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Com o enredo “O majestoso pal-
co negro: a noite”, a escola de sam-
ba X-9, conquistou o bicampeonato
do carnaval santista, com 179,50
pontos dos 180 possíveis, e desfila
vitoriosa, neste sábado (25) a partir
das 21h, pelas ruas do Macuco.

Tadeu nascimento/Secom/PMS

X-9 é bicampeã do carnaval santista
A Unidos dos Morros que per-

deu 0,25 centésimos por ultrapas-
sar em dois minutos o tempo de des-
file é a segunda colocada com
179,25, seguida da Amazonense,
com 178 pontos. A Vila Mathias foi
campeã do grupo de acesso, com

Padre Paulo em segundo. As duas
desfilam no grupo principal em
2013. Bandeirantes do Saboó e Mo-
cidade Dependente do Samba caí-
ram para o grupo de acesso. Mais
informações sobre as campeãs no
site www.jornalespacoaberto.com

“Motoristas trabalham em péssimas condições”
Denúncia

Recorrendo a metáforas, sindicalista denuncia as péssimas condições de trabalho dos motoristas do transporte urbano na região em
assembleia da categoria, que reivindica melhores salários e condições de trabalho. Última Página

Paulo Passos e Helena Silva

DEMOROU!
Audiência pública discutirá reajuste

do transporte coletivo
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HABITAÇÃO
Em SV, Prefeitura e Estado

entregam 500 moradias
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RELÓGIO
Termina o horário de verão à 0h

deste Domingo (26) atrase o
relógio em uma hora

HOMENAGEM
8 de Março

Dia Internacional da Mulher
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OPINIÃO

Mulheres na organização?
O rosa fortalece e aparece

Caixa preta do
transporte esconde

imensa podridão

O sistema de transporte coletivo consegue
a proeza de desagradar funcionários e o públi-
co. Não é à toa que, no ano passado, os traba-
lhadores tiveram que ameaçar greve para con-
seguir um realinhamento de seus ganhos.

A questão não está circunscrita apenas aos
salários, mas acima de tudo,
às péssimas condições de tra-
balho. Basta verificar a grande
incidência de motoristas afas-
tados por esgotamento mental, situação que ten-
de a se agravar diante do elevado grau de es-
tresse a que estes profissionais são submetidos
diariamente.

Na campanha salarial do ano passado, os mo-
toristas chegaram a realizar um protesto, enfilei-

rando, por algumas horas, dezenas de ônibus ao
lado da Prefeitura, para denunciar até mesmo a
falta de sanitários junto aos pontos finais. Du-
rante o dia eles têm que se valer dos sanitários
dos estabelecimentos comerciais. Nos finais de
semana, as ruas viram banheiros públicos.

Estas são apenas algumas
das mazelas do transporte pú-
blico, cuja caixa preta, se aber-
ta, vai revelar uma imensa po-

dridão. Seria bom que os candidatos à prefeito
que já se anunciam, olhassem com mais aten-
ção para este setor, que não pode continuar ren-
dendo milionários lucros a empresários que não
têm qualquer comprometimento com o desen-
volvimento de nossa região.

O Dia Internacional das Mulhe-
res se aproxima. Que tal fazer algu-
mas reflexões sobre o papel da clas-
se feminina nas organizações?

Apesar de toda evolução, há,
ainda, um paradigma de que lugar
de mulher é em casa, cuidando dos
filhos e que deve receber salário
inferior, mesmo que na mesma fun-
ção do homem.

É facilmente percebível que
o preconceito está presente nas
mais diversas organizações, dos
mais diferentes ramos de negó-
cios e nos mais variados países.
Logo, no Brasil não seria dife-
rente.

Os gurus da administração re-
comendam a implementação de
novas práticas de gerenciamento
que valorizam o capital humano,
onde elas se destacam. Mas, mes-
mo assim, ainda não conseguiram
ter reconhecidos seus valores e
assegurados os direitos de igual-
dade.

Entre as muitas questões que
buscam respostas sobre o desem-
penho ou avaliação do trabalho
feminino, uma se destaca: por que
as mulheres recebem salários me-

nores que os dos homens? As ten-
tativas de respostas são muitas.
Nenhuma plausível.

Outro ponto para a reflexão, diz
respeito à licença maternidade.
Como forma de incentivar a igual-
dade, a legislação brasileira pode-
ria ser revista já que aqui são de-
terminados períodos específicos (e
imutáveis) para homens e mulhe-
res gozarem deste direito. Em al-
guns países europeus, o prazo
também é estipulado, mas é facul-
tado ao casal decidir quem vai per-
manecer com o bebê por um perío-
do maior.

Pesquisas comprovam que
as mulheres, no tocante à atua-
ção, ainda têm grande represen-
tatividade nas atividades de re-
lacionamento. Mostram também
que as mulheres estão em ocu-
pações mais relacionadas à roti-
na e à monotonia e isso é indica-
do pelo fato de que elas são as
maiores vítimas de LER/DORT
(Lesão por Esforço Repetitivo/
Doença Osteomuscular Relacio-
nada ao Trabalho). Além disso,
cerca de 40% da força de traba-
lho feminina no Brasil ainda está
no pólo menos qualificado e de
menor renda.

Outro fator que ainda gera dis-
criminação é a atenção e o cuida-
do dados pelos profissionais às
suas famílias. Os líderes precisam
estar atentos para incentivarem o
círculo virtuoso: a empresa dá
condições ao trabalhador de dar
atenção a sua família; essa família
se sente privilegiada e motiva o
trabalhador a se dedicar mais; se
dedicando mais, há mais produti-
vidade.

