in New York City”, considerada pelos novaiorquinos, um
hino de amor à cidade.
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Santos

Zoeira em obra avança pela noite
Helena Silva e Thati Santos

É mais que evidente o crescimento imobiliário de Santos.
A cada dia surge um novo empreendimento e a consequência imediata deste desenvolvimento é o impacto que causa à
vizinhança que na maioria das
vezes sofre com os transtornos
sem ter a quem reclamar ou se
encontrar eco às reclamações.
As providências, quando ocorrem, já não surtem o efeito desejado.
Este é um problema recorrente e os moradores próximos
ao empreendimento que está
sendo erguido na Avenida Epitácio Pessoa, 131 próximo ao
Canal 4, no Embaré, há meses
sofrem os transtornos causados pela obra que dará lugar a
dois prédios de 35 andares cada
e área de lazer.
A rotina de trabalho é puxada. Constantemente o trabalho dos operários se estende
até às 23h. A interdição da calçada em frente à obra, também
é uma constante. O trabalho
noturno com caminhões de
concreto acontece sem qualquer interferência. Uma vizinha
ao empreendimento chegou a
telefoonar para a Polícia Militar, mas desistiu da queixa, porque do outro lado da linha a
policial feminina disse que a
denunciante deveria esperar a
viatura da polícia no local e o
atendimento poderia ocorrer
em até duas horas. A desistência ocorreu em virtude do horário. Eram 23h25 e denuncian-

Vizinhança
pensa em
recorrer ao
Ministério
Público
contra o
horário de
funcionamento
da obra no
Embaré
te disse que não se sentiria
bem, ficar até madrugada em
frente a uma obra.
O secretário de Obras e
Planejamento, Antônio Carlos
da Silva informou que a questão do transtorno provocado
pela obra é de competência da
Secretaria de Meio Ambiente,
uma vez que o Código de
Obras do município não especifica o trabalho na obra e sim
o barulho causado por ela. Até
o fechamento da edição,
aguardávamos uma posição

do secretário de Meio Ambiente sobre o assunto. Como
esta secretaria não possui assessoria de imprensa, a fala do
secretário tem que passar pela
Secretaria de Comunicação.
A vereadora Cassandra
Maroni Nunes (PT) presidente
da Comissão Especial de Vereadores que acompanha o impacto dos grandes empreendimentos na cidade, tenta desde
o ano passado, a aprovação de
dois Projetos de Lei Complementares que alteram a tole-

rância com relação ao horário
de funcionamento e o nível de
ruído de máquinas ou aparelhos utilizados em obras e regulamentam a utilização dos
bate-estacas e do rebaixamento do lençol freático.
O horário atualmente permitido é das 7 às 19 horas e o
nível de ruído é de 90 decibéis.
Está marcada para 2 de junho
próximo, uma audiência pública na Câmara de Santos, para
discutir os projetos em questão. Ao tomar conhecimento da
situação envolvendo a obra na
Av. Epitácio Pessoa, a vereadora se colocou à disposição
dos moradores.
O vereador Antônio Carlos
Banha Joaquim (PMDB) que
integra a CEV presidida por
Cassandra, diz: “Não somos
contra os empreendimentos,
mas o mínimo que se pode exigir é o respeito à vizinhança.
Tem empreendedores comprando, construindo, mas uma
fiscalização severa é necessária, sob o risco de comprometermos a qualidade de vida da
população santista. Em treze
anos de vereança, tomei conhecimento de que apenas um empreendedor participou à comunidade através de um cronograma, detalhes da obra, forma de
trabalho e análise do impacto
causado à vizinhança. Esta é
uma questão muito pouco discutida em Santos, uma cidade
em franco desenvolvimento
imobiliário”.

