Divulgação

Victor & Léo cantam no aniversário de Guarujá
Guarujá comemora nesta quinta-feira
(30), 77 anos de Emancipação Político-Administrativa, e para celebrar a data, a Prefeitura elaborou uma programação cultural
diversificada em Vicente de Carvalho, Perequê e Santa Cruz dos Navegantes.
Shows gratuitos agitam a cidade a par-

tir das 20h, quando a dupla Vitor & Léo se
apresenta na Praça 14 Bis. Em Santa Cruz
dos Navegantes e Perequê, as atrações da
noite serão Roni Lima, Camisa 10, Lula Man
e Divina Inspiração. Os shows em Santa
Cruz dos Navegantes acontecem no Clube
Saldanha da Gama e no Perequê, na aveni-

da da praia, após as obras do píer.
O transporte coletivo na cidade, nesta
data é mais barato R$ 1,50 (preço normal,
R$ 2,40). A medida adotada pela prefeita
Maria Antonieta de Brito (PMDB), é para
que a população tenha acesso fácil aos locais dos shows.
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Plano Diretor

Câmara frustra população
Adalberto de Oliveira

Câmara de
Santos - do
palácio para
o castelo
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A população atendeu ao chamado da Câmara para discutir o novo Plano Diretor da Cidade, mas os que acompanharam de perto a votação
lotando as galerias, ficaram decepcionados com o encaminhamento de várias questões. Última Página

Santos

Cidade encerra semestre
com a compra de hospital
www.espacoaberto.com

Praia Grande

Estágio para bolsistas
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Cubatão
“Danado de
bom” vira
mega evento
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OPINIÃO
Mural

EDITORIAL
Com certeza nesta quinta-feira (30), às 18h, quan- bates travados na Sala Princesa Isabel, entre os
do a Câmara Municipal de Santos realizar sua última parlamentares, alguns deles de inesquecível elosessão na heráldica Sala Princesa Isabel, no Palácio quência, como Moacir de Oliveira, Norton Nunes,
José Bonifácio, onde foi instalada em 1939, lágrimas Nobel Soares Oliveira, Alcindo Gonçalves, Manfurtivas teimarão em brotar nos olhos de alguns tovani Calejon e Marcelo Gatto, que tocam suas
vereadores, especialmente dos mais experientes, ou vidas fora do Legislativo e os saudosos Roberto
mais antigos, como o atual presidente Manoel Con- Mehana Khamis, Oswaldo de Rosis, Noé de Carstantino, professor José Lascane, Antônio Carlos valho, Washington (Mimi) Giovani e Fernando Oliva, entre tantos outros que a
Banha Joaquim, Marcus de Rosis , Benedito Furtado e Odair Sala Princesa Isabel uma memória às vezes nos trai emGonzalez.
página de nossas vidas baralhando nomes e imagens.
Também ficará para sempre
Após uma longa espera, o
Legislativo Santista concretiza o sonho da casa na memória dos jornalistas que durante anos acomprópria. No dia 1º de agosto, a primeira sessão panharam as seções nesse plenário, onde o belíssiordinária após o recesso parlamentar de julho, mo lustre em cristal da Bohemia, pendurado no teto,
acontecerá no plenário “Dr.Oswaldo de Rosis”, pai testemunhava a linguagem de sinais desses profisdo vereador De Rosis, no centenário Castelinho sionais, especialmente a irritação pelas seções se(antiga sede dos Bombeiros), na Praça Tenente cretas (abolidas nos anos 1980) quando a Imprensa
ficava de fora. Com certeza, a Sala Princesa Isabel
Mauro Batista de Miranda, na Vila Nova.
Não se apagará a lembrança de grandes de- marcou muitas páginas de nossas vidas.

Espaço Aberto

O avanço da moeda eletrônica
* Marcos Cintra
A tecnologia está revolucionando os meios de pagamento ao
redor do mundo. Aos poucos a
moeda eletrônica substitui a moeda manual e o Brasil assume papel
de destaque nesse processo. A
proporção do papel moeda na economia brasileira em relação ao PIB,
cerca de 3%, é uma das mais baixas do mundo. Está no mesmo patamar observado na França, Alemanha e Holanda.
A tendência é que as economias migrem cada vez mais dos pagamentos realizados com papel
moeda, e até mesmo com cheques,
para meios eletrônicos de liquidação de operações. Isso se deve ao
custo envolvendo ambas as formas de pagamento. Uma transação eletrônica custa o equivalente a um terço de uma operação utilizando papel.
Dados do Banco Central dão
uma ideia da utilização crescente
da moeda eletrônica nas economias. No relatório Diagnóstico do
Sistema de Pagamentos de Varejo do Brasil – Adendo 2010, entre
2005 e 2009 países como, por exemplo, Alemanha, Bélgica, Espanha,
Portugal, Reino Unido e Suíça reduziram, em média, em mais de 51%

a participação dos cheques nas transações sem uso de dinheiro manual. Na Suécia a redução foi de 100%
e no Brasil de 49%. As formas de
pagamento no varejo que mais cresceram foram os cartões de débito e
de crédito. Os destaques desse aumento foram: Suécia (88%), Estados
Unidos (59%), Itália (46%), França
(41%) e Brasil (37%).
A necessidade de reduzir custos de transação aos agentes produtivos e os riscos dos sistemas
de pagamentos colocaram o Brasil
na vanguarda desse processo em
função dos vultosos investimentos dos bancos. Para se ter uma
ideia, de 2007 a 2010 o setor investiu R$ 76 bilhões em tecnologia.
Cumpre dizer que, o advento do
Sistema de Pagamentos Brasileiro
(SPB) em 2002 fez o Brasil contar
com uma das estruturas de transferências de crédito mais eficientes do mundo através da utilização
das TEDs (Transferências Eletrônicas Disponíveis) e DOCs (Documentos de Créditos).
O dinheiro eletrônico implica
em custos menores das transações
e isso, em última análise, determina grande parte da estrutura de
uma economia. Quanto mais os
custos forem reduzidos pelas novas formas de dinheiro as trocas
serão dramaticamente atomizadas.