A notícia boa é que o rosa co-
meça a se fortalecer e aparecer em
vários setores.

A posse de diversas presiden-
tas de nações pode representar
mudanças significativas. No Bra-
sil o destaque atual é a escolha da
nova presidência da Petrobras. É
a hora de, neste embalo, os gesto-
res também gerarem mudanças.

É importante destacar que o
intuito aqui não é incentivar uma
guerra entre homens e mulheres. É
incentivar a justiça. Nada mais do
que isso.

* Odilon Medeiros – Consultor em ges-
tão de pessoas, Mestre em Administra-
ção, Especialista em Psicologia Orga-
nizacional, Pós-graduado em Gestão de
Equipes, MBA em Vendas e palestrante.
(om@odilonmedeiros.com.br)

Novo líder – O vereador Reinaldo
Martins é o novo líder da bancada
do PT na Câmara. Ele substitui Adil-
son Jr. A vice-líder é Cassandra Ma-
roni Nunes.
Temer na Baixada - O vice-presi-
dente da República, Michel Temer
(PMDB), estará na Baixada, nesta se-
gunda-feira (27). Às 13 horas, em
Santos, no gabinete do prefeito Papa
(PMDB), e na sequência vai à Praia
Grande, para vistoriar a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) do Bair-
ro Samambaia. Primeiro ele se reúne
com o prefeito Roberto Francisco
(PSDB) às 16h, depois segue para a
UPA que deve ser inaugurada em abril.
Refresco – O Reinado de Momo foi
um verdadeiro refresco para o con-
turbado ambiente do Legislativo
Santista por conta do tumulto pro-
vocado pela aprovação das contas
rejeitadas pelo Tribunal de Contas
do Estado, referentes ao ano de 2003,
do ex-prefeito Beto Mansur (PP),
atualmente deputado federal. O re-
cesso momístico tirou, mesmo que
momentaneamente, alguns políticos
do foco. Sorte deles.
Elogios – O vereador santista Marce-
lo Del Bosco (PPS) não ouviu, mas
durante a tentativa de protesto na Câ-
mara após a votação das contas do ex-
prefeito Beto Mansur, duas senhoras
teceram elogios à sua conduta. “Esse
moço leva as coisas a sério. Ele já veio
para a sessão de braço engessado”, dis-
se uma delas, numa clara alusão a au-
sência do vereador Adilson Jr. (PT)
que segundo atestado médico, foi atro-
pelado por um ciclista em São Vicen-
te, originando sua substituição pelo
quarto suplente, Arnaldo Correa Neto,
que votou a favor de Mansur, contra-
riando a orientação do Partido dos Tra-
balhadores.
Desgaste – A sessão que aprovou
as contas de Mansur foi anulada pela
Justiça, mas a Câmara já recorreu.
Independente da confusão e do re-
sultado, uma certeza, o deputado

Cerca de trinta estudantes demonstraram que perseverança é essen-
cial para algumas conquistas. Na sessão de quinta-feira (23), da Câmara
de Santos, conseguiram paralisar o trabalho dos vereadores por duas
vezes e receber da Casa a devida atenção para o protesto que faziam.
Apesar de poucos, representavam grande parcela da população santis-
ta, ainda indignada com o último reajuste da tarifa do transporte coletivo
em Santos. Eles que já haviam paralisado a sessão na semana passada,
conseguiram ser ouvidos. O vereador Adilson Júnior (PT), presidente
da Comissão de Transporte da Casa, agendou audiência pública para dia
27 de março, às 19h, para discussão das misteriosas e inacessíveis pla-
nilhas de custo, conhecidas apenas pela Prefeitura e Viação Piracicaba-
na. O valor da tarifa com certeza não será alterado, mas com perseveran-
ça... Está na hora de desvendar esse grande mistério.

federal Beto Mansur conseguiu de-
sestabilizar não apenas o PT, mas
também o Legislativo.
Solidariedade I  - Flagrado fuman-
do (momento de fraqueza) o secre-
tário de Cultura de Santos, Carlos
Pinto, já recebeu ajuda para largar o
vício. A ONG Amigos de Santos, que
tem por ele, maior apreço, sugere ao
Conselho Municipal Antidrogas
(Comad) que o ajude a se libertar do
tabagismo, para o bem de sua saúde,
de quem o rodeia, inclusive, os ani-
mais domésticos.
Solidariedade II – A ONG sugere
que o Comad de Santos desenvolva
ampla campanha educativa junto à
Secult e outros órgãos, sobre os ma-
lefícios do cigarro.
Escalda pés - Quem acreditava que
o secretário de Desenvolvimento
Econômico, Ciências e Tecnologia,
Paulo Alexandre Barbosa (PSDB) se
quedaria num relaxante escalda pés
após desfilar na Escola de Samba
Unidos dos Morros que homenageou
seu pai, o ex-prefeito Paulo Gomes
Barbosa, se enganou. Pré-candida-
tíssimo à Prefeitura de Santos, no
dia seguinte, ou melhor, no mesmo
dia do desfile, final da tarde, já esta-
va ele às voltas pela cidade.
Um novo lorde – O carnaval san-
tista ganhou um novo lorde. Quem?
Um dos homens mais citados na
Passarela do Samba Dráusio da
Cruz e adjacências: Sérgio Aquino,
secretário de Assuntos Portuários
e Marítimos, agora Lorde Portuá-
rio que reconhece não ter samba no
pé, mas tem fôlego para estar pre-
sente nos inúmeros eventos da Pre-
feitura de Santos, afinal ele é o indi-
cado do prefeito Papa (PMDB), à
sua sucessão.
* O carnaval santista nos últimos
anos tem sido um divisor de águas
na política municipal. Palavras
soltas ao vento provocam efeito de-
vastador a partir da quarta-feira
de cinzas.
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São Vicente

