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ORei do Futebol, Pelé, completou 70
anos de idade e, segundo o colu-

nista esportivo Sylvio Ruiz Massa (*), o
mundo fez festa. “Em qualquer parte do
planeta Terra alguém já ouviu falar em
Pelé; por isso, seu aniversário foi, com
certeza, comemorado no mundo inteiro”.

(*
*)
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Vida longa ao Rei
Nascido em 23 de outubro de 1940, na

cidade de Três Corações (MG), o quase
menino, Edson Arantes do Nascimento,
chegou ao Santos Futebol Clube em 1956
e projetou além terras e mares a arte do
futebol que passou a ter um símbolo: ele,
Pelé,Cidadão do Mundo.

Eleições 2010

Dilma x Serra

Neste domingo (31), a população brasileira decidirá entre o PT e o
PSDB. Nas urnas, o futuro do Brasil. Última página

São Vicente

Última página
Fernando Borges/Terra

 Helena Silva

Vai começar a maior festa do esporte
amador do Estado de São Paulo.
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Pelé, no início dos anos 60, na pensão da
Rua Oswaldo Cochrane (Embaré).

Em 30 de Outubro, a comemoração
do tradicional do Halloween
(Dia das Bruxas), tem sido
questionada em defesa do
resgate e da afirmação das
tradições brasileiras.
Assim, nesta data, o Grupo Orgone
(Av. Pinheiro Machado, 48, 3º andar,
Vila Mathias), tem programação
especial festejando o Dia do Saci.

Bruxa ou Saci

* Sylvio Ruiz, “O Verdadeiro” os 50 anos de
crônica esportivo, consolidou a amizade com
o Rei Pelé.
** O fotógrafo José Dias Herrera, falecido em
janeiro deste ano, deixou o maior acervo de
fotos do Rei,a quem começou a “clicar” desde
o primeiro dia no Santos F.C.

Parque Prainha
medo de novos deslizamentos

Última notícia
O arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, D. Geraldo
Majella anunciou a beatificação de Irmã Dulce pela
Congregação do Vaticano, em 27 de outubro.
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OPINIÃO

Falsas promessas de reforma tributária

Nas urnas,
o novo

presidente

Neste domingo (31), o brasileiro escolherá quem
comandará o futuro do Brasil, pelo menos, nos próxi-
mos quatro anos, se tudo continuar se desenvolvendo
normalmente no estado democrático, a certeza de que o
processo eleitoral no país precisa ser revisto.

    Estamos chegando ao dia 31, decisivo para esco-
lha do novo presidente e até agora,
a Justiça Eleitoral não definiu a si-
tuação dos candidatos a cargos me-
nores (deputados) que tiveram as
candidaturas impugnadas com base
na Lei da Ficha Limpa. Ou seja, o quadro eleitoral para
estes cargos ainda pode mudar.

    Neste segundo turno vamos eleger o novo presi-
dente, uma vez que nenhum dos postulantes ao cargo
não ultrapassou os 50% dos votos necessários. Os dois
mais votados: Dilma Rousseff (PT) obteve 47.651.434

(46,91%) e José Serra (PSDB), com 33.132.283 votos
(32,61%) disputam neste domingo (31), a preferência
do leitor.

A campanha eleitoral neste segundo turno, quando
Dilma e Serra se esmeram em acusações e se anulam
quando o tema é programa de governo, descamba para o

lugar comum.
A série de acusações entre os

dois candidatos, nivela a campanha
às questões pessoais, deixando as
propostas em segundo plano, des-

gostando os eleitores, cansados desse tipo de embate,
gerando expectativa ruim para o cenário político, que
poderá registrar a maior abstenção da história em  elei-
ções brasileiras.

Que o feriado prolongado não seja desculpa para o
eleitor engrossar as estatísticas de abstenção.

Em evento na Fiesp, o ministro da
Fazenda, Guido Mantega, tentou cri-
ar a expectativa de que a reforma tri-
butária poderia acontecer ainda em
2010, após as eleições, tendo como
ponto de partida a PEC 233/08, aque-
la que transforma seis impostos em
dois e que unifica a legislação do ICMS
no âmbito federal. Depois foi a vez de
Paulo Bernardo, ministro do Planeja-
mento, dizer em entrevista para a agên-
cia de notícias Reuters que no primei-
ro ano do próximo governo esse pro-
jeto deve ser aprovado, uma vez que
haverá um “cenário fiscal relativamen-
te favorável, com menor pressão de
gastos de pessoal após os reajustes
sucessivos promovidos pelo governo
Lula”.

No caso de Guido Mantega nin-
guém levou a sério a possibilidade de
qualquer mudança ocorrer ainda este
ano e foi desanimador o fato do minis-
tro propor um projeto que não equa-
ciona problemas como a sonegação,
os altos custos operacionais, a com-
plexidade e o elevado e desigual ônus
tributário imposto à classe média.

Quanto à declaração de Paulo Ber-

determinante para os constantes re-
mendos tributários em busca de recei-
ta adicional para a União e que torna-
ram um sistema que já era complexo e
de alto custo em algo ainda mais con-
fuso e mais caro.

Quanto à reforma tributária, ela
fracassou porque o governo não foi
capaz de articular ações no sentido de
encaminhar um projeto viável que aten-
desse as necessidades do país.

Manter as discussões da reforma
tributária em torno da PEC 233/08,
cuja essência é o projeto que se arras-
ta desde 1995 no Congresso, é seguir
fracassando na tentativa de impor ra-
cionalidade ao sistema tributário naci-
onal.

A única conclusão possível des-
sas manifestações ministeriais é que o
período eleitoral é sempre fértil em
promessas que jamais serão cumpri-
das.

nardo, chama atenção o argumento no
mínimo curioso de que a reforma tri-
butária ainda não tenha ocorrido por
conta dos gastos com o funcionalismo
público. Ademais, segundo ele, a ge-
nerosidade na concessão de reajustes
para os servidores no atual governo
será determinante para que uma nova
estrutura tributária possa ser imple-
mentada em 2011.