A economia brasileira conta
com uma base crescente de instrumentos de pagamento eletrônico através de cartões de plástico
e ela deve continuar se expandindo. No final de 2010 o País registrava 226 milhões de cartões de
débito (aumento de 38% em cinco
anos) e 179 milhões de cartões de
crédito (aumento de 151% em cinco anos).
Toda essa estrutura de pagamento foi viabilizada com a expansão dos terminais eletrônicos no
comércio e da rede bancária, lembrando ainda o destacado papel
do Banco Postal em atender o público de baixa renda. Tudo isso
difunde a moeda eletrônica. Através dessa forma de dinheiro os cidadãos que eram excluídos dos
serviços bancários passam a usufruir dos benefícios da tecnologia.
O mundo vive uma revolução
desencadeada pelo dinheiro eletrônico. Isso terá impacto profundo na atividade produtiva como
os causados pelas novas formas
de dinheiro criadas a partir das
mercadorias-moeda.
* Marcos Cintra é doutor em Economia pela Universidade Harvard
(EUA), professor titular e vice-presidente da Fundação Getulio Vargas mcintra@marcoscintra.org

Helena Silva

Em entrevista ao Espaço Aberto, o presidente do Legislativo
Santista, Manoel Constantino
(PMDB), na última sessão do semestre, ao se despedir da Sala
Princesa Isabel, disse que o fará
com tristeza pela beleza e importância do local, principalmente
por tudo que ali aprendeu em mais
de 20 anos de vereança e ao mesmo tempo com satisfação, pela
certeza de dever cumprido.
“Estamos tranquilos, pois tivemos um semestre produtivo, conseguimos aprovar as principais leis
que regem o Município, trabalhamos defendendo os interesses da comunidade, e com a entrega do prédio da Rua XV de Novembro (gabinetes
dos vereadores) conseguiremos uma economia significativa para a cidade. Sentirei saudade, mas levaremos para a nova sede (Castelinho) um
grande aprendizado para junto com meus pares dar continuidade à história desta Casa”.

Puxão de orelha
A última munícipe a ocupar a Tribuna Livre da Sala Princesa Isabel, foi
a representante da ONG “Voto
Consciente”, Regina Torres de Azevedo, que delicadamente, deu um
puxão de orelha nos vereadores, ao
ler um texto que escreveu em 2004,
intitulado “A Nova Câmara”. Ela
descreve o sonho que teve com o
Legislativo onde o povo gostaria de
ter: vereadores atentos ao pronunciamento dos colegas, nenhum ausente ou atrasado, celulares desligados,
galeria lotada, enfim, tudo aquilo que
não acontece neste nem em qualquer
outro parlamento. O final do texto:
“Como eu estava feliz! Mas... foi um
sonho, acordei”
Abandono
O vereador Francisco Leite da Silva
(PP), o Bigode, em recente pronunciamento na Câmara, apontou o
abandono dos bairros Vila Esperança e Vila Natal e chamou atenção para
a necessidade de melhorias no município enfatizando que a Secretaria de
Obras precisa arrumar a cidade como
um todo e não apenas o centro.
Sem licitação
Tem cubatense com o pé no Judiciário contra a prefeita Márcia Rosa
(PT) que assinou contrato de R$
140.000,00 com uma empresa radiofônica da região para a apresentação de artistas no evento “Arraial
Pé da Serra” que teve início no último dia 23 e prossegue até 31 de
julho.

Qualidade no SUS
Com o tema central “Acesso e Acolhimento com qualidade: um desafio
para o SUS”, começam as conferências municipais de Saúde com o objetivo de estabelecer vínculos diferenciados dos existentes entre profissionais e usuários do SUS - Serviço Único de Saúde.
Cubatão - será aberta nesta sextafeira (1/7) às 18h00, no Bloco Cultural (Praça dos Emancipadores, s/
nº) a 14ª Conferência Municipal de
Saúde. Após credenciamento, às
19h, a secretária de saúde de Mauá,
Aparecida Linhares Pimenta falará
sobre “Controle Social no SUS- Balanço de 22 anos”.
São Vicente - a IX Conferência Municipal de Saúde será nos dias 8 e 9 de
julho, com reuniões no período da
manhã na Área Insular (EMEF República de Portugal, no Parque Bitaru) e
à tarde na área Continental (EMEF
Pref. Jorge Bierrenbach Senra, no Jardim Rio Branco). No dia 8, às 20h, o
coordenador da Agência Nacional de
Saúde da Baixada Santista, David Uip
fará palestra na Câmara vicentina.
Contrariado
O munícipe vicentino João Silvino
anda muito contrariado com a atuação dos vereadores de sua cidade.
Em desabafo, faz um arrazoado sobre essa função pública desde a primeira eleição das Américas, ocorrida
em 1532 em São Vicente e questiona: “a quem presta serviço uma Câmara de Vereadores?”

Visite o site www.espacoaberto@litoral e acompanhe mais sobre os
bastidores da política; informações sobre cidades, educação, sindical, saúde, entretenimento e muito mais...
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CIDADES

Praia Grande

Na cidade, o maior festival
nordestino
Daniela Mercury, Zé Ramalho e Cavaleiros do Forró já confirmaram presença
Divulgação

O restauro de Pelé
A estátua de Pelé, Rei do Futebol, que há meses desapareceu
da frente do Centro Esportivo
Castelo Branco, em Cubatão,
logo voltará para seu pedestal.
A peça inaugurada em julho
de 2009 pela prefeita Márcia
Rosa (PT) e Pelé, foi danificada
por adolescentes e teve braço
quebrado, joelho comprometido
e vários arranhões. Segundo a
Assessoria de Imprensa da Prefeitura a peça foi recolhida à uma
sala do local para posterior restauro.