“Parem de falar mal
da rotina”, peça teatral
que virou livro é uma mes-
cla de poesia e prosa, re-
flexões filosóficas, que
tem como protagonista a
atriz, cantora, jornalista e
poetisa Elisa Lucinda,
será apresentada dia 9 de
março, às 15h30, no Cen-
tro de Convenções (Ave-
nida Capitão Luís Pimen-
ta, 811, Parque Bitaru) em
comemoração ao Dia In-
ternacional da Mulher.

A iniciativa é do Fun-
do Social de Solidarieda-
de de São Vicente, que
pretende com este espe-
táculo interativo uma
abordagem mais próxima
do dia a dia das pessoas,
nas comemorações pelo
Dia Internacional da Mu-
lher. O ingresso custa R$
20,00 e está à venda na
instituição ((Rua Benedic-
to Calixto, 205, Boa Vis-
ta). A renda será reverti-
da para auxiliar na reali-
zação do projeto Páscoa
Solidária, promovido
pelo Fundo Social de São
Vicente. Mais informa-
ções pelo telefone 3467-
9118.

O sonho da casa própria de
500 famílias de São Vicente se
torna realidade neste sábado
(25), às 10h, quando a prefei-
tura e a Caixa Econômica Fe-
deral (CEF) entregarão as cha-
ves das 500 moradias popula-
res para os sorteados do pro-
grama “Minha Casa, Minha
Vida”, na Vila Samaritá, na
área Continental da Cidade.

O primeiro empreendimento
do programa no município “Con-
junto Residencial São Vicente
I”, na Rua Dilma Taipina Pe-
dro, 125, destina-se às famílias
que têm renda mensal de até R$
1,6 mil (até três salários míni-

Santos

Novas moradias mudam o visual da área continental

mos). Com investimento de R$
25 milhões, conta com 25 blo-
cos, de 20 apartamentos, sendo
que 25 unidades serão destina-
das a pessoas com necessida-
des especiais.

A previsão da Secretaria de
Habitação (Sehab) de São Vicen-
te é de que as famílias comecem
as mudanças a partir da segun-
da-feira (27). A intenção da se-
cretaria é a de que aproximada-
mente 36 famílias se mudem por
dia. Os apartamentos possuem
cerca de 42m², distribuídos em
sala, cozinha, banheiro, dois dor-
mitórios e área de serviço. O
empreendimento conta também

A Codesp comemora mais um
balanço positivo no Porto de San-
tos, que fechou 2011 com cresci-
mento na tonelagem. O porto ope-
rou 97,17 milhões de toneladas de
carga em 2011, recorde que supera
em 1,2% o montante realizado em
2010 (96,02 milhões de toneladas).

A variação na tonelagem, com-
binado à alta de 23,2% no valor
comercial do total movimentado,
fez crescer o valor médio por tone-
lada. A operação de contêineres
cresceu 9,7% em 2011, com
2.985.922 teu (medida equivalente
a um contêiner  de 6,1 m) movi-
mentados, e as exportações soma-
ram 62,87 milhões de toneladas. Os
produtos mais exportados foram,
também, os primeiros do ranking
geral da movimentação de Santos:
açúcar, com 16,93 milhões de to-
neladas (17,4%); a soja peletizada
e em grãos, com 12,09 milhões de
toneladas (12,4%) e o milho, com
4,56 milhões de toneladas (4,7%).
A soja operada somou tonelagem
13,3% maior que em 2010, quando
foram movimentadas 10,66 milhões
de toneladas.

As segunda e terceira cargas
mais importadas pelo complexo
foram o carvão e o enxofre, com
3,42 milhões de toneladas e 2,01
milhões de toneladas operadas,
respectivamente. A quantidade de
veículos operados atingiu recor-

Mais recorde no Porto de Santos

de histórico, com 437.540 unida-
des em 2011, somando importa-
ções e exportações. O número é
26,7% maior que no ano anterior
(345.411 unidades).

Atracaram no Porto de Santos
um total de 5.874 navios em 2011,
crescimento de 2,1% quando com-
parado ao ano anterior (5.748 atra-
cações). Destas atracações, 306
correspondiam a navios de cruzei-
ros, trazendo, entre passageiros
embarcados, desembarcados e em
trânsito, 1.113.640 pessoas ao Por-
to de Santos, 10,9% acima do con-
tabilizado em 2010 (1.003.942 pes-
soas).

As exportações realizadas
pelo complexo santista totaliza-
ram US$ 62,9 bilhões, represen-
tando 52,8% da participação do
porto na balança comercial bra-
sileira em 2011. No período ana-
lisado, os destinos preferenciais
dos produtos embarcados em
Santos foram: a China, com US$
10,34 bilhões ou 19,4% do total
exportado; Países Baixos, com
US$ 3,8 bilhões ou 7,1%; e Esta-
dos Unidos, com 2,69 bilhões ou
5%. Entre as mercadorias mais
exportadas, quanto ao valor, es-
tão o açúcar de cana bruto, o
café em grãos e a soja.

