Divulgação

Santos tem NF Eletrônica
Em 90 dias estará funcionando em
Santos, o novo sistema do ISS através
da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
(NFS-e), exclusivo para as empresas instaladas em Santos.
O sistema eletrônico implantado
pela Secretaria de Finanças (Sefin) foi
lançado no último dia 26, pelo prefeito

João Paulo Tavares Papa (PMDB) e será
colocado em prática por etapas. A rede
hoteleira será o primeiro setor obrigado à
emissão da NFS-e.
Para os demais setores a adoção do
novo sistema será opcional nesta primeira
fase. Posteriormente, mediante cronograma a ser divulgado pela Sefin, a obrigatori-

edade será estendida para outros ramos
de atividades.
Entre as vantagens do novo sistema
destacadas pelo prefeito Papa, estão agilidade, transparência e eliminação de arquivos de papel. Evidente também que o objetivo é agilizar o sistema de arrecadação tributária.
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Motoristas de ônibus pedem a volta dos cobradores
Fotos: Paulo Passos

De repente a praça foi cercada pelos ônibus. Eram os motoristas protestando contra as condições de trabalho agravadas pela falta de cobradores. Escolheram a Praça
Mauá para dar maior visibilidade ao protesto encabeçado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários em campanha salarial pela renovação do acordo coletivo da
categoria e pela volta dos cobradores. * No site www.jornalespacoaberto.com detalhes da manifestação realizada ontem, sexta-feira (27)
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Mural

EDITORIAL
Lastimável.
Esse foi o termo usado pela presidente da República, Dilma Rousseff (PT) ao se referir às questões levantadas pelo PSDB com relação ao enriquecimento, ou como preferem alguns, evolução
patrimonial do ministro chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, que teve seu patrimônio aumentado
em 20 vezes em apenas quatro anos.
Para a presidente é lastimável a denúncia. Para
quem não entende o estado democrático sem
transparência, especialmente nos atos públicos,

a questão é revoltante.
Apesar da blindagem em torno do ministro Palocci, o Ministério Público Federal vai investigar
se o ministro enriqueceu ilicitamente ou não. A
questão “lastimável” não se restringe a evolução
patrimonial do ministro, envolve inclusive, doações à campanha da presidente Dilma.
Vamos aguardar a queda de braço no reino instalado em Brasília, que independentemente de acabar em pizza ou não, arranha e muito, a imagem do
governo Dilma Rousseff.

Espaço Aberto

A Educação no Brasil é uma farsa
* João Silvino
A coragem para expor o que
pensa, não é um sintoma de revolta, não é um sentimento de culpa,
ela é a ideologia plena na sua essência. O governante que mascara
a verdade sobre os reais problemas
de um Estado, descaradamente,
fomenta violência e miséria.
O que disse a professora Amanda Gurgel, do Rio Grande do Norte, em uma audiência pública sobre a educação sem rosto deste
país, nós já sabemos.
Sabemos também que educação de qualidade neste país é uma
farsa. Os governantes tentam enganar alunos, professores e pais
com propagandas mirabolantes de
modelos exemplares de educação,
que só existem na mente doentia
de quem está no poder.

Eu também me sinto constrangido com a educação no estado
do Rio Grande do Norte e no Brasil. A educação no Brasil é uma
ferida grave, tratada apenas com
água e sabão. Se outras Amandas
tivessem a oportunidade de falar
para o grande público, diriam que
não só a educação é um engodo
de politiqueiros, mas também a
segurança pública que não tem
credibilidade, a saúde pública é um
caos que vem piorando a cada dia
e, a miséria ainda é o maior curral
eleitoral para os sacripantas.
O Brasil não é um país sério, e
a sociedade brasileira tem colhido
exatamente o que vem plantando
nos últimos anos. Não há inocentes na sociedade brasileira. Há hipocrisia, disputa, rivalidade.
Nossa cultura sempre deu ênfase a algumas atitudes que embora sejam consideradas ultrapas-

sadas e antiéticas, continuam a ser
praticadas e são potencialmente
perigosas. Infelizmente a memória
do brasileiro é tão fraca quanto os
produtos piratas, pois sempre vota
por situações de acordo com suas
individualidades emergentes.
Afinal, o “caradepaulismo”
dos mandatários é nosso grande
defeito. Quase uma cultura.
Parabéns professora Amanda,
você merece toda nossa gratidão
e respeito, pois teve ousadia e
coragem para dizer ao Brasil parte
do que nossos governantes fazem
com a educação dita por eles em
seus mentirosos discursos de
campanha política, como sendo
prioridade.
Parabéns mais uma vez, professora Amanda Gurgel!
* João Silvino – síndico (Santa Rosa/
Guarujá/SP)

Financiamento imobiliário para servidores
Terminou nesta sexta-feira (27),
o 1º Salão Imobiliário de Santos,
direcionado a servidores municipais ativos e aposentados com a
participação de funcionários do
Banco do Brasil e de oito representantes de imobiliárias e construtoras.

Montado no andar térreo da
Prefeitura de Santos, o Salão,
com a participação de funcionários do Banco do Brasil e representantes de oito imobiliárias e
construtoras, colocou à disposição, cerca de 1.500 imóveis
novos e usados de Santos e

outras cidades da região.
Para possibilitar a participação
do servidor, a Prefeitura de Santos firmou convênio com o Banco
do Brasil para abertura de linha de
crédito habitacional, possibilitando o financiamento da casa com
taxas e juros diferenciados.

*Visitem o site www.jornalespacoaberto.com e acompanhem outras notícias da região, entre elas a
manifestação dos motoristas do transporte coletivo; as greves de trabalhadores de diferentes categorias; vereador Marcus de Rosis pede ao MP do Meio Meio Ambiente investigação no processo de
descontaminação no antigo lixão da Alemoa e muito mais.