Após denúncia do munícipe
Moésio Rebouças sobre o encontro da estátua em uma sala
que funciona como depósito é
que a Prefeitura se manifestou
sobre sua restauração. O escultor Luiz Garcia que já está com a
peça em seu ateliê em São Vicente, disse que foi procurado no
início do ano para realizar o restauro, mas em função de agenda
só agora pode assumir o compromisso, garantindo que a estátua estará pronta em duas semanas.

A prefeitura de Praia
Grande está realizando
obras de manutenção
em vários equipamentos
da Secretaria de Promoção Social, entre eles o
Centro de Convivência
(Conviver), localizado
na Av. Presidente Castelo Branco, s/nº, Bairro
Boqueirão. Neste local estão sendo realizados reparos na alvenaria, lavagem das paredes e do piso,
consertos em geral, trabalhos de
carpintaria e pintura.
A previsão da Secretaria de
Serviços Urbanos (Sesurb), responsável pelas atividades, é que
os trabalhos sejam finalizados em
30 dias. Esta ação cujo objetivo é
proporcionar mais conforto e segurança para os usuários dos equipamentos, já atendeu o PIC Vila
Sônia, no Café Sítio do Campo, PIC
Canto do Forte e PIC Melvi, o Centro de Apoio ao Jovem e a Casa de
Retaguarda. Estes dois últimos
equipamentos tiveram obras finalizadas neste mês (junho).
Bocas-de-lobo – A Prefeitura de
Praia Grande instala grades em bocas-de-lobo em dois pontos da Avenida Presidente Costa e Silva, no

Bairro Boqueirão (foto). A ação que
funcionará como projeto piloto tem
por objetivo evitar que detritos sejam carregados pelas águas da chuva, para a rede de drenagem. Os dois
pontos onde as novas grades foram instaladas ficam nas esquinas
da Avenida Presidente Costa e Silva com Rua Cidade de Santos e com
a Rua Dair Borges.
Novo endereço - O PAT (Posto
de Atendimento ao Trabalhador) de
Praia Grande está em novo endereço: mudou para a Avenida Ministro
Marcos Freire, 6.650, Bairro Quietude, próximo ao PS Quietude. O PAT
presta serviço de intermediação entre empresas que precisam de mão
de obra e profissionais que procuram emprego, solicitação do seguro-desemprego e emissão de carteira de trabalho. O atendimento a empregadores é realizado de segunda
a sexta-feira, das 8 às
17 horas. Para cadastro de candidatos a vagas no mercado de
trabalho, as senhas
são limitadas a 30 por
dia e começam a ser
distribuídas às 8 horas. Mais informações pelo telefone
PAT, (13) 3471-1224.
Jairo Marques/PMPG

Com o sucesso da primeira edição do Cubatão Danado de Bom,
que reuniu 50 mil pessoas em shows realizados no Kartódromo da
cidade, a Prefeitura de Cubatão
decidiu expandir a Festa, consolidando o evento como o maior festival nordestino em uma cidade
fora do Nordeste.
A previsão é de que em 2011,
pelo menos 75 mil pessoas confiram as atrações. Shows com grandes nomes da MPB e homenagens
como a do humorista cearense
Chico Anysio, são algumas das
novidades anunciadas no lançamento do evento pela prefeita
Márcia Rosa (PT), com a presença
do secretário estadual de Turismo,
Márcio França (PSB).
Cheia de novidades, a segunda edição do evento será realizada de 11 a 15 de novembro. Alem
de Daniela Mercury, Zé Ramalho
e Cavaleiros do Forró, já confirmados, uma cidade cenográfica
será erguida para abrigar muitos
dos personagens criados pelo
humorista Chico Anysio que será
homenageado. No site www.
espacoaberto.com mais informações sobre a festa Cubatão Danado de Bom, criada para homenagear a população nordestina que
no município é maioria. Segundo
levantamento, 67% dos moradores da cidade, tem algum vínculo
com o Nordeste.

Conviver Boqueirão é revitalizado
Amauri Pinilha/PMPG

Cubatão
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Baixada

Itanhaém

Mutirão nos Bairros chega a região do Loty Novo modelo de regionalização
Teve início na região do Loty,
o projeto Mutirão nos Bairros
beneficiando a população de 25
bairros. O projeto idealizado e liderado pelo prefeito João Carlos Forssell tem por objetivo,
além da limpeza das ruas, aproximar o munícipe da Prefeitura.
Nesta quinta-feira (30), das 9
às 12 horas, haverá atendimento
à população por uma equipe formada por diversos setores da Administração Municipal, para esclarecimentos e orientações das

reivindicações dos moradores.
Estarão disponíveis serviços na
área fiscal, tributos, comércio, assistência social, saúde, obras,
serviços urbanos, jurídico e demais áreas do Governo Municipal para atender as demandas. O
trabalho nesta região deverá ser
concluído em duas semanas
Já beneficiados – O mutirão
começou dia 20 de janeiro e já
percorreu 28 bairros em 11 regiões da Cidade. Foram atendidos:
Jardim Guapiranga; Ivoty; Chá-

cara das Tâmaras; Jardim Umuarama; Jardim Tanise; Rita Graciosa; Jardim Iemanjá; Baixio;
Mosteiro; Guaraú; Nossa Senhora do Sion; Belas Artes; Jardim Ieda; Jardim Corumbá; Suarão; Cibratel II; Savoy; Balneário São Jorge; Balneário Gaivota; Balneário Novaro; Jardim
Luizamar; Jardim Luizamar Mirim; Jardim das Palmeiras I, II e
III; Jardim Diplomata; Residencial Parque Augustus e Balneário Califórnia.

A Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, através da
deputada estadual Telma de Souza
(PT) iniciou por Santos, o debate
sobre a reorganização da Região
Metropolitana da Baixada Santista.
No debate realizado na Associação Comercial de Santos, a deputada Telma apresentou propostas que
darão mais autonomia administrativa e financeira, especialmente pela
necessidade da região ser preparada, com urgência para as mudanças
advindas da nova realidade a partir
da exploração de petróleo e gás.