A movimentação de contêineres é um dos destaques no porto santista

Arquivo EA

Márcio Pinheiro/PMSV

Prefeitura e Caixa entregam 500 moradias
Dia

Internacional
da Mulher

com lixeira, abrigo de gás, guarita
de segurança, centro comunitá-

rio, e um pátio de estacionamen-
to, com uma vaga por residência.

Será realizada na terça-feira
(28), às 19h, na Câmara de Santos,
a primeira audiência pública para
estudos e discussões sobre os
problemas causados pelo intenso
tráfego de caminhões na cidade.

Por iniciativa do vereador Odair
Gonzalez (PR), o tema será discuti-
do com a categoria e sindicatos,
Secretaria de Assuntos Portuários
e representantes de diversos outros
setores da sociedade em geral para
discutir e desenvolver estudos para
uma solução à questão que afeta
especialmente moradores próximo
em bairros próximos a terminais.

A audiência aberta à popula-
ção será realizada no Castelinho
(sede da Câmara) na Praça Tenen-
te Mauro Batista Miranda, l, na
Vila Nova.

Audiência
Pública
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Espaço Astral

Silvia Helena

SIGNO DO MÊS: PEIXES

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

19 de fevereiro a 20 de março

Esse é o último signo do zo-
díaco, simbolizado por dois pei-
xes nadando em direções opos-
tas, emotivo, imaginativo e sen-
sível. Não há dúvida de que sua
indecisão e timidez são respon-
sáveis pelo fato de algumas
oportunidades pessoais e pro-
fissionais não darem certo, não

que lhe faltem opiniões firmes,
mas acontece simplesmente que
quando se depara com a adversi-
dade, sua insegurança o impede
de dar valor ao que realmente acre-
dita.

Pisciano, aprenda  a ser firme.
Essa é uma das formas mais bri-
lhantes de terapia para os nativos

desse signo que é bastante  intui-
tivo e deve confiar nos instintos e
agir de acordo com eles.

Do ponto de vista profissio-
nal, eles não se adaptam facilmen-
te a ocupações compartimentadas,
por isso deve tomar cautela para
pensar em uma carreira.

Precisa de todas as maneiras

ser útil para a humanidade, por-
tanto podem tentar exercer um ca-
nal de cura tanto do ponto de vis-
ta do próprio corpo, como salvar
uma empresa, mas podem perder a
concentração e com isso acumu-
lar uma tensão se não se sentir útil
no que faz.  A crítica não é bem
vista pelos piscianos, e seu maior

inimigo poderá morar no seu in-
consciente, principalmente se
sufocar sua vontade ou seu de-
sejo de seguir em frente nos seus
verdadeiros objetivos.

Poderemos encontrar pesso-
as desse signo exercendo as fun-
ções de médicos, enfermeiros e
pessoas que cultivam sonhos.
Para o nativo de Peixes o dar é
muito mais importante do que re-
ceber.

Elemento: Água - Modo: Mutável

Movimentador engrossa a luta
pelos direitos dos aposentados

Recém criada, a Associação
dos Aposentados na Mo-
vimentação de Mercado-

rias e Arrumadores de Santos e
região, presidida por José Messi-
as Miranda, tem por objetivo, for-
talecer a luta pela manutenção dos
direitos dos aposentados.

Segundo Messias, uma das
prioridades da associação é or-
ganizar e mobilizar os 700 apo-
sentados e 400 viúvas da cate-
goria (movimentador de merca-
dorias), para as lutas específicas
dos aposentados e gerais. Ele
destaca que uma das principais
bandeiras será por aumentos
nos valores de aposentadorias
e pensões, junto com outras ca-
tegorias: “O salário mínimo teve
um reajuste de 16%, mas apo-
sentados e viúvas pegaram me-
nos da metade disso”.

O presidente da associação
conclama a participação de todos
os aposentados da categoria e

Fotos: Paulo Passos

A diretoria eleita e o presidente José Miranda (detalhe)
prometem muita luta em defesa dos aposentados

espera fazer assembléias com, “no
mínimo, 200 a 300 pessoas. Pre-
cisamos de todos, pois é luta mes-
mo”.

Para Francisco Erivan  Pereira,
presidente do Sintrammar - Sindi-

cato dos Trabalha-
dores na Movi-
mentação de Mer-
cadorias em Geral
e dos Arrumadores de Santos e re-
gião, que  colocou a sede e subse-

des do sindicato à disposição da
nova associação, a diretoria eleita
tem experiência e disposição para
um bom trabalho, ressaltando que
“Miranda é  bastante articulado
com as lutas intersindicais de
aposentados da região”.

A diretoria da Associação está
assim formada: presidente – José
Messias Miranda; secretário: Ro-
gério dos Santos Ermida e  tesou-
reiro: José Sobral de Andrade. Os

suplentes são:
Ademar dos San-
tos, José Benício
da Silva e José
Francisco Severo.
Conselho fiscal
efetivo: Waldemar
Rodrigues de Sá,
José Petrúcio de
Lima e Jorge Costa
Braz. Suplentes:
Mauro Oliveira,

Antônio de Freitas Siqueira e Aris-
ton Militão dos Santos.

Na próxima quarta-
feira (29), a Câmara de
Comércio e Indústria
Brasil-China, em parce-
ria com a Associação
Comercial de Santos
(ACS), promoverá o
Workshop “Oportuni-
dades de Negócios com
a China para o Empre-
sário Brasileiro”, com
início às 17h30, no Au-
ditório da associação
(Rua XV de Novembro,
137 – 1º andar) no Cen-
tro Histórico de Santos.

