Moradores de Peruíbe reclamam da falta de médicos
Moradores de Peruíbe que precisaram de atendimento médico junto a
Unidade de Pronto-Atendimento
(UPA), entraram em desespero pela
falta de médico, na quinta-feira (20).
Dona Antonina Alves dos Santos que levou seu bebê de 18 meses

para atendimento de emergência foi
uma dessas pessoas. Um único médico para atender vários setores, chegou por volta das 19h30. Indignada, a
munícipe considera a falta de estrutura na Saúde do município, descaso da
Prefeitura para com a população.

A Fundação do ABC (FUABC) que
administrou a unidade sob contrato de
emergência nos últimos 90 dias entregou também nesta quinta, o equipamento à Prefeitura. A Fundação ressalta que
deixou o equipamento em perfeitas condições de uso para a Prefeitura.
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Natal Iluminado na Igreja do Embaré
Neste domingo (23), às 20h, na Igreja Santo Antônio do Embaré, mais uma edição do “Natal Iluminado” com apresentação da Orquestra Sinfônica de
Heliópolis sob a regência do maestro Edson Ventureli. Na fachada da basílica (Av. Bartolomeu de Gusmão, Embaré), o espetáculo de luzes com temas natalinos.
A realização é da Facesp (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo), em parceria com a Prefeitura.

Desejando a todos um FELIZ NATAL e um
ANO NOVO de realizações e paz, a equipe do
ESPAÇO ABERTO interrompe suas atividades neste
21 de dezembro, retornando em 3 de janeiro de 2013.
A edição online do Espaço Aberto
(www.jornalespacoaberto.com) não será
interrompida.
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OPINIÃO
Mural

EDITORIAL
Vivemos com certeza o momento de en- capazes de mudar o quadro atual de dificuldacantamento mais esperado (pela maioria) do des para o enquadramento dos municípios na
ano: Natal, prenúncio de um novo tempo que nova filosofia de desenvolvimento sustentável.
Os eleitos devem estar atentos à elaborachega com os fogos do Ano Novo.
Os municípios vivem tempos de expectati- ção e apresentação de novos e bons projetos,
va com a anunciada posse dos novos dirigen- na expectativa de financiamentos junto aos
governos estadual e federal, e aos
tes: prefeitos e vereadores. Para a poÉ Natal
órgãos internacionais com vistas a
pulação, a expectativa diante do novo.
tempo de
melhoria da qualidade de vida das ciÉ momento para que os novos direflexão
dades que a partir de 1º de janeiro,
rigentes se unam para discutirem o
representarão por, no mínimo, quatro anos.
futuro das cidades.
Assim, Natal, tempo de elevação dos melhoA nova Política de Saneamento e de Gestão
de Resíduos Sólidos, e a Política de Mobilidade res sentimentos é com certeza, o momento adeUrbana, diretamente ligadas ao Estatuto das Ci- quado para a reflexão sobre o que pretendem e
dades, deverão ser vistas como instrumentos sobre o que queremos para nossas cidades.

Espaço Aberto

É preciso executar as obras
* Milton Lourenço
O anúncio do pacote que alterou a Lei nº 8630/93 e criou um
novo marco regulatório, ao que
parece, só teve um grande objetivo: mascarar a ineficiência estatal na gestão dos portos. Mesmo
porque as modificações apresentadas como de largo alcance, ainda que sejam bem justificadas e
possam melhorar a produtividade portuária, só terão efeito se o
governo superar alguns obstáculos que, a rigor, são criados por
ele mesmo.
Afinal, o que está em questão
é a incapacidade do governo – e
não é só o da União, mas também
os estaduais – de responder às
demandas criadas pelo próprio
desenvolvimento. Ou seja, não
dá para esconder que o País tem
ficado sujeito a um crescimento
pífio em função da incapacidade
governamental de melhorar a infraestrutura. E, sem infraestrutura, o Brasil continuará limitado a
uma participação de 1,3% de tudo
o que se vende e se compra no
planeta, o que não condiz com o
seu Produto Interno Bruto nem
com sua dimensão territorial e populacional.
Para não ficar apenas no campo da retórica, pode-se recorrer
aos números. Há dias, o Departamento de Coordenação e Gover-

nança das Empresas Estatais
(Dest) – portanto, um órgão governamental – divulgou estatísticas que atestam a incapacidade do
governo de tirar do papel os planos que costuma anunciar com
estardalhaço.
Parece até que voltamos ao
tempo do governo Washington
Luís (1926-1930), ao qual se atribui o lema “governar é abrir estradas”. Hoje, uma atualização desse
lema poderia ser resumida nas seguintes palavras: “governar é
anunciar investimentos”. E só.
É o que mostram os números
do Dest: só o Porto de Santos de
2002 a 2011 deixou de aplicar recursos no valor de R$ 1.003 bilhão,
embora essa importância tivesse
sido incluída no Orçamento da
União. Da verba de R$ 1.359 bilhão destinada a investimentos em
infraestrutura portuária naquele
período, a Companhia Docas do
Estado de São Paulo (Codesp) só
conseguiu utilizar R$ 356 milhões,
ou seja, 26%.
Se tivesse tido agilidade para
utilizar os recursos, o Porto de
Santos já estaria com as avenidas
perimetrais concluídas, o projeto
do Mergulhão pronto e, mais importante, o túnel submerso entre
as duas margens construído e
aberto ao uso prioritário dos veículos de carga.
É claro que a ineficiência não é

