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A cidade se prepara para rece-
ber neste domingo (29), a imagem
de Nossa Senhora de Fátima que
permanecerá na Diocese de Santos
até junho. Nesse período a imagem
fará uma peregrinação pelas paró-
quias de Santos e de Praia Grande.

A imagem chegará às 8h, na en-
trada da cidade pela Zona Noroes-
te, de onde, em carreata, será con-
duzida até a Catedral (Praça José
Bonifácio), passando pela Santa
Casa de Misericórdia e Hospital
Beneficência Portuguesa. Às 10h,

Missa Campal em frente à Catedral,
presidida por Dom Jacyr Francisco
Braido. A imagem permanecerá na
Catedral até 12 de maio com duas
celebrações diárias, às 9h (Missa
Comunitária) e às 19h (Santa Missa
e trezena em Louvor a Nossa Se-

nhora de Fátima). A partir do dia 13
de maio tem início a peregrinação
com procissão conduzindo a ima-
gem, após missa campal em frente à
Catedral até a Igreja Nossa senho-
ra de Fátima (Av. Nossa Senhora
de Fátima, na Zona Noroeste).

FÉ

Santos recebe imagem de Nossa Senhora de Fátima

1º DE MAIO

Na Passarela do Samba, a Festa do Trabalhador

Em Santos, na Festa do Trabalhador, neste 1º de
Maio, na Passarela do Samba “Dráusio da

Cruz” - Av. Afonso Schmidt, Zona Noroeste, são
aguardadas cinqüenta mil pessoas, a partir das
14h. Organizada pelos 40 sindicatos da Força Sin-
dical (FS), Nova Central Sindical dos Trabalhado-
res (NCST), Central Geral dos Trabalhadores do
Brasil (CGTB) e União Geral dos Trabalhadores
(UGTB), a festa promete muita comemoração, com
música, sorteios (carro, moto, etc...).

Motoristas à espera da
regulamentação

Última Página

São Vicente remove casas para
acabar com as enchentes
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OPINIÃO

A tortura do medo

* Marcos Cintra é doutor em Econo-
mia pela Universidade Harvard (EUA),
professor titular e vice-presidente da
Fundação Getúlio Vargas.
www.marcoscintra.org /
mcintra@marcoscintra.org

A segurança jurídica consiste em um
princípio fundamental da sociedade or-
ganizada. Pode ser conceituada como
um direito que implica na proteção do
cidadão contra alterações bruscas numa
realidade fático-jurídica.

Dois fatores causadores de insegu-
rança no ordenamento jurídico são a
complexidade da legislação e as muta-
ções constantes que ela porventura seja
alvo. Nesse sentido, não há nada mais
exemplificador da instabilidade que vi-
gora na justiça brasileira do que a reali-
dade na área tributária. A burocracia fis-
cal e a velocidade da criação de normas
relacionadas aos impostos tornam qual-
quer decisão do contribuinte uma teme-
ridade. O que vale em um determinado
momento pode ter sido alterado logo
em seguida, e uma medida tomada pode
dar origem a litígios entre o fisco e o
contribuinte.

Um levantamento do Instituto Bra-
sileiro de Planejamento Tributário
(IBPT) revela que em um período de
vinte anos, de 1988, quando foi pro-
mulgada a Constituição Federal brasi-

Insegurança jurídica e os tributos
leira, até 2008, foram editadas mais de
240 mil normas tributárias, equivalente
a 50 regras por dia útil ou mais de 2 por
hora.

A insegurança jurídica na área tribu-
tária é tão expressiva no Brasil que ela
pode ser exemplificada por conta do
caso envolvendo o crédito prêmio do
IPI, benefício fiscal criado em 1969 para
estimular as exportações. Esse foi um
dos maiores embates entre o governo e
os exportadores e se tornou um ícone
da insegurança jurídica no país.

Em 1979, dez anos após a institui-
ção do crédito prêmio do IPI, dois de-
cretos-leis determinaram que o incenti-
vo fosse extinto em junho de 1983. No
mesmo ano, e novamente em 1981, ou-
tros dois decretos-leis trataram do bene-
fício, sem mencionar seu prazo de vi-
gência. Ambos definiram competências
ao ministro da Fazenda para alterá-lo.
Estava preparado o angu. Os tribunais
entenderam que os dois últimos decre-
tos-leis seriam inconstitucionais, e sur-
giu a questão sobre qual seria o prazo de
validade do benefício aos exportadores.

Num primeiro momento, o judiciá-
rio acolheu a validade do crédito prê-
mio sem qualquer restrição temporal.

Esse posicionamento se manteve até
2004, quando a data de vigor do benefí-
cio retroagiu para 1983. Porém, em
2006 uma nova posição foi adotada pelo
poder judiciário, que passou a entender
que sua vigência se deu até o ano de
1990. Esse impasse perdurou durante
anos e a matéria envolvendo valores
bilionários foi parar no Superior Tribu-
nal Federal (STF).

Em 2009 o STF decidiu pela extin-
ção do crédito prêmio do IPI, enten-
dendo que o benefício deixou de valer
desde 1990. Com a decisão os exporta-
dores perderam uma batalha judicial en-
volvendo cerca de R$ 300 bilhões.

A absurda proliferação de normas
tributárias e o caso do IPI mostram o
quanto é perigoso para uma empresa
tomar uma decisão no Brasil. Não é a
toa que a insegurança jurídica está con-
solidada como um grande entrave aos
investimentos no país.