O presidente da
ACS, Michael Timm,
fará a abertura e na se-
quência o workshop
será apresentado pelo
palestrante Charles An-
drew Tang, presidente
da Câmara Brasil-Chi-
na. Após explanação, os
interessados poderão
tirar dúvidas sobre o
tema com o palestrante.

Nas Bancas

Casa Cláudia tem quartos irre-
sistíveis, dicas para escolher os
acabamentos para o apartamento
novo e muito mais sobre decora-
ção e design; em Super Interres-
sante a ciência mostra a possibili-
dade de gerar bebês saudáveis e
inteligentes, e se quiser, de olhos
azuis; considerada a garota de cur-
vas perfeitas, a panicat Aryane
Steikopf é capa da VIP.

Pense Leve tem especial sobre
ervas (farmácia natural) e entre ou-

Negócio da
China em

Santos

tras dicas para alimentação saudá-
vel, dieta em restaurante; Cláudia
acompanhou por quase dois anos a
luta de duas mulheres contra o cân-
cer de mama, leia, porque a matéria
está imperdível; neste mês de feve-
reiro leia também o resultado do pro-
jeto de renovação (mulheres se re-
descobrindo) e entre outras, a ale-
gria de Cláudia Leite (capa); Viagem
e Turismo mostra os destinos elei-
tos como os mais românticos, entre
eles o passeio de gôndolas em Ve-

neza/Itália e o delicioso roteiro cari-
benho para brasileiros. Todas nas

bancas à sua espera, e na redação
por cortesia da Dimare S.A.

VARIEDADES
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Nova escola – Tem início neste
domingo (26) às 11h, as obras da Es-
cola Municipal do Jardim Princesa
(creche e educação infantil) em Praia
Grande que atenderá crianças de 4
meses a cinco anos. A escola será cons-
truída na Rua Odair Penellas Beta, sem
número.

Sustentabilidade - Com vagas
limitadas, será realizado neste sábado

Secretária faz balanço da Educação

Secretária Maura Ligia Russo destaca ações positivas
na Educação

A secretária de Educação
de Praia Grande, professora
Maura Ligia Costa Russo, fez
um balanço das atividades de-
senvolvidas por sua pasta em
2011, destacando ações e pro-
gramas, concluindo que o tra-
balho superou as metas traça-
das para o período.

“Foi um ano extrema-
mente produtivo. Quando
paramos para verificar as
ações realizadas, percebe-
mos que fizemos além do que
havíamos imaginado”, afir-
mou, destacando que 2011 foi
marcado pelo lançamento do
programa “Educação do Fu-
turo”, que engloba uma série
de ações inovadoras como a
utilização de netbooks em sala
de aula, a entrega de note-
books aos professores e o de-
senvolvimento de jogos peda-

gógicos que auxili-
am na alfabetiza-
ção. O programa
também inclui a re-
modelação e mo-
dernização de todos
os laboratórios de
informática das es-
colas municipais
(em fase de conclu-
são), e o “Gestão
Online”, que con-
siste na informatiza-
ção das secretarias
escolares.

“A partir desse
ano todas as esco-
las já estão infor-
matizadas, com a papelada
digitalizada, inclusive os do-
cumentos pessoais dos alu-
nos, processos de transfe-
rências, históricos. Tudo isso
para melhorar o fluxo das

secretarias, dinamizar seu
funcionamento e agilizar o
atendimento ao público”,
explicou.

A titular da Educação tam-
bém citou a entrega de dez bi-

Jairo Marques/PMPG

Praia Grande

O processo de moderniza-
ção em andamento na Biblio-
teca Municipal Poeta Paulo
Bomfim, em Itanhaém, além
de incentivar o hábito da leitu-
ra, facilitará busca e localiza-
ção das obras catalogadas.
Com o processo de automação
do setor, um catálogo eletrô-
nico de aproximadamente 50
mil volumes, com ferramentas
de pesquisa, controle de con-
sulta, reserva e devolução es-
tará à disposição dos interes-
sados, que poderão, de suas
residências, acessar essas in-
formações.

Segundo a bibliotecária Ma-
raléia Menezes, o novo siste-
ma implica em inúmeras van-
tagens para os munícipes,
como por exemplo, agilidade
no atendimento, acesso à in-
formação, democratização da
leitura, pesquisa, educação e
lazer. O acervo é composto
por literatura nacional, estran-
geira, infantil, técnicos, auto-

Itanhaém

Biblioteca moderniza atendimento
Josy Inácio

Biblioteca Paulo Bomfim, na Rua Cunha Moreira, 71, no Centro de
Itanhaém atende o público de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

ajuda, revistas, enciclopédias,
dicionários, braille e audio-
books.

Com a automação, basta
acessar o site da Prefeitura que
fornece um link de acesso di-
reto ao catálogo. Ao entrar, o
leitor digitará a obra que pro-

cura. Em seguida, uma página
com todos os livros disponibi-
lizados pelo espaço aparecerá
na tela do computador.  Com
os dados armazenados no sis-
tema será possível encontrar
em poucos minutos qualquer
obra do acervo da biblioteca.

Cubatão

A Prefeitura de Cubatão rece-
be inscrições para vagas remanes-
centes em três cursos ligados ao
meio ambiente: Turismo Sustentá-
vel; Gestão Ambiental e Gestão de
Negócios Sustentáveis. Os inte-
ressados, na faixa etária de 18 a 24
anos, devem comparecer à Unida-
de Municipal de Educação João
Ramalho, na Avenida Nove de
Abril, 4.000, nos dias 1º e 2 de mar-
ço, das 17h30 às 20 horas.