Reprodução

A angústia e a indignação de
milhões de professores espalhados
pelo Brasil ganharam forma através
da fala da professora Amanda Gurgel, do Rio Grande do Norte (RN),
que silenciou as autoridades de
seu Estado, durante uma audiência
pública sobre Educação. Começou
pelo salário de R$ 930,00 para denunciar a precariedade do ensino
público que infelizmente não é privilégio do seu Estado, mas é
uma desdita verificada em todo o Brasil.
A professora definiu a Educação como um caos generalizado, da estrutura física das escolas ao salário dos professores,
lamentando que só com greves a categoria obtem alguma conquista (professores da rede pública do RN estão em greve). Ela
não apresentou novidade, apenas teve a coragem de questionar
as “autoridades competentes” sobre a possibilidade de manterem o status quo que ostentam, com o salário que ela recebe para
formar cidadãos. Professora, você falou pelo Brasil.
Para quase todos
A união dos vereadores vicentinos, independentemente das siglas partidárias será evidenciada
na solenidade da próxima segunda-feira (30), a partir das 19h30,
no plenário da Câmara, quando
homenagearão 14 pessoas destacadas em suas profissões, com
a entrega do Prêmio Mérito Profissional. Todos os laureados são
da área de Estética. Cada vereador, exceto Roberto Rocha
(PMDB) saudará um profissional,
o seu escolhido, naturalmente.
Sobrou um
Dos 15 vereadores de São Vicente, apenas Roberto Rocha
(PMDB) não está relacionado
para homenagear alguém. Há
quem acredite que o vereador não
conseguiu destacar um profissional da área, tanto são os bons
profissionais que ele conhece.
Prestando contas
A Câmara de Cubatão realiza na
próxima segunda-feira (30/5) Audiência Pública de Prestação de
Contas do 1º quadrimestre de 2011.
A audiência será realizada a partir
das 10h no plenário da Casa. A
Comissão de Finanças e Orçamento é presidida pelo vereador José
Aparecido dos Santos (PSB).
Coincidência
O vereador José Aparecido dos
Santos (PSB), o Dédinho, que em
abril pediu à Prefeitura, a criação
de cinco Centros de Qualificação
Profissional, não se sentiu contemplado, com o recente anúncio da prefeita Márcia Rosa (PT)

sobre a instalação de uma unidade desse tipo de ensino na cidade, em parceria com a Usiminas.
“É muito pouco para criar perspectiva de futuro para a população, especialmente para a juventude. Solicito este serviço
desde o início da Legislatura,
mas sei que a unidade anunciada nada tem a ver com minhas
solicitações, mas já é um começo”, disse Dédinho ao Espaço
Aberto.
Impressionado
O vereador santista Hugo Duppre
(PMN) voltou impressionado da
viagem à Europa, onde em Portugal, foi com uma comitiva da Baixada Santista, conhecer o sistema de transporte urbano, mais
precisamente o VLT. Na cidade
do Porto, o Metro como é chamado o VLT, atrai atenção de governantes até da Rússia. “De
baixo custo e eficiência comprovada, o sistema funciona que é
uma beleza” disse o edil que vai
propor um convênio entre Santos e Porto para a troca de experiência, especialmente sobre tecnologia e obras eficiente e de baixíssimo custo.
Em tempo
Hugo Duppre que até agora não
entendeu como na Europa, governos constroem equipamentos esportivos para 45 mil pessoas com
pouco mais de cem milhões e no
Brasil, obras de menor porte atingem cifra mínima de um de bilhão
de reais, faz questão de explicar
que viajou às suas expensas.
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Cubatão

Santos

Cidade ganhará centro de qualificação profissional
Arquivo EA

Um dos grandes problemas da
região que vive momento de expansão do mercado de trabalho é
a falta de mão de obra qualificada.
As expectativas criadas pela exploração do pré-sal na Bacia de Santos apontam para a carência de profissionais preparados não apenas para
trabalhar no refino de combustíveis –
os profissionais qualificados na região não são suficientes para atender
à nova demanda - mas também profissionais preparados para trabalhar na
extração de petróleo e gás.
Cubatão dá um grande passo

Cubatão receberá
unidade de
ensino
profissionalizante
através da
parceria entre
Prefeitura e
Usiminas
nesse sentido, através da parceria
firmada entre a Prefeitura e a Usiminas que resultará na criação de

um Centro de Qualificação Profissional. Recursos já liberados pelo
Ministério de Ciência e Tecnolo-

gia garantem a implantação do
programa até o final do ano.
O Centro de Qualificação Profissional não se restringirá a preparação
de profissionais para a área de petróleo e gás, também formará profissionais para outras atividades, especialmente no Polo Industrial de Cubatão.
A unidade será instalada em antiga
área da Fábrica da Comunidade, hoje
ocupada pelo Posto de Atendimento
ao Trabalhador (PAT) que será transferido para o Edifício Castro, integrando o complexo de atendimento conhecido como Rua da Cidadania.

Praia Grande

Nova Mirim tem praças revitalizadas
Dando prosseguimento à programação de conclusão de obras
na cidade, neste sábado (28), às
11h, o prefeito de Praia Grande, Roberto Francisco (PSDB) entrega
duas praças revitalizadas no bairro Nova Mirim. Elas serão denominadas “Priscila Maria da Silva”
e “Júlia Cardozo de Souza”, ho-

menagem prestada pela prefeitura
a duas ex-moradoras do bairro,
ambas falecidas, que deixaram
suas marcas através do trabalho
social e voluntário desenvolvido
no local.
A solenidade será realizada na
Av. Ministro Marcos Freire, esquina com a Rua Paulo de Lucânia,

próximo ao Conjunto do CDHU,
onde acontecerão diversas atividades envolvendo a população
infantil do bairro, com farta distribuição de guloseimas e show de
palhaços.
Interdição – O trecho da Av.
Presidente Kennedy no sentido
Mirim-Solemar, no Bairro Caiçara

permanecerá fechado ao tráfego de
veículos até o final do mês de julho. O trânsito desviado para a Rua
São Tomé, seguindo pela Rua
Mathilde de Azevedo Setúbal, retornando a avenida pela Rua Brasília. A interdição iniciada no último dia 23, ocorre em virtude da
obra de revitalização da via.