É estranho o raciocínio do minis-
tro do Planejamento. Qual a relação
entre a farra das despesas com pesso-
al no governo Lula e a reforma tributá-
ria? Cumpre dizer que, entre 2002 e
2009 o contingente de funcionários
públicos federais cresceu em termos
líquidos (ingressos menos afastamen-
tos) em mais de 67 mil pessoas e a
média salarial de um servidor do Exe-
cutivo Federal que equivalia a 3,6 ve-
zes a de um trabalhador do setor pri-
vado passou para 6 vezes. Mesmo
com a atual gestão tendo elevado os
gastos com os servidores em 44,5%
em termos reais (acima da inflação),
até o ano passado, tal fato não impli-
cou em melhorias significativas em
serviços públicos como educação, saú-
de e segurança, por exemplo.

A realidade é que a elevação das
despesas com pessoal foi um item

* Marcos Cintra é doutor em Econo-
mia pela Universidade Harvard (EUA),
professor titular e vice-presidente da
Fundação Getulio Vargas. É secretário
municipal do Trabalho e Desenvolvi-
mento Econômico de São Paulo. É
autor da proposta do Imposto Único.

www.marcoscintra.org
mcintra@marcoscintra.org

Inúmeras são as reclamações por
conta da dificuldade para pagar a con-
ta de luz em Santos. Faltam postos
de recebimento e a orientação dada
pela CPFL Piratininga sobre a locali-
zação dos estabelecimentos aptos a
receber o pagamento não é acessível
a todos.

No rodapé da conta, a informa-
ção: Pague esta conta no credenciado
CPFL mais perto de você  e na

Faleceu no último dia 26, o sena-
dor Romeu Tuma (PTB). Interna-
do durante a  campanha eleito-
ral, no início de setembro com
quadro de insuficiência renal e
respiratória, o senador tinha 79
anos. O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva decretou luto ofici-
al por três dias.
Troca
Wellington Borges é o novo se-
cretário de Cultura de Cubatão.
Ele é o terceiro da pasta na admi-
nistração Márcia Rosa (PT). Ele
substituiu Patrícia Campinas.
Tá danado
É corrente em Cubatão que a sa-
ída de Patrícia Campinas,  da Se-
cretaria de Cultura de Cubatão,
foi em decorrência de desencon-
tros de opiniões sobre o  mega
evento “Cubatão Danado de
Bom” que será realizado em no-
vembro, em homenagem à cultu-
ra nordestina.
Nova Mesa
Está tudo certo para a consoli-
dação da nova Mesa Diretora da
Câmara de Santos. Presidente,
Manoel Constantino (PMDB); 1º
vice, Sadao Nakai (PSDB); 2º
vice, Adilson Júnior (PT); 1º se-
cretário, Benedito Furtado (PSB)
e 2º secretário, Marcelo Del Bos-
co (PPS).
Prudência
Apesar de contar com apoio da
maioria dos colegas, Manoel
Constantino é reticente ao falar
de sua eleição para a Mesa, ale-
gando que tem planos,  mas,  co-
nhecedor das surpresas nada
agradáveis as quais  esse tipo
de eleição está sujeita na Casa,
prefere o silêncio, o que não o
impede de planejar o futuro.
Com o Papa
Constantino, atual líder do go-
verno na Câmara já esteve com o
prefeito Papa (PMDB)  conver-
sando sobre  as mudanças ne-
cessárias ao entorno da nova
sede da Câmara ) (Castelinho,
antiga sede do Corpo de Bom-
beiros) na Vila Nova. Conhecida
pela presença de usuários de
drogas e ponto de prostituição,
a área segundo o vereador, rece-
berá da Prefeitura atenção espe-
cial.
Dengue
O vereador santista Odair Gon-
zalez (PR) preocupado com a
possibilidade de novas epidemi-
as de dengue, apresentou Proje-
to de Lei que incentiva o cultivo
da citronela, planta que funcio-

CPFL dificulta a vida do usuário
sequência três endereços. O corre que
nem sempre isso é possível. Muitas
pessoas, especialmente idosos, não
leem a informação e não conseguem
efetuar o pagamento em qualquer agên-
cia bancária. O descredenciamento das
casas lotéricas piorou a situação.

Após receber em seu gabinete,
várias reclamações, o vereador Antô-
nio Carlos Banha Joaquim (PMDB)
sugeriu à CPFL a ampliação de pos-

tos de fácil acesso, sugerindo farmáci-
as, padarias e supermercados. A em-
presa que credencia apenas  49 pos-
tos comerciais na região, somente a
partir de ontem (27), passou em sua
sede, a receber pagamentos,medida que
segundo o vereador, não alivia muito a
situação dos usuários.

Em Santos, a CPFL fica na Praça
dos Andradas, 31,e atende de segunda
a sexta-feira, das 9h às 15h.

na como repelente ao Aedes ae-
gypit, mosquito transmissor da
dengue.
Ameaça
Em São Vicente, os possíveis
candidatos à sucessão do pre-
feito Tércio Garcia (PSB) co-
meçam a se preocupar ante a
possibilidade do deputado fe-
deral Márcio França (PSB) en-
trar na disputa. O boato na Ci-
dade é o de que França, desis-
tiria, temporariamente,  de suas
pretensões no Governo Fede-
ral, caso Serra seja eleito pre-
sidente.
Sem comemorar
Até o fechamento desta edição,
os deputados Beto Mansur (PP,
federal) e Luciano Batista (PSB,
estadual) que tiveram suas can-
didaturas indeferidas com base
na Lei da Ficha Limpa, continua-
vam à espera da decisão do Su-
premo Tribunal Federal. Desde
o início do processo, Mansur,
que teve 66.397 votos e Batista,
52.300,  confiam no retorno aos
cargos.
Reprise
O deputado Luciano Batista, em
2006, passou pela mesma situa-
ção, e a decisão do STF só acon-
teceu ao final da terceira semana
após a eleição (por esta época).
Na ocasião a decisão lhe foi fa-
vorável.
Expectativa
Não são poucos os professores
que esperam que o governador
eleito, Geraldo Alckmin (PSDB),
reveja a situação da categoria,
desde o “vale cochinha” a salá-
rios, passando pelo calvário das
atribuições de aulas.
Silêncio
Tem gente estranhando o silên-
cio em torno do ex-prefeito de
Praia Grande, Alberto Mourão
(PSDB), que concorreu a uma
vaga na Câmara Federal (obteve
104.433 votos). Não eleito, dizem
que Mourão voltará suas aten-
ções para a Prefeitura
Asteróides
O vereador santista José Lasca-
ne (PSDB), teve aprovado Proje-
to de Lei que determina a colo-
cação de cartazes em academias
e similares, alertando sobre os
malefícios do uso de anabolizan-
tes e asteróides. Como despor-
tista e professor, o vereador co-
memorou a aprovação do PL.
Poucos sabem, mas Lascane foi
por muitos anos, técnico do
Campos Melo F.C.
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Santos

A todo vapor, os preparativos
para o Clubinho de Férias da 4ª
Companhia da PM do 21º BPM/I,
em Cubatão, que no próximo dia 2
de novembro completa 25 anos.
As 750 crianças, de 5 a 10 anos,
inscritas no concorrido evento,
ganharam vaga no o passaporte
para férias inesquecíveis.

