Dia Nacional do Doador de Sangue
Doar sangue é doar vida e este
gesto simples de importância
imensurável não é precisa de uma
data específica. Ele pode ser praticado a qualquer momento.
A campanha pela conscientização da importância da doação
de sangue é diária, mas em 1964
foi criada uma data, 25 de Novem-

bro com objetivo de valorizar a
doação voluntária.
O Dia Nacional do Doador de
Sangue é aguardado com muita
expectativa em todos os bancos
de sangue, que se preparam para
receber um maior número de pessoas (doadores), na expectativa
de aumentar o estoque do preci-

oso líquido, sempre muito escasso. O Banco de sangue da Sociedade Portuguesa de Beneficência
de Santos, nesta sexta-feira (25)
estará com seu horário de atendimento ampliado, das 7 às 15h esperando por você, independente
do tipo sanguíneo.
Lembre-se que seu gesto

pode salvar até quatro vidas. Se
você tem entre 16 e 67 anos,
goza de boa saúde, faça uma
boa ação e salve vidas. Vá até
o Banco de Sangue da Benê (Av.
Bernardino de Campos, 47, Vila
Belmiro), onde receberá todas
as informações para que se torne um doador.
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Lei antiálcool

Fiscalização, esperança
para a lei prosperar
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São Vicente

Obras de repavimentação contemplam doze ruas do centro de São Vicente que há muito tempo
careciam de atenção. Mais de R$ 3 milhões oriundos do Ministério das Cidades, estão sendo
investidos no recapeamento das ruas que recebem também novas guias, sarjetas, rampas de
acessibilidade e sinalização horizontal. As obras são executadas pela Prefeitura através da
Secretaria de Transportes que interdita e libera as vias conforme a execução dos serviços.

Justiça manda Codesp cumprir acordo
Página 4

A importância do jornal impresso
Editorial - Página 2

Eleições 2012
Faltando onze meses para as eleições municipais, as denúncias de
irregularidades começam a pipocar antecipando o quão difícil será o
trabalho da Justiça Eleitoral que promete agir com rigor. Pré-candidatos
em Cubatão, Guarujá, São Vicente e Santos estão sendo observados.
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OPINIÃO

EDITORIAL

Mural

Há 24 anos, quando a tecnologia já pro- de informar com seriedade, para se perpetumetia uma grande revolução no mundo, es- ar no rol documental. Assim, faz destes 24
treava o Espaço Aberto.
anos de atividades alicerçadas no princípio
Os astrólogos previam muitas mudanças básico da ética, degrau para viver novas
na sociedade, garantindo que nada mais se mudanças, na certeza de que a informação
manteria em segredo, pois o avanço da tec- digital não apaga a importância, aumenta a
responsabilidade da informanologia deixaria tudo à mostra
e que, inclusive as pessoas esção impressa, que depois de
A importância
tariam predispostas a se expo- do jornal impresso publicada, não há apagão ou
rem. Previam também, mudanpane memorial que a “delete”.
Não é à toa que recente pesquisa do Iboças radicais nos meios de comunicação, mas
não anteviam qualquer possibilidade de ex- pe aponta que significativo percentual de
tinção do jornal impresso, muito pelo contrá- eleitores fundamentam sua decisão, na hora
rio, viam-no como preservação documental. de exercer seu direito de escolha com base
O Espaço Aberto viveu todas essas mu- na leitura do jornal impresso. Nestes 24 anos
danças anunciadas e se mantém no mister de Espaço Aberto, nunca duvidamos disso.

Espaço Aberto

Uma saída para o convênio de assistência judiciária
* Marcos da Costa
A indefinição acerca do Convênio de Assistência Judiciária entre a OAB SP e a Defensoria Pública, causada pela falta de vontade
desta em manter a parceria, criando dificuldades para pagar advogados e desrespeitando dispositivos legais, acabou com a possibilidade de diálogo. O tema mobiliza
as lideranças da advocacia paulista, que não veem outra saída para
o problema senão retirar da Defensoria a gestão do convênio.
Em vigor, sob força de liminar
obtida pela Ordem, o convênio
propicia atendimento jurídico gratuito a pessoas carentes. O primeiro empecilho começou com as dificuldades de corrigir a tabela de
honorários, que apresenta valores
aviltantes, sendo que o advogado recebe em média R$ 500 depois
de anos de trabalho.
Com o impasse, a Defensoria
Pública convocou diretamente os
advogados para credenciamento, levando a Ordem a acionar a
Justiça. A Ordem obteve decisão
liminar favorável e o restabelecimento emergencial do convênio, nos termos do acordo firmado em 2007. Completando os
obstáculos, a Defensoria publicou no início de 2011 um edital
com mudanças no preenchimen-

to das certidões de honorários.
Essas alterações acarretaram a
devolução de muitos desses documentos e atrasos em pagamentos. Em agosto, a Defensoria devolveu 15 mil certidões – a média
é de 70 mil emitidas por mês. A
OAB SP, por meio de sua Comissão de Assistência Judiciária e
funcionários, conseguiu recuperar
cerca de 12 mil certidões, encaminhando-as à Defensoria para que
o pagamento fosse feito.
O impasse levou à criação de
um ambiente de desrespeito a determinações legais, e a OAB SP
decidiu apresentar um projeto de
lei que transfere a gestão do convênio ao Poder Executivo, por
meio da Secretaria de Estado de
Justiça e Cidadania, proposta encampada na Assembleia Legislativa pelo deputado Campos Machado, presidente da Frente Parlamentar dos Advogados.
O artigo 109 da Constituição
de São Paulo e o artigo 234 da própria lei orgânica da Defensoria
Pública do Estado (Lei Complementar 988/06) determinam que,
nos locais onde o órgão não consiga atender às demandas das pessoas carentes, sejam estabelecidos
convênios de assistência judiciária com a OAB SP.
A Seccional Paulista da Ordem
disponibiliza 313 pontos de aten-