Idosos no
trânsito
O crescente envolvimento de idosos em acidentes de
trânsito motivou a CET-Santos (Companhia de Engenharia de Tráfego) a desenvolver
uma ação educativa direcionada a este segmento. Para reverter o quadro, deu início a
campanha ‘Vovô no trânsito
mostra sua maturidade’, com
informações à terceira idade
através de cinema e de palestras. A parceria com o Cine
Roxy viabilizou a exibição de
filme sobre o comportamento
correto dos idosos no trânsito, além de sensibilizar os mais
novos a auxiliá-los nas travessias. O vídeo é veiculado sempre antes do filme principal,
em duas salas do Roxy Gonzaga (Av. Ana Costa, 443) e
uma do Roxy Pátio Iporanga
(Av. Ana Costa, 465).
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Bagrinhos vão à Brasília pelo
direito ao registro no Ogmo
Acampados em sistema de revezamento, na calçada em frente
à sede do Ogmo (Órgão Gestor
de Mão de Obra), desde 19 de janeiro passado, cerca de 300 estivadores pleiteiam o registro profissional, negado sob a alegação
de que o quadro de trabalhadores atual é suficiente.
O acampamento chama a atenção de quem passa pela Av. Conselheiro Nébias, em frente ao número 255 (Vila Mathias). Cartazes
presos às barracas evidenciam
que os estivadores estão reivindicando trabalho e que contestam a alegação do Ogmo, com relação ao quadro de trabalhadores.
Estes trabalhadores (estivadores matriculados, os chamados
bagrinhos) aguardam desde 2006
para passar à condição de estivador registrado, quando foram

chamados 80 homens deforma
desrespeitosa à legislação, pois
não foram obedecidos os critérios de antiguidade e frequência.
Lenin Augusto da Silva Braga, um dos estivadores acampados, explica que existe cerca de
1.120 cadastrados a espera do registro. Destes, cerca de 300, decidiram pelo movimento reivindicatório ao qual o Ogmo apesar da
pressão, não parece disposto a
ceder.
Em recente reunião com representantes dos estivadores,
presidente do CAP (Conselho de
Administração Portuária) Sérgio
Aquino e até os vereadores Adilson Júnior (PT) e Valdir Nahora
(PSB), a direção do Ogmo negou
a possibilidade do registro. A alegação de quadro suficiente, não
foi aceita pelos participantes do
encontro, pois a atual realidade

do Porto de Santos, que bate recorde em termos de movimentação de carga deixa claro a necessidade de mais estivadores
registrados.
Diante do impasse, os estivadores pretendem nos próximos
dias realizar um ato em frente ao
Ministério dos Portos, em Brasília, para chamar atenção das autoridades para o que consideram
enrolação por parte do Ogmo. Temem os trabalhadores que o órgão volte a privilegiar algumas
pessoas, como aconteceu em
2006.
Realidade - Os estivadores
acampados falam da dura realidade em que vivem nos últimos quatro meses, dormindo em barracas
e dependendo da colaboração de
colegas.
Alguns estão, por falta de trabalho, com as famílias desestru-

Sindicalistas da região tomam posse na Fupesp
Fotos: Divulgação

Os servidores municipais da
região, Márcia Rute Daniel Augusto, presidente do Sindicato dos
Funcionários da Prefeitura de Guarujá e Fábio Pimentel, presidente
do Sindicatodos Servidores Estatutários de Santos, foram empossados na diretoria da Fupesp-Federação dos Funcionários Públicos Municipais de São Paulo.
A posse aconteceu em solenidade realizada no último dia 17,
na sede da Nova Central Sindical
dos Trabalhadores (NCST), em
Brasília, com a participação do
ministro do Trabalho e Emprego,
Carlos Lupi. Fábio Pimentel assumiu a diretoria financeira da enti-

turadas, sobrevivendo da ajuda
de familiares, mas entendem que
não podem retroceder, pois está
em jogo a dignidade que só o trabalho traz a um chefe de família.
Na Câmara de Santos, onde os

dade, ocupando também o cargo
de delegado suplente na Confederação. Márcia Rute assumiu
como quarta vice-presidente da
federação.

Fundada há 20 anos a Fupesp
tem como presidente, Damázio
Morais de Sena que foi reeleito
para o mandato até 2019. A diretoria é composta por 43 membros.

homenageou associados e dentistas que se destacaram no exercício da profissão. Entre eles, o dentista Murilo Marcel Vieira, distinguido com o título Profissional do
Ano de 2010 e Nivaldo de Paulo,
com mais de cinquenta anos como
associado.
Palestras – Dando sequência
a programação elaborada pela
EAP - Escola de Aperfeiçoamento
Profissional, da ACDBS, nesta se-

gunda-feira (30), será realizada
palestra sobre o tema “Descomplicando a administração do consultório”, a cargo dos professores Marcos e Maurício Denari. E
na terça-feira (31), “Resíduos
odontológicos: destinação e otimização sem ferir o meio ambiente” pela professora Sheila Oliveira Corrêa, cirurgiã-dentista que
atua no Programa Saúde da Família, na capital paulista.

estivadores obtiveram solidariedade à luta que travam, o vereador Adilson Júnior apresentou requerimento solicitando que o Ministério Público do Trabalho interfira no impasse.