 O objetivo do Clubinho de
Férias, coordenado pelo Cabo PM
Salomé, soldado PM Alessandra

Construído na administração
de Sylvio Fernandes Lopes, em
1967, o Monumento dos Tambo-
res, marco divisório dos municípi-
os de Santos e São Vicente, locali-
zado na Av. Nossa Senhora de
Fátima (Zona Noroeste) junto à Av.
Antônio Emmerich (SV), apesar de
sua grande importância e visibili-
dade, encontra-se abandonado.

Preocupado com  o aspecto
lamentável ostentado pelo monu-
mento, uma referência para a Re-
gião, o vereador santista Manoel
Constantino (PMDB) , solicitou ao
prefeito João Paulo Tavares Papa
estudos visando a  reforma do
equipamento, sugerindo, inclusi-
ve a possibilidade de parceria com
a Prefeitura de São Vicente.

“Os tambores”, como o monu-
mento é chamado pela população
dos dois municípios, lembra o ve-
reador, é obra dos arquitetos Ubi-
rajara Ribeiro e Walter Maffei, cons-
truído em concreto, complementa-
do por tambores que, além de sina-
lizar os limites entre as duas cida-
des, indicam os pontos cardeais.

Marco abandonadoClubinho da PM, passaporte
para férias inesquecíveis

São Vicente

Cubatão

e com participação do 3º Sargento
Reformado PM Prates, é proporci-
onar a socialização das crianças,
resgate e fortalecimento da auto-
estima, bem como noções de ci-
vismo, segurança, responsabilida-
de, disciplina, companheirismo e
cidadania através de recreação, es-
porte, lazer, cultura, passeios e
várias atividades, visando a pre-
venção à ociosidade, exploração,
violência e opressão.

Entre os inscritos estão, tam-
bém, monitores voluntários com
idade mínima de 15 anos.

O Clubinho de Férias da PM
em Cubatão será realizado de  3 a
28 de janeiro/2011, com novidades
na lista de passeios, que incluirá
visita ao Zoológico (SP) e o tão
esperado acampamento será am-
pliado para três noites e quatro
dias, na cidade de Itapetininga, in-
terior de  São Paulo.

Trezentos e cinquenta e cin-
co estudantes de 5º ao 9º ano do
Ensino Fundamental, entre eles
quarenta e cinco de Praia Grande
e São Vicente (EE Oswaldo Luiz
Sanches Toschi e EMEF Profª
Laura Filgueira, respectivamente)
assumiram a função de deputa-
do federal e, na Câmara em Brasí-
lia, participaram de uma sessão

Política se aprende na escola?

 Helena Silva

simulada no plenário Ulysses
Guimarães, no último dia 21.

Os deputados mirins foram
recebidos pelo deputado fede-
ral Márcio França (PSB) que
participou da sessão simulada.
Após análise dos projetos
apresentados é possível con-
cluir que política também se
aprende na escola.

Deputado Márcio França recepcionou
os “coleguinhas”

 Divulgação
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Eleição no Sinpro-Santos
Nos dias 23, 24 e 25 de novembro, acon-

tece a eleição para renovação da diretoria
do Sindicato.

Pedimos aos nossos Associados que
venham votar. Teremos uma urna fixa na sede (Av.

Ana Costa, 145) e duas urnas volantes para buscar seu voto.
O Sindicato, na pessoa de seu presidente Professor Ilde-

fonso Paz Dias, agradece antecipadamente a compreensão dos
Professores em fazer parte desta Entidade, para continuar firme
e forte lutando pelos seus direitos.

Os presidentes Everandi Cyrino (Sindaport), Valdir Pestana
(Rodoviários), Paschoal e Robson Apolinário (Sintraport)

Ao completar 22 anos de fundação,
o Departamento de Aposentados, Pen-
sionistas e Idosos do Sindicato dos Tra-
balhadores em Transportes Rodoviári-
os de Santos e Região, reuniu em con-
corrido café da manhã, associados, tra-
balhadores da ativa, funcionários e con-
vidados, entre eles, vários sindicalista.

Na ocasião, o presidente do departa-
mento, JoãoTeixeira Pascoal, conclamou
a todos os aposentados para que partici-
pem das lutas trabalhistas, ressaltando a
união para a aprovação do PL 4434/08,
de autoria do senador Paulo Paim, que
trata de reposições e aposentadorias, bem
como pelo adendo do deputado federal
Márcio França (PSB), que prevê 5% do
pré-sal para a reposição das perdas nas
aposentadorias e pensões.

O evento foi realizado no último
dia 22 de outubro, data da fundação do
Departamento, na sede do Sindicato.

Aposentados presentes nas lutas trabalhistas

Servidor Público ganha feriado prolongado

Um dos grupos de servidores homenageados em Cubatão

Ismael Pereira

Paulo Passos

Luiz Guarnieri

Neste ano, a mais longa greve do Judiciário paulista

Hoje, quinta-feira (28), Dia do
Servidor Público, o presente garanti-
do para a maioria dos funcionários
públicos, é o feriado prolongado, a
partir desta data até  2 de novembro.

Neste ano, os funcionários do ju-
diciário paulista deram uma demons-
tração de união. Sustentaram uma gre-
ve por 127 dias, na busca de melhori-
as salariais. A paralisação prejudicou
o funcionamento do Judiciário, mas
chamou a atenção dos governantes
sobre a força de uma categoria e expôs
as mazelas desse poder.

Sindicato denuncia Prefeitura
Enquanto grande parte da catego-

ria aproveitará a semana de folga para
descansar, outros permanecerão aten-

tos, trabalhando para solucionar jun-
to às Administrações, situações das
mais variadas.