dimento em todas as comarcas e
foros distritais do Estado, prontos a propiciar acesso à Justiça às
pessoas carentes. Por outro lado,
a Defensoria está presente apenas
em comarcas maiores, como São
Paulo, Campinas e Ribeirão Preto,
mas não em Apiaí, Espírito Santo
do Pinhal, Santa Cruz das Palmeiras, Três Fronteiras ou Bananal.
E as comarcas menores são as
que mais precisam da assistência,
pois a população é mais carente.
Nesses lugares, mais de um milhão
de pessoas são atendidas anualmente graças ao convênio e aos quase
50 mil advogados credenciados.
Nós sabemos que não há defensores suficientes para atender
todo o público. O Poder Executivo tem mostrado intenção de manter o convênio, sendo obrigação
do governo garantir a assistência
judiciária. Mas as dificuldades criadas pela Defensoria não nos deixam opção a não ser pedir a mudança na gestão da parceria.
O Convênio tem um papel social fundamental, que é permitir o
acesso à Justiça de cerca de 1 milhão de pessoas carentes/ano no
Estado de São Paulo e por isso
mesmo precisa ser mantido.
*Marcos da Costa é advogado, vicepresidente da OAB SP e presidente da
Comissão de Assuntos do Judiciário da
Ordem.

Em Santos, o governo municipal precisa vir à público para
esclarecer as situações, no mínimo vexatórias envolvendo a Guarda Municipal (GM) e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).
As denúncias são gravíssimas: assédio sexual na GM e irregularidades na CET que estão sendo apuradas por duas Comissões
Especiais de Inquérito (CEIs) da Câmara. Como sempre, o objeto
de uma investigação parece um novelo de lã, vai se desenrolando
e revelando muito mais do que se imagina.
Os integrantes da CEV, presidida pelo vereador Reinaldo Martins (PT), que apura denúncia de assédio moral e sexual na GM,
têm ficado rubros diante dos depoimentos (de arrepiar) sobre a
suposta violência sexual praticadas pelo ex-inspetor e uma guarda
municipal feminina. A Comissão se deparou com outro tipo de
imundice: as condições lastimáveis em que se encontra uma das
unidades do canil da corporação, no Valongo. Os vereadores que
estiveram no local pediram o imediato fechamento da unidade por
representar risco à saúde animal e dos funcionários.
Com relação à CEV que apura possíveis irregularidades na licitação para escolha da empresa responsável pelos pátios de veículos apreendidos e o furto de peças (veículos depenados) nesses
locais, a realidade não é menos cabeluda que a verificada junto à
Guarda Municipal. Por enquanto, nesta CEI, que é presidia por
outro petista, o vereador Adilson Júnior, ainda não foi cobrada a
responsabilidade da Prefeitura, mas isso é uma questão de tempo,
pois ambos os casos já estão nas esferas judicial e policial.
Deputados no HGA - Nesta sextafeira (25), às 15h, a Comissão de
Saúde da Assembleia Legislativa de
São Paulo fará uma visita técnica ao
Hospital Guilherme Álvaro (HGA),
em Santos para apurar denúncias
graves de ausência de médicos e fechamento da Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) pediátrica.
Não acabou - Presidente da Comissão Permanente de Esportes da Câmara, o vereador santista Hugo Duppre (PSDB), não deu por encerrada a
investigação sobre a morte do jogador norte-americano de basquete Laurence Scott Young, que integrava a
equipe santista Inter/Fupes. Laurence morreu em 6/11 em decorrência de
problema dentário. Duppre quer saber se houve algum tipo de falha no
atendimento do atleta durante passagem pela rede municipal de saúde.
Câmara Educação - A EE Prof.
Fernando de Azevedo foi homenageada pela Câmara de Santos, na última terça-feira (22), com placa comemorativa a conquista do Prêmio
Câmara Educação 2011, promovido
pela TV Tribuna. O presidente do
Legislativo santista, Manoel Constantino, fez uma saudação especial
à aluna Ana Luiza de Souza, responsável pela conquista.
Aquecimento – O vereador santista Braz Antunes (PPS) está cobrando da Prefeitura que providências
estão sendo tomadas para minimizar os efeitos do aquecimento global. Ele também quer saber sobre a

inspeção no sistema de armazenamento de gás liquefeito nos bares e
restaurantes do município, como
forma de prevenir acidentes.
Irado – Dia desses o líder do prefeito
Papa, na Câmara, vereador Marcus
de Rosis (PMDB), estava inconformado com a cena política na cidade.
Se enganou quem pensa que a ira se
relacionava a cena doméstica. De Rosis estava bravo com o governador
Geraldo Alckmin (PSDB), por conta
do descaso com relação ao tráfego na
Via Anchieta (obrigatória para os santistas, quando em dias de muito movimento a Via Imigrantes é destinada
aos turistas). Disse cobras e lagartos:
“O governador não vem mais a Santos porque não tem maquete para
inaugurar (se referindo à promessa,
hora do túnel, hora da ponte, ligando
Santos a Guarujá) e quando isso acontecia não enfrentava congestionamento pois só usa helicóptero”.
Site – Acompanhe neste sábado
(26), pelo site www.jornal
espacoaberto.com entrevista com o
presidente do Legislativo santista,
Manoel Constantino, sobre 25 anos
de luta pela extinção do laudêmio e
pela construção do túnel da Zona
Noroeste, duas questões não resolvidas por falta de vontade política.
Entrevista com o vereador Antônio
Carlos Banha Joaquim sobre a importância da mídia impressa, com o
vereador José Lascane e com o munícipe Guilherme Gilio sobre leis que
não saem do papel.