A aparente calma verificada nos últimos dias
na Zona Noroeste, em Santos, não tranquiliza os
moradores que continuam a espera de um plano
de ação efetivo por parte das autoridades para
colocar os bandidos atrás das grades e devolver a
paz, há muito tempo perdida.

“Está difícil viver com a família na Zona No-
roeste. Não dá mais para conviver com a violên-
cia. Aqui ninguém dorme tran-
qüilo”.

O desabafo é de um chefe de família, residente
no Bom Retiro, próximo ao 5º DP, contrariando a
afirmação do comandante da Polícia Militar, de que
a situação de violência na região está controlada.

A aparente calma após uma semana de violên-
cia, com mortes, veículos incendiados e suposto
toque de recolher, segundo a população é ilusó-
ria. O medo continua, com pais preocupados em

mandar os filhos para a escola, principalmente se
estes frequentarem curso noturno. Em algumas
ruas, a partir das 19 horas, o silêncio é total, apa-
vorando quem precisa passar pelo local.

A violência não se verifica apenas com rela-
ção aos ataques de bandidos, que de tão atrevi-
dos, fazem questão de se identificarem como re-
presentantes de facções criminosas. O medo pro-

vocado por este estado de ter-
ror que mexe com a saúde física

e mental dos moradores é uma forma de tortura,
fragilizando as pessoas de maneira tão cruel que
as obriga a se esconder ou fugir abandonando
tudo que construiu ao longo de uma vida, como o
chefe de família que diz não mais dormir tranquilo.

Está mais que na hora de as autoridades deixa-
rem o proselitismo e a retórica de lado e assumi-
rem o que lhe é de responsabilidade.

O vereador vicentino, Marcelo de Souza Correia, preso em flagrante
com mais seis pessoas, acusadas de envolvimento com tráfico de drogas,
teve prisão relaxada, e na tarde de ontem (27), concedeu entrevista cole-
tiva na Câmara, dizendo ter sido vítima de um grande equívoco. Correia
disse que foi preso injustamente e que não existe denúncia contra ele, e
que não responderá a qualquer processo. Visivelmente abalado, informou
que seus advogados “tomarão as providências cabíveis contra os res-
ponsáveis pelo fato que abalou minha vida”. O vereador, que segundo a
polícia estava sendo investigado há 18 meses, foi preso em Praia Grande,
no último dia 24. O juiz Vinicius de Toledo Piza Peluso, da 1ª Vara
Criminal de Praia Grande, classificou como “frágeis”, os indícios aponta-
dos pelo delegado Bruno Mateo Lázaro que realizou a prisão. Marcelo
Correia, foi desligado do PSDB, um dia após sua prisão.

Sabatina - Associações de morado-
res de Vicente de Carvalho/Guarujá,
tem sabatinado os pré-candidatos a
prefeito do município, aos sábados,
a partir das 15h, na Sociedade Ami-
gos do Paecará (Av. Guarujá, 397).
O convidado deste sábado (28), é o
ex-vereador e ex-vice-prefeito, Gen-
til Nunes (PSOL). Aberto a todos
interessados, o objetivo é saber dos
pré-candidatos, se eleitos, como pre-
tendem administrar a cidade e como
tratarão as reivindicações das enti-
dades.
Contratos - O vereador Geraldo
Guedes (PR), de Cubatão, quer sa-
ber quantos contratos foram feitos
entre a Prefeitura e a construtora
Tumi. As placas referentes às obras
realizadas e/ou em andamento por
esta empresa não dão informações
completas. Em algumas constam va-
lor do investimento, noutras apenas
prazos.
Não viu o orquidário - Presidente
da Comissão de Obras, Serviço Pú-
blico e Transporte, na Câmara, o ve-
reador santista, Hugo Duppre
(PSDB), está muito aborrecido. To-
mou conhecimento pela imprensa,
de  que mais uma vez foi adiada a
entrega das obras do Orquidário Mu-
nicipal e desabafou:  “Estou verea-
dor há três anos e o Orquidário, um
dos equipamentos turísticos mais
procurados da cidade, continua fe-
chado”
Quanto custa– Duppre, diz que os
vereadores, em sua maioria são “es-
quecidos, desprezados, pelo prefei-
to, mas com a população isso não
pode acontecer”. A abertura do par-
que (adiada pela quarta vez) foi pro-
metida para o mês de abril e agora
para maio... julho...  Enfim,  até o
fim do semestre. É hora de questio-
nar o valor real dessa obra e se as
construtoras que por lá passaram,
serão responsabilizadas financeira-
mente pelo prejuízo.
Quer saber - O vereador Reinaldo
Martins (PT), através de requerimen-
to questiona a administração sobre
as obras do Orquidário. Quer saber

tudo, desde a origem dos recursos e
sua aplicação. “Afinal são três anos
fechado”. O vereador aproveitou
para questionar sobre o sumiço da
ONG SOS Orquidário que na admi-
nistração da petista Telma de Souza
(1989-1992) fazia barulho na defesa
do parque.
Investigação – Fonte ligada à Secre-
taria de Segurança Pública do Esta-
do, garante que está bem próximo o
fim da investigação sobre o assassi-
nato do ex-secretário de Coordena-
ção Governamental de Guarujá, Ri-
cardo Joaquim de Oliveira. Se a in-
vestigação chegar a uma conclusão
será a primeira na lista dos crimes
políticos dos últimos anos no muni-
cípio. A  exemplo de Joaquim, tam-
bém foram abatidos a tiros: Luiz
Carlos Romazini  (2010), Williams
Andrade de Carvalho (2008), Ernes-
to pereira (2001) e Orlando Fal-
cão(1997).
São Vicente – Caso se concretize a
mudança do nome do Bulevar Dona
Ana Pimentel, ao lado da Igreja Ma-
triz, para Padre Paulo Horneaux de
Moura, a Prefeitura de São Vicente,
na lei do mínimo esforço, puxará o
manto de um santo para cobrir o ou-
tro. Não há como negar o merecimen-
to de Padre Paulo, falecido em janeiro
passado, que pode emprestar o nome
a outro logradouro, mas desconsiderar
a importância de Ana  Pimentel para a
cidade, é no mínimo jogar uma pá de
entulho na história da Primeira Cida-
de.