só da Codesp. As sete companhias docas subordinadas à Secretaria Especial de Portos seguem o
mesmo padrão. Naquele período,
essas companhias tiveram a possibilidade de colocar a mão em R$
5,071 bilhões, mas só conseguiram
aproveitar R$ 1,415 bilhão, ou seja,
menos de 28%. O restante dos recursos ficou só no papel e voltou
para os cofres da União.
Para justificar o injustificável,
os gestores públicos alegam que
os obstáculos ambientais impedem
que o ritmo das obras seja mais
intenso. Também culpam a morosidade dos processos licitatórios
e os recursos que as empresas privadas costumam impetrar na Justiça. E defendem a aplicação nos
portos do Regime Diferenciado de
Contratações Públicas (RDC), que
vem sendo utilizado nas obras da
Copa do Mundo. Só que esse regime já é alvo de ação direta de
inconstitucionalidade no Supremo
Tribunal Federal. Não é preciso
dizer mais.
* Milton Lourenço é presidente da
Fiorde Logística Internacional e diretor do Sindicato dos Comissários de
Despachos, Agentes de Cargas e Logística do Estado de São Paulo (Sindicomis) e da Associação Nacional dos
Comissários de Despachos, Agentes
de Cargas e Logística (ACTC). Email: fiorde@fiorde.com.br. Site:
www.fiorde.com.br.

Janeiro começa com a pose dos eleitos
Em 1º de janeiro tomam posse os prefeitos, vices-prefeitos e
vereadores eleitos. Até o fechamento desta edição, o município
de Mongaguá ainda tinha dúvidas sobre quem assumirá a Prefeitura: o prefeito reeleito Paulo Wiazowski Filho, cuja candidatura
foi cassada pela Justiça Eleitoral ou o segundo classificado, Arthur Parada Prócida (PSDB) que foi diplomado. O atual prefeito,
Paulo Wiazowski (DEM), punido por propaganda eleitoral fora de
época, recorreu ao TSE.
Cubatão - às 18h na Câmara (Praça dos Emancipadores)
Praia Grande - às 10h, na Câmara (Praça Vereador Vital Muniz, 1, Boqueirão;
Bertioga - às 18h no ginásio da Colônia de Férias do Sesc
Guarujá - às 10h, Ginásio Vila Souza Atlético Clube (Rua Arthur Costa
Filho, 282 - Pitangueiras
Itanhaém - às 10h, na Câmara - Rua João Mariano Ferreira, 229 – Vila São Paulo
Peruíbe - às 10h, na Câmara (Rua Nilo Soares Ferreira – Centro). A
transmissão do cargo será às 12h, no Paço Municipal. A programação, no
entanto, começa com missa especial às 9h, na Igreja Matriz.
Santos - às 17h, no Castelinho, sede do Legislativo, na Praça Tenente
Mauro Batista de Miranda, 1 - Vila Nova.
São Vicente - às 19h, no Centro de Convenções, na Av. Capitão Luiz
Pimenta, 811, Parque Bitaru.

Nova eleição – No dia 1º de janeiro, logo após a posse dos eleitos
em 7 de outubro, será realizada
uma das eleições mais disputadas dos municípios. Apesar do
pequeno número de envolvidos
diretamente, um séquito de coadjuvantes aguardará o resultado do pleito com muita ansiedade. Trata-se da eleição da Mesa
Diretora das Câmaras.
Nada está definido - Em algumas
Câmaras as mesas diretoras são
previamente acertadas entre os
vereadores. Apesar do prévio
acerto, esta é uma eleição cheia
de surpresas e os votos antes
confirmados entre os pares não
significam garantia de cargos. Já
vimos muitas surpresas.
Suspense - É possível que o prefeito eleito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), anuncie
nesta sexta (21), mais um secretário. Faltam apenas dois titulares para o comando das Secretarias de Meio Ambiente e de Serviços Públicos.
Sem folga - O vereador santista
Antônio Carlos Banha Joaquim
(PMDB), apesar do recesso parlamentar não deu folga aos funcionários e colaboradores. Continua atendendo a população e
fiscalizando o trabalho da Prefeitura. “Mesmo que não tivesse
sido reeleito, trabalharia na
casa (Legislativo) até o fim do
mandato. O trabalho de quem
se dispõe a representar a população não tem folga”, disse o
vereador reeleito ao explicar os
inúmeros questionamentos à
Administração.