Diretora e Jornalista responsável: Noemi Franccesca de Macedo - Mtb 11.619 - Redação, Publicidade e Administração: Rua João Passoa, 60 - Cj. 62 - Centro - CEP 11013-000 - Santos - SP - Telefax.: (OXX13) 3219.1296
E-mails: espacoaberto@litoral.com.br - jornal@jornalespacoaberto.com - Site: www.jornalespacoaberto.com - ESPAÇO ABERTO é uma publicação da Espaço Aberto - Assessoria e Consultoria em Comunicação Ltda - ME
- CNPJ 08.785.061/0001-13 - Representante: ESSIÊ Publicidade e Comunicação S/C Ltda. - R. Abílio Soares, 227 - cj. 81/82, Paraíso - CEP 04005-000 – São Paulo; Tel.: (OXX11) 3057.2547 - Editoração: Luiz Vicente Filho - Tel.:
(OXX13) 3022.0787 - Revisão: Mário Ribeiro de Paula - MTb 15.381 - Impressão: Gráfica Pana - Tel.: (OXX11) 3209-3538 - *0s artigos assinados são de responsabilidade de seus autores, não representando a opinião do jornal.

CIDADES

ESPAÇO ABERTO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2011 - PÁGINA 3
Praia Grande

Cubatão

Cidade recebe visita da primeira
quilombola a cursar uma universidade

Prefeito entrega revitalização
da Praça Jacaré
Jairo Marques/PMPG

Rodrigo Fernandes/PMC

des, detendo-se na primeiCubatão recebeu a
ra parte a contar para as crivisita da escritora Meire
anças presentes, algumas
Lucia Rodrigues Cazumpassagens de seu livro
bá, a primeira, e por en“Histórias da Cazumbinha”
quanto, única quilombo(Companhia das Letras la a conquistar diploma
lançado em dezembro de
universitário. Meire é ad2010). Posteriormente convogada formada pela
versou com os adultos soUniversidade Mackenbre sua origem, o Quilomzie, de São Paulo, com esbo Rio das Rãs. Este é um
pecialização em Direito
dos mais antigos quilomdo Trabalho. A visita
bos. Atualmente habitado
ocorreu dentro da propor 900 famílias e está logramação em comemoraEscritora Meire Lucia Rodrigues Cazumbá
calizado a 900 quilômetros
ção ao Dia Nacional da
Consciência Negra (20/11). blioteca Municipal, Meire falou de Salvador (BA), no município de
Recebida no auditório da Bi- para um público de diferentes ida- Bom Jesus da Lapa.

São Vicente
Divulgação

Políticos vicentinos foram cumprimentar Pepe (ao centro)
o mais novo cidadão vicentino
O empresário José Salomon
Altstut, natural da Argentina, foi
agraciado com o título de Cidadão
Vicentino, por iniciativa do vereador Marco Bitencourt (PRP). Pepe
Altstut, como é conhecido, é proprietário da Memorial Necrópole
Ecumênica, em Santos, empreendimento incluído no The Guinness

Book of Records (livro dos recordes) como a necrópole vertical
mais alta do mundo. Apaixonado
por esportes, Pepe foi atleta de
boxe e ciclismo, e através de sua
empresa patrocina cerca de 200
atletas da região. A solenidade foi
realizada no plenário da Câmara de
São Vicente, no último dia 21.

Guarujá
O Centro de Convivência
Joana d’Arc, em parceria com a
Coordenação Municipal de
DST/AIDS e Hepatites de Guarujá participa nesta quinta-feira (24), amanhã (25) e na segunda-feira (28), da campanha “Fique Sabendo”, que visa incentivar a população a realizar o
teste espontâneo de HIV. Uma
das metas da campanha é a redução do diagnóstico tardio e
suas conseqüências.
A entidade localizada na
Rua das Cravinas, 327 - Jd. Primavera, ficará aberta das 18 h
às 21 h, para facilitar a participação da população que não
consegue ter acesso às unidades de saúde no horário comercial. Outra novidade é a utilização exclusiva do TRD/HIV Teste de Rápido Diagnóstico HIV,
teste que permite resultado em
até 30 minutos. Mais informações pelo telefone (13)
3383.2166.

Túnel eliminará cruzamentos e semáforos dando fluidez ao trânsito

Neste sábado (26), às 9h, o
prefeito de Praia Grande, Roberto Francisco dos Santos (PSDB),
entregará à população do bairro
Esmeralda a revitalização da Praça
Esporte Clube Jacaré, localizada
entre as Ruas Afrânio Peixoto e
Joaquim Osório.
Totalmente remodelada, a
praça está recebendo pintura
geral, novo paisagismo e instalação de playground para oferecer à população opção de lazer
próximo a sua residência. Inaugurado em janeiro de 2007, o
espaço possui um total de 1.160
m², onde estão instaladas quadras poliesportivas de malha,
capoeira e pista de skate. O uso
da praça de esportes é organizado pela Sociedade Melhoramentos Jardim do Trevo.
Ayrton Senna - O primeiro
viaduto da Av. Ayrton Senna (em
frente ao Litoral Plaza Shopping), com 300 metros de extensão e 4 metros de altura deverá ser concluído em maio de