*Acompanhe na primeira semana
de maio, no site www.jornal
espacoaberto.com entrevista do
vereador santista Antônio Carlos
Banha Joaquim, sobre a expecta-
tiva gerada pelo anúncio das obras
no Hospital dos Estivadores;
como, de forma independente, Es-
meraldo Tarquínio, agradou gre-
gos e troianos; e uma discussão
sem paixões sobre o Estatuto da
Diversidade Sexual, no bate-papo
com a desembargadora aposenta-
da Maria Berenice Dias.
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São Vicente Santos

Bilhete único, ainda distante
da realidade santista

Deputado Zarattini, vereador Adilson Júnior e a representante da
CET, Rosângela Salgueiro

Aumentou em 17,4% o núme-
ro de passageiros nos ônibus da
capital paulista desde que foi im-
plantado em 2004 o Bilhete Único,
segundo dados da SPTrans. Fo-
ram 2,9 bilhões de passageiros
transportados em 2011. O bilhete
permite a troca de veículos em
qualquer parada de ônibus por um
período de até três horas depois
que registra a sua entrada numa
catraca eletrônica.

“Este número é um prova de
que o Bilhete Único foi um grande
sucesso e afasta os argumentos de
que essa nova composição tarifá-
ria traz prejuízos ao setor “afirmou
o deputado federal Carlos Zaratti-
ni (PT).  Convidado pela Comissão
de Transportes e Trânsito da Câ-
mara de Santos para a audiência
pública que tratou do tema, Zarat-
tini afirmou também que a nova
composição tarifária reforçou o
transporte como um dos itens ne-
cessários à cidadania das popula-
ções menos favorecidas.

Divulgação

“Antes do bilhete, havia famí-
lias que sequer tinham tido a pos-
sibilidade de levar os filhos para
conhecer os jardins do Museu do
Ipiranga por não haver acesso
direto das regiões onde moram ao
local”  disse o deputado. Em San-
tos, o projeto de lei que prevê o
bilhete foi considerado inconsti-
tucional pela Comissão de Justiça
e Redação.

“Já derrubamos esse pare-
cer em plenário. Estou tentan-
do pautá-lo para este semestre
ainda”, disse durante a audiên-
cia o vereador Adilson Junior
(PT), autor de proposta idêntica
para Santos. A implantação do
bilhete acaba por forçar uma re-
visão total de todo o sistema de
transporte coletivo, não só em
Santos, mas em toda a região.
“Tivemos que fazer um novo
plano de transporte para toda
a cidade e negociar a sua vali-
dade em outras”, ressaltou Za-
rattini.  (Flávio Leal)

Praia Grande

O prefeito de Praia Grande,
Roberto Francisco (PSDB), anun-
ciou a construção dos residenci-
ais Vitórias I, II e III, que totalizam
220 unidades destinadas aos ser-
vidores públicos do município,
terá início neste mês de maio. A
obra, uma parceria da prefeitura e
Sindicato dos Trabalhadores Mu-
nicipais, será erguida pela Cons-
trutora Âncora, nos bairros Antár-
tica, Vila Sônia e Sítio do Campo.

Os imóveis de dois dormitóri-
os, sala, cozinha, banheiro e área
de serviço, serão construídos na
Rua Silvia Dias, Bairro Vila Sônia
(160 apartamentos); 14 casas sobre-
postas localizadas na Rua Carlos
Chiaroni, loteamento Maxiland
(Bairro Antártica); e 12 casas, tam-
bém sobrepostas, situadas na Rua
Marquesa de Santos, no Bairro do
Sítio do Campo. Todos os empre-
endimentos terão área de lazer, sa-
lão de festas e estacionamento para

Obras dos imóveis para servidores começam em maio
um carro por imóvel, e segundo o
prefeito, o financiamento será dire-
to com a Caixa Econômica Federal.

A previsão é a de que a obra tenha
início  no dia 10 de maio, com prazo
de entrega de 36 meses.

Após longos anos de espera,
finalmente a população vicentina
começa a ver ação concreta para a
solução do grave problema das en-
chentes que atinge vários bairros.

A prefeitura iniciou a remoção
de casas que bloqueiam a vazão
das águas, com o objetivo de cor-
rigir o problema da ocupação irre-
gular no leito dos canais de São
Vicente. A remoção de 285 casas
que bloqueavam os canais acon-
tece em quatro áreas diferentes e
as famílias estão sendo transferi-
das para conjuntos habitacionais
construídos em parceria com o
Governo Federal.

A operação impressiona pelo es-
paço criado nos canais, até então
obstruídos por aterros e centenas de
construções. As equipes da Sebab,
Codesavi e da Secretaria de Desen-
volvimento Urbano (Sedur) podem
ser vistas em quatro áreas, sendo que
a mais  extensa fica ao longo do
Rio da Vó, no Parque Bitaru, de
onde foram removidas 130 casas,
a grande maioria de alvenaria.