Aposentadoria para o
funcionalismo público
Direito à aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais e paridade para funcionários
públicos como ocorria desde 1952 foi
o tema de recente requerimento apresentado na Câmara de Santos pelo
vereador Roberto de Oliveira Teixeira, (Pastor Roberto de Jesus) do
PMDB.
O vereador pede que o Legislativo
oficie à presidente Dilma Rousseff
(PT) e outras autoridades, a solicitação pela aprovação e promulgação da

ACDBS completa 86 anos
Fundada em 28 de maio de 1925,
a Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista, completa 86 anos. Extensa programação
está em curso desde o início do mês
na sede da entidade na Av. Marechal Deodoro,71, no Gonzaga.
Considerada a mais antiga associação de classe, sob a presidência de Bráz Antunes Matos
Neto, em solenidade realizada na
última quarta-feira (25), a entidade

Acampados em
frente ao Ogmo,
estivadores
buscam manter a
união e condições
mínimas de
sobrevivência para
terem o registro no
órgão

Proposta de Emenda Constitucional
nº 270-A de 2008, que confere tratamento uniforme para os servidores,
corrigindo a alteração provocada pela
emenda Constitucional nº 41/2003.
Uma das grandes injustiças dessa
emenda, segundo o vereador, diz respeito aos proventos por invalidez permanente que passaram a ser proporcionais ao tempo de contribuição, contrariando dispositivo anterior que determinava que, por invalidez permanente, os proventos seriam integrais.

Preparando profissionais
A unidade da Escola Técnica Estadual (Etec) de Cubatão considerada
a melhor entre 218 Etecs do Estado,
mereceu da Câmara de Cubatão, uma
Moção de Aplauso, por iniciativa do
vereador José Roberto Azzoline Soares (PSB), o Alemão.
A Etec de Cubatão, unidade mantida pelo Centro Paula Souza, alcan-

çou as maiores médias no Índice de
Desenvolvimento do Ensino Técnico e
Tecnológico (Idetec). O resultado é
baseado no índice de satisfação, de produtividade e na taxa de empregabilidade. O Idetec aponta que a unidade de
Cubatão tem 84% de empregabilidade.
A Moção de Aplauso foi aprovada por unanimidade na Câmara.

Gerenciamento
O Sebrae em parceria com a
ABAV/SP está com inscrições
abertas para o curso de Gestão
Estratégica para o setor de Agenciamento de Viagem. São 30 horas/aula distribuídas em três módulos, dois presenciais (dias 2 e

16 de junho, das 9 às 18h) e um
de educação à distância (de 3 a
15 de junho).
Inscrições pelo site secretaria
@abavsp.com.br. As aulas serão realizadas na Av. Ana Costa,
416/418, no Gonzaga em Santos.

Educação
financeira

São Vicente

ÃO
EDUCAÇ
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Uma divertida aula de história e política
Divulgação

O vereador santista Arlindo Barros (PSDB), voltou
a pleitear junto à Prefeitura, a inclusão de educação
financeira na grade curricular das escolas municipais.
S e g u n d o o v e r e a d o r,
com o mercado econômico
em crescimento resulta no
brasileiro comprando mais e
a consequência desse consumismo pode levar a dívidas. “Uma maneira de evitar problemas financeiros
no futuro seria educar jovens e crianças para terem
conhecimento de como trabalhar com suas contas”
Em 2010, Arlindo Barros
apresentou na Câmara um
requerimento solicitando
estudos para a implantação
de educação financeira na
rede municipal. Deste requerimento o vereador sequer obteve resposta. Por
esta razão decidiu pela apresentação de projeto de lei
com o mesmo teor, justificando que Educação Financeira faz parte da grade curricular nas escolas de primeiro mundo, cujo objetivo
é preparar a criança para
que saibam administrar, no
futuro, suas finanças de maneira correta, evitando dívidas.

Cubatão

Clubinho de
Férias da PM
Ainda há tempo para inscrição
de crianças de 5 a 10 anos para o
Clubinho de Férias da Polícia Militar, em Cubatão. As inscrições
são gratuitas e podem ser feitas
de segunda à sexta-feira, das 9h30
às 16h30, no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, na
Praça Getúlio Vargas, nº 138, Vila
Paulista.
Os responsáveis precisam estar munidos da certidão de nascimento da criança e comprovante
de residência. Com apoio da Prefeitura Municipal de Cubatão as
atividades do Clubinho serão realizadas de 11 a 22 de julho.

Por iniciativa do vereador Pedro
Gouvêa (PSB), presidente da Câmara Municipal de São Vicente, estudantes da rede municipal de ensino,
tem a oportunidade de aprender um
pouco da história e da política da Cidade, de maneira divertida.
O Projeto Visitação Escolar, idealizado por Gouvêa consiste em
visitas monitoradas à Câmara, com
a participação de historiadores e de
atores que contam e encenam um
pouco da história de São Vicente.
A visita começa do lado de fora
da Câmara. Logo na entrada os

Em São
Vicente,
estudantes
aprendem
com
personagens
da história
estudantes são recebidos pela historiadora Cíntia Costa Ignácio,

que introduz os assuntos que serão tratados ao longo da experiên-

cia. E não demora muito para as
surpresas acontecerem. Logo
após a explanação da historiadora, uma encenação da despedida
de Martim Afonso e Anna Pimentel, em Portugal, antes da vinda do
navegador ao Brasil. Essa é a primeira cena de muitas outras que
incluem lendas como o encontro
de fantasmas no Legislativo.
As visitas acontecem às terças-feiras das 14h às 16h. A primeira aconteceu em 17 de maio envolvendo alunos da EMEF Carolina Dantas.

Santos

Engenharia da Unisanta com novos laboratórios
Divulgação

Em comemoração aos 50
anos do Complexo Educacional
Santa Cecília e aos 40 anos de
instalação de seu curso de Engenharia, foi inaugurado o novo
Complexo de Laboratórios de
Engenharia Mecânica Antonio
de Salles Penteado, voltado
para as áreas de graduação e
mestrado da Universidade Santa Cecília (Unisanta).
O Complexo recebeu o nome
do diretor da Engenharia, Anto-

nio de Salles Penteado,
que se emocionou ao
receber a homenagem,
especialmente quando
a reitora Silvia Ângela
Teixeira Penteado e a
diretora-presidente da
Universidade, Lúcia
Teixeira Furlani, relembraram a história da cri- Laboratório amplia condições de pesquisa
ação da primeira Faculdade de Engenharia noturna. balho por parte de engenheiros
A atuação no mercado de tra- formados pela Unisanta é a con-

firmação de que o CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) acertou ao autorizar o
curso noturno, na época, desacreditado. Alguns setores achavam
que um aluno trabalhador jamais
teria tempo e condições de fazer
um curso de Engenharia à noite. A
Engenharia da Unisanta mostrou
o contrário. Foram investidos no
setor, cerca de R$ 20 milhões, com
destaque para equipamentos e
projetos.