2012, informou o prefeito Roberto Francisco, ao assinar recentemente, o contrato que repassará verba federal do Programa de Aceleração e Crescimento (PAC II) para urbanização e
infraestrutura da área conhecida como Piratas, próximo ao
Bairro Anhanguera.
Para a remodelação da Av.
Ayrton Senna, a Prefeitura investirá R$42 milhões (recursos próprios). Além deste primeiro viaduto na frente do Litoral Plaza
Shopping, outro será construído no trevo Y, na altura do
Makro. Ambos terão passagens
inferiores e retornos, semelhantes aos já existentes na Via Expressa Sul. Com a obra serão
eliminados cinco semáforos e os
cruzamentos da via, dando fluidez ao trânsito, nessa que é a
principal via do Município. A
primeira etapa da obra ocorreu
em junho com a demolição do
antigo portal de entrada da Cidade.
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Justiça manda Codesp cumprir proposta
oferecida a portuários
Arquivo EA

O

desembargador Davi Furtado Meireres, do Tribunal Regional do Trabalho, da 2ª Região de São Paulo
(TRT2), determinou que a Codesp
cumpra a proposta oferecida aos
trabalhadores durante a negociação salarial. Os trabalhadores pararalisaram as atividades em protesto contra a decisão da Codesp
em não cumprir o que havia sido
anterioremente acordado.
A determinação do TRT2 ocorreu durante audiência de conciliação no Tribunal, em São Paulo.
A única ressalva foi com relação
à Resolução 09, que diferencia trabalhadores na concessão de alguns benefícios. Para o desembargador, a cláusula que trata sobre a resolução deve ser extinta,
conforme já determinado pela
Justiça e não alterada como constava na proposta da empresa oferecida aos trabalhadores, em
agosto.

Palestra na
OAB
“Procedimentos Especiais de Atuação na Justiça Federal” é a palestra que acontece nesta quinta-feira (24), às
19h, na Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção de
Santos. O palestrante, Willian Elias da Cruz é bacharel em
Direito, pós-graduado em Direito Administrativo e técnico judiciário da 5ª Vara Federal de Santos. A OAB-Santos
fica na Praça José Bonifácio,
55, no Centro.

Justiça confirma acordo e livra porto de nova paralisação por
parte dos doqueiros
O presidente do Sindicato dos
Empregados na Administração
Portuária (Sindaport), Everandy
Cirino dos Santos, participou da
audiência e aceitou a proposta oferecida pelo juiz. A Codesp expôs
que precisa levar o assunto para o
Departamento de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais.
Everandy Cirino destaca que a

greve de 24 horas realizada entre
às 6 horas da manhã de segundafeira (21), e às 6 horas da manhã de
terça-feira (22), foi julgada legal e a
Companhia terá que pagar o dia
parado. “A Codesp tem 10 dias para
responder se aceita ou não a proposta. Aí haverá o julgamento de
nosso dissídio coletivo. Caso não
tenha acordo com a Codesp, pode-

Transporte de cargas
O encontro sobre o tema “Desenvolvimento técnico, profissional e ambiental do transporte
rodoviário de cargas” promovido pelo ComJovem e Sindicato das
Empresas de Transportes Comercial de Carga do Litoral Paulista
(Sindisan), será realizado no próximo dia 30, na sede do sindicato
(Rua D. Pedro II, 89, Centro de
Santos) a partir das 14h.
Após a abertura, a cargo de
Marcelo Marques Rocha, presidente do Sindisan, de Ana Carolina Jarrouge, vice-coordenadora do
ComJovem Nacional e Alexandre
Neres Zebinato, coordenador do

ComJovem Santos e Baixada Santista, serão realizadas as palestras
“Novas tecnologias da Autotrac
para o mercado de transporte”, por
Edésio de Campos Horbylon Neto
(Autotrac); “Novo diesel Petrobras
com menor teor de enxofre”, com
Eduardo Boukai (Petrobras); “Motorização Euro V”, com Glauco Rafael Juliato (Man Latin America);
“Control-ID Monitoramento Eletrônico dos pneus...” a cargo de Gustavo Gonçalves (Bridgestone Bandag) e “TRC e Segurança viária”,
com Eduardo Biavati, consultor de
Segurança no Trânsito. Inscrições
gratuitas pelo telefone 2101-4745.

mos fazer nova paralisação”, afirmou o dirigente sindical.
A greve dos portuários teve adesão total da categoria. O Sindaport
representa 80% dos empregados da
Codesp. Um dos principais setores
afetados foi o de atracação, que autoriza a entrada e saída de navios do
cais santista. Na manhã de segundafeira, 25 navios aguardavam para atracar ou deixar o Porto de Santos. Segundo o Sindicato das Agências Marítimas do Estado de São Paulo (Sindamar), o prejuízo em decorrência da
greve de 24 horas foi superior a US$
1 milhão de dólares.
A paralisação de 24 horas ocorreu porque a Codesp não cumpriu
na íntegra a proposta salarial oferecida em agosto. “Após três meses de
promessas, a empresa fala agora que
só foi autorizada a liberar o reajuste
salarial de 9,6% e que os demais
itens da pauta, como auxílio-educação não foram autorizados pelo Governo”, disse Everandy Cirino.

“Com base nesse documento,
suspendemos manifestações e
paralisações que seriam realizadas. No entanto, apesar do pagamento do reajuste retroativo, até
agora, ainda aguardamos a assinatura do nosso acordo coletivo
de trabalho”, ressalta Cirino.
Ex-dirigente sindical, o vereador Benedito Furtado (PSB), acompanhou de perto as negociações
entre trabalhadores e Codesp, que
contou inclusive com a participação do ministro dos Portos, Leônidas Cristino. Surpreso com a atitude do DEST- Departamento de
Coordenação das Empresas Estatais - da Secretaria de Planejamento, que desrespeitou o acordo feito pela Codesp, Furtado, em requerimento apresentado na Câmara,
fez um alerta para ser encaminhado a presidente Dilma Rousseff,
sobre as conseqüência da quebra
do acordo, felizmente invalidado
pela Justiça do Trabalho.