As aulas, resultado da parce-
ria entre a Prefeitura e a ONG Agen-
da Pública, com patrocínio do pro-
grama Petrobras Desenvolvimen-
to & Cidadania, dentro do projeto

Inscrições abertas para cursos
gratuitos sobre meio ambiente

Juventude e Trabalho - Escola Ci-
dade Sustentável, serão realizadas
na UME João Ramalho, de segun-
da a sexta-feira, das 19h às 23h. A
conclusão dos cursos está progra-
mada para julho próximo.

Para a inscrição é preciso apre-
sentar cópia da cédula de identi-
dade, CPF, comprovante de resi-
dência (conta de luz, água ou te-
lefone), título de eleitor com com-
provante de voto na última elei-
ção, certificado de conclusão do
Ensino Médio ou declaração da
escola em que está matriculado,
certificado de reservista e uma
foto 3x4.

Curtas
(25), das 9h às 13h, o curso “Introdu-
ção à Sustentabilidade para Jornalis-
tas”, uma iniciativa gratuita, promo-
vida pela Unimonte-Universidade
Monte Serrat (Av. Rangel pestana,99,
Vila Mathias/Santos). O objetivo é
contribuir para que os profissionais
da Imprensa tenham um entendimen-
to ainda melhor e mais aprofundado
sobre sustentabilidade.

bliotecas escolares,
seguindo os pa-
drões de excelência
do “Porto do Sa-
ber”, esclarecendo
que a Administra-
ção pretende entre-
gar mais doze bibli-
otecas em escolas
do Ensino Funda-
mental. “Já inau-
guramos a primei-
ra, junto com a
inauguração da
escola Cidade da
Criança, em ja-
neiro. Além de es-
colar, esta biblio-

teca também é comunitária,
visando atender a popula-
ção local”.

Benefícios - Além de re-
ceberem os notebooks, os
professores também tiveram

um reajuste salarial de 32%,
diferenciado em relação às
demais categorias da prefei-
tura, que tiveram 7%. Tam-
bém receberam no fim do ano
um repasse do Fundeb, equi-
valente a um 14º salário. “Fo-
ram ações voltadas à valo-
rização da categoria e além
disso, implantamos o plano
de carreira dos profissio-
nais de educação, onde es-
tão inseridos os atendentes
de educação II e os técni-
cos desportivos pedagógi-
cos, função voltada para o
atendimento do SuperEsco-
la”, explicou a secretária que
falou também sobre a entre-
ga dos uniformes escolares
(kits com dez  peças) para os
cerca de 35 mil alunos da
Educação Infantil até a Edu-
cação de Jovens e Adultos.
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As escolas campeãs
do Carnaval 2012 de San-
tos e Rio de Janeiro, des-
filam neste Sábado de
Aleluia. Confira as cam-
peãs (Santos, na 1ª pági-
na) e as acompanhe na
avenida ou pela TV (des-
file das campeãs do Rio
de Janeiro). As escolas
paulistanas desfilaram na
noite de ontem.

Cubatão - “Mocida-
de Independente” é a
vencedora do Carnaval/2012 de Cubatão, seguida
da “Nações Unidas”, depois “Unidos dos Mor-
ros”. Cubatão conta com apenas três escolas de
samba.

Praia Grande - A Escola de Samba Folia 99 é a
grande campeã; vice-campeã: “Mancha Verde” e 3ª clas-

Balé da Cidade de Santos - O Teatro Coliseu recebe dia 2 de março, às 21h, o
espetáculo “Malandragem”, do Balé da Cidade de Santos, com coreografia de Re-
nata Pacheco. O evento, realizado pelo Rotary Clube Santos Praia que completa 53
anos, é beneficente, com renda revertida para a APAE-Santos. Os ingressos cus-
tam R$ 40,00 e podem ser adquiridos na secretaria do Rotary (Av. Ana Costa, 151,
sala 92), das 9h às 12h e das 14h às 17h30; Antonelze (Praça Fernandes Pacheco,
16); Aliança Turismo (Rua Galeão Carvalhal, 17-A); Colégio Novo Tempo (Rua Ben-
jamin Constant, 48 -Boqueirão), Donna Ótica (Av. Ana Costa, 549-Shopping Par-
que Balneário) e na Diana Autocenter (Av. Pedro Lessa, 1640 - cj 606). Mais infor-
mações pelo telefone 3284-8504.

A jovem atriz Bruna
Marquezine, a “Belezinha” da
novela “Aquele Beijo”, da TV

Globo, conquistou o público
que a acompanha desde os 7

anos, quando estreou nas
novelas da Globo,

interpretando a sofrida Salete
em “Mulheres Apaixonadas”.

Ela cresceu e chama a atenção
não só pela interpretação, mas

também pela altura. Aos 16
anos está com 1,72m.

• • • Muito agito em Praia Grande para a grande atração
do município na Semana Santa, II Encenação da Paixão
de Cristo, espetáculo ao ar livre que acontece de 31 de
março a 7 de abril, sempre a partir das 20h.

• • • A jornalista Vera Longuini avisa que a edição deste
ano, da  Expoflora, a maior exposição de plantas e flores
ornamentais da América Latina, realizada anualmente
em Holambra (140 km da capital paulista), acontecerá de
30 de agosto a 23 de setembro, de quinta-feira a domingo,
das 9h às 19h.