Outro canal que está em pro-
cesso de desobstrução é o da Av.
Prestes Maia, na Cidade Náutica,
que desagua na maré junto à Pon-
te dos Barreiros. Dali serão remo-

Prefeitura tira moradias de canais
para combater enchentes

vidas 70 moradias, a maioria apoi-
ada em palafitas estaqueadas na
lama do estuário. Aos poucos já
se nota maior velocidade no esco-
amento das águas.

Também chama a atenção a re-
moção de casas ao longo do Canal
da Av. Eduardo Souto, na Cidade
Náutica. O leito do canal apareceu
depois de retirada de 65 moradias que
ocupavam o curso d‘água. No Canal
do Piçarro, na Rua Cuiabá, mais 20
casas foram retiradas das margens
do canal. O espaço desobstruído
dará lugar a uma rua. Ao longo do
Rio da Vó, a prefeitura pretende cons-

truir um viário urbanizado com re-
cursos do Ministério da Integração
Nacional, que receberá nos próxi-
mos dias, projeto nesse sentido.

Toda a operação foi antecedida
de um trabalho social com as famí-
lias, que tiveram apoio na mudan-
ça para suas novas casas, onde
contam com infraestrutura e docu-
mentação. O prefeito Tércio Garcia,
que tem inspecionado diariamente
a operação, explica que a ação, jun-
to com as obras na Bacia do Catia-
poã, segue as orientações do Pro-
jeto de Macrodrenagem elaborado
no início do seu primeiro governo.

A prefeitura iniciou desobstrução dos canais

Márcio Pinheiro/PMSV

Neste 1º de Maio, mais uma vez os
trabalhadores continuam travando o bom

combate, pois apesar das conquistas de
algumas  categorias, com a revalorização de
seus ganhos, ainda temos muito que avançar
para atingirmos a verdadeira Justiça Social

na relação Capital/Trabalho.

Sindicato dos Trabalhadores Administrativos
em Capatazia nos Terminais Privativos e

Retroportuários e na Administração em Geral
do Serviços Portuários do Est. de S. Paulo

Everandy Cirino dos Santos
Presidente
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Greve por melhores condições de trabalho

Faltam quatro meses para a
data-base de agosto, mas a dire-
ção do Sindicato dos Trabalha-
dores em Comércio Hoteleiro e
Similares de Santos e região (Sin-
thoress) já prepara o movimen-
to. As reivindicações da catego-
ria, segundo seu presidente,
Edmilson Cavalcante de Olivei-

Numa promoção bienal da
Associação Comercial de San-
tos (ACS), será realizado nos
dias 9 e 10 de maio, o XIX Semi-
nário Internacional de Café de

Líder da categoria, Macaé, diz que trabalhadores em greve, aguardam
mesa-redonda no MP para decidirem os rumos do movimento

Vespasiano Rocha

Copa do mundo influencia luta salarial do Sinthoress
ra, terão forte influência da
Copa de 2014. “Os patrões não
podem negar os enormes gan-
hos do setor, que aumentarão
durante o campeonato mundi-
al de futebol”, pondera.

Ele defende que os trabalha-
dores, “responsáveis pelos lu-
cros fantásticos, reivindiquem

sua parte. Assim, a participa-
ção nos lucros ou resultados
(PLR),  regulamentação da
taxa de serviço, cesta básica e
melhores condições de traba-
lho, especialmente para as mu-
lheres da categoria, serão al-
guns dos pontos altos da cam-
panha”.

Seminário Internacional de
Café de Santos 

Santos. O evento que será reali-
zado no Sofitel Jequitimar Ho-
tel, em Guarujá, debaterá o Café
do Brasil: Crescimento Planeja-
do - Qualidade e Volume.

Urgência no fim do fator previdenciário

Os deputados Paulo Pereira da Silva (PDT), o Paulinho da Força, Ademir Camilo (PSD)
e Arnaldo Faria de Sá (PTB) pediram urgência para a votação no plenário

É possível que um dos grandes inimi-
gos dos aposentados, o fator previdenciá-
rio, índice aplicado nas aposentadorias por
tempo de contribuição, esteja com os dias
contados. Foi aprovada pelo grupo de tra-
balho formado por parlamentares, trabalha-
dores e empresários da Câmara de Negoci-
ações sobre Desenvolvimento Econômico
e Social da Câmara dos Deputados, novo
texto sobre o tema.

A nova redação estabelece outra for-
ma para o cálculo da aposentadoria: os fa-
tores 85 para mulheres e 95 para homens,

que significam a soma do tempo de contri-
buição do trabalhador com a idade. Além
de acabar com o fator previdenciário, o
novo texto garante, entre outras situações,
o pagamento da previdência pela empre-
sa, quando o trabalhador for dispensado
faltando um ano para a aposentadoria, e
mudança no congelamento do redutor,
quando o trabalhador completar 35 anos
(homem) e 30 (mulher) de contribuição. A
tábua de expectativa de vida também será
alterada e o trabalhador poderá programar
sua aposentadoria.

Divulgação

O mês de abril foi marcado por
greves na área da construção civil
em Cubatão. Trabalhadores de cin-
co empreiteiras cruzaram os bra-
ços por melhores condições de
salário e trabalho. E assim, de bra-
ços cruzados, permanecerão até
o próximo dia 2 de maio, quando
às 10h, será realizada uma mesa
redonda no Ministério do Traba-
lho e Emprego, quando o sindi-
cato da categoria apresentará as
reivindicações dos trabalhadores.
O resultado desse encontro é que
determinará o fim ou a continui-
dade da paralização.