Sem resposta – Banha que saber
entre outras tantas, quais as medidas de fiscalização a CET vêm
tomando quanto às bicicletas motorizadas que trafegam junto às
vias da cidade, bem como nas ciclovias do município? Quantas
foram apreendidas em 2012 e que
medidas são tomadas quando jovens dirigem estas bicicletas sem
capacete e sem sinalizações de
seta e retrovisores? Dificilmente
o vereador terá resposta porque
o fim da atual administração tem
data: 31 de dezembro.
Obra de arte - De muito bom gosto o convite da Câmara de Praia
Grande, para a solenidade de
posse do prefeito, vice-prefeito
e vereadores. Em foto com efeito
granulado, a orla da praia mais
parece uma pintura.
Queimas de estoque – A Assembleia Legislativa de São Paulo
aprovou lei que acaba com armadilhas das queimas de estoques. De autoria da deputada
estadual Telma de Souza (PT), a
iniciativa protege o consumidor
de armadilhas nas liquidações
do tipo “queima de estoque”,
determinando a divulgação, com
destaque, da data de validade
dos produtos em promoção cujo
vencimento ocorra em menos de
um mês.
Cheiro ruim - Tão logo comece
2013, o cheiro de lixo abafado vai
tomar conta do ar na Baixada Santista. A compra de uma área para
destinação do lixo doméstico
envolvendo terreno particular é
o estopim da bomba que está por
explodir.
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São Vicente

Denuncia faz PT adiar indicação do
novo secretário de Saúde
Luiz Vicente Filho

Bili entregou ao PT, uma das
duas pastas que considera
prioritárias: Saúde e Habitação

O prefeito eleito de São Vicente, Luiz Cláudio Bili (PP), garante que ainda não tem um nome
para assumir a Secretaria de Saúde do município. Afirma que existe uma relação institucional com
o Partido dos Trabalhadores (PT)
que ficará com a pasta. Independentemente do partido ter um representante no governo, a responsabilidade ainda é do prefeito
eleito.
Após denúncia feita ao Ministério Público sobre suposta
improbidade administrativa do
secretário-adjunto de Saúde de
São Vicente, Márcio Rebuá,
cotado para assumir a secretaria no governo de Luiz Cláudio Bili, o PT indicará outro
nome, possivelmente o do médico Vanderjacson.

Bili, o prefeito eleito, garante que não tem qualquer interferência na decisão do PT com
relação a indicação para ocupar a Secretaria de Saúde, dizendo que não procede comentários de que teria interferido
após denúncia. “Tudo o que
temos é uma relação institucional com o partido que ainda
não definiu o nome do secretário. Trata-se de uma briga
interna do PT. Quando o partido chegar a uma conclusão,
saberei quem é o indicado”
Recentemente o nome do
secretário-adjunto de Saúde do
município, o fisioterapeuta e
estudante de Medicina, Márcio
Rebuá Bomfin, foi apontado
como o futuro titular da secretária, provocando uma série de

Santos

Prefeitura adia inauguração do Centro de
Regulação “David Capistrano”
Arquivo/EA

A Prefeitura de Santos
Homenagem – A unidaadiou para o próximo dia 28,
de receberá o nome do méa inauguração do Centro
dico sanitarista David CaIntegrado de Acesso e Repistrano Filho, ex-prefeito
gulação em Saúde “Dr. Dade Santos (1993-1996) e exvid Capistrano Filho” na
secretário municipal de
Rua Barão de ParanapiacaSaúde (1989-1992). Capisba, 241 (Encruzilhada).
trano notabilizou-se pela
Ex-prefeito dá nome ao equipamento
A entrega estava proorganização das políticas e
gramada para esta sexta-feira (21). rão no imóvel, mais de 100 funcio- serviços públicos de saúde e deNo local já funciona no térreo, o nários, alguns em regime de plan- fesa do SUS (Sistema Único de
Samu (Serviço de Atendimento tão, devido os chamados serviços Saúde), implementado em Santos
Móvel de Urgência e Emergência). 24 horas, como a Seconvag, cen- na sua gestão como secretário. A
O objetivo é reunir em um só lugar tral de regulação de vagas hospi- cidade deve a Capistrano, a criatodos os setores de regulação do talares nas unidades próprias do ção das policlínicas, atualmente
sistema, além do serviço de aten- município e seus prestadores, chamadas de UBS (Unidades Báatendendo serviços e hospitais de sicas de Saúde). O ex-prefeito fação em domicílio.
Segundo a prefeitura, trabalha- toda a região.
leceu em 2000.

comentários desairosos quanto a indicação, gerando, inclusive, denúncia junto ao Ministério Público.
Segundo denúncia o fisioterapeuta ocupa simultaneamente, dois cargos no serviço
público: é assessor da Diretoria Regional de Saúde (DIR
19), no bairro Aparecida, em

Santos cujo regime de trabalho prevê 40 horas semanais e
ocupa o cargo de secretárioadjunto da Secretaria de Saúde de São Vicente. Apesar da
impossibilidade de cumprir a
carga horária nas duas funções, Rebuá ainda é estudante
do 5º ano de Medicina da Unimes, curso de período integral.