... A Memorial Necrópole
Ecumênica de Santos foi re-
centemente homenageada
pelo Comitê Olímpico Bra-
sileiro em função do incen-
tivo ao crescimento do es-
porte através do Grêmio Re-
creativo Cultural e Esporti-
vo Memorial.

O casal presidente do Rotary Club Santos
Praia, Eustázio Alves Pereira Filho e
Marinilza, convida para a apresentação
do Balé da Cidade de Santos, no Coliseu
em comemoração aos 53 anos do clube.

Divulgação

Toninho Madrugada

Desabafo do Samba

Ao término da apuração do gru-
po principal das escolas de samba de
Santos, começaram os atos absurdos
de quem não se conforma em perder
novamente, e, o pior, da mesma for-
ma que perdeu no carnaval de 2011,
pela diferença de 0,25 décimos.

A Unidos dos Morros fez uma
denúncia que poderá prejudicá-la ju-
ridicamente por, infâmia, difamação,
calúnia e perdas e danos morais, ao
afirmar que a Pioneira X9 desfilou
com um carro alegórico de uma esco-
la de São Paulo. Até o presente mo-
mento, como o ônus da prova cabe à
quem acusa, não foi apresentada ne-
nhuma prova que possa denegrir o
título conquistado, com muito sacri-
fício e garra, pela Pioneira.

A Comissão de Carnaval da Se-
cult, sabiamente capitaneada pelo
experiente jornalista e um dos expo-
entes do teatro santista, Secretário
de Cultura, Carlos Pinto, oficialmen-
te, consagrou a X9 como a Bicampeã
do Carnaval 2012. Este tipo de ati-
tude só vem manchar  a posição ado-
tada por nós, defensores do tema

* Toninho Madrugada (Antonio Lombardi Junior) Radialista, Compositor, ex-
Presidente da UESBAS – União das Escolas de Samba da Baixada Santista

Quem não sabe perder, perde a cabeça!
“desfile de escolas de samba – a
maior expressão da cultura popu-
lar brasileira”.

Nossos alunos e aprendizes pau-
listanos, também pisotearam nossa
teimosia em defender o tema acima,
com atitudes animalescas e agressi-
vidade desvairada, ou melhor, aluci-
nada como as vistas no término da
apuração do desfile da maior capital
do Brasil, nossa querida e romântica
“SAMPA” do poético e doce cruza-
mento da Avenida Ipiranga com a
Avenida São João.

Os “nóias” despejaram seu estru-
me sobre o Anhembi e adjacências
usando os uniformes de suas Escolas
sem temer qualquer punição acredi-
tando na impunidade, só que deram
azar, pela filmagem, os dois mais afoi-
tos dançaram quase que imediatamen-
te, e agora Mané? Vamos limpar defi-
nitivamente os desmandos que fazem
em nome do Samba; não merecemos
isso, nem nós nem o Samba.

Agora só nos resta pedir a Oxalá
que nos abençoe e nosso Pai Ogum
nos dê Malême. AXÉ!

As campeãs no Sábado de Aleluia

Diva Imperial (São Vicente)

Folia 99 (Praia Grande) Independência (Cubatão)

sificada: “Casa do Mesti-
ço” (campeã do ano pas-
sado); foram rebaixadas as
agremiações “Favoritas
do Forte” e “Acadêmicos
da Ilha dos Caieiras”; su-
biram para o Grupo Espe-
cial as escolas “Mocida-
de Independente Star” e a
“Amigos do Samba”.

São Vicente - “Diva
Imperial”, seguida da
“Beira Mar” e “Imperatriz
da Ilha”.

São Paulo – A “Mocidade Alegre” sagrou-se
campeã; vice-campeã, “Rosas de Ouro” e 3ª classifi-
cada, “Vai Vai”.

Rio de Janeiro – Campeã, “Unidos da Tijuca”,
seguida da “Acadêmicos do Salgueiro”, e em 3º lu-
gar, “Unidos de Vila Isabel”

Divulgação

Jairo Marques/PMPG Carlos Felipe/PMC

Márcio Pinheiro/PMSV
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* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do
ICACESP

Carlos Pinto

Carnaval, pierrôs,
colombinas e eleições

Embora muitos não perce-
bam, em ano eleitoral o carna-
val é o mote para alguns candi-
datos buscarem preciosos vo-
tos, e procurarem ampliar seu
arco de alianças. Camarotes do
sambódromo e escolas em des-
file, nunca tiveram tanta aten-
ção por parte dos políticos, que
entre uma e outra confabulação
procuravam adensar seus cami-
nhos em busca do cargo dese-
jado.

Enquanto uns extrapolavam
em mesuras, outros até ensaia-
ram requebros de passistas, mas
como não são do ramo acaba-
ram por atravessar o samba. En-
fim o vale tudo começou, e de-
pendendo das gingas e dos des-
compassos, poderão obter nota
zero da comissão julgadora.

Política é acima de tudo uma
arte, assim como compra de
votos é crime eleitoral. O que
me causa espanto, é que depois
de tantos anos da volta do car-
naval santista, pela primeira vez
observo certos personagens
que nunca deram atenção ao
tema, se derramarem em beijos
e abraços com carnavalescos.

Enfim, cada artista tem seu
talento, seja para dançar ou para
bajular possíveis espectadores,
agora que soa falso, lá isso não
tenho a mínima dúvida. Mas
como dizia minha avó Rita, “cada
um dá aquilo que tem”. E tem
gente ao que parece está com
muito prá dar. Só que eleição não
dá pra levar no tapetão, como
até pode ocorrer em desfile de
escolas de samba.