Ensino brasileiro a um passo da extinção
A população brasileira, ou
pelo menos a parcela que ainda
acredita que educação é um dos
maiores patrimônios de uma nação, foi sacudida por mais uma
tentativa de emburrecer de vez o
povo brasileiro.
O mais recente livro didático
de língua portuguesa adotado
pelo MEC (Ministério da Educação) ensina o aluno do ensino
fundamental a usar a “norma
popular da língua portuguesa”.
Ou falando o português claro:
educação, cultura e coisas do
gênero são supérfluos, ou melhor, baboseira. Não há qualquer
preocupação com o ensino, com
a formação das futuras gerações.
O volume Por uma vida melhor, da coleção Viver, aprender,
mostra ao aluno que não há necessidade de se seguir a norma
culta para a regra da concordância. Os autores mostram que não

há nenhum problema em se falar
“os menino pega o peixe”. No famigerado livro usam estas e outras frases para exemplificar que,
na variedade popular, só o fato de
uma palavra ou artigo (na frase o
artigo - o) no plural, já indica que
se trata de mais de um menino.
Ao defender o uso da língua
popular, os autores justificam o
assassinato da língua portuguesa
afirmando que as regras da norma
culta não levam em consideração
a chamada língua viva. Para consubstanciar a defesa da estupidez,
explicam que o estudante pode
correr o risco de ser vítima de preconceito linguístico, caso não use
a norma culta.
Ou seja, usar a língua vernácula de forma correta, ou pelo menos o mais próximo disso, é ser
preconceituoso para com quem
abraça a imbecilidade e usa o linguajar prá lá de chulo observado

nos mais diversos setores onde a
pobreza de espírito cultivada por
espertalhões, prevalece. Que fiquem atentos aqueles que se indignam com a desfaçatez dos “profissionais” do quanto pior, melhor a serviço dos espertalhões
que num futuro próximo se valerão desse analfabetismo plantado.
Que fique claro que não estamos falando do linguajar popular
ou língua viva daqueles que por
inúmeras razões, não tiveram acesso a norma culta. Estamos falando
do linguajar que vem sendo estimulado, principalmente por quem
deveria estar atento à inversão de
valores que vem sendo implantado no Brasil, a começar pelo ultraje ao idioma, à língua pátria.
O livro da editora Global que
foi aprovado pelo MEC através do
Programa Nacional do Livro Didático é uma vergonha. Como pode
um país que renega o idioma pá-

trio ser respeitado? Para que serve o Ministério da Educação?
Como brasileira, como patriota que sou, me sinto envergonhada, diante de estupidez tamanha; me sinto roubada, tal a carga tributária que me é imposta.
Só me resta implorar por providência divina e que sobreviva
para ver na cadeia e, de preferência, com uma bola de ferro
presa à perna, toda essa corja que
usa o dinheiro público para se
locupletar ou jogar no lixo, que
deve ser o destino final do livro
Por uma vida melhor encomendado e aprovado pelo MEC, órgão que deveria ser o primeiro a
se preocupar com a educação,
cultura e formação do povo brasileiro.
Senhor ministro da Educação, “prá onde nós vai?”
(Noemi Francesca de Macedo)

D
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Cinema

Supernova celebra Vinícius de Moraes
Divulgação

Marcando os 30 anos da morte do poeta Vinícius de Moraes, o
elenco negro do Grupo de Arte
Supernova produz o espetáculo
“Para um Amor de Vinícius - Arte
para ser Compartilhada”. O tributo ao “poetinha” será nos dias
3 e 4 às 20h30, no Teatro Guarany.
O espetáculo, resultado de criação coletiva a partir de pesquisas sobre o “poetinha”. Já foi encenado em 2005 pela mesma companhia teatral, faz parte das comemorações pelos 10 anos de fundação do Supernova.
Com o elenco composto apenas de artistas negros, o grupo
reafirma seu tributo ao “poetinha”,
já que há exatamente 55 anos, Vinícius de Moraes assistia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a
produção do seu musical, “Orfeu
da Conceição”, reunindo pela primeira vez no palco nacional um
elenco de atores negros.
Com duração de 50 minutos, a
peça tem a direção geral e sonoplastia assinadas por Ricardo
Menezes; coreografia e preparação corporal da bailarina profissional e professora de dança Fernanda Iannuzzi; iluminação de
Alessandro Cruz. O elenco é formado por Aline Fares, Ana Paula

Espaço Astral
Silvia Helena
A palavra que mais define o
geminiano é a versatilidade, pois
ele está sempre pensando, geralmente em duas coisas ao mesmo
tempo e quando o assunto não
lhe interessa, se desliga mesmo.
Estamos no ano da regência
do signo, portanto, tudo o que
se refere a comunicação, em to-

Procura-se uma grávida
Os organizadores da 9º edição
do Curta Santos- Festival Santista
de Curtas Metragens procuram
uma grávida entre o sétimo e oitavo
mês de gestação para representar o
poder feminino no cinema. Criado
pelo saudoso agitador cultural, Toninho Dantas, falecido em 2010, a 9ª
edição enaltecerá a figura feminina.
As interessadas devem enviar
uma foto de corpo inteiro e breve
descrição pessoal, com dados de
contato, para o e-mail mamae@
curtasantos.com.br até 1º de julho. A escolhida vai estrelar as imagens do catálogo oficial do Festi-

Exposição
Cláudia Mori/CFAS

Elenco negro homenageia Vinicius de Moraes
Santos, Filipe Resende, Thairiny
Tibúrcio e Wendrek Santana.
O Teatro Guarany fica na Praça

dos Andradas, 100. Ingressos (R$
10,00) na bilheteria do teatro. Estudantes e idosos pagam R$ 5,00.