Cubatão

Márcia Rosa anuncia manutenção
da equipe de governo
Arquivo/EA

A prefeita de Cubatão Márcia
Rosa (PT) anunciou a manutenção de sua equipe, explicando que
manterá o atual secretariado nos
primeiros três meses de seu segundo mandato, período em que
será definida, junto com sua base
de sustentação política, as mudanças que acontecerão.
Márcia Rosa alegou que sua
atenção está voltada para as dificuldades financeiras decorrentes
de receita tributária que atingiram
a Prefeitura nos últimos meses. Por
esta razão a permanência do atual
staf familiarizado com a questão,
facilitará o início da nova gestão.
Com isso, estão mantidos os atuais secretários municipais e dirigentes de entidades públicas, assim como os atuais diretores de
departamentos.
Para o próximo governo, a prefeita apresentou apenas duas alterações que não mexem com sua equipe. Trata-se da mudança na nomenclatura da Chefia de Gabinete, que
passa a ser chamada de Secretaria
de Governo e a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública
e Cidadania (para a qual ainda não

foi indicado o titular). No site
www.jornalespacoaberto.com o
staf da prefeita de Cubatão.
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Rodoviários panfletam em defesa da vida
Paulo Passos

A

Federação dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviários do Estado
de São Paulo panfletou em várias
cidades favoráveis a “lei do descanso” - Lei (federal) 12619-2012,
que prevê intervalo de 30 minutos
para descanso, a cada quatro horas, de direção aos motoristas profissionais de cargas e passageiros.
Em Cubatão, a panfletagem
coordenada pelo Sindicato dos
Trabalhadores em Transportes
Rodoviários de Santos e Região,
foi na balança da Via Anchieta e
no Ecopátio, nas proximidades da
Usiminas.
A lei permite que o descanso seja
fracionado em no máximo três inter-

valos de dez minutos, dentro do período de quatro horas de condução.
Também obriga o intervalo de 11
horas de descanso, podendo ser
fracionado em nove horas, mais
duas horas, no mesmo dia. E determina o máximo de duas horas
extras por dia, com acréscimo de
50% do valor da hora normal.
O presidente dos rodoviários
de Santos, Valdir de Souza Pestana, que assume a presidência da
federação da categoria em 28 de
fevereiro, explica que “o principal objetivo da lei é reduzir os
acidentes nas estradas brasileiras, causados principalmente pelas jornadas de trabalho excessivas e cansativas”.

Rodoviários panfletaram em várias cidades brasileiras sob a orientação dos sindicatos

Empreiteira diferencia salário na mesma função
Vespasiano Rocha

Trabalhadores exercem a mesma função (maçariqueiro e caldeireiro), mas tem salários diferentes.
É o que acontece na empreiteira
Potencial Engenharia, que presta
serviços à Refinaria Presidente
Bernardes de Cubatão (RPBC).
Para resolver a questão, o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial (Sintracomos)
recorreu ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
O procurador da empreiteira
solicitou prazo até 15 de janeiro,
para equiparar os salários dos 12
trabalhadores que, admitidos recentemente, ganham menos que os
colegas mais antigos. O vice-presidente do Sintracomos, Luiz Carlos de Andrade, concordou com o
prazo, mas acha que a empresa
está confundindo os trabalhado-

Itanhaém

CETPI divulga calendário de
inscrições para 2013
O Centro de Treinamento Profissionalizante de Itanhaém (CETPI) abre inscrições a partir do dia 4
de fevereiro, das 8h às 17h. As
opções de cursos são para diversas áreas, com aulas no primeiro
semestre de 2013. O CETPI fica na
Rua Victor Meirelles, 35, no bairro
Belas Artes. Para cada curso haverá um dia determinado para a
inscrição, conforme tabela abaixo.
Os interessados devem comparecer ao CETPI munidos de cópia do

RG ou CNH, ter no mínimo 16 anos
completos e entregar 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar), que será destinado ao Fundo
Social de Solidariedade de Itanhaém.
Para os cursos de AutoCAD,
Redes e Cabeamentos e Montagem e Manutenção de Micro, será
necessário apresentar o certificado de Informática Básica. Já para
as aulas de Cabista, o candidato
terá que ter em mãos o certificado
de Cabista Básico.

Sindicato recorreu ao MTE para resolver a questão
res. “Não sei se por maldade ou
incompetência, desconsideram os
operários e o próprio sindicato.
Recentemente a chefia da empreiteira disse aos empregados que o
sindicato havia feito um acordo

aceitando a diferença. Isso é mentira. Jamais faríamos qualquer
acordo sem consultar os companheiros”
O sindicalista entende que a
intenção da empresa é desacreditar o sindicato perante os trabalhadores e lembra que se o prazo
não for respeitado, o MTE fiscalizará as relações de trabalho na
empreiteira. (Texto: Paulo Alves)

Inscrições e Cursos
4 e 8/02 - 8 às 17 horas - Administração de Bares e Restaurantes;
Atendimento ao Cliente; Auxiliar
Administrativo Cabeleireiro; Confeitaria e Panificação e Lanches;
Manicure e Pedicure; Serviços de
Hotelaria.
5 e 7/02 - 8 às 17 horas - Corte e
Costura; Desenho Civil; AutoCAD; Finanças e Contabilidade;

Instalador e Reparador de Linhas
Telefônicas; Instalador e Reparador de Linhas Telefônicas Cabista; Montagem e Manutenção
de Micro; Operador de Computador; Oratória; Redes e Cabeamentos.
6 e 8/02 - 8 às 17 horas - Artesanato; Eletricista Instalador.