 A  presidente do Sindicato dos
Funcionários Públicos da Prefeitura
Municipal de Guarujá, Márcia Rute
Daniel Augusto, por exemplo, está
preocupada com a omissão de paga-
mento do seguro por parte da Prefei-
tura.

 A sindicalista denunciou que men-
salmente a Administração exclui de-
terminado número de trabalhadores do
pagamento referente ao seguro “E esta
não é a primeira vez que isso aconte-
ce. A exclusão aleatória de funcionári-
os da lista mensal do seguro parece
roleta russa. Uma funcionária faleceu

exatamente no mês em que foi excluí-
da da lista pela administração munici-
pal. A corretora foi generosa cobrindo
parte do seguro. E o restante?”

Homenagem - Em Cubatão, a
programação comemorativa teve iní-
cio no último dia 22, com a homena-
gem prestada pela Prefeitura aos ser-
vidores que completaram 10, 20, 30 e
40 anos de serviço e funcionários apo-
sentados. Nesta quinta (28), acontece
a tradicional Festa dos Servidores no
Parque Anilinas, a partir das 12h. Na
cidade, foi decretado ponto facultati-
vo a partir do meio-dia.

Sonho vira realidade
Em Santos o lançamento do Pro-

grama Habitacional Sindest , segundo
o presidente deste sindicato, Fábio
Pimentel, “foi um presente que resga-
tou antigo sonho da categoria, ter casa
própria” O terreno já foi adquirido no
bairro do Saboó .

E para comemorar a data, o Sin-
dest programou para amanhã (29), na
Associação Atlética dos Portuários, a
I Edição Boi no Rolete.

Medidas - O prefeito Papa
(PMDB) anunciou medidas de inte-
resse dos servidores: não haverá mais
parcelamento de salários, serão pagos

(integral) a cada dia 15; será elaborado
novo estatuto da categoria; implanta-
ção de plano de carreira e as monito-
ras de creches, caso a Câmara aprove,
passarão a receber como professores.

Workshops e atividades esportivas
fazem parte da programação da Prefei-
tura com esclarecimento dúvidas sobre
benefícios e direitos, aposentadorias e
Capep. O encerramento das atividades
será dia 5 de novembro, no Clube Sírio
Libanês, com o Baile do Servidor, ani-

mado pela Banda New Zago. Ingresso:
um brinquedo novo destinado ao Fun-
do Social de Solidariedade (FSS), que
deve ser trocado das 9 às 17h, na sede
do FSS (Av. Conselheiro Nébias, 388)
e na Secult (Av. Pinheiro Machado, 48,
Vila Mathias.

Em Praia Grande, o ponto facul-
tativo será dia 1º de novembro, As-
sim, nesta quinta-feira, com base no
Decreto nº4791/10, o funcionalismo
trabalha normalmente.

Será realizado em 9 e 10 de
novembro o III Encontro de Polí-
ticas Públicas para Crianças e
Adolescentes Convivendo com
HIV/AIDS – Região Sudeste –
Resposta e Soluções”, no Palá-
cio das Artes em Praia Grande.

Promovido pela ASPPE-As-
sociação Santista de Pesquisa,
Prevenção e Educação em parce-
ria com o Departamento de DST/
AIDS e Hepatite do Ministério da
Sáude, terá início às 8h30, com
palestras e discussões sobre os

Crianças convivendo com HIV/AIDS
problemas causados pela doen-
ça, entre eles, a necessidade
constante de comparecer aos
serviços de saúde e a incerteza
com a situação de soropositivi-
dade , bem como  a adesão aos
medicamentos retrovirais são al-
gumas das dificuldades destas
crianças e adolescentes e dos
cuidadores.

Mais informações nos sites www.
asppe.org e www.politicapublica.
org. O Palácio das Artes fica na Av.
Costa e Silva, 1600, Boqueirão.
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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.

Informe-se sobre
o PLR

Dia 15 de outubro, Dia do
Professor, lembramos também
que foi o dia do pagamento do
PLR (participação nos lucros ou
resultados) ou Abono Especial.

Voltamos a falar que está na
Convenção Coletiva dos Pro-
fessores, é direito!

A porcentagem é de 21%
(vinte e um por cento) calcula-
da sobre o seu salário mensal
bruto.

Quem não recebeu procure o
Sindicato de segunda a sexta-fei-
ra, no horário das 9h às 12h. Tire
suas dúvidas com nosso advo-
gado de plantão ou ligue para
3234-1071 ou 3234-9892.

Procure o Sindicato e retire
o livreto da Convenção Ensino
Básico/Ensino Superior/Sesi e
Senai ou acesse www.
sinprosantos.com.br

Denúncia
Há anos a Prefeitura de San-

tos não troca a areia do
playground do parquinho locali-
zado na Quadra C, Rua 5, na Vila
Vitória, Morro da Nova Cintra, ex-
pondo as crianças, que frequen-
tam o local, a doenças causadas
pela possível contaminação da
área. A denúncia é do vereador
santista Arlindo Barros, que soli-
citou a realização de exame no
citado material, pois além da
constante presença de cães no
local, acredita que, à noite, ratos
também circulam por aquela área.

Aos 18 anos, Ana Marcela Cu-
nha (foto), nadadora da Universi-
dade Santa Cecília, sagrou-se cam-
peã mundial de maratonas aquáti-
cas. O título foi conquistado no
último dia 23, quando ficou em 3º
lugar na prova de praia do Emirado
de Fujairah, nos Emirados Árabes
Unidos. Com essa classificação, a
atleta totalizou 142 pontos, ratifi-
cando os excelentes resultados
obtidos ao longo das oito provas
realizadas no Brasil, México, Por-
tugal, Argentina, China e Canadá e
nos Emirados Árabes, sob a orien-
tação do  técnico Márcio Latuf.

Nadadora da
Unisanta é

campeã mundial
de maratonas

Divulgação/Unisanta

Já está em funcionamento, na
rede municipal de ensino de Praia
Grande, a Residência Pedagógica,
uma forma inovadora de capacita-
ção dos futuros professores.

O programa, que prevê um es-
tágio diferenciado para os estu-
dantes de Pedagogia através de
parcerias entre universidades e
escolas municipais, tem por obje-
tivo, segundo a secretária de Edu-
cação do Município, Maura Ligia
Costa Russo, preparar de forma
mais eficaz os novos professores
para o trabalho e para a realidade
da rede pública.