Operários das empreiteiras
Faz Engenharia, Forte Andaimes,
Brasmontel, Authomatica, Eq-
mont e Lacar, todas prestado-
ras de serviço à empresa Vale
Fertilizantes, em Cubatão, rei-
vindicam  desde reajuste salarial
a reforço no café da manhã e
lanche da tarde, passando por
solicitação de convênio médico,
seguro de vida e pagamento em
horário bancário, além de outras
coisas básicas, como entrega de
holerites.

O presidente do Sindicato
dos Trabalhadores na Constru-

ção Civil, Montagem e Manuten-
ção Industrial (Sintracomos),
Macaé Marcos Braz de Olivei-
ra, insiste na negociação. “O
diálogo é a melhor maneira de
solução do impasse, mas, infe-
lizmente, as empresas apostam
na intransigência, mesmo dian-
te de reivindicações óbvias”.

Para Macaé, líder de uma das
mais numerosas categorias (Bai-
xada Santista registra cerca de
60 mil trabalhadores), a greve é
o último recurso dos trabalha-
dores para reivindicar ou man-
ter seus direitos.

Nesta data, cumprimentamos os Trabalhadores,
especialmente os motoristas, profissionais que

transportam as riquezas do país, lembrando que o
Trabalho persistente vence todos os obstáculos.

Nós, motoristas, somos persistentes!
Que este 1º de Maio seja marcado por conquistas!

A  Diretoria

1º de Maio

Dia do Trabalhador
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Palestras na ACDBS

Projeto iniciado
em 2009, com o tema
Combate à Insegu-
rança Alimentar dos
Adolescentes Prati-
cantes de Canoagem
do Centro – SV é
tema de matéria publi-
cada na edição de
abril, (páginas 92 a
97), da publicação norte-americana Journal
of Human Growth and Development.

O projeto é uma realização da Secretaria
de Segurança Alimentar e Combate à Fome
de São Vicente (Sesea) em parceria com a
Faculdade de Saúde Pública da Universi-
dade de São Paulo (USP), por meio da disci-
plina de Consumo Alimentar. Os nutricio-
nistas Nicolas Aguiar Gonçalves e Priscila
Pompeu Cecchi são autores do projeto, que
também foi apresentado no III Congresso
Internacional de Saúde da Criança e do
Adolescente. A Sesea realizou atividades

SV - Projeto de canoagem é
destaque internacional

Terminou o prazo de inscrição para o
programa Projovem Urbano, através do
qual o governo federal incentiva pessoas
com idades entre 18 e 29 anos que saibam
ler e escrever, mas que não concluíram o
Ensino Fundamental, a retornarem à sala
de aula. O governo, através do Ministério
de Educação e Cultura (MEC) está mape-
ando em todo o país, o número de inscri-
tos. O programa oferece R$ 100,00 por mês
aos alunos que poderão em 18 meses, con-

cluir o Ensino Fundamental.
Além do incentivo financeiro, o progra-

ma apresenta outra novidade, a sala de aco-
lhimento com monitores para os alunos que
tiverem filhos de 0 a 8 anos e não tenham
com quem deixá-los. As aulas terão início no
próximo dia 7 de maio, das 19h30 às 22h30.

Os interessados que não dispunham de
histórico escolar, poderão realizar um teste
de proficiência, para atestar o nível de alfa-
betização.

Governo federal incentiva retorno à escola

Continuam abertas as inscri-
ções para estudantes com idade
entre 6 e 11 anos (Ensinos Funda-

mental I e II), de escolas públicas
e particulares da região para o
Concurso Literário Tatiana Belinky

Prêmio Tatiana Belinky

Escritora Tatiana Belinky completou 94 anos

“Ao ver uma velha coroca
Fritando um filé de minhoca

O Zé Minhocão
Falou pro irmão:

‘Não achas melhor ir pra toca’?”

de Limeriques.
Inédito na Baixada Santista, o

concurso tem por objetivo incenti-
var a criatividade das cri-
anças e despertar o prazer
pela leitura, com os “lime-
riques”, poemas curtos,
com cinco versos rimando
entre si e que sempre fa-
lam de coisas “malucas”.

O prêmio que homenageia a
escritora Tatiana Belinky (russa,
radicada no Brasil há 80 anos),

oferece várias atividades volta-
das para estudantes e professo-
res por meio de oficinas literári-
as para a construção dos poe-
mas. As inscrições prosseguem
até 2 de junho, somente no site
www.portalpanapana.com.br/
premio.

No período de 3 a 31 de junho
acontece a seleção dos 100 melho-
res limeriques;  em julho a seleção
dos finalistas e em 24 de agosto, a
premiação.

Divulgação

de Educação Nutrici-
onal com os atletas,
incentivando-os a
adotar uma dieta equi-
librada e oferecendo
suporte nutricional.

Cinquenta e dois
adolescentes do
Centro Náutico que
foram selecionados

para o projeto, apresentavam condições de
vulnerabilidade socioeconômica. Por essa
razão foi realizada uma avaliação nutricio-
nal completa, com medição antropométrica
(peso, altura, percentual de gordura e mas-
sa muscular) e avaliação do consumo ali-
mentar. O resultado desse trabalho aponta
a necessidade de acompanhamento nutri-
cional, com implantação de ações de segu-
rança alimentar, visando a importância da
nutrição adequada nesta faixa etária para
prevenir doenças, assim como a manuten-
ção da saúde.

1º de Maio

Dia do Trabalhador
Data consagrada aos mártires da jornada de oito horas,

celebração de vitórias do movimento sindical e de atenção
para que nossos direitos, arduamente conquistados, não
sejam abatidos pela cegueira da ganância.