Itanhaém

Cidade se prepara para
a temporada
Itanhaém se prepara para a
temporada de verão, quando sua
população passa de 90 para 450
mil pessoas. Para este verão, a
segurança nas praias será reforçada pelos 100 guarda-vidas que
atuarão em todo o município na
temporada. Os bombeiros serão
distribuídos entre 35 efetivos da
Polícia Militar e 65 contratados
temporariamente.

De acordo com o Tenente
Ubiratan Moreira Botelho, os
100 guarda-vidas ficarão distribuídos em todas as praias da
cidade, sendo priorizados os locais com maiores riscos e número de frequentadores.
A previsão é que os temporários comecem a trabalhar
entre os dias 15 e 20 de dezembro.

ÃO
EDUCAÇ
Cubatão

Notebooks para estudantes
Rodrigo Fernandes/PMC

Termina na segunda-feira
(28), a entrega dos primeiros
notebooks aos alunos do Ensino Fundamental da rede municipal de Cubatão.
A prefeita Marcia Rosa (PT)
garante que até 2012, os 16 mil
alunos do Ensino Fundamental
e do EJA (Educação de Jovens e
Adultos) receberão o equipamento entregue aos pais, mediante a assinatura de termo de res-

ponsabilidade. O cronograma de
entrega teve início no último dia
11, aos estudantes das UMEs
“Dr. Ulysses Guimarães”, na Vila
Natal e “Padre Manoel da Nóbrega” no Jardim Casqueiro. Em
2012, os demais alunos do primeiro ao nono ano receberão os
computadores portáteis, conforme cronograma a ser elaborado
pela Secretaria Municipal de
Educação (Seduc).

Assembleia homenageia
universidades da Baixada
Por iniciativa da deputada estadual Telma de Souza, a Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo homenageou recentemente, duas grandes instituições de ensino
da região: Sociedade Visconde de São Leopoldo (mantenedora da Universidade Católica de Santos), que comemorou 60 anos de
existência e Universidade Santa Cecília (Unisanta) pelos 50 anos de fundação.
Durante a cerimônia em homenagem a
SVSL, realizada na última segunda-feira (21/
11), a deputada Telma, graduada em Pedagogia e Direito e mestre em Saúde Coletiva
pela UniSantos, entregou uma placa comemorativa a Dom Jacyr, presidente da mantenedora.
Em outubro, a homenagem foi prestada à Universidade Santa Cecília pelo Jubileu de Ouro da instituição, sempre sob a
direção da família Teixeira, inicialmente
pelo patriarca da família, professor Milton
Teixeira e hoje pelos filhos Silvia, Lúcia,
Marcelo e Cecília. A Unisanta comemorou
os 50 anos de fundação com diversas atividades, entre elas, o concerto da Orquestra Filarmônica Bachiana, sob a regência
do maestro João Carlos Martins, que lotou o Teatro Coliseu.
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Bibliotecas escolares
Amauri Pinilha/PMPG

A entrega de bibliotecas
comunitárias em escolas da
rede municipal de ensino de
Praia Grande, contemplou, inicialmente, sete UMEs: São
Francisco de Assis (Boqueirão), Ronaldo Sérgio Alves Lameira Ramos (Sítio do Campo),
Isabel Figueiroa Brefere (Aviação), José Júlio Martins Baptista (Sítio do Campo), Dr. Roberto Shoji (Tupiry), Professo-

ra Clotilde Lopes Conitre Rigo
(Esmeralda) e Antônio Peres
Ferreira (Vila Sônia).
A instalação dessas unidades de pesquisa nas escolas
de Praia Grande faz parte do
projeto de redes de bibliotecas
Porto do Saber, cuja matriz é o
complexo cultural instalado no
Boqueirão. O objetivo é facilitar o acesso a pesquisa e a boa
leitura.

PÁGINA 6 - ESPAÇO ABERTO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2011

D
VARIEDA

ES

Livros

Peixe dorme?
pergunte para a jornalista Valdete
O primeiro livro infantil da jornalista santista Valdete Nilza da
Silva Ribeiro (foto), “Peixe Dorme?” com ilustrações do artista
plástico e professor, Claudimar de
Jesus, conta a estória de uma pacata cidade chamada Peixópolis,
onde quem é criança, tem bicho
de estimação, curiosidade à flor da
pele e sabe que é preciso cuidar
do meio ambiente.
Formada em Comunicação So-

cial e em Letras, Valdete é apaixonada por literatura e fotografia,
tendo lançado em 2005, uma série
de cartões postais divulgando
Bertioga (onde reside há alguns
anos) e suas belezas naturais.
Tudo leva a crer que foi dessa paixão que surgiu a cidade de Peixópolis, onde com certeza está a resposta sobre o título do livro: Peixe
dorme?