Nas Bancas
Fotos: Divulgação

Casa Cláudia em
edição de aniversário
mostra porque é a maior e melhor revista de
decoração e design,
com muita cor criando
combinações em paredes, tecidos e objetos;
ainda há tempo para ir
às bancas e adquirir
Cláudia que continua comemorando 50 anos no mercado editorial,
com histórias de amor, sexo, perfumes e muito mais. Super Interessante detalha o que acontece
na 1ª hora e como esses acontecimentos influenciam no futuro e
matéria especial sobre psicopatas;
VIP tem Tallula, modelo do BBB, é

capa da edição de maio e entre
outras, 34 páginas de moda masculina; Viagem E Turismo tem as
melhores dicas para viajar com
animais e Miami e Orlando, destinos campeões de turistas nos
EUA. Todas nas bancas ainda à
sua espera e na redação por cortesia da Dimare S/A.

Está em
exposição
no Espaço
Cultural
“Cleonice
de Arruda
Pedroso”,
ala C do
Hospital
Ana Costa, a mostra fotográfica
“O Ser Mulher”.
Formada na maioria por imagens de fotógrafas, a exposição,
uma realização do Clube Foto Amigos de Santos (CFAS), retrata o
olhar sobre a condição feminina.
A mostra expõe trabalhos das
fotógrafas Ana Lúcia Simões, Berenice Kauffmann, Cláudia Mori,
Cris Campanella, Deby Rotolo,
Isabel Barbiellini, Joanna Rocha,
Lourdes Peres, Regina Simões e
do fotógrafo Danyel M. Menezes
O Hospital Ana Costa fica na
Rua Pedro Américo, 42, no Campo
Grande, em Santos. A mostra pode
ser conferida diariamente, até 6 de
junho, das 8 às 21 horas.

SIGNO DO MÊS: GÊMEOS
21 de maio a 20 de junho
Elemento: Ar - Dia da Semana: Quarta-feira
dos os sentidos, chamará a atenção do geminiano.
Seus traços finos e agudos,
testa ampla, nariz reto e olhar inquieto, representam a criança e a
juventude do zodíaco. Ele representa o grande Hermes, que tinha
asas nos pés. Era o mensageiro
entre os deuses e os homens.

O nativo desse signo tem necessidade de trabalhar suas idéias e a monotonia é terrível para ele
que está sempre buscando inovações. Sua mente é inquieta e ágil,
portanto imprevisível; hoje está
aqui, amanhã já foi.
As comunicações, a política e
as vendas são suas grandes me-

tas. Tem muita agilidade e habilidade com as mãos, por isso grandes cabeleireiros são do signo de
Gêmeos, como também grandes
comunicadores. Adoram estar ao
ar livre, dormir bem e adoram gente otimista. No amor precisam de
estímulo mental e físico. A mes-

val, que é distribuído nos principais pólos cinematográficos do
Brasil e do hotsite preparado especialmente para edição deste ano, no
portal www.curtasantos.com.br
Consolidado como um dos
mais importantes eventos dedicados ao audiovisual do país,
tendo inclusive superado a marca de 1 milhão de espectadores
em suas duas últimas edições, o
Curta Santos – Festival Santista
de Curtas Metragens recebe inscrições para a sua 9ª edição, até
17 de junho, através do site
www.curtasantos.com.br .

Sarau
A Casa do Poeta Brasileiro de Praia Grande em parceria com a Nobel Livraria Boqueirão, realiza neste sábado
(28), a partir das 16h, o 20°
Sarau dos Pensadores.
Na programação (gratuita): palestra e sessão de autógrafos com Sayonara Farias, autora do livro Cortina de
Fumaça; exibição do filme
(curta metragem) “Reflexões
de Cortina de Fumaça”, produzido pela Oficina de Atores Igor Barchewsky e Fundação Arquivo e Memoria de
Santos; entrevista com Igor
Barchewsky e Eduardo Bonito, respectivamente, diretor e co-autor do filme; declamação e performances de
Poesia, Música, Teatro e HipHop.
O evento acontece na Livraria Nobel do Boqueirão,
na Av. Presidente Costa e Silva, 532, em Praia Grande.

mice lhe deixa estagnado.
Sua maior dificuldade é não
ter um rumo determinado, pois
se destacam em várias áreas, dominando as palavras, os gestos
e tudo o mais. O contato com a
natureza será um dado importante para uma melhor qualidade de vida.
Conselho para esse ano: cuidado com fofocas.
Silvia Helena - Astróloga
Tel: 3466-4500 - Site: www.stellium.jor.br
E-mail: silvia@stellium.jor.br

IN
ESPAÇO
Fred Casagrande/Prefeitura Mongaguá

Wilson Melo
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Rodrigo Fernandes/Secom Cubatão

Cristina Wiazowski, primeiradama de Mongaguá, foi uma
das indicadas
ao prêmio Integración Latinoamericano
2011, promovido pela Câmara
Internacional
de Pesquisas e
Integração Social – Cipis
Armando Akio

Acompanhado da esposa Georgina e
do filho Marcelo, o presidente
da Associação
Comercial de
Santos, Michael Timm, recebeu o Título
Profissional do
Ano de 2010 do
Rotary Clube
de Santos –
Porto. O título
foi entregue pela presidente do clube, Fabiana Morozetti Ramajo Esteves.

Desabafo
do Samba
Toninho Madrugada

“Dizer eu sou é fácil,
mas, ser de verdade
mesmo, só vendo!”

Eleito pela Ciesp, Executivo do Ano
2010, o engenheiro Willian França da
Silva, gerente geral da Petrobras/Cubatão, recebeu o título, em solenidade realizada dia 26, no Bloco Cultural
Dr. José Edgard dos Santos. A solenidade foi das mais concorridas.