Em virtude do crescimento
aguardado para os setores turístico, industrial e portuário, e consequentemente de setores paralelos,
a deputada avalia que “É necessário uma reformulação aos moldes da Região Metropolitana da
Grande São Paulo (RMSP), que
aprovamos recentemente na Assembleia Legislativa. É inadequado manter o atual conceito engessado, de cima para baixo, em relação às políticas públicas”, lembrando que o modelo vigente na
região foi idealizado em 1987.

L
SINDICA
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Funcionalismo

Em Santos readaptados vivem situação indefinida
Luiz Carlos Ferraz/Divulgação

A audiência pública na Câmara de Santos para discutir a situação de cerca de 400 funcionários
públicos municipais que vivem situação indefinida em virtude de
problemas de saúde que os afastaram da função original, foi interrompida pela falta de energia elétrica no Paço Municipal, mas não
impediu o vereador Adilson Júnior (PT) que presidia o encontro,
de falar sobre o Projeto de Lei (PL)
de sua autoria que visa disciplinar
a readaptação funcional destes
servidores.
“Embora concursados para determinado cargo, eles foram transferidos por motivo de saúde, e exercem atividade diversa, sem gozar
direitos inerentes à nova função”

explicou o vereador que buscou
subsídios para o PL, na legislação
municipal de Curitiba (Paraná) onde
está em vigor a Lei nº11.768, de 1º
de junho de 2006, “o que demonstra que a lei municipal não fere a
Constituição Federal e pode ser
adotada em Santos”.
Adilson Júnior recorreu também ao parecer do procurador
municipal José Francisco Teixeira
Pinto, de Porto Alegre, no Rio
Grande do Sul, que cita o artigo
37, inciso II, primeira parte, da
Constituição Federal, que impõe a
aprovação em concurso público
para o ingresso em emprego ou
cargo público.
“O readaptando não está ingressando novamente em emprego pú-

Audiência Pública foi interrompida pelo apagão
blico, mas tão somente trocando de
função”, afirma o especialista, ao

Empreiteiras se fundem para saldar rescisões
e sindicalista diz que acredita em milagre
Paulo Passos

rários estavam, há uma
A empreiteira Seebla
semana sem perspectiServiços de Engenharia
vas de pagamento dos
Emílio Baumgart absorveu
salários e das rescisões
a empresa Pampa Montade contrato.
gens e Manutenção, terceiA Seebla se comprorizada da Petrobrás que fameteu a absorver os traliu e o presidente do Sindibalhadores e a pagar os
cato dos Trabalhadores na
direitos aos que prefeConstrução Civil (Sintrarem se desligar da emcomos), Geraldino Cruz
presa”, disse Geraldino
Nascimento creditou a deque se confessa emocicisão que garantiu o emprego de cerca de 250 tra- Geraldino Cruz Nascimento presidente do Sintracomos onado com a decisão e
que a partir de então,
balhadores a um milagre.
“Estávamos em audiência na sumindo o ativo e o passivo do passou a acreditar cada vez mais
Gerência Regional do Ministério contrato com a Refinaria Presi- em milagres.
Nesta sexta-feira (1º de julho),
do Trabalho e Emprego (MTE), dente Bernardes de Cubatão.
Assim foram suspensos os avi- às 9h será realizada nova mesa reem Santos, quando representantes da Seebla apareceram na reu- sos prévios e baixas em carteiras donda no MTE envolvendo as parnião para absorver a Pampa, as- de trabalho da Pampa, cujos ope- tes para a ratificação do acordo.

destacar dois princípios da readaptação: que a função indicada para a

troca tenha o mesmo grau de complexidade com a função originalmente exercida – inclusive de jornada
de trabalho –, sendo compatível em
termos salariais; e que, necessariamente, seja efetivada com a concordância do servidor.
Para Adilson Júnior, o Poder
Público tem o dever de criar critérios administrativos e métodos de
avaliação para aperfeiçoar o processo de readaptação do funcionário público, sem perder a sua
eficiência profissional e motivação
pessoal.
O encontro lotou a Sala Princesa Isabel, onde representantes
dos sindicatos da categoria alertaram para a necessidade de mobilização da categoria.

Codesp constrói cais
para Copa 2014
Divulgação

A Codesp apresentou projeto de
construção de cais
para a copa de 2014,
empreendimento
que permitirá a Santos ficar entre os
cinco maiores portos do mundo em
movimentação de
passageiros.
O projeto e os
reflexos do empreendimento foram
apresentados pelo
diretor de Infraestrutura e Execução
Paulino falou da obra que colocará Santos
de Serviços, Paulientre os cinco maiores portos de
no Vicente. O promovimentação de passageiros do mundo
jeto especifica
obras de construção e adequação lhão de passageiros em 284 escapara alinhamento do cais de Ou- las, atingindo taxa média de cresteirinhos, previstas no PAC Copa, cimento de 30% por temporada ,
para agregar maior estrutura de gerando receita total de cerca de
atendimento à demanda por lei- R$ 230 milhões. Com a obra contos na região durante a realização cluída, possibilita-se o crescimendo maior evento esportivo. Com to da oferta para até 2,5 milhões
a execução de 1320 metros de cais, de passageiros por temporada
entre os armazéns 23 e 29, o Porto
A obra prevista para ser conde Santos oferecerá a possibili- cluída em 26 meses, terá sua pridade de atracar até seis navios meira fase (do Cais da Marinha ao
de passageiros na região de Ou- terminal T-Grão), entregue em abril
teirinhos, disponibilizando 15,4 de 2013 e a segunda fase, do Tmil leitos (hospedagem) de alta Grão ao Concais, em dezembro de
qualidade.
2013, conforme previsão da
Paulino explicou que o Porto Codesp.O empreendimento está
de Santos registrou total de 1,1 mi- avaliado em R$ 352 milhões.