Se o trabalho é a alma da dignidade do homem, nós,
da construção civil, nos sentimos o alicerce dessa
edificação. E não aceitamos, em hipótese alguma, a afronta
das péssimas condições de trabalho.

Macaé Marcos Braz de Oliveira
Presidente

 Associação dos Cirurgiões Dentistas
da Baixada Santista (ACDBS-APCD Regio-
nal), realiza no próximo dia 3 de maio, duas
palestras. A primeira, às 19h, “Ionomero de
Vidro – Mitos e Verdades e suas Aplica-
ções”, a cargo do especialista em Odonto-

pediatria, professor Júlio Cesar Bassi. Na
sequência, às 20h, palestra sobre estética e
prótese pelo especialista Márcio Antônio
Limas. As palestras serão realizadas na sede
da Associação, na Av. Marechal Deodoro,
315, Gonzaga em Santos.
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Espaço Astral

Silvia Helena

SIGNO DO MÊS: TOURO

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

21 de abril a 20 de maio

No dia 19 de abril passado,
às 13h12  (esse ano de 2012, mais
cedo) entramos com o sol no sig-
no de Touro. Segundo signo do
zodíaco, regido pelo planeta Vê-
nus, esse signo tem uma ambi-
ção, a de que o deixem sossega-
do onde está. Como em geral, ele
está sempre bem instalado, cer-
cado de belos móveis, boa co-

mida e bebida de primeira, não há
porque estranhar sua tendência ao
imobilismo.

Ninguém pratica melhor do que
ele o velho ditado “mais vale um
pássaro na mão que dois voando”:
enquanto o ariano se entedia se
não está correndo atrás de uma
causa, o taurino se desespera se
tem que alterar sua velha e boa

rotina.
É regido pelo planeta Vênus,

um planeta que nos traz prazer e
que trabalhamos sua energia to-
dos os dias, e, portanto estaremos
sendo influenciados por uma vida,
simples e clara. O taurino precisa
e deve ter sempre a cor azul próxi-
mo a si por causa da garganta e
para poder falar, pois ele não fala.

A sensualidade, o toque, o chei-
ro, estão presentes na energia de
touro, enquanto tivemos a cora-
gem e muitas vezes a agressivida-
de de Áries, agora teremos um
tempo para sentir cada detalhe da
vida. Como seu elemento é a terra
e as cores são verdes e azuis, de-
vemos aproveitar para estar mais
em contato com a natureza, cami-

nhar e tomar cautela com a nossa
garganta, que tem Touro como
seu regente, assim, gargarejos
com água e limão são ótimos.

Viva Vênus e viva a natureza
sensual de Touro, vamos dançar,
amar e ter a segurança de que vale
a pena viver. A energia de Touro
que representa o amor, deverá ser
trabalhada todos os dias... Assim
poderemos nos sentir amados e
queridos.

Elemento: Água - Modo: Mutável

Nas Bancas

VARIEDADES

Na Redação por cortesia da Dimare S.A e nas bancas à sua espera

Itanhaém Santos

Festa do Divino tem concurso de poesia
Encerra-se nesta segunda-fei-

ra (30/04), o prazo de inscrições
para Concurso de Poesias “Letras
do Divino”, que será realizado de
19 de maio a 3 de junho, em Ita-
nhaém. O concurso tem por obje-
tivo revelar novos talentos da po-
esia e integrar a literatura brasilei-
ra em importantes acontecimentos
folclórico-religioso, relacionados à
Festa do Divino.

Não há limite de idade e os tra-
balhos deverão ser inéditos. Os
interessados (não há limite de ida-
de) poderão encaminhar até duas
obras, inéditas, à Secretaria Paro-
quial, localizada na Praça Carlos
Botelho, 115, no Centro, das 9 às
12 e das 13 às 17h. 

O resultado será divulgado em
cerimônia de premiação marcada
para o dia 25 de maio na Igreja
Matriz de Sant’Anna, situada na
Praça Narciso de Andrade, no

Centro. Os três primeiros coloca-
dos serão premiados com meda-
lhas. A iniciativa é da Associação
Pró-Festa do Divino Espírito San-

to (Aprodivino) de Itanhaém, com
apoio da Academia Itanhaense de
Letras. Mais informações pelo te-
lefone 3422-4029.

Divulgação

“Pintando o
Centro Histórico” é
o tema do concurso
de pinturas sobre os
bairros do Centro,
Valongo, Paquetá e
Vila Nova, cujas ins-
crições estão aber-
tas até 21 de maio,
na Galeria de Arte
Santista (Rua Ama-
dor Bueno, 229,
Centro Histórico).

As obras serão
exibidas em mostra filantrópica no
Teatro Coliseu, de 4 a 17 de ju-
nho, com premiação dos cinco
melhores trabalhos. A ficha de
inscrição está disponível no site
www.rotarydesantos.org.br, até o
próximo dia 30.

Os interessados podem con-
correr com apenas uma obra, ta-

Centro Histórico é tema de
concurso artístico

manho 40 x 50 cm, nos estilos aca-
dêmico ou moderno. Os quadros
em exposição estarão disponíveis
para compra, com arrecadação em
prol da Casa da Esperança.

A realização é do Rotary Club
de Santos, com apoio da Prefeitura
de Santos. Mais  informações pelos
telefones 3234-5577 ou 3226-8000.