Festival comemora os 15 anos
do Teatro do kaos
Estão abertas as inscrições
para o 1º FESTKAOS – Festival
Teatro do Kaos (celebrando 15
anos do Teatro do Kaos). O evento está programado para o período de 20 a 29 de janeiro de 2012.
Serão selecionados oito espetáculos adultos que farão parte da mostra competitiva do festival. Os selecionados receberão uma ajuda de
custo no valor de R$ 2.000,00 e
concorrerão às seguintes categorias: Melhor Ator, Melhor Ator
Coadjuvante, Melhor Atriz, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor
Direção, Melhor Figurino, Melhor
Cenografia, Melhor Iluminação,
Melhor Texto, Melhor Maquiagem

Espaço Astral
Silvia Helena
A partir do dia 22 de novembro às 14:07 horas, o sol começou a caminhar no signo de sagitário, portanto, estaremos mais
expansivos e otimistas e buscando novas energias de aventura,
as viagens serão o ponto central
de nossas conversas e diálogos.

e Melhor Espetáculo.
Segundo Lourimar Vieira, idealizador do festival, o evento acontecerá graças a deputada estadual
Telma de Souza (PT) que apresentou uma Emenda Parlamentar objetivando a destinação de verba
da Secretaria de Estado da Cultura para o evento.
Inscrições abertas até 15 de
dezembro, via correio ou pessoalmente na sede do Teatro do Kaos,
na Praça Coronel Joaquim Montenegro, 34, no Largo do Sapo –
Cubatão/SP, CEP 11.505-018. O regulamento e a ficha de inscrição
podem ser baixados diretamente
no site www.teatrodokaos.org .

Descompromisso para
com a Cultura
Em 9 de março de 2010, a
Prefeitura de Cubatão divulgava que em dois anos o Teatro Municipal da cidade, em
obras a mais de 20 anos, estaria concluído.
Dentro de dois anos Cubatão terá, finalmente, o seu Teatro Municipal concluído e funcionando como pólo irradiador
de cultura para a cidade e região. O compromisso foi assumido nesta terça-feira, dia 9,
pela prefeita Marcia Rosa de
Mendonça Silva, após assinar
o termo de parceria com a Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público (OSCIP)
Ama Brasil, entidade que atuará na captação de recursos

(pela Lei Roaunet) para o gerenciamento dessa obra de reconstrução. (SIC)
À classe cultural do município parecia um sonho, que
finalmente seria realizado.
Ledo engano.
Recentemente a prefeita
Marcia Rosa anunciou a transformação do teatro em unidade de saúde. Nada contra a
instalação deste tipo de serviço, muito pelo contrário, pois
saúde é uma prioridade, mas
destinar um local projetado
para outro fim, com escadaria, espaços adversos à utilização de uma unidade de saúde, parece ignorar o que já se
gastou nessa obra ao longo de

duas décadas. Por falta de responsabilidade e impunidade os
inimigos da cultura e de Cubatão, nunca explicaram onde
foram parar as verbas destinadas ao Teatro Municipal.
Como fica o mais recente
compromisso assumido em
defesa da conclusão do teatro?
Os compromissos anteriores à
administração de Marcia Rosa,
sabemos que nadaram em
“águas de bacalhau” e que
nenhum dos vários nadadores
sofreram qualquer sanção, ainda. Não soubemos de grandes
manifestações contra mais este
descompromisso para com a
Cultura.
(Noemi Francesca de Macedo)

nossa de cada dia diante daquilo
ao qual nos viciamos, como uma
bela taça de sorvete, cigarro, etc..
Cláudia com Ivete Sangalo (capa)
tem dicas para o verão sem canga,
a luta por salários iguais e porque
as crianças estão se afastando da
fé; Casa Cláudia apresenta 30 idéi-

as para ganhar espaço e conforto,
mostrando como morar bem em
pequenos espaços, e entre muitas
dicas, como móveis descartados
se tornam peças de destaque na
decoração. Todas nas bancas à
sua espera e na Redação por cortesia da Dimare S.A.

Nas Bancas
Viagem E Turismo – edição de
aniversário é um presente para
quem gosta de conhecer novos
lugares, redescobrir os já visitados e para quem ainda não programou o réveillon. E se você ajudou a escolher os melhores do Prêmio VT, confira o resultado. Pense Leve tem detalhes sobre a Dieta de Los Angeles, ceias e tudo
sobre a lichia, a fruta que é uma
opção saudável para quem quer
perder peso. Déborah Secco em
preto e branco na capa de VIP;
saiba porque ela foi eleita a mulher mais sexy do mundo. Por que
sentir prazer é tão viciante para o
cérebro? Descubra em Super Interessante o porque da tentação

SIGNO DO MÊS: SAGITÁRIO
22 de novembro a 21 de Dezembro
Quem rege o signo de
sagitário é o planeta Júpiter, conhecido como o grande e benéfico, astro da fartura e da prosperidade. Ele realça sua fé e enxerga o
lado mais positivo de nossa vida.
Sua grande missão é o otimismo e a generosidade, portanto use

seus dons para contagiar e animar
as pessoas a sua volta.
O sagitariano adora lugares
novos, viajar, e viver sem limites,
o comer bem e se divertir fazem
parte de sua rotina. Os excessos
estão entre seus maiores desafios, por não gostar de limites, pas-

sa da conta e depois tem que pagar o preço de sua impulsividade,
portanto, um conselho: só prometa o que realmente possa cumprir.
Se quiser conquistar um sagitariano, respeite a sua liberdade, e
evite situações monótonas, procure inovar e trazer sempre um es-

pírito de aventura em seus encontros.
Um conselho para o sagitariano: jamais perder a fé, assim, com
certeza irá buscar o que realmente deseja para si, pois terá uma
filosofia de vida ou uma religião
que poderão lhe trazer a calma que
o beneficiará no presente e no
futuro.
Silvia Helena - Astróloga
Tel: 3466-4500 - Site: www.stellium.jor.br
E-mail: silvia@stellium.jor.br
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Sérgio Furtado

No encerramento da temporada de sucesso do espetáculo “Ensayo para dias
de chuva”, o Grupo Orgone de Arte comemorou 24 anos de fundação. Na
ocasião (11/11), no Café Teatro Rolidei, estavam todos, amigos, elenco e
apoiadores, festejando anos de luta, inclusão e reconhecimento da crítica.
Ao longo dos anos, o trabalho cênico do grupo originou vários prêmios e
reconhecimento nacional. O ideal da bailarina e psicóloga Cláudia
Alonso (fundadora do Orgone) e do arte-educador Renato Di Renzo de
promover a inclusão através da arte é sucesso de público. Só falta o
reconhecimento financeiro...