ÃO
EDUCAÇ

Curtas...
Incentivo à Leitura - A Lei
nº 2758/2011, criando o Dia
da Doação de Livros e Incentivo à Leitura, de autoria
do vereador santista Braz
Antunes, já faz parte do Calendário Oficial de Santos.
Preocupado com a má qualidade ou ausência de leitura
no dia a dia dos brasileiros,
Braz apresentou o Projeto de
Lei no ano passado.
Educação Ambiental - O Engenho dos Erasmos sediará
nesta sexta-feira (1º de julho), o 2º Encontro de Formação da Rede de Educação Ambiental de Santos,
cujo objetivo é a troca de experiências e o desenvolvimento de ações para melhorar a conscientização ambiental. Com a participação de
profissionais que atuam no
Aquário, no Jardim Botânico Chico Mendes, Aquário
e Orquidário, ONGs e empresas privadas. O primeiro encontro foi realizado no Jardim Botânico.
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Praia Grande tem estágio
para bolsistas
Edmilson Lelo/PMPG

A Secretaria de Finanças (Sefin) de Praia Grande está comunicando aos alunos bolsistas integrais do município para que cumpram os estágios de contrapartida, com prestação de serviços a
qualquer órgão da Administração
Pública Municipal. Quem não
cumprir a obrigação terá o débito
inscrito na Dívida Ativa do município, acarretando uma série de
problemas para o estudante, entre
eles, penhora da conta bancária e
de outros bens do titular
A Procuradoria Fiscal da Prefeitura precisa de estagiários de
contrapartida para prestar serviços no Fórum de Praia Grande,
com disponibilidade de pelo menos quatro horas por dia. Os inte-

A Procuradoria Fiscal da Prefeitura precisa de estagiários
ressados devem contatar a Secretaria de Administração da Prefei-

tura, de segunda a sexta-feira, das
9 às 16h30.

VISITE O SITE:

www.jornalespacoaberto.com

Federal
Fluminense
abre inscrições
em Cubatão
Primeira universidade a chegar a
Cubatão pelo Sistema UAB - Universidade Aberta do Brasil, a Universidade Federal Fluminense, está com inscrições abertas até 24 de julho para a
quarta turma do curso de Especialização em Planejamento, Implementação
e Gestão de Ensino a Distância (EAD),
que será desenvolvido no Polo de Cubatão a partir de outubro.
Podem participar do processo seletivo que será realizado em duas etapas, ambas de caráter eliminatório:
inscrição e avaliação, pessoas com diploma de graduação em qualquer área,
reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Professores da rede pública de ensino têm 50% das vagas reservadas. As demais serão preenchidas por demanda social.
A inscrição no processo seletivo
será realizada exclusivamente via internet, no endereço eletrônico
www.lante.uff.br. O curso é gratuito e
a taxa de inscrição é de R$ 60,00. Outras informações podem ser obtidas
pelo telefone (13) 3361-8804.

D
VARIEDA
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Onda Limpa ao alcance de todos
Fotos: Divulgação

No Palácio Saturnino de Brito,
acervo da Sabesp detalha obras
do Programa Onda Limpa, o maior
programa de investimentos em saneamento ambiental do País, desenvolvido na Baixada Santista.
São fotos, vídeos e painéis que
apresentam todas as obras realizadas e em conclusão na região.
De forma didática, os visitantes podem conhecer todas as
obras do Programa nas nove cidades da Baixada Santista, que está
elevando o índice de coleta de esgoto com vistas à universalização
do saneamento até 2018. As obras
(investimento de R$ 1,5 bilhão)
contribuem para o desenvolvimento econômico e social da região.

O Palácio Saturnino de Brito,
sede da Unidade de Negócio da
Sabesp na Baixada Santista, fica
na Avenida São Francisco, 128, no
Centro de Santos, com exposição
aberta de terça a domingo, das 11
às 17h. A entrada é gratuita e a visitação é acompanhada de monitores bilíngues.
Mulheres bíblicas - Termina neste domingo (3/7) a Exposição Mulheres Bíblicas promovida pela Arabesco Design, no
Brisamar Shopping em São Vicente. A proposta é destacar a
importância singular da participação da mulher nos vários setores sociais e culturais, tendo
como base, a concretização uni-

Acesso livre às exposições sobre obras de saneamento e mulheres bíblicas
versal esclarecida por um dos livros mais lido até hoje - a Bíblia.

A exposição apresenta acervo
com mais de 32 bonecas da de-

signer/dolls recifense, Alana
Maranhão; Marcos Megina é o
responsável pela arte e produção
gráfica dos cartazes. O Brisamar
Shopping fica na Ria Frei Gaspar,
365, Centro (em frente à Prefeitura), São Vicente. A exposição
pode ser vista das 10h às 22h.

Palestra

Música

Percussão no Sesi
O Grupo Durum é a próxima
atração do projeto SESI Música
2011 – Erudita / Instrumental,
no Teatro da entidade em Santos. A apresentação, gratuita,
será realizada nesta sexta-feira,
dia 1º de julho, às 20h, com entrada gratuita.

No repertório destaque para
obras de compositores americanos e brasileiros, entre eles, Lou
Harrison e Francisco Abreu.
Composto pelos músicos
Leopoldo Prado, Ricardo Apezzatto, Rodolfo Vilaggio eThiago Lamattina, o grupo forma-

do em 2005 na cidade de São
Paulo, se dedica a pesquisa e
a prática da música escrita
para percussão nos séculos
XX e XXI.
O Sesi fica na Av. Nossa Senhora de Fátima, 366, Jardim
Santa Maria, Santos.