5º Prêmio Sebrae de Jornalismo
Com inscrições abertas até
21 de janeiro de 2013, o Prêmio Sebrae de Jornalismo aceita
inscrição de matérias veiculadas no período de 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2012.
Os textos deverão ter como
temática o empreendedorismo
brasileiro.

São R$ 96,5 mil em prêmios, distribuídos entre as categorias: jornalismo impresso, webjornalismo, telejornalismo e radiojornalismo, menção honrosa
de fotojornalismo, mídias sociais e repórter cinematográfico,
Prêmio Especial do Juri e Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo.

Um dos objetivos da premiação
é valorizar o trabalho do jornalista que ajuda a impulsionar,
além de destacar o empreendedorismo regional.
Inscrições pelo site www.
premiosebraedejornalismo,
no qual os interessados podem
conferir.

ÃO
EDUCAÇ
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Prefeitura inaugura mais uma creche
Rê Sarmento/Secom/PMS

C

om a recente inauguração da creche “Cláudia
Helena dos Santos
Correa”, no bairro Bom retiro
(Zona Noroeste), a Prefeitura
de Santos diz ter zerado o déficit de cerca de três mil vagas
nesse tipo de unidade.
Inaugurada no último dia
18, na Rua Augusto Gomes
Pereira, 861, a creche oferece
53 vagas para crianças de zero
a três anos, em período integral. Na unidade, a exemplo das

outras creches do município, as
crianças receberão alimentação
balanceada com acompanhamento de nutricionistas. A escola, uma homenagem à funcionária pública Cláudia Helena
Correa (falecida em 2003), conta com espaço para recreação,
refeitórios e salas adaptadas
para o atendimento de bebês e
crianças.
Com essa nova creche, a
prefeitura soma 81 unidades de
ensino municipal.

Divulgação

O premiado “Cordel de Santa Terezinha”
Morgana Monteiro / PMC

A escritora em tarde de lançamento no Convento do Carmo,
no Centro histórico de Santos

Vencedora do Prêmio
Mais Cultura de Literatura de
Cordel 2010 - edição Patativa do Assaré, a cubatense
Viviane Veiga Távora é autora do livro “Cordel de Santa
Terezinha” que faz um breve
relato da vida e obra de Santa Terezinha do Menino Jesus.
Com ilustrações da artista plástica Simone Matias, a
obra, com textos breves
mostra a realidade de simpli-

cidade que permeou a vida da
religiosa, cujos devotos a
adotam como intercessora
junto a Deus.
Ao resgatar a literatura
religiosa, a escritora Viviane Veiga entende que a obra
está inserida no Ciclo Religioso da Literatura de Cordel, “que é uma herança riquíssima da nossa tradição
oral”. O Prêmio Mais Cultura tem apoio do MinC
(Ministério da Cultura).

Classe Hospitalar uma oportunidade
para não perder o ano letivo
Divulgação

O vereador santista Manoel Constantino, fez um
breve balanço de sua atividade parlamentar no ano
que finda e um dos destaques está relacionado à
Educação e à Saúde. Não
sabia o parlamentar que em
recente enquete, a Classe
Hospitalar que garante a alunos/pacientes, em tratamento de doenças crônicas,
manter a escolarização du-

rante o período de internação
hospitalar, atendimento ambulatorial ou permanência
prolongada em domicílio, foi
um dos mais citados.
Transformado em lei em
novembro passado, a iniciativa do vereador é uma forma de incentivar estudantes
a dar continuidade aos estudos, funcionando,inclusive,
como terapia durante o período de longa internação.

Canoagem e stand up
nos cursos do Aquário

Com vagas limitadas, estão abertas
as inscrições (gratuitas) para os cursos
de férias no Aquário Municipal de Santos, que entre as vinte opções, oferece
noções de canoagem e stan up, cursos,
oficinas, filmes e aula prática em cachoeira e outra em plena Mata Atlântica,
junto a Itutinga-Pilões.
As atividades têm início em 8 de janeiro com programação variada destinada a crianças de cinco a oito anos,
com atividades de manhã e à tarde. De
15 a 18 de janeiro, as atividades destinam-se a crianças de 9 a 12 anos. Entre elas estão os cursos “Tubarões”,
“Preservação do albatroz” e “Conhecendo as conchas”, além da oficina de
“Nós náuticos” e da aula de stand up.
Também serão projetados filmes, diariamente, das 12h20 às 13h50 e das 17h
às 18h40.
Maiores de 13 anos e adultos têm programação especial no período de 22 a
25 de janeiro e, entre as atividades destacam-se oficina de crochê sustentável;
os cursos “Transformando seu lixo em
luxo” e “A vida dos golfinhos-rotadores”
e aulas teórica e prática de ecoturismo.
As inscrições no local (Praça Luiz
La Scala s/nº, Ponta da Praia), mediante doação de uma lata de leite em pó
que será destinada ao Fundo Social de
Solidariedade.
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Espaço Online