A tradicional Festa do Divino atrai multidões

Centro histórico em mais um tema de concurso

Divulgação
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Colaborador do Espaço Aberto,
Rogério Melo, discente do curso
de Psicologia da Universidade do
Paraná, é autor de um dos artigos
do livro “Minorias Sexuais - di-
reitos e preconceitos, recém lan-
çado no I Congresso da Diversi-
dade Sexual, realizado neste mês
em Maringá/PR. Preocupado com
o tratamento midiático com rela-
ção a homoafetividade, Rogério
está sempre alerta à linguagem
subjetiva relacionada ao tema.

Ex-secretário de
Educação de San-
tos, professor Alí-
pio Tavares Labão,
por iniciativa do
presidente do Le-
gislativo Santista,
Manoel Constanti-
no, foi agraciado
com a Medalha de
Honra ao Mérito
Braz Cubas.

Helena Silva

Rogério Bonfim/PMS

• • • A Associação dos Amigos
da Fortaleza de Itaipu – AS-
SOAFI, realiza no próximo dia
26 de maio, jantar temático
“Noite Árabe”, na Fortaleza.
Convite limitados.
• • • Cesar Juarez, sommelier da
vinícola chilena Viu Manent,
eleito em 2011, o segundo me-
lhor do Chile, estará presente
no próximo dia 3 de maio, às
20h, no “Jantar Harmonizado”
no restaurante Santos Sabo-
res (Rua Paraná, 202, esquina
com a Rua Joaquim Távora, na
Vila Mathias, em Santos).  Da
entrada à sobremesa,vinhos
da tradicional vinícola.
• • • No período de 14 a 17 de
junho, Santos sediará o 1º
Santos Jazz Festival. Entre os
nomes já confirmados, estão
Hermeto Pascoal, Yamandu
Costa e os santistas Débora
Tarquínio, José Simonian e
Théo Cancelo.

Arquivo EA

Teatro

50 anos depois no Teatro Municipal de Santos
“50 anos depois” é mais um

clássico da psicografia de Chi-
co Xavier no palco do Teatro
Municipal Braz Cubas, em San-
tos. O espetáculo dirigido por
Alna Ferreira, responsável pela
adaptação do texto, será apre-
sentado em 5 de maio às 20h. O
texto, é a continuação do livro
“Há Dois Mil Anos”, já ence-

Divulgação

nado no mesmo palco.
Os ingressos estão à venda

“excepcionalmente” na bilhete-
ria do Teatro Coliseu (Rua
Amador Bueno, 237) das 14 às
19h, e no dia da apresentação
(5 de maio) na bilheteria do
Teatro Municipal (Av. Pinhei-
ro Machado, 48) no mesmo ho-
rário.  Ingressos: R$ 50,00 (gru-

pos de no mínimo 20 pessoas
terão 50% de desconto); R$
20,00 para integrantes de gru-
pos de mínimo de 15 pessoas
de mocidades espíritas; des-
conto de 50% para os maiores
de 60 anos, professores e es-
tudantes.

Mais informações pelo te-
lefone 3022 0357.

Com direção geral do premi-
ado Nelson Baskerville, o Tea-
tro do Kaos (Cubatão), apresen-
ta neste fim de semana (sábado
e domingo – 28 e 29/4), às 20h,
no Teatro Municipal Braz Cubas,
em Santos, o espetáculo “A Fa-
lecida”.

Baskerville divide a direção

Teatro do Kaos apresenta “A Falecida”
do texto de Nelson Rodrigues,
com Marcos Felipe e Sandra
Modesto. A direção de produ-
ção é de Lourimar Vieira. A peça
que fez temporada de sucesso
no Teatro do Kaos, em Cubatão,
e agora segue em turnê por quin-
ze cidades em cinco estados é
patrocinada pelo Programa Pe-

trobras Desenvolvimento & Ci-
dadania.

A Falecida narra o drama de
Zulmira, moradora de favela que
idealiza um enterro luxuoso
como desaforo à vida miserável
que leva. No elenco: Allana San-
tos, Barbara Paiva, Camila San-
des, Carolina Ribeiro, Diego Sa-

raiva, Edson Candido, Fabiano
di Melo, Hugo Henrique, Jose
Lira, Levi Tavares, Lourimar Vi-
eira, Lucas Gabriel,  Marcus Vi-
nicius, Miry Lima, Myller Olivei-
ra, Paulo de Tarso, Sander
Newton, Sandy Andrade e Ta-
mirys O’Hanna.   Entrada Fran-
ca. Faixa Etária: 16 Anos.

Divulgação

Sergio Willians

O prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, em recente visita
ao Rotary Club Santos Noroeste

A desembargadora aposentada
Maria Berenice Dias, falou

sobre o Estatuto da Diversidade
Sexual, na OAB/Santos

No Municipal, uma história
de abnegação
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* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

Carlos Pinto

A política nacional continua a mesma. É uma verda-
deira cachoeira de maracutaias, que em época de elei-
ções rendem CPIs que nunca dão em nada. E o brasileiro,
eterno crente e sonhador de que as coisas vão mudar,
continua sendo vazado em seus interesses voltados para
uma educação de qualidade, uma saúde de primeira li-
nha, e uma prestação de serviços por parte dos gover-
nantes, que raramente ocorre. Tem trampolinagem em
tudo, seja em obras públicas, merenda escolar, constru-
ções escolares e até em antenas parabólicas.

Enquanto um segmento da nossa sociedade clama
pela construção de habitações populares de qualidade,
parte do dinheiro público escorre pelo ralo da corrupção.
Nunca ninguém é punido, a famosa conta das Ilhas Cay-
man desapareceu do noticiário, como em breve vai desa-
parecer esse escândalo que envolve essa figura, Carli-
nhos Cachoeira. E assim caminha a sociedade brasileira,
escorchada pela derrama dos impostos, notadamente o
de renda, que pune a classe trabalhadora do país.