Toninho Madrugada

Dia Nacional
do Samba

Walter Cabrera

*A Flip, o maior evento cultural das Américas que acontece anualmente em
Paraty/RJ, já tem data definida para a sua 10ª edição: de 4 a 8 de julho de 2012,
quando homenageará o poeta Carlos Drummond de Andrade. O escritor americano Jonathan Franzen, autor dos romances Correções (2001) e Liberdade
(2010), já está confirmado.
* O Gapa – Grupo de Apoio e Prevenção à Aids e a Associação Prato de
Sopa reuniram amigos em noite de terça-feira, na Pinacoteca Benedicto
Calixto para o lançamento de “O tempo não para – Viva Cazuza”, de
Lucinha Araújo, com produção de Ruth Teixeira.
Em comemoração ao Dia da Consciência Negra (20/11), o Conselho
Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de
Santos e OAB-Subseção de Santos, homenagearam com o Prêmio Zumbi
dos Palmares, pessoas que se destacaram em suas atividades, entre elas, a
antropóloga Thaise Macedo Cardozo Santos.

*Também na Pinacoteca, em recente bate-papo comandado pelo jornalista e
escritor Flávio Viegas Amoreira, o jornalista José Carlos Silvares falou sobre o
processo de criação de seus livros “Príncipe de Astúrias - O Mistério nas
Profundezas” e “Naufrágios do Brasil - Uma Cultura Submersa” .

Cidadão Francano
Carlos Pinto, colunista do Espaço Aberto (De Olho na Política)
e de várias outras publicações e
secretário de Cultura de Santos,
neste sábado (26), será homenageado pela cidade de Franca, em
solenidade marcada para às 20h,
no Teatro Municipal “José Cyrino
Goulart”, quando receberá o título de Cidadão Francano.
Protagonista da cena cultural
brasileira desde os anos sessenta
(1960), quando participar de manifestações culturais era um desafio, especialmente quando estavam associadas à política, a não
aceitação do regime de imposição,
da mordaça, que se alastrava pelo
Brasil e que nele permaneceu por
duas décadas, Carlos Pinto, fundador da Federação Santista de

Teatro Amador, da Confederação
de Teatro Amador do Estado de
São Paulo, do Instituto Cultural de
Artes Cênicas do Estado de São
Paulo e de tantas outras instituições culturais, muito contribuiu e
ainda contribui para o desenvolvimento da cultura em várias cidades brasileiras.
E é essa contribuição do jornalista Carlos Pinto, especializado em Teatro Aplicado à Educação que está sendo reconhecida
em Franca, onde os 15 vereadores, em nome da população lhe
conferem o título que o torna
francano.
CP como é conhecido, ao longo de sua trajetória profissional
atuou em diversas áreas, sempre
envolvido com as artes cênicas.

Desabafo
do Samba

Divulgação

Carlos Pinto reconhecimento
pela contribuição
cultural

Ocupou cargos nas administrações públicas, entre eles, superintendente do Centro Municipal de
Cultura de Guarujá e secretário
Municipal de Abastecimento de

Santos, mas nunca se distanciou
do foco principal, estrutura cultural, que, no seu entender, é a base
da formação democrática de uma
nação.

A data 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba, comemorada
pela primeira vez em 1963, no antigo Terreiro da Tia Inês, na Bacia
do Macuco, faz parte do calendário municipal de Santos. A programação deste ano, seguindo a
tradição, começa às 6h, com a Alvorada do Samba. Com a participação das 15 escolas de samba
da cidade e mais uma vez, Oswaldinho da Cuica abrilhantando o
evento no Quilombo do Pai Felipe, no pátio da CET (Av. Rangel
Pestana, na Vila Mathias).
Na mesma data, para comemorar um ano de existência da
Rua do Samba (trecho da Rua
Nove de Julho, entre as ruas Saturnino de Brito e Alfredo Albertini, no bairro Marapé), a Secretaria de Cultura programou para
às 18h30, no local, uma roda de
samba ao som de Oswaldinho da
Cuica e da turma da Roda de samba do Ouro Verde. O acesso para
os dois eventos é gratuito.
A Rua do Samba foi criada
pela Lei 2658/2009, por iniciativa
do vereador Odair Gonzalez (PR).
* Toninho Madrugada (Antonio
Lombardi Junior) Radialista, Compositor, ex-Presidente da UESBAS –
União das Escolas de Samba da Baixada Santista
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Rigor no cumprimento da lei
para salvar vidas
Fotos: Divulgação