Só que o carnaval passou,
o sonho de colombina se per-
deu no ar, e o pierrô caminha
só, cantando uma estrofe de
velha música de autoria do Em-
baixador e agitador cultural Pas-
choal Carlos Magno: “Pierrô,
Pierrô, teu destino é tão triste.
É sofrer é chorar toda vida, pelo
amor de alguém, alguém...... Ar-
ranca a máscara da face pierrô,
para sorrir do amor que pas-
sou.”

Com data-base em maio,
trabalhadores das em-
presas de ônibus urba-

nos, interurbanos, fretamento e
turismo, em campanha salarial
denunciam as péssimas condi-
ções de trabalho.

Nas duas últimas assemblei-
as da categoria, reivindicaram re-
posição salarial conforme Índice
Nacional de Preço ao Consumi-
dor (INPC), que deverá ser de
aproximadamente 6% mais 10%
de aumento real, aumento do vale-
refeição de R$ 11,00 para R$ 15,00,
além de reajuste de 50% na cesta
básica e PIR (Participação nos
Lucros ou resultados) corres-
pondente a 50% do salário-base.
Querem também ampliação do
plano de saúde familiar, aumento
no percentual de horas extras, re-
alização de exame médico em dia
de trabalho, e não de folga.

O secretário geral do
Sindicato dos Trabalha-
dores em Transporte Ro-
doviário da região, Ero-
naldo José Ferreira, o
Ferrugem, explica que “a
categoria sofre demais
para rodar os ônibus,
sob sol ou chuva, em
trânsito caótico e em
péssimas condições de
trabalho. Merece, por-
tanto, ser recompensada”.

Motoristas, especialmente
do transporte de passageiros,
concordam com o sindicalista e
vão além, ratificando que o acú-
mulo de funções (motorista e co-
brador) ocasiona sérios proble-
mas de saúde e é o principal mo-
tivo de afastamento do trabalho.
“Muitos podem perguntar por

Motoristas do transporte urbano
denunciam péssimas condições de trabalho

que aceitamos isso (dupla fun-
ção). Mas é a lei (municipal) e
nós temos famílias, precisamos
trabalhar. Assim não temos mui-
ta escolha, é dirigir, cobrar, con-
ferir moedas, passar troco, dar
informações, lembrar que algum
passageiro pediu para descer
no ponto de determinada refe-
rência, descer para embarcar e
desembarcar o cadeirante, es-
tar atento ao carro da frente que
resolve estacionar junto ao pon-
to de ônibus, ao apito do agen-
te de trânsito, ao pedestre que
estica o braço para atravessar
a avenida, etc...”,  desabafou o
motorista de uma das linhas mu-
nicipais de Santos que por moti-
vos óbvios, pede para não ser
identificado.

O secretário Ferrugem, que é
vereador pelo PDT em São Vicen-
te, ressalta que a função do mo-

torista de transporte urbano, es-
pecialmente de passageiros é
muito desgastante, mas não sabe
precisar quantos estão afastados
por doenças profissionais. Reco-
nhece que o acúmulo de função
aumenta a baixa no quadro de em-
pregados das empresas.

“O nível de estresse desse
profissional é muito alto, pois o

trânsito nas grandes cidades
desequilibra qualquer um. São
pessoas especiais que precisam
ter autocontrole para suportar
uma jornada de trabalho. Não

sei precisar qual o índice de
afastamento desses profissio-
nais, só sei que é alto e quanto
o acúmulo de funções, é claro
que isso contribui para as bai-
xas”, disse Ferrugem explicando
que o sistema adotado no trans-
porte de passageiros ainda pre-
cisa de aperfeiçoamento.

Quanto ao acúmulo de fun-
ções, “A cobrança eletrônica im-
plantada ainda não eliminou a
passagem paga no ato ao moto-
rista. As empresas precisam dis-
ponibilizar aos passageiros,
mais opções para a compra da
passagem eletrônica, especial-
mente junto aos pontos de ôni-
bus para acabar a circulação de
dinheiro nos coletivos, eliminan-
do a cobrança pelo motorista. É
claro que ainda estamos num
processo evolutivo desse sistema
que se aperfeiçoado, dará mais
segurança e melhores condições
de trabalho aos motoristas”.

Dirigir, cobrar e outras tarefas, contribuem para aumentar o
estresse dos motoristas

Em assembleias, motoristas reivindicam melhores condições de trabalho

Helena Silva e Paulo Passos

Outro motorista da linha muni-
cipal de Santos lembra que o rea-
juste da tarifa de ônibus em janei-
ro passado, não “refresca” a situ-
ação e fazendo coro à solicitação

do presidente do Sindicato, Valdir
Pestana, diz  “precisamos pressi-
onar as empresas para melhorar
as condições de trabalho, lem-
brando que dependemos da boa
vontade dos comerciantes para ir
ao banheiro no ponto final das
linhas. À noite quando os estabe-
lecimentos estão fechados, somos
obrigados a usar árvores e mu-
ros”.

Valdir Pestana, presidente do
Sindicato dos Rodoviários orien-
ta os trabalhadores a participa-
rem das próximas assembleias
“Temos tudo para um bom acor-
do. A economia está aquecida e
há falta de motoristas no mer-
cado de trabalho”. O vice-pre-
sidente do sindicato, José Alber-
to Torres Simões, o Betinho, re-
força “Um bom acordo depende
da participação nas assemblei-
as. O sindicato faz a sua parte,
mas a grande força da catego-
ria está na mobilização”.

Ferrugem Valdir Pestana Betinho