A TOCA do Erre está de volta
Nascido Rubens Forte, o jornalista Erre
é o novo colunista online do Espaço Aberto. Reeditando a coluna A TOCA, criada
sob a égide da irreverência em 1967, comentando com humor os fatos de grande repercussão na região e no país, a coluna “aconteceu” no extinto jornal Cidade de Santos e
provocou muita discussão, além de muxoxos, cara feia e até repressão, afinal eram os
anos de chumbo, época em que a Imprensa
sofria forte censura do Regime Militar.
Mas nem a censura conseguiu acabar
com a irreverência da TOCA. É certo que
ela ficou na “geladeira” por alguns meses,
mas havia sempre um jeito de burlar a implacável vigilância militar, especialmente
quando alguns chefes de redação se faziam
de desentendidos e por “falha nossa”, a
coluna era editada.
Segundo seu criador (Erre), A TOCA tem
origem na coluna “As Bolas da Semana”,
publicada por ele no extinto jornal Diário,
onde era repórter esportivo. “A coluna abordava com humor, apenas os fatos esportivos. No “Cidade de Santos”, fomos incentivados a ampliar a abordagem e os fatos
políticos se tornaram mais instigantes”.

Divulgação

Com formato anárquico, A TOCA não
obedece rima, diagramação. Ela “sai” como
quer e no Espaço Aberto, “cousas” da cidade e de outras plagas serão comentadas
com humor e até com fotos. Nos próximos
dias acompanhe no site www.jornalespaco
aberto.com basta clicar no lado direito da
página principal em A TOCA e verá que ela
não se esconde.

Operação Verão na Baixada Santista
Divulgação

Juntos, os nove
municípios da Baixada Santista contarão,
a partir do próximo dia
28 de dezembro, com
um reforço de 1.715
policiais militares durante a temporada de
verão. Além do aumento no efetivo, 800
Baixada
guarda-vidas serão
destacados e apoio aéreo por meio de
três helicópteros para reforçar a proteção à vida nas praias do litoral.
A previsão é de que o reforço permaneça na região até o fim de janeiro. Os
prefeitos da região continuam reivindicando junto ao governador, a permanência
do reforço policial até o Carnaval.
Santos - No município já está em
vigor a Operação Verão com Segurança e a partir do próximo dia 27, a
ação será realizada em conjunto com o
governo do Estado, que vai enviar mais
200 policiais militares para o município.
A operação segue até 31 de janeiro.

Santista recebe reforço policial

Segundo a Secretaria de Segurança (Seseg), do efetivo de 355 guardas municipais e 178 guardiões-cidadãos, serão designados 108 e 140, respectivamente, para atuar exclusivamente na orla.
Os demais serão distribuídos em
outros pontos da cidade, com ênfase para o Centro Histórico, onde
também há grande fluxo de
pessoas. Para a Operação Verão
com Segurança, a corporação municipal usará dez viaturas - uma delas
com câmera móvel - cinco motos e
dez bicicletas.

Nas Bancas

Na Redação por cortesia da Dimare S.A. e nas bancas a sua espera
Espaço Astral
Silvia Helena
O ano de 2013 na verdade
começa com a regência do signo
de Capricórnio, que representa
a cabra montanhesa, sempre escalando a montanha. Por isso
a persistência, muitas vezes vista como teimosia, e a ambição
das pessoas desse signo.
O signo de Capricórnio representa o inicio de uma estação.
Chamado de cardinal, os nascidos sob este signo podem pare-

SIGNO DO MÊS: CAPRICÓRNIO
22 de Dezembro – 20 de Janeiro
cer “duros” e um tanto insensíveis.
As áreas do corpo regidas por
esse signo são a pele, os dentes e
os ossos.
Perfil - Leal, fiel aos amigos, o
tempo de forma alguma afeta suas
amizades.
Para os capricornianos, a carreira ou a profissão constitui um
elemento central da vida.
O seu elemento é a terra, que nutre, que alimenta, pois a vida material
assume importância grande para o

capricorniano. Cumprir com suas obrigações é um lema sublinhado na sua
vida, e por serem leais, dão muita importância à tradição.
Os capricornianos lidam muito bem com a solidão e com as profissões de comando, pois a disciplina e rotina não constituem problema para eles.
Não raro têm inclinação natural pelo amor à ciência e à matemática, o que deve ser incentivado
desde muito cedo. Se houver in-

clinação musical também não deverá ser ignorada, pois a música
poderá lhe dar um prazer emocional, diante de tantas obrigações
que sente necessidade de cumprir.
O conselho que dou a quem
pretende contratar um capricorniano é que mostre o sentido de importância daquele trabalho que ele
vai fazer, podendo inclusive aumentar o ativo de uma empresa
com sua responsabilidade e honestidade. Estimule a persistência;

faça com que ele não deixe um
trabalho ou um desafio pela metade, ele precisa ir até o fim para
ver a forma desse trabalho em
todos os sentidos.
Será bom para o capricorniano usar a essência de Jasmim e
Verbena, presentes em vários
perfumes.
Silvia Helena - Astróloga
Tel: 3466-4500 - Site: www.stellium.jor.br
E-mail: silvia@stellium.jor.br