A maestrina Carla Crevelanti Marcílio, neste sábado (28), volta a reger a Banda Escola de Cubatão em
apresentação às 20h, no Bloco Cultural (Paço Municipal de Cubatão).

• • • Prepare o traje, porque a APAE de Praia Grande está preparando o “BAILE DOS ANOS DOURADOS” que acontecerá no
dia 10 de junho na Casa de Portugal (Av. Paris, 1,500, Boqueirão). Convites, R$ 50,00 à venda na Galeria PG (Av. Costa e Silva,
501- estande da APAE) e na entidade, na Rua das Acácias, 320.
Mais informações, inclusive sobre cotas de patrocínio, com Uliana pelo telefone 3472-5257.

Carnaval 2012

Peróla Negra levará Itanhaém para o sambódromo
Josy Inacio

Em 2012, São Paulo registrará
o primeiro carnaval carbono zero
do Brasil.E isso acontecerá quando a cidade de Itanhaém desfilar
sua história no sambódromo paulista. A cidade será tema do enredo da Escola de Samba Pérola Negra, tradicional agremiação da Vila
Madalena, na Capital.
Com o tema A Pedra que Canta Também Samba - Itanhaém,
hoje a pérola é você, a “Pérola
Negra” levará para a passarela do
samba e para milhões de brasileiros através da televisão a história
e a tradição de Itanhaém.A escola
será a segunda a entrar no desfile
do dia 18 de fevereiro (sábado) por
volta da meia-noite.
A escola de samba homenageará Itanhaém em ritmo ecológico,
pois durante o desfile a agremiação, através de técnicos, fará o cálculo de emissão de carbono ocasionado pelo seu desfile, visando
compensar com o plantio de mudas de árvores no Município.
A escola calculará a quantidade de energia gasta no Anhembi
durante o desfile (1h05), do com-

de samba que incluem azul, branco e vermelho, que também constam na bandeira oficial de Itanhaém. “Os números comprovam o
notório crescimento econômico do
Município. Creio que a homenagem
da Pérola Negra irá coroar esta fase,
embalada por um dos ritmos mais
tradicionais de nossa música popular”, destacou Forssell.
*No site oficial da Pérola Negra
(www.gresperolanegra.com.br/)
tudo sobre o enredo em homenagem a Itanhaém. A agremiação ficou em 11ª lugar na classificação
do Grupo Especial do Carnaval/
2011 de São Paulo
Agremiação paulista levará Itanhaém para o Sambódromo do Anhembi
bustível de geradores, transporte
de material e carros alegóricos;
cada componente descreverá seu
meio de transporte e distância percorrida até o local. Será o primeiro
desfile de carnaval carbono zero
da história do Brasil.
Em visita ao prefeito João Carlos Forssel (PSDB), o presidente da
agremiação, Edílson Casal e o diretor de marketing Jairo Roizen expli-

caram que a decisão sobre o enredo surgiu entre os carnavalescos.
“São 480 anos de história. Isso por
si só já justifica uma iniciativa desse tipo. Para nós, da Pérola Negra,
é uma honra poder levar o nome e a
tradição de uma cidade como Itanhaém para o público do Carnaval”.
Empolgado com a homenagem
à cidade, o prefeito falou da coincidência das cores oficiais da escola