“Direitos Autorais” é o tema da
palestra a ser realizada amanhã (1º),
pelo advogado José Roberto Comodo Filho, no Campus Victório Lanza
da Unimonte, na Avenida Senador
Feijó, 421, Vila Mathias, Santos.
A palestra faz parte da IV Jornada de Memória e Arquivologia do
Litoral Paulista promovida pela Fundação Arquivo e Memória de San-

tos. O palestrante José Comodo, foi
responsável pelo departamento jurídico da Rede Record de Televisão
entre os anos de 1998 e 2003.
Inscrições no site da FAMS:
www.fundasantos.org.br. Valor da
palestra: R$ 20,00; 50% de desconto para estudantes e funcionários
públicos. Mais informações pelo telefone (13) 3202-1240.

Nas Bancas
Se você se apressar um pouco ainda há
tempo para adquirir a VIP de junho, especialíssima, comemorando 30 anos, com fotos
clássicas que viraram arte e os bastidores das
capas históricas da revista. Casa Cláudia de
junho, são 35 idéias rápidas e fáceis para
deixar sua casa agradável, além de muitas
outras dicas e os destaques da Casa Cor SP.
Viagem e Turismo com especial de inverno: Gramado, Bariloche, Valle Nevado e

Espaço Astral
Silvia Helena
Um signo chamado de cardinal, pois com ele se inicia o Verão, no hemisfério norte e o inverno no nosso hemisfério, surge pela primeira vez a componente emocional.
Neste quarto signo, a ênfase
está nas qualidades de proteção,
acolhimento, sustentação e carinho. As emoções, começando

mais 55 lugares para curtir a estação; alem
disso tem Provence (França) e promoção de
viagem; Pense Leve - detalha o poder do
café, higiene íntima e o terror chamado fome
emocional. Vale correr para ver se ainda consegue um exemplar de Cláudia com a atriz
Cissa Guimarães, falando da maior dor de uma
mãe: a perda de um filho (em julho completa
um ano que seu filho Rafael foi morto atropelado).

SIGNO DO MÊS: CÂNCER
21 de junho a 20 de julho
Elemento: Água- Planeta Regente: Lua
pela família estão vinculadas ao
signo de Câncer.
O tema geral do signo é a manutenção de um estado de proteção e segurança que por vezes
pode tornar-se excessivamente
receoso e desconfiado.
Câncer é o primeiro signo de
Água e relaciona-se com a expressão primordial dos sentimentos; a

emoção é vivida de modo simples,
quase infantil.
Se o signo de Câncer estiver
muito destacado em uma carta natal há tendência em colocar as necessidades emocionais pessoais
em primeiro lugar, em detrimento
de quaisquer outras considerações.
Estas necessidades são como

já foi mencionado, principalmente, direcionadas para a segurança
e o conforto. O sentido de família
e de ser como o sentimento de
“pertencer” a um determinado
grupo com características familiares.
Uma excessiva ênfase de Câncer pode indicar uma necessidade
de segurança de tal ordem que

tudo o mais fica voltado para segundo plano.
Profissionalmente os nativos
deste signo tem necessidade de
cuidar das pessoas, e por isso
precisam de um relacionamento
forte com o povo. Como tem regência da Lua, trabalhar em turismo ou mesmo em locais de acolhimento como hotéis e restaurantes são excelentes escolhas.
Silvia Helena - Astróloga
Tel: 3466-4500 - Site: www.stellium.jor.br
E-mail: silvia@stellium.jor.br

IN
ESPAÇO
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• • • Para comemorar o início de mais uma gestão, o Rotaract Club de
Santos Monte Serrat realiza no próximo dia 9 de julho, às 19 horas, no
Clube XV (na Av. Washington Luiz, nº 565, 4°andar, em Santos), Festiva de Transmissão e Posse . Bruno Diniz Ramos passará o cargo à
Larissa Alves Silva.

Foi um sucesso o 1º Baile
dos Anos Dourados
realizado pela APAE de
Praia Grande. O animado
trio formado por Conceição
Camargo, Lu Keny e Marilu
(vestidas à caráter), já está
pensando na próxima edição
do evento.

• • • De 6 a 10 de julho, o imperdível encontro internacional da literatura mundial acontece na 9ª Flip - Festa Literária Internacional de
Paraty. Todas as letras se encontrarão na colônial Paraty (RJ).
Daniela Rocha

Alana Prates

O vereador santista Odair Gonzalez, autor da
iniciativa que deu o título de Cidadão Emérito de
Santos ao empresário Antônio Carlos Fonseca
Cristiano, diretor da Marinex, que estava
acompanhado da esposa Magnólia Quaglia.

• • • Na noite de ontem (29), com
show da Banda Boneca de Vidro,
no Teatro Coliseu o encerramento
do XV Fescete-Festival de Cenas
Teatrais com premiação aos destaques de cada categoria concorrente. O Fescete que neste ano
homenageou o ator santista Oscar Magrini é realizado pelo Tescom Promoções Artísticas e Culturais Ltda. (confira no site
www.espacoaberto.com a relação
dos premiados).

INAS
N
U
J
S
A
FEST

Espetáculos de cores, sons e sabores
Divulgação

Guarujá - A diversidade do
festival junino em Guarujá garante uma das melhores festas do gênero da Baixada Santista. Por isso,
a Prefeitura preparou uma programação recheada de sucesso, que
prossegue até 17 de julho, em cinco pontos da Cidade: Santa Rosa
(Praça do Povo), Vicente de Carvalho (Praça 14 Bis), Vila Zilda,
Santa Cruz dos Navegantes e Perequê. Entre as atrações, Dudu
Nobre, Sorriso Maroto e Rodriguinho.
A programação nas Praças Santa Rosa (Praça do Povo),Vila Zilda
e 14 Bis: 30/06 – Victor & Léo (aniversário da cidade); 01/007- Swing
& Simpatia; 02 – Sampa Crew
;03 – Henrique Marx e a dupla
Matheus Minas & Leandro; 09 –
Koala Joe e Quintaessência; 10
– Castanha e Cajú; 16 – Asas
Morena; 17 – Dudu Nobre. Em
Santa Cruz dos Navegantes e Perequê: 02 - Ivo & Ivan; 03 – Sou
Muleke; 09 – Katinguelê; 10 – Vem
K; 16 – Nossa Batukada e dia 17 –
Wanderlei Andrade.