IN
ESPAÇO

Com a felicidade estampada no rosto, a prefeita eleita de Guarujá, Maria Antonieta de Brito, casou no sábado (15), com Flávio Lopes da Silva, na
Igreja São João Batista, em Morrinhos II, naquele
município.
Após a cerimônia religiosa, o casamento civil
...Ruínas históricas em meio à
Mata Atlântica e uma bela piscina
natural, são fortes apelos para um
passeio neste fim de semana, monitorado pelos profissionais da Caiçara Expedições, que tem excelentes
roteiros ecológicos pelo litoral.
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Walter Cabreira/Divulgação

aconteceu no Cassino dos Oficiais, na Base Aérea
de Santos, em Guarujá, onde os noivos recepcionaram familiares e padrinhos. A noite de núpcias
foi no Forte dos Andradas, seguindo o casal para
lua de mel em roteiro pelas Cidades Históricas de
Minas Gerais.

...Neste domingo (23), às 18h,
acontece o recital de Natal
com o tecladista e produtor
musical Fábio Luz Salgado,
na Pinacoteca Benedicto
Calixto – Av. Bartolomeu de
Gusmão, 15, no Boqueirão

...A ONG Amigos da Água
não tira férias e continua à disposição das entidades interessadas para fazer palestras sobre a importância do uso racional do precioso líquido.

A beleza cândida de Nathália Lopes que
já ilustrou as páginas do Espaço Aberto,
inclusive como uma linda meninanoel,
acaba de completar 12 primaveras, na
mais recente data especialíssima 12/
12/2012. Os parabéns também para a
mamãe, a jornalista Rosângela Cristina
Lopes.
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O mundo não acabou, mas se acabasse...
Quem estava aguardando o fim do mundo, pode mudar os planos de cometer
desatinos dos quais possa se arrepender.
Leitura equivocada de um calendário Maia espalhou que o final dos tempos aconteceria
nesta sexta-feira: 21 de dezembro de 2012.
Divulgação

P

odem todos se acalmar.
O fim do mundo não
chegou e nem estaremos aqui para vê-lo um dia (é
melhor acreditar nisso), por
essa razão leia o Espaço Aberto com vagar, acesse a edição
online, hoje, amanhã, depois e
depois.
A astróloga Silvia Helena
tranqüiliza:
“O mundo não vai acabar.
O que se fecha é um ciclo para
dar início a outro. Pensemos
nessa data: 21/12/2012 como o
marco zero para o início de um
novo tempo que será melhor ou
não, dependendo de nossas
atitudes. De acordo com o calendário Maia, o ano de 2012
está marcado por grandes mudanças no planeta que já estamos vivendo. É fácil de explicar a situação: o calendário
Divulgação

Eustázio Pereira, psicólogo

Maia é circular, portanto os
ciclos começam e terminam em
si mesmos. Como na natureza
há um ciclo do preparado da
terra, plantio e colheita. É sempre tempo de recomeçar”.
Segundo a astróloga, a
ideia de que uma hecatombe
mundial de grandes proporções
se abateria sobre o planeta terra nesta sexta-feira (21), vem
sendo alimentada há décadas.
Guardar para ter - Muitas
pessoas confundem a orientaAstróloga Silvia Helena explica o fim do mundo como o
ção da Igreja de Jesus Cristo
início de um novo ciclo
dos Santos dos Últimos Dias,
conhecida como Igreja dos Ao invés de poupar somente di- Aparecida/Santos) ressalta a imMórmons de armazenar alimen- nheiro, há a orientação com re- portância da orientação da Igreja.
to, água, dinheiro e outros su- lação a alimentos, inclusive “Impendentemente de catástrofe,
primentos para
com cursos que e do fim de mundo, que não acreserem usados “O mundo não acabou e ensinam a for- dito, armazenar alimentos de forem caso de emer- não vai acabar, mas se ma correta de ma correta salva uma família dos
acabasse tentaria me estocar. Os momentos difíceis, como já acongências, com expectativa de fim proteger das faíscas, ou Mórmons não teceu em minha casa, há uns cinde mundo.
das águas, ou das
estocam ali- quenta anos. Meu marido ficou
O psicólogo pragas para tentar ser, mentos, sim- desempregado e graças ao estoEustázio Alves mesmo que um grão de plesmente. Eles que de alimentos, não ficamos
Pereira Filho, areia, escolhida para o usam o que ar- sem provimentos. Isso é se prepavice-prefeito
mazenam e o rar para o fim do mundo? Provanovo mundo”
eleito de Santos,
faz em processo velmente sim, mas não o fim não
Walckiria de Alexandria
que na adolesrotativo e mui- será agora”.
cência era membro da igreja, ex- tas pessoas usam esses supriEmbora esta sexta-feira seja
plica o objetivo dessa prática.
mentos durante períodos críti- o último dia do calendário cria“A orientação é para que as cos de suas vidas, como catás- do pelos Maias, damos contipessoas possam sobreviver em trofes naturais ou desemprego”. nuidade ao nosso mister de inmomentos difíceis o que não
Dona Laura Bertoli, 82 anos, formar sem pensar no apocadescarta grandes catástrofes. da Igreja dos Mórmons (bairro lipse, mas em dias melhores.