Um renomado sambista desabafou a toda imprensa da região, em uma crônica, que a X-9,
a nossa querida e amada Pioneira, estava sendo expulsa de sua
casa, Bacia do Macuco, perdendo suas raízes e seu sagrado
teto, abençoado por nosso Protetor Ogum.
Não é verdade.
Posso até concordar com o
ilustre sambista, quando ele diz
que administrações desastrosas
levaram a Gloriosa Pioneira ao
caos administrativo em que ela
se encontrava. Mas enquanto
existir um grupo como o que temos, de verdadeiros Xisnoveanos, ela jamais ira ter o destino,
como teve, por exemplo, a saudosa Império do Samba, que assim , como a X-9, deu tantas glorias a nossa Cidade e Região.
Vencemos os dois últimos
campeonatos realizados em Santos e isso não é possível para
semi-mortos, mas sim, para os
irmãos unidos da Pioneira, que
com garra e perseverança mostraram a todos o seu amor pela
minha, nossa e, quem sabe, sua
X-9.
Até o momento, continuamos com um teto no mesmo bairro, na mesma rua, e lutando juridicamente pela nossa quadra.
Nós, Xisnoveanos de fato e de
direito não vamos, jamais, abaixar a cabeça, muito pelo contrário, vamos mantê-la erguida, orgulhosamente, pelo prazer de
ver nosso honrado pavilhão tremular vitorioso.
Se sofremos por administrações desastrosas do passado,
hoje temos uma nova administração, repleta de boa vontade e
força, vindo de nossas inesquecíveis raízes quando nosso saudoso, Eugenio Pedro Ramos,
Cabo Roque, vendeu sua casa
para a Pioneira poder desfilar.
Demonstração de verdadeiro amor que ficou gravada em
nossa memória Xisnoveana.
Que Oxalá nos abençoe e nosso
Pai Ogum nos dê Maleme! AXÉ!
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Destruição ambiental na Baixada é incontestável
Enquanto os polítitrias Químicas e de
cos ainda não se enFertilizantes e funcitendem com relação às
onários da Rhodia lialterações do Código
cenciados por susFlorestal aprovadas no
peita de contaminaúltimo dia 24, pela Câção, audiências púmara Federal, as agresblicas para debater a
sões ao meio ambiente
situação destes tracontinuam em várias
balhadores que se
regiões do País, exiginqueixam do não
do em todos os dias e
acompanhamento
não apenas no próximo
médico adequado
dia 5 de Junho - Dia do
por parte da empreMeio Ambiente, ampla
sa como prevê o
reflexão sobre o que
TAC firmado em
podemos e o que deve1995, pela Rhodia,
mos fazer para tentarMinistério Público
mos o equilíbrio ambido Trabalho e Sindiental para garantia de
cato. A tensão desNa imagem do Google, trechos de uma das áreas contaminadas em Cubatão
qualidade de vida.
ses funcionários auPensando na necesmentou com a recensidade de estimular a reflexão so- taminação do solo, mananciais, pre até hoje. Sobre indenização a te tentativa da empresa de demitir
bre a responsabilidade de todos rios, lagos e lençol freático pelos Rhodia recorreu desta obrigação dez destes trabalhadores e diante
nós para com o Meio Ambiente resíduos organoclarodos despeja- e ganhou o recurso” disse o se- da informação da compra da Rhoprocuramos junto aos secretários dos em diferentes locais pela em- cretário Moura.
dia pela Solvay.
da pasta de quatro municípios da presa, quais foram os estudos reProfessor Fábio Nunes, secreA próxima audiência estava
Região Metropolitana da Baixada alizados em cada cidade; se o go- tário de Meio Ambiente de San- marcada para esta terça-feira (31),
Santista, informações sobre o cri- verno municipal interpelou a em- tos, diz que na década de 70 era mas foi adiada. Segundo o presime ambiental ocorrido nos anos 70, presa e tentou ressarcimento am- conhecido como “Fabinho” (hoje, dente da CEV que acompanha o
provocado pelos lixões químicos biental.
Fabião), um jovem ambientalista “caso Rhodia”, vereador Geonísio
da multinacional francesa Rhodia.
O secretário Alfredo Moura, de que já militava no Movimento Es- Pereira Aguiar (PMDB), ex-funciTentamos os secretários Alfre- São Vicente, que na época dos coteiro e participou do primeiro ato onário da Rhodia, não houve temdo Moura (São Vicente), Fábio acontecimentos tinha apenas 12 ambientalista na porta da FIESP po hábil para convidar represenNunes (Santos), César Cunha Fer- anos, informou que os estudos re- (1981) sobre a pesca predatória.
tantes de outros municípios para
reira (Cubatão) e Rosana Filippini alizados estão condensados nos
Ele explica que a região dispõe a discussão. Uma nova data será
Bifulco Oliveira (Itanhaém). Tive- Projetos Baixada Santista I e II, de um dos maiores acervos técni- marcada.
mos retorno apenas dos dois pri- praticados em 1993, foram realiza- cos de estudos ambientais, desde
Rhodia na Baixada - A Assesmeiros. Recebemos da Assessoria dos pela Rhodia e auditados pelo a década de 80, inclusive sobre soria de Imprensa da empresa ende Imprensa da Rhodia que tomou professor Afredo Cordella, da acompanhamento quanto ao pro- viou ao Espaço Aberto, informaconhecimento da matéria sobre o UniSantos e pela CETESB.
cesso de gerenciamento dessas ções sobre a situação da empresa,
meio ambiente, logo após o contaO resultado destes estudos foi áreas de contaminação. Como não contestando a notícia de que está
to do Espaço Aberto com as asses- a localização de áreas contamina- foi constatada contaminação no saindo do País deixando “um trissorias dos secretários, informações das em Itanhaém e os PI-05 e 06 na município, o secretário disse que te e temerário passivo ambiental”.
sobre as medidas adotadas pela Área Continental de São Vicente, a qualquer tempo, se alguma área
“A empresa não sairá do Braempresa e sob a alegação de “re- explicou o secretário esclarecen- apresentar vestígios, os respon- sil, todas as suas atividades induspor a verdade dos fatos” referin- do que os governos municipais de sáveis serão obrigados a proce- triais continuarão. Todas as áreas
do-se a matéria publicada pelo jor- 1978 a 1995 preocuparam-se pri- der a descontaminação de acordo de responsabilidade da empresa
nal, na edição anterior, diz que a meiro com a remediação das áreas com a lei estadual 13.577/2009.
estão e continuarão sob controle,
empresa não está saindo do país.
contaminadas e depois com a
Audiência Pública - A Câmara cercadas, monitoras e vigiadas 24
Secretários - Perguntamos questão da indenização.
Municipal de Santos, tem realiza- horas, sem representar risco às coaos secretários de Meio Ambien“A Rhodia foi condenada a do com a participação do Sindica- munidades ou ao Meio Ambiente.
te se após a constatação da con- uma série de obrigações que cum- to dos Trabalhadores nas IndúsCom relação à compra da Rho-

dia pela Solvay, embora a venda
tenha sido divulgada (e não contestada) por outras mídias, a assessoria informa que a empresa
belga tem até setembro próximo
para definir a negociação.
Sobre as obrigações ambientais a empresa alega que “adotou
e tem adotado todas as medidas
necessárias para equacionar o assunto sem jamais ter deixado de
cumprir suas obrigações com relação aos impactos ambientais
herdados de sua antecessora, a
Clorogil, em Cubatão e, por terceiros por ela contratados”
Com relação aos empregados,
salienta que por não ter postos
de trabalho (a unidade de Cubatão foi desativa em1993) “a empresa decidiu rescindir o contrato de alguns trabalhadores que
não fazem parte do quadro suspeito – ou seja, não tem sintomas
relacionados ao período que trabalharam naquela unidade – e que
estão com licença remunerada”.
Ao contestar a matéria do Espaço Aberto edição março/abril de
2011 (ver site www.jornal
espacoaberto.com) a Rhodia contesta os depoimentos de funcionários que apresentam problemas
de saúde, ocasionados por contaminação de produtos químicos,
robustecidos por um vídeo recente, sobre o abandono de áreas
contaminadas, apresentado na última audiência pública na Câmara
de Santos. Recente visita à região
de Pilões em Cubatão, mostra a
realidade: não há fiscalização, áreas contaminadas por produtos
químicos são frequentemente visitadas, pior, em alguns trechos,
habitadas.
A destruição ambiental em três
cidades da Baixada Santista (Cubatão, São Vicente e Itanhaém) é
incontestável e não há como medir as conseqüências que poderão afetar futuras gerações.