“Quando recebemos um novo
professor, percebemos que não
tem formação adequada para en-
frentar uma sala de aula heterogê-
nea como temos na escola públi-
ca. A forma que encontramos para
prepará-lo para esta realidade é a

Praia Grande tem residência pedagógica

Secretária Maura Russo fala
sobre os residentes

capacitação através de um está-
gio eficiente, que é a residência
pedagógica, muito diferente do
estágio tradicional”.

A secretária explica que atual-
mente os estagiários são meros ob-
servadores.

“Na residência pedagógica
são recebidos como integrantes da
escola, participando do dia a dia e
auxiliando na busca de soluções
para os problemas enfrentados em
sala de aula, sob a orientação do
professor-tutor. Apesar disso, não
assumem a função do professor”.

Numa parceria da Secretaria de
Educação com as universidades
de Praia Grande (Fais, Unisa e Alfa)
a prefeitura está implantando a
Residência Pedagógica, inicial-
mente em catorze escolas

Os estudantes de Pedagogia
atuaram nas classes de 1º ao 5º

Divulgação/PMPG

A vereadora santista, recém-
eleita deputada estadual com
90.361 votos, Telma de Souza, é
uma das  mais novas mestres em
Saúde Pública pela Universidade
Católica de Santos. Ela defendeu
a tese “Conquistas da Implanta-
ção do SUS no Município de San-
tos/SP (1989-1996): Desafios de
uma Experiência Pioneira”.

Além do conhecimento acadê-
mico sobre o tema, Telma viven-
ciou as transformações na área da
Saúde, na época em quem o muni-
cípio foi administrado pelo PT, pe-
ríodo esse iniciado por ela, depois
seguido pelo médico David Capis-
trano (falecido).

Por ter sido partícipe das mu-
danças, Telma desenvolveu sua
narrativa colocando-se na tercei-
ra pessoa para falar sobre o início
do SUS no município, inaugura-
ção das policlínicas e, entre ou-
tras ações, a luta contra a Aids.

Momento inesquecível após defesa da tese, Telma recebe o abraço
do Dr. Irineu Francisco Barreto Jr., um dos integrantes da mesa
examinadora, que contou ainda com as doutoras Amélia Cohn

(orientadora) e Rosa Maria Ferreiro Pinto

Vitor Gomes

Mestres no Legislativo Santista

Muitos desafios
para o Comad

O psicólogo Eustázio Alves
Pereira (foto) foi reconduzido à
presidência do Comad – Conse-
lho Municipal de Políticas so-
bre Tabaco, Álcool e Outras
Drogas.

A nova composição do órgão
para o biênio 2010/2012, formada
por 29 representantes de secreta-
rias municipais, universidades,
Polícia Federal e Conselho da Ju-
ventude tem muitos desafios, pois
é crescente o número de usuários
de drogas (lícitas e ilícitas) na Ci-
dade, reflexo do que ocorre nos
grandes centros urbanos.

Segundo o presidente do
Comad,o trabalho de prevenção
e enfrentamento às drogas em
Santos terá três focos: estudos
e pesquisas, atendimento espe-
cializado de usuários de drogas
em vias públicas e projeto de-
senvolvido nas escolas em par-
ceria com a Seduc.

Arquivo EA

ano e na gestão escolar; os re-
sidentes de  cursos de Letras
atuam com professores de Lín-
gua Portuguesa nas classes do
6º ao 9º ano.

Na Câmara de Santos, dois
vereadores têm o título de Mes-
tre: Braz Antunes Neto, especia-

lista e mestre em Ortodontia e,
agora, Telma de Souza em Saúde
Pública.
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Espaço Astral

Silvia Helena

SIGNO DO MÊS
ESCORPIÃO

23 de outubro a 22 de novembro

Elemento: Água
Planeta regente: Marte (Plutão)

Nas Bancas

Teatro

Este signo representa uma
fase de morte e transformação,
que deverá ser intensamente vi-
venciada, para dar lugar à última
etapa do ciclo. O seu tema, mui-
tas vezes mal entendido, é a mu-
dança profunda e definitiva. Esta
mudança é quase sempre temida

e evitada a todo o custo: só acon-
tece após demorada luta, e por
vezes, com crises e mudanças ex-
tremamente fortes.

Neste segundo signo de Água,
a vivência dos sentimentos é in-
tensa, profunda e, muitas vezes,
inconsciente.

Os nativos de Escorpião têm
carisma, poder de sedução e capa-
cidade para descobrir as motivações
ocultas nos outros. Numa primeira
fase, estas capacidades podem ser
usadas de forma defensiva e algo
manipulador, tendo em vista a pre-
servação emocional. Quando se

atinge certa maturidade interior, es-
tas características tornam-se os prin-
cipais auxiliares da transformação.

Quando o Escorpião compre-
ende que não tem de estar sempre
na defensiva, inicia a verdadeira
descoberta de si mesmo: um ser
em permanente mudança.

 Escorpião tem como regente
o mesmo planeta que rege Aries:
Marte, planeta do guerreiro, da
ação e da luta. Assim, o escorpi-
ano é levado a confrontar e a
transformar os seus demônios in-
teriores. Na atualidade, a sua re-
gência é Plutão.

Corra à
banca mais
próxima que
ainda há
tempo para
a d q u i r i r
Casa Cláu-
dia de outu-
bro. Imperdí-
vel com móveis coloridos, dicas
sensacionais para quem mora em
apartamento pequeno e muito mais
para morar bem. Imperdível tam-
bém a edição de aniversário da Re-

vista Cláu-
dia; são 59
anos de rein-
venção men-
sal acompa-
nhando o
crescimento
e o amadure-
cimento de

uma geração de leitores.
Em Super Interessante, tudo

sobre o significado dos sonhos, a
verdade sobre as vitaminas e
como será o fim do mundo; Pense
Leve, em edição de aniversário, en-
sina como manter o cérebro joven-
zinho. Os segredos do Chile, in-
clusive o encanto do Deserto do
Atacama, estão em Viagem e Tu-
rismo; VIP traz, na capa, Milena
Toscano, a
veterinária
Manue la ,
de Ara-
guaia, a no-
vela das 6
da Globo, e
entre mui-
tos especi-
ais, uma en-
trevista com Mark Zuckerberg, o
jovem bilionário criador do face-
book. Todas nas bancas a sua es-
pera e na Redação por cortesia da
Dimare S.A.