Mas além dessa corrupção desenfreada, que a im-
prensa nacional não cansa de denunciar, temos ainda as
trairagens. Essa vem de espertos cidadãos que criticam a
corrupção, mas quando podem, fazem também suas lam-
banças. São aqueles que procuram órgãos públicos com
seus projetos atrás de patrocínio, e quando os conse-
guem, creditam suas promoções a políticos carreiristas,
cuja única ação foi formatar um projeto declarando aque-
le item com o Dia do Chororo, ou do Festival de Jazereira,
ou coisa do tipo. A grana para concretização dos proje-
tos referentes a essa data são sempre oriundos das pre-
feituras, quase sempre esquecidas por esses construto-
res de projetos, quando se trata de divulgá-los e de dar
crédito a quem está pagando as contas.

Entre as cachoeiras da corrupção e as trairagens des-
sas organizações de eventos, há uma curta distância,
que é a falta de ética.  Eu fico imaginando o que essas
pessoas não fariam, se tivessem a caneta na mão. É o
mesmo que usufruir durante anos de cargos em gover-
nos, e na hora da eleição bandear a procura de novos
ares, na esperança de conseguir outras benesses. Mas é
a cultura de setores da nossa sociedade, que não mudam
nunca seus hábitos perversos, desde que seus interes-
ses estejam saciados.

Quanto ao povo, a quem cabe mudar esse estado de
coisas através de sua arma que é o voto, acaba sempre
lesado por acreditar em promessas de túneis, de pontes,
de escolas, de uma saúde de qualidade, entre outros que-
sitos. Mas é esse mesmo povo que tem a responsabilida-
de de mudar esse quadro nacional de corrupção e traira-
gens. É votar com qualidade, em políticos que nunca se
deixaram enfeitiçar por inaugurações de hidromassagens,
ou coisas fúteis desse quilate.

De Cachoeiras e trairagens
“As pessoas que falam muito,
mentem sempre, porque
acabam esgotando seu estoque
de verdades.”

(Millôr Fernandes)

Cerca de 50 mil pessoas são aguar-
dadas na Festa de 1º de Maio, na Pas-
sarela do Samba “Dráusio da Cruz”, na
Zona Noroeste, em Santos. A comemo-
ração a partir das 14 horas, com sortei-
os, grupos musicais e discursos sobre
temas relacionados aos trabalhadores,
é  organizada pelos 40 sindicatos da
Força Sindical (FS), Nova Central
(NCST), Central Geral (CGTB) e União
Geral dos Trabalhadores (UGT).

O momento mais aguardado da fes-
ta, com certeza, será o sorteio de um
carro Celta, zero quilômetro. Serão sor-
teados também, uma moto e bicicletas.
Para a festa serão distribuídos  150 mil
cupons disponíveis nos sindicatos e
no local do evento. Com entrada fran-
ca, acomodação para pessoas com
necessidades especiais e autoridades,
o evento marca a união dos trabalha-
dores reunidos através dos sindicatos,
na luta pela manutenção dos direitos
trabalhistas.

Até o fechamento dessa edi-
ção, a presidente Dilma Rousse-
ff,  ainda não havia sancionado
o projeto de lei 99/2007, que re-
gulamenta a profissão de moto-
rista. A expectativa é de que a
sanção ocorra até segunda-feira
(30), para que esses trabalhado-
res comemorem, pela primeira
vez, o 1º de Maio, como eles são:
profissionais.

Na quarta-feira (25), o sena-
dor Paulo Paim (PT-RS), em dis-
curso no Senado, apelou à presidente
para sancionar o projeto sem vetos,
ponderando que os artigos passíveis
de veto serão discutidos em outro pro-
jeto, o estatuto do motorista.

O senador enfatizou que o projeto
foi desenvolvido consensualmente
entre os representantes dos trabalha-
dores e patronais, sendo aprovado por

Festa do trabalhador será
na Zona Noroeste

Desindustrialização, redução da
jornada de trabalho sem diminuição
salarial, qualificação da mão-de-
obra, segurança e reposição das
perdas em aposentadorias e pen-
sões são os temas a serem aborda-

dos pelas lideranças.
A programação musical ficará por

conta dos grupos musicais “Mahal”,
“Raio de Sol”, “Emoção a Mais”, “Dja-
vú” e as duplas “Castanha e Cajú” e
“Sandro e Adriano”.

Motoristas aguardam regularização da profissão

unanimidade entre os deputados e se-
nadores, mas que “há uma articula-
ção do ‘submundo’, tentando barrar
o projeto. Mas acredito no bom senso
da presidenta”.

O texto define entre outros itens,
regras gerais de horário, descanso,
prorrogação de jornada, que poderá
ser de até duas horas, pagas com o

acréscimo constitucional de
50%, ou conforme o acordo co-
letivo; segundo a Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT,) e o
Decreto-lei 5.452/1943.

O presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rodoviários
de Santos e região, Valdir de
Souza Pestana, diz que “há uma
pressão muito grande”, do Mi-
nistério do Trabalho e outros
órgãos governamentais, para
que a presidente vete alguns ar-

tigos do projeto.
O sindicalista Pestana resume a

expectativa dos motoristas com uma
palavra “justiça”, e o senador Paim
ressalta que a legislação beneficia 5
milhões de trabalhadores, organiza-
dos em 338 sindicatos, 13 federações
estaduais e uma confederação naci-
onal.

Divulgação

Divulgação