Política

Prefeitura confirma denúncia
Na última edição (novembro) do
Espaço Aberto, foi
publicada nesta
página, matéria sob
o título “Papa fecha administração
com novo escândalo”.
A matéria fala
do desvio de dinheiro destinado a aposentados e pensionistas da Prefeitura, mediante fraudes com cartões alimentação e de cestas básicas. Indícios apontam para a
participação de servidores, ou pesso-

as ligadas à Administração. Os
fatos estão sendo investigados
no Processo Administrativo nº
79465/2012-91.
A Cominq já
ouviu os envolvidos no sistema de
fornecimento e
distribuição dos cartões e foi aberto
inquérito policial no 1º DP.
A Prefeitura encaminhou nota de
esclarecimento que apenas confirma a
matéria.

Nota de esclarecimento
A respeito da notícia veiculada na página
8 da edição de novembro do Espaço Aberto,
assinada pelo jornalista Eraldo José dos Santos, a Secretaria de Gestão de Santos esclarece que a apuração do uso indevido dos
cartões alimentação e de cesta básica está a
cargo da Cominq (Comissão de Inquéritos e
Sindicâncias Administrativas). Por força de
lei, todo o trabalho realizado pela Cominq tem
caráter sigiloso, como forma de não prejudicar as investigações. A comissão estima que
a apuração estará concluída dentro de 90 dias.
Secretaria Municipal de Gestão

Carlos Pinto

De volta pro meu aconchego...
Recentemente recebi um telefonema. Era
o amigo José Virgilio, presidente do Instituto
Arte no Dique, me informando que havia recebido um telefonema de Juca Ferreira, atualmente morando em Madri e dirigindo o Instituto Ibero Americano de Cultura.
Juca Ferreira, ex-Ministro da Cultura foi
convidado pelo Prefeito eleito de São Paulo,
Fernando Haddad, para ocupar a Secretaria
de Cultura da Capital. Como também havia
sido convidado para a Secretaria de Estado
da Cultura da Bahia, pelo Governador Jacques
Wagner, após consultas a amigos, entre eles
o ex-Ministro Gilberto Gil. Juca resolveu aceitar o convite de Fernando Haddad.
Nesse telefonema, Juca Ferreira pediu ao
amigo José Virgilio que gostaria de vê-lo em
sua posse, e que convidasse também o Secretario de Cultura de Santos, no caso, este
comentarista. E lá estaremos.
Juca Ferreira fez um belo trabalho no
MINC, e lamento que sua sucessora não tenha se valido dos levantamentos realizados
em sua gestão, sobre a real situação da cultura brasileira, e das soluções para cada problema encontrado. Merecia ter continuado no
posto, mas a Presidenta Dilma Roussef não
atendeu os apelos da classe cultural brasileira. Resolveu arriscar e até agora o MINC vem
patinando.
Melhor para a cidade de São Paulo, que
vai ganhar um secretário eficiente e de qualidade, que atua democraticamente, que procura ouvir a todos e então propor a solução.
Se hoje o Instituto Arte no Dique está com
uma bela sede recém-construída, muito se
deve ao empenho de Juca Ferreira, que juntamente com a Prefeitura de Santos, concretizou um velho sonho da comunidade da Zona
Noroeste. Oxalá um dia, Juca Ferreira venha a
ocupar a Secretaria de Estado da Cultura, e
assim, dar vez e voz para as nossas comunidades do interior paulista.
Santos também terá um novo Secretário
de Cultura, que é o jornalista e poeta Raul
Christiano. Pleno sucesso é o que desejo a
ele e aos seus companheiros de trabalho na
SECULT.
São Carlos também terá um Secretário de
Educação oriundo de nossa região. Nascido
em Ubatuba e criado em São Vicente, Nei Vilela está radicado em São Carlos desde os tempos em que estudou na Escola de Engenharia
da USP. Aluno que foi da Escola Estadual
Martim Afonso, em São Vicente, participou
durante muito tempo do TEMA - Teatro Estudantil Martim Afonso. Uma de suas tarefas,
junto ao prefeito eleito de São Carlos, será
criar a Secretaria de Cultura, que já devia ter
sido criada há muito tempo.
Enquanto isso, eu e o Claudio Mendel, lá
de São José dos Campos, estamos nos retirando, de volta pro nosso aconchego familiar. Sucesso aos novos secretários é o nosso
fraterno desejo.
* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