Está tudo pronto para come-
çar o I Festival de Cultura Nor-
destina “Cubatão Danado de
Bom”, megaevento que a Prefei-
tura do Município espera rece-
ber cem mil pessoas nos quatro
dias – de 4 a 7 de novembro – de
música, gastronomia e cultura
nordestina que acontecerá no
Kartódromo Municipal .

Com a presença de artistas
como Banda Calypso, Elba Rama-
lho, Alceu Valença e Banda Cheiro
de Amor, o evento deve atrair pes-
soas de toda a região  e de várias
cidades de São Paulo, razão pela
qual forte esquema de segurança,
envolvendo as Polícias Civil e Mi-
litar, além de 140 homens da segu-

rança particular da prefeitura,  foi
acionado para atuar dentro do Kar-
tódromo e nos arredores.

Os ingressos (R$ 5,00) para
o evento estão sendo vendidos
em dezoito pontos espalhados
por Cubatão e região. Estudan-
tes e moradores de Cubatão que
adquirirem ingressos no muni-
cípio pagam meia-entrada (R$
2,50). No município, o principal
ponto de venda está situado em
frente ao Parque Anilinas, na en-
trada da Av. Nove de Abril.

O Kartódromo fica na Rua
Embaixador Pedro de Toledo
(atrás da Prefeitura) e a progra-
mação nos dias 4 e 5  começa às
18h e nos dias 6 e 7, às 12 h.

Cubatão Danado de Bom

Festival homenageia Toninho Dantas
A 8ª edição do Fecastre- Festi-

val de Cenas da Casa Três de Ar-
tes, em Guarujá, reunindo 31 gru-
pos teatrais da região e um da cida-
de de Lorena está sendo realizado
no Teatro Procópio Ferreira (Av. D,
Pedro II, 350, Enseada), com apre-
sentações diárias a partir das 19h30.

O festival homenageia (in me-
moriun) o agitador cultural To-
ninho Dantas (foto), falecido em
14 de maio deste ano.  Filho de
Guarujá (nasceu em Vicente de
Carvalho), Toninho, criador do
Curta Santos (festival de filmes
curta metragem), foi diretor da Fe-
deração Santista de Teatro Ama-
dor e, segundo os organizadores,
um exemplo a ser seguido na fo-
mentação cultural.

Organizado pela Casa Três de
Artes sob a responsabilidade
Marcelo Wallez e Kadu Veríssimo,
o festival prossegue até 2 de no-
vembro.  Ingresso a R$ 5,00 na bi-
lheteria do teatro.  No encerramen-
to, a entrega de prêmios aos ven-
cedores. Mais informações pelo
telefone 3387-8089.

XIII FESTEC
De 1º a 15 de novembro, acon-

tece em Cubatão o XIII Festec –
Festival de Teatro de Cubatão cujo
tema deste ano será “Teatro sem

fronteira”. Os espetáculos serão
realizados no Bloco Cultural, Tea-
tro do Kaos e em espaços alterna-
tivos, como Esplanada do Paço
Municipal e praças.  As monta-
gens divididas em duas categori-
as:  adulto e infantil/infanto juve-
nil concorrem aos prêmios de R$
1.500,00 (1º lugar), R$ 1.000,00 (2º)
e R$ 700,00 para o 3º classificado.
Informações pelo endereço
contatofestac@gmail.com ou pelo
telefone 3362-0850.

FESTES em Santos
Dando prosseguimento ao

Festes - Festival de Teatro dos
Estudantes de Santos Paschoal
Carlos Magno, nesta quinta-feira
(28), no às 10h, no Teatro Munici-
pal Braz Cubas, o espetáculo “O

remédio do Rei”, encenado pela
Cia Teatral Arueiras do Brasil (con-
vidado); na mostra competitiva, às
14, o Colégio Objetivo Santos
apresenta “Dona Joaninha em
três atos” e às 20h, “Romão e Ju-
linha” pelo grupo do COC Novo
Mundo (Praia Grande).

Encerrando o festival amanhã
(29), também no “Braz Cubas”, às

10h, o Temetal (convidado) apre-
senta “Ploc- A borboleta mais
linda que já vi” e às 20h, Cerimô-
nia de  Premiação.

O Festes, neste ano homena-
geia (in memorian) a atriz santista
Margarida Rey que integrou im-
portantes companhias teatrais
nos anos 50 e 60.

Contando com a participação
de núcleos teatrais de 18 escolas,
teve início no último dia 18 com
mostras competitivas, espetáculos
convidados, palestras e workshop
nos Teatros Guarany e Municipal.
O evento criado em 1958 pelo dra-
maturgo e diplomata Paschoal
Carlos Magno foi interrompido no
auge da ditadura militar em 1964,
sendo reeditado somente em 2006
pela Secretaria Municipal de Cul-
tura de Santos em 2006, em come-
moração ao centenário de nasci-
mento de seu criador.

Divulgação
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Inaugurada na noite de ontem
(27), a Arena Santos, complexo
esportivo construído pela Prefei-
tura na Avenida Rangel Pestana,
184, Vila Mathias, com capacida-
de para cinco mil pessoas, abriga-
rá as competições e a cerimônia
de encerramento de uma das mai-
ores e tradicionais festas esporti-
vas do Estado de São Paulo: os
Jogos Abertos do Interior  (Jais),
que será realizado de 4 a 14 de
novembro na Cidade.

Reunindo cerca de 15 mil atle-
tas de 220municípios de São Pau-
lo, a 74ª edição dos Jogos Abertos
do Interior é considerado o maior
evento poliesportivo amador do
País e a Arena Santos, construída
dentro de moderno conceito espor-
tivo e com dispositivos de tecno-
logia de ponta, após o evento  se-
diará o segundo Cais – Centro de
Atividades Integradas de Santos.

A arena dispõe de acessos a
portadores de necessidades espe-
ciais, cobertura com proteção ter-
moacústica, quadra do tipo flutu-
ante, com piso reforçado para o
amortecimento do impacto de sal-
tos e quedas dos atletas, dois pal-
cos retráteis, seis elevadores, es-
tacionamento no subsolo do gi-

Jogos Abertos do Interior

Arena Santos, modernidade e conforto na área esportiva

Anderson Bianchi/Secom/PMS

násio, alojamentos para delega-
ções, salas climatizadas e equipa-
das para aulas e treinos de ginás-
tica, musculação e artes marciais e
diversos outros setores, dispon-
do de sistema de som e câmeras
de monitoramento de segurança.