Joana Prates após
merecidas férias,
conta em quase duas
mil fotos, como se
apaixonar em vinte e
dois dias pela
França, Itália e
Romênia.

• • • Neste sábado, 2 de julho,
mais uma edição da Liquid Love,
a festa mais badalada do Litoral de São Paulo, desta vez com
o novo show da cantora Lorena
Simpson, a mais nova aposta brasileira para agitar as principais
pista do Brasil. A festa começa
partir das 23h, na Capital Disco
(Avenida Francisco Glicério, 206
– Gonzaga). Convites antecipados: Pista: R$ 30 e Área
Vip: R$40. Mais informações
pelos telefones (13) 3019 3387 e
9173-7492

São Vicente
Dudu Nobre canta em Guarujá.
Cubatão - O Arraial Pé da Serra
no Kartódromo de Cubatão tem programação musical para todos os
gostos em todos os fins de semana
até 31 de julho próximo. Sempre a
partir das 19h, com entrada gratuita,
no kartódromo que dispõe de praça
de alimentação, com barracas administradas por entidades assistenciais, abriga também parque de diversões com jogos para as crianças.
A programação musical: 1º/07
- Cupim na Mesa / Fabrício; 2 Cristian & Cristiano / Tenente Haole – Fra Fra Sound; 3 - Lobão

Trio / Grande Encontro; 8 - Ricardinho / Ribeiros Vocal e Harmonia; 9- Matheus Minas & Leandro
/ Caê Campos; 10-Quintessência /
Nuwance; 15-Latitude 10 / Exportação Junior; 16-Fátima Leão / Forró Sanfonado; 17-Programação
Especial do Dia Mundial do Rock;
22 - Jeito Moleque / Rodrigo e
Adriel; 23-Samprazer / Chique é
ser Brega; 24-Koala Joe / Real Sambalanço; 29-Art Popular / Pegada
Forte; 30-Caju & Castanha / Tiago & Rodrigo e no dia 31- Sampa
Crew / Momento Raro.

1ª Festa da
Tainha
Além da gastronomia, atrações
musicais agitam o público na 1ª
Festa da Tainha de São Vicente,
em todos os fins de semana, até
24 de julho, na Praia do Itararé, ao
lado do teleférico. Nove quiosques
atendem ao público com o prato
principal da festa, que é a tainha.
Além do pescado, um palco montado garante atrações musicais
durante todo o evento. A entrada
é gratuita.

Curta Santos
Termina nesta sexta-feira (1/7)
o prazo para inscrição nas mostras competitivas do 9º Curta Santos - Festival Santista de Curtas
Metragens, que será realizado em
setembro próximo. As inscrições
acontecem somente pelo site www.
curtasantos.com.br
Também terminam nesta data,
as inscrições para o concurso
cultural que vai escolher a mamãe que irá estrelar as imagens
do catálogo oficial do festival.
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. É
necessário estar entre o sétimo e
oitavo mês de gestação.
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Plano Diretor - o divisor de águas
Adalberto de Oliveira

A

população santista
atendeu ao chamado
da Câmara Municipal
para participar das discussões
sobre o mais importante tema
relacionado à Cidade, o Plano
Diretor, instrumento básico de
política urbana, cujas disposições orientam a elaboração do
plano plurianual e das diretrizes
orçamentárias, enfim, do planejamento municipal que equivale a Constituição Municipal.
A Câmara chamou e o povo
compareceu, não em grande
quantidade, mas em qualidade,
pois apresentaram sugestões,
debateram, concordaram, discordaram e até vaiaram e no
cômputo geral muitos saíram da
discussão decepcionados, até
maldizendo a existência de alguns vereadores e do prefeito
Papa. Alguns se sentiram enganados, outros contemplados, mas estas são situações
que fazem parte do enorme leque chamado Democracia.
Santos carece de uma nova
Constituição Municipal uma
vez que está no limiar do desafio de conciliar desenvolvimento econômico com qualidade de vida, diante da nova realidade com a exploração do présal. O processo de transformação é evidente e a última vez
que se discutiu os rumos da
cidade foi em 1998. Desde então a cidade vem crescendo
economicamente exigindo adequações em seu espaço físico
e novas posturas, precisando
se redefinir para os próximos
anos.
As propostas do Executivo para o novo Plano Diretor
chegaram à Câmara em fevereiro e foram alvo de discussão
nos meses de abril e maio.

Carlos Pinto

A terceira estrela

Movimentos
populares aos
gritos
demonstraram
sua revolta por
não terem sido
contemplados
como pretendiam
no novo Plano
Diretor
Muito pouco tempo, se considerar que se trata do futuro da
cidade.
A população colaborou
com 508 propostas, das quais
200 foram consideradas pertinentes e partir dessa participação popular foram definidas 54
emendas, das quais, apenas 12
foram aprovadas. A grande expectativa era a de criar áreas
para construção de moradias
populares e reduzir o gabarito
dos prédios na expectativa de
evitar a transformação da cidade em “paliteiro” em prejuízo à
qualidade de vida.
Nesses quesitos a população saiu derrotada gerando
muitos protestos nas duas últimas sessões da Câmara, onde
vereadores, especialmente os
da base governista, foram insistentemente vaiados. Os manifestantes se sentiram enganados, prometendo surpresas
na próxima eleição, gritando
que o plano diretor é o divisor
de águas não apenas para definir o futuro da cidade, mas
também dos vereadores.
Um dos momentos de maior