Cubatão

“É de utopias que se constrói o futuro”
Dílson Mato Grosso/PMC

Bem humorado, o presidente
da República, Luiz Inácio Lula da
Silva durante a vista que fez no
último dia 12 ao município de
Cubatão, não desfez o sorriso por
nada. Nem mesmo a possibilidade
de uma manifestação por parte
dos empregados das empreiteiras
que prestam serviço à Refinaria
Presidente Bernardes de Cubatão
alterou seu humor.
Sorridente também estava a
prefeita de Cubatão, Márcia Rosa
que em seu discurso na cerimônia
de recepção ao presidente, lembrou a última vez que Lula esteve
na cidade, em 1996. “Quando Lula
disputava a presidência da República pela primeira vez, pensávamos na utopia de se colocar um
operário nesse cargo, e o presiden-

te nos ensinou que é de utopias
que se constrói o futuro”.
O presidente por sua vez não
poupou gentilezas à prefeita, cuidando ele mesmo de ajeitar o microfone para ela discursar.
Lula que visitou as obras da
Usina Termelétrica Euzébio Rocha, da Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), destacou o uso
social dos lucros do petróleo “que
serão aplicados na educação e no
combate à miséria no país”. Afirmou que não pretende comercializar petróleo cru nem fazer parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).
Muito à vontade, o presidente
ao tomar conhecimento da greve dos
trabalhadores das dezesseis empreiteiras que prestam serviços à RPBC,

Prefeita Márcia Rosa, presidente da RPBC José Sérgio de
Azevedo e presidente Lula
deu um recado à direção da refinaria:
pressionar as empreiteiras por uma
contrapartida melhor.
O recado do presidente que
declarou total apoio ao comparti-

lhamento para uso civil do aeroporto da Base Aérea de Santos
(Guarujá) e instalação de um estaleiro em Cubatão, foi repassado e
acatado.

Carlos Pinto

Arouca: a princesa de Portugal
“Porque eu sou do tamanho do que vejo
e não do tamanho da minha altura”
(Fernando Pessoa)
Creio que Fernando Pessoa escreveu esta
frase que utilizo na abertura deste comentário, após visitar a Vila de Arouca. É um presépio plantado no sopé da Serra do Freita, tendo ao seu redor as serras da Laja e Montemuro. Tem uma história milenar e está situada na
Grande Área Metropolitana do Porto, da qual
dista em torno de cinqüenta quilômetros. A
esta mesma distância mais para o sul, vamos
encontrar Aveiro, a Veneza portuguesa com
seus canais e seus barqueiros, terra dos meus
antepassados.
Durante séculos sua atividade econômica esteve ligada especificamente à pecuária e
agricultura. Muito embora tais atividades ainda sejam predominantes, a Vila de Arouca atendeu a evolução natural do mundo e diversificou sua economia para a indústria, o comércio e a prestação de serviços. Turisticamente
falando, para quem vai a Portugal, é imperdível visita-la. É uma região paradisíaca, com
praias fluviais tranqüilas, paisagens deslumbrantes.
Além disso, Arouca guarda surpresas
históricas. Comecemos pelo Mosteiro de
Santa Maria de Arouca, cuja instalação e documentos apontam sua fundação para a primeira metade do século X. Em várias oportunidades foi uma região devastada pelos muçulmanos, e na mesma seqüência foi repovoada pelos cristãos. Como os demais mosteiros deste período, também serviu ao desbravamento da região e a extensão dos campos agrícolas, sendo de vital importância ao
desenvolvimento cultural dos povoados rurais da vizinhança.
O patrimônio geológico de Arouca e região se constituem sem sombra de dúvidas
em uma mais-valia de muita importância, que
necessita ser protegido e divulgado. Em função disso, em dezembro de 2005 surgiu a idéia
da criação do Geoparque Arouca, que recebeu de imediato o apoio e incentivo da Câmara Municipal. Em 6 de dezembro de 2007 a
realização de um seminário sobre o “Geoparque Arouca” marcou-se a criação oficial do
Geoparque enquanto realidade municipal.
Os trabalhos arqueológicos realizados em
Canelas e Castanheiras, já permitiram a edificação de um museu onde se encontram peças
com mais de 400 milhões de anos, no caso as
trilobites, e também as famosas pedras parideiras. Trata-se de uma visita imperdível, para
tantos quantos se interessam pela história do
planeta. Alem deste museu, Arouca mantém
no Mosteiro antes mencionado, um importante Museu de Arte Sacra, que será tema de um
próximo comentário.
* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