A Arena Santos, construída pela
parceria da Prefeitura de Santos e
Governo do Estado de São Paulo,
teve investimento de R$ 17, 8 mi-
lhões; os Jais são promovidos pela
Caixa Econômica Federal em parce-
ria com a Prefeitura da Cidade, Se-
cretaria de Estado de Esportes, La-
zer e Turismo, com apoio da Sabesp
e Universidade Santa Cecília.

Início – A rodada inaugural
dos Jais, no dia 4 começa às 8h.
com ciclismo (prova de velocida-
de em circuito armado na Av. Bar-
tolomeu de Gusmão, entre os ca-
nais 5 e 6); judô (Ginásio do Sesc);
natação PCD (Pessoas com Defi-
ciência), na piscina olímpica da
Unisanta; ginástica rítmica (giná-
sio de esportes do Cais-Colégio
Santista).

A programação completa pode
ser conferida no site
www.santos.sp.gov.br/jogosabertos

Cartilha - Alunos da rede Mu-
nicipal de Ensino receberam revista

educativa sobre os jogos. Foram
distribuídos pela Seduc - Secreta-
ria de Educação de Santos, 24 mil
exemplares em duas versões, para
alunos de 1ª a 5ª série e para alu-
nos de 6ª a 9ª série do Ensino Fun-
damental.

Aulas- Em função dos Jais não
haverá aula nas escolas munici-
pais de Santos no período de 3 a
15 de novembro. A direção das uni-
dades de ensino manterão plan-
tão diário das 8 às 17h. Cinquenta
e quatro escolas funcionarão
como aloja-
mento.

Creches –
No período de
3 a 12 de no-
vembro, qua-
tro escolas
func iona rão
para atender
310 crianças
de zero a cin-
co anos, das 7
às 17h45. São
Elas: Irmã Ma-
ria Doloes,
Lydia Federici,
Sandra Cristi-
na e Luiz Lo-
pes.

Completar 105 anos é um grande feito; com saúde e boa memória, é um grande
desafio. Cercado de familiares e muitos amigos, o professor Benvindo Alves

comemorou aniversário, em noite memorável, quando recebeu admiradores, filhos e
netos de ex-alunos, alguns vindos de outros Estados.

Natural de Caeté, na Bahia, residindo em Santos desde 1961, professor Benvindo,
viúvo, quatro filhos, onze netos, 17 bisnetos e seis trinetos, nasceu em 21 de setem-
bro de 1905. Na festa em comemoração ao seu aniversário ele, que foi colaborador das
revistas O Cruzeiro, A Cigarra e outras, surpreendeu aos presentes com um livreto
contando, passo a passo, como chegou aos 105 anos, lembrando a todos que “vale
mais uma boa risada para a saúde do que remédio de farmácia”.

Helena Silva

Cercada de amigos,
a empresária Irana
Botene comemorou

um ano da loja
Conceito, endereço
da moda instalado
na Azevedo Sodré,

45, no Gonzaga.
A festa, com show
da Banda Carlos

Bronson, foi na
Bikkini Santista,

no Centro
Histórico de

Santos.

Recordando férias na
Alemanha, a dentista Rosane
Fuchs e sua tia anfitriã, Frieda
Erlach, em um Biergarten
(Jardim da Cerveja),
saboreando em copo de um
litro, a bebida preferida dos
alemães.

* Há mais de mês, o vereador santista Manoel Constantino vive com largo sorriso
no rosto. Parece que nada abala seu bom humor. O responsável por isso chama-se
André, filho da Giane e do Duda. Neto do vereador, André nasceu em 13 de setem-
bro, roubando a cena na família Constantino, cujo patriarca não cabe em si de
contentamento.

Patrick Fuchs

Fabiano Andrade

* No domingo (31), a
partir das 17h, na

Typografia Brasil (Rua
XV de Novembro, 145,
no Centro Histórico de

Santos, tem o
halloween da escola

de inglês CNA,
voltado para o público

de 12 a 16 anos, o
“Halloween – A hora

dos brinquedos
CNA”, com a banda Di
Clock e com o DJ Nall.

Os organizadores
avisam: “não será
vendida bebida

alcoólica”.
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Carlos Pinto

* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

ELEIÇÕES

Histórias e lendas dos
campos e cidades

Nossa literatura é farta em lendas e histórias que nos
foram legadas por nossos antepassados. Criações saí-
das dos corações e mentes de gente humilde, por vezes
sem qualquer escolaridade, mas que atravessam os sé-
culos alimentando a alma dos que realmente compreen-
dem e amam a cultura popular. Assim é com o folclore,
que herdamos dos colonizadores e dos escravos trazi-
dos para ser a  força motriz de nossa agricultura.

No entanto essas histórias e lendas que vêm dos
campos e também das cidades, não agradam aos cora-
ções conservadores, aos que se acham donos da verda-
de, que entendem a cultura de forma fascista.

Para esses, Wagner, o compositor favorito de Hitler é o
maior do mundo. Folclore, dança de rua, hip-hop, samba
de raiz e outras manifestações nascidas das camadas semi-
alfabetizadas, deviam ser extirpadas do seio da terra.

O que vale, é aquilo que eles acham que entendem,
valorizando a cultura de alem mar em detrimento das pro-
duções que tratam de assuntos relacionados com nossa
Pátria.

Dentro dessa visão tacanha, caolha, sobre a cultura,
para eles, tudo que é importado é bom.

O cinema nacional é pobre, o teatro uma mediocrida-
de, a dança não chega aos pés do Bolshoi, e por aí afora.
São especialistas em criticar os que trabalham, porque
eles mesmos, não dão um dia a ninguém. Não produzem
nada e mal formulam uma única frase que o povo possa
entender.

Mas, de qualquer forma, tais espécimes se encaixam
em algumas historietas que nossos antepassados nos
legaram. Uma delas diz respeito ao reino animal. Em um
deles, um soberano se dedicava a construir equipamen-
tos para melhorar as condições dos seus súditos. Reali-
zava variadas manifestações culturais e atendia a todas
as solicitações emanadas deste ou daquele segmento.
Seus assessores não exerciam censura, tão a gosto dos
conservadores e “eruditos” de botequim.