Há 20 anos o psicólogo
Eustázio Alves Pereira Filho,
presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas
sobre Tabaco, Álcool e outras Drogas (Comad), mergulhou numa tarefa insana que
é tentar distanciar crianças e
adolescentes das drogas.
Por vezes ao longo destas
duas décadas, o profissional
se sentiu impotente diante do
avanço do consumo de drogas das mais diversas, especialmente por menores, mas nunca pensou em desistir da luta,
Governador Geraldo Alckmin garantindo que a fiscalização será rigorosa
que às vezes parece inglória,
“para salvar vidas”
diante da banalização com que
consumo é cada vez maior, chamando
o tema é tratado em alguns setores.
adolescentes”, diz o psicólogo.
Ao entrar em vigor, no dia 19 de
Com relação a lei antiálcool, Eus- atenção para o número crescente de
novembro, no estado de São Paulo, a tázio entende que é necessário o en- acidentes no trânsito provocado por
Lei Antiálcool (nº 14.592) que proíbe a volvimento de toda a sociedade e uma embriaguez.
Para o psicólogo os governos prevenda de bebidas alcoólicas para me- ampla campanha informativa, a exemnores de 18 anos, com fiscalização para plo do que ocorreu com a lei antifumo. cisam dar mais atenção à questão das
punir os infratores com multas que va“Ainda encontramos resistência, drogas porque o gasto social é muito
riam de R$l.745,00 a R$ 87.250,00 e até pois o tabaco, assim como o álcool é maior, relatando com tristeza situações
o fechamento do esuma droga viciante e que tem testemunhado, especialmentabelecimento comercomo não era vista te na madrugada, quando crianças de
cial, Eustázio Pereira
como ilícita, cultural- até 12 anos se embriagam com vodka,
se diz entusiasmado.
mente ainda é aceitá- cerveja e se entorpecem com crack e
“Este mesmo rivel por muitos, mas outras drogas, enfatizando que essas
gor em termos de fisaos poucos o esclare- crianças precisam ser tratadas e os
calização e punição
cimento vai ganhando seus desencaminhadores punidos,
deveria existir para
espaço, especialmente lembrando que o maior fiscal é o prócom a lei antidroga
por conta das campa- prio cidadão.
que especifica puninhas até certo ponto
ção para o traficante
agressivas, mas neque raramente é idencessárias. Com relação
Eustázio Pereira,
tificado e preso, ema proibição de venda
presidente do Comad
bora sejam vistos,
de álcool para menonos mais diferentes pontos da cidade res a fiscalização deve ser intensiva,
(Santos). São tantas as denúncias e as responsabilizando o proprietário do
providências tão poucas, que a legis- estabelecimento caso seja constatada
lação parece coisa sem importância e a irregularidade. Há que se ter rigor na
não é. A lei antidrogas é um poderoso aplicação da lei porque a maioria lida
instrumento que, se aplicado adequa- com o álcool como se droga não fosdamente, com certeza minimizaria o se” explica o presidente do Comad resMenor consumindo álcool
problema das drogas entre crianças e saltando que o álcool é uma droga e o

Carlos Pinto

Cultura: o patinho feio
dos governantes
De acordo com as informações publicadas na mídia, o orçamento do Ministério da Cultura para 2012, deve sofrer uma
redução da ordem de 16%. Confirmando-se o fato, esta é a
segunda queda consecutiva num setor que é espezinhado pelos
governantes, e se transformará na maior redução orçamentária
dos últimos dez anos.
Depois de sete anos de aumentos sucessivos na parte orçamentária do MinC durante a gestão Lula, a pasta começou a
experimentar duas reduções a partir da gestão Dilma Roussef.
Se em 2003 o Ministério da Cultura tinha um orçamento da
ordem de pouco mais de R$ 397 milhões, durante o Governo
Lula as pressões da classe artística e as articulações políticas
desenvolvidas pelos Ministros Gilberto Gil e Juca Ferreira,
fomentaram os sucessivos aumentos orçamentários chegando
aos R$ 2.29 bilhões em 2010.
Em 2011 essa importância já foi reduzida para R$ 2.13
bilhões, e agora, para 2012, tal previsão despenca para R$ 1.79
bilhões. Se a tendência se perpetuar, em breve voltaremos ao
previsto em 2003, graças, segundo alguns deputados, a falta de
articulação política da atual ministra Ana de Holanda, e a fragilidade com que conduz os assuntos pertinentes à sua pasta.
Fala-se até, que a ministra não resistirá à reforma ministerial
prevista para janeiro de 2012.
Com isso, a cultura no Brasil continua caminhando como
um caranguejo: sempre de lado ou para trás. As inabilidades da
ministra junto ao Congresso Nacional, e na execução orçamentária de sua pasta neste exercício, por certo não possibilitarão
que emendas parlamentares, possam restabelecer o orçamento
de sua pasta para 2012. As estatísticas consolidadas no Sistema Integrado da Administração Financeira do Governo Federal
apontam que o MinC empenhou apenas 21% do seu orçamento para custeios e investimentos até o fim de setembro último.
Trata-se do menor percentual do Ministério nos últimos cinco
anos dentro do mesmo período, ficando muito abaixo da média
do Executivo Federal em 2011, que até setembro marcava algo
em torno de 66%.
Por outro lado, uma notícia veiculada pela imprensa da
Baixada Santista, se transforma em fato único na História da
Cultura Universal. A Prefeita de Cubatão resolveu transformar
o Teatro Municipal da cidade, em construção há umas duas
décadas, em um hospital. Tal notícia é tão pasma que não encontro palavras nem para me posicionar sobre o assunto, ou
seja: nem merece comentários.
E assim caminha a cultura neste país, espezinhada por
alguns governantes, mas em alta consideração por outros, como
é o caso dos prefeitos de Santos, de Franca, de São Carlos, de
Presidente Prudente, entre outros. Nos dias de hoje, depender
do MinC ou da Secretaria de Estado é pura perda de tempo.
Como diria o velho Governador Adhemar de Barros, eles não
são do ramo.
* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