tensão junto aos movimentos
populares que lotavam a galeria da Câmara, ocorreu na última segunda-feira, quando a
emenda que transformava em
Zeis , a área ocupada pelo terminal de cargas da Transbrasa,
no Jabaquara, foi rejeitada sob
a alegação de que em quatro
meses a Prefeitura apresentará
um projeto mais apropriado.
A área na Rua Joaquim Távora é da União e o contrato
de concessão à empresa já venceu, por isso a grande expectativa dos movimentos populares em ver o terreno destinado
à moradia. Recentemente o proprietário da empresa, o ex-vereador Bayard Umbuzeiro, esteve na Câmara entregando um
dossiê aos vereadores sobre a
área e a empresa
Pouco tempo - O vereador
Marcelo Del Bosco (PPS) entende que os munícipes tenham ficado decepcionados
pelo pouco tempo de discussão e porque a maioria das propostas não foi considerada.
“Eu, particularmente, fiquei indignado com o pouco

tempo para discutir tema tão importante: o futuro da Cidade. A
Prefeitura ficou dois anos pesquisando algumas propostas e
ainda encaminhou emendas
para aquilo que havia proposto. Tudo o que diz respeito ao
futuro da cidade foi discutido
em três meses. Com relação as
propostas populares não pertinentes ao Plano Diretor poderão ser absorvidas de outras
formas,como requerimentos,
indicações. É do clamor da população que pauto a maioria
dos meus trabalhos, por isso
peço para que os munícipes
continuem participando das
discussões,cobrem dos vereadores a responsabilidade do
voto”.
Marcelo Del Bosco (PPS)
integra a CEV- Comissão Especial de Vereadores criada para
discutir o Plano Diretor, formada ainda por Benedito Furtado
(PSB), Cassandra Maroni Nunes (PT), Geonísio Aguiar
(PMDB), Hugo Duppre (PMN)
e Roberto Oliveira Teixeira
(PMDB) sob a presidência de
Sadao Nakai (PSDB).

Festa Inverno Santos
A Festa Inverno Santos
2011, maior evento beneficente da cidade, começa nesta sexta-feira (dia 1º), na área externa
da Arena Santos, na Vila Mathias (Avenida Rangel Pestana, 184). A cerimônia de abertura da festa terá o som de Caio
Mesquita, às 20h.
Numa área de aproximadamente 6 mil metros quadrados,

com capacidade para receber
cerca de 5 mil visitantes por dia,
o local dispõe de praça de alimentação (8 restaurantes e 24
lanchonetes), palco para apresentações musicais, pista de
patinação e parque de diversões. A renda será revertida integralmente para as 32 instituições beneficentes ligadas ao
FSS (Fundo Social de Solidari-

edade) que serão responsáveis
pela gastronomia
No palco principal (da
própria arena) se apresentarão as bandas maiores, aos
sábados, e no outro, montado para o evento, se apresentarão os grupos para o happy hour, de terça a sexta e
aos domingos. O complexo
dispõe ainda de posto médi-

co e estande de turismo.
A entrada será controlada
com detectores de metal. Policiais militares e guardas municipais farão a segurança diária.
Haverá 150 vagas de estacionamento na Unip (em frente à
arena), a R$ 10,00 por veículo.
A Festa Inverno vai de 1º a 31
de julho, exceto às segundasfeiras, sempre das 18h às 24h.

Em noite mágica no Pacaembu, o Santos
Futebol Clube conquistou sua terceira Copa
Libertadores da América, premiando seus torcedores que incentivaram ao máximo os comandados de Murici Ramalho. Esse torneio
que define o representante da América do
Sul no Torneio Mundial Inter-Clubes, a ser
disputado em dezembro no Japão, é na verdade uma guerra sem fronteiras. Iniciando
mal o torneio, aos poucos o Santos foi se
estabilizando até chegar a final e a vitória.
Vencedor nos anos de 1962 e 1963, com o
“magic team” comandado por Pelé, Zito, Coutinho, Pepe e duas dezenas de gênios do futebol, que compunham aquele que foi o maior
esquadrão de futebol do mundo em todos os
tempos. Quarenta e oito anos depois, o Santos ostenta hoje um dos melhores times de
futebol do Brasil e do mundo, onde brilham
jogadores como Neymar, Paulo Henrique Ganso, Arouca, Danilo, Leo e tantos outros.
É impressionante assinalar o aumento de
torcedores que o “peixe” conquistou através dos anos, não só no Estado de São Paulo, mas pelos demais estados brasileiros e no
exterior. A festa que tomou conta da cidade
de Santos exemplifica o quanto o futebol
determina na auto-estima de um povo, principalmente em uma cidade que vem experimentando um crescimento no seu potencial
econômico, social e cultural.
A cidade de Santos vive esse momento
de retomada, após anos de intervenção federal, da crise do café e do fechamento do
jogo no Brasil, que postergaram a cidade a
uma situação sem precedentes. O fechamento do jogo, durante a presidência de Eurico
Gaspar Dutra, aniquilou com os setores de
prestação de serviços, notadamente a hotelaria, gastronomia, comércio em geral, alem
de determinar o fim do Teatro de Revista, uma
arte genuinamente nacional.
Na seqüência tivemos a crise cafeeira, que
levou ao fechamento de várias comissárias
de café, criando um desemprego nesse setor,
e afetando a questão de exportação e por
consequência, as atividades portuárias. Nem
bem a cidade começava a se refazer desses
golpes, tivemos a revolução de 64, com a intervenção federal na cidade, que ficou mais
de dezesseis anos sem poder eleger seus governantes.
Hoje, a cidade respira liberdade e crescimento econômico. Com a descoberta do présal na Bacia de Santos, há no horizonte, perspectivas de um novo amanhã.
A terceira estrela do Santos Futebol Clube, também nos permite sonhar com a recuperação esportiva do município, e quem sabe,
com o tri-campeonato mundial interclubes. E
sonhar não é proibido e nem motivo para o
riso alheio, pois quem não tem sonhos, tem
muito pouco.
* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