Em todas as inaugurações, festas populares, e reali-
zações culturais daquele reino, os demais animais parti-
cipavam e se divertiam. Menos um. Era um cão sarnento
que a tudo criticava, latia sem parar para perturbar o am-
biente festivo, quando ia assistir a alguma dessas mani-
festações. Ninguém entendia suas criticas, sempre chei-
as de amargura.

Certa vez, em uma de suas investidas sobre os even-
tos culturais do reino, um tigre, que não agüentava mais
ouvir e ler tantas asneiras, perguntou ao critico: “Qual é
a sua cão sarnento. Porque essa algazarra toda? Nada te
agrada, em tudo você atira pedras, perde seu tempo em
uma ociosidade atroz, sem nada produzir, sem um empre-
go fixo, só no ora veja agarrado às calças de quem tem
algum prestigio? Qual é o seu problema?”

Foi então que o cão sarnento deu uma resposta que
definia todo o seu comportamento: “Acontece, meu caro
tigre, é que se eu não latir, eu não apareço.” Lao Tsé
estava certo.

Moradores do Parque
Prainha, em São Vicente, que
aguardam obras de recupe-
ração da Av. Saturnino de
Brito atingida pelas chuvas
em julho de 2009, podem es-
perar: em novembro a Prefei-
tura lançará edital para a cons-
trução de um quebra-mar e
no próximo ano dependen-
do da liberação do PAC 2011,
pavimentação e drenagem.

Não bastassem a preocu-
pação e os transtornos cau-
sados pelas chuvas que pro-
vocaram deslizamento de ter-
ra na encosta do morro e no
barranco em direção ao mar

São Vicente

Moradores pedem obras para
evitar novos deslizamentos

e, falta de obras
por parte da pre-
feitura, os mora-
dores agora en-
frentam proble-
mas com a ilumi-
nação pública.

Desde o iní-
cio da semana a
rua está às escu-
ras, transtornan-
do mais ainda o
dia a dia dos moradores que
desde julho de 2009 esperam
por obras de recuperação da
mureta de proteção da calça-
da, que foi levada pela chu-
va. A falta da mureta já  ocasi-

onou uma morte, por isso o
medo de novos deslizamen-
tos diante da falta de obras.

Em nota encaminhada
pela Secretaria de Imprensa e
Comunicação Social, a Prefei-

tura de São Vicente informa
que as obras que tratavam da
recuperação da encosta e da
liberação da avenida foram
concluídas e que no próximo
mês será aberto edital para
complemento das obras,
como construção de um que-
bra-mar e que entre janeiro e
fevereiro, a pavimentação e a
drenagem serão iniciadas.
Esclarece ainda  que R$ 10
milhões (verba PAC) serão in-
vestidos em todas as áreas de
risco. De acordo com a nota,
a data depende da liberação
do PAC 2011 pelo Governo
federal.

Nas urnas, o futuro do País
Oferiado prolon-

gado pode ser
determinante para
que haja uma abs-
tenção às urnas sem
precedentes na his-
tória do Brasil, quan-
do a Nação, neste
domingo (31) elege-
rá o próximo presi-
dente.

Guinados ao 2º
turno, a ex-ministra de Mi-
nas e Energia, e da Casa Ci-
vil, Dilma Rousseff (PT) e o
ex-governador de São Pau-
lo, José Serra (PSDB), tra-

vam confrontos dos mais
desgastantes no horário
político (rádio e TV), o mes-
mo ocorrendo nos debates
já realizados e que deverá

se repetir na noi-
te de sexta-feira
(29), no último
evento desse tipo
antes da eleição.

Com vanta-
gem nas pesqui-
sas, a candidata
Dilma Rousseff
que disputa sua
primeira eleição,
tem a seu favor o

apoio do presidente Lula e
a disposição da militância
do partido e, desde o primei-
ro turno, está à frente nas
pesquisas.

Como resultado de pes-
quisa não é sinônimo de vi-
tória nas urnas, o ex- gover-
nador Serra tem a seu favor
a experiência em cargos pú-
blicos (eleito) - deputado,
senador, prefeito e governa-
dor – e cargos públicos in-
dicados (ministro) e natural-
mente, a força política de
seus correligionários.

Para garantir a eleição de
seus candidatos, seus cor-
religionários não descansam.
Conversamos com alguns
deles que explicam porque
votar no seu indicado.

Divulgação

“Para dar conti-
nuidade aos proje-
tos do presidente
Lula que tem 86%
da aprovação do
povo brasileiro.
Que ela dê continui-
dade ao trabalho
para acabar com a
miséria”

“Além de ser o mais
bem preparado
para o cargo, Ser-
ra é a chance de a
região ter solucio-
nada uma série de
questões referentes
ao Governo Fede-
ral, entre elas o de-
senvolvimento do
Porto”

Porque votar em Dilma Por que votar em Serra

Vereadora Telma de
Souza (PT) eleita

deputada estadual “Pessoalmente de-
fendo pelo  fato de
ser a primeira mu-
lher a ocupar o
cargo,além de ser a
mais bem prepara-
da e com condições
de ampliar as polí-
ticas públicas de-
senvolvidas por
Lula”

“Porque ele se pre-
parou a vida inteira
para ser o presidente
do Brasil e porque
assumiu compro-
missos de redução
de ICMS e ampliar
investimentos na in-
fraestrutura entre
outros”

“Porque tem mai-
or bagagem políti-
ca e em condições
de dar sustentabili-
dade as propostas
de um Brasil me-
lhor, especialmente
nas áreas de Saú-
de, Habitação, Se-
gurança e geração
de empregos”

Deputado estadual
Paulo Alexandre (PSDB)
reeleito com 215.061

Vereador Sadao
Nakai (PSDB)

Vereador Arlindo
Barros (PSDB)

Vereador  Adilson Jr.
(PT)

Vereadoras Cassandra
Maroni Nunes (PT)
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Helena Silva

Avenida sem obras. No local apenas
equipamento para contenção da encosta

“É por pura compe-
tência que ela chega à
condição de ser a pri-
meira presidente na
história do Brasil. En-
tre as minhas expec-
tativas,  que prossiga
com todos os progra-
mas iniciados por
Lula”


