Prevenção

Salve sua vida eliminando o Aedes aegypti
A Prefeitura de Santos lançou
nesta quarta-feira (27), o Plano Municipal de Mobilização contra a Dengue envolvendo três frentes de atuação: controle do mosquito, parceria com a comunidade e atendimen-

to à população. Outra medida é a
reativação do Comitê Municipal de
Mobilização contra a Dengue, criado em 2010 com o objetivo de integrar governo e sociedade civil na
prevenção e luta contra a doença.

Nos últimos dias os prontos
socorros (municipais e particulares) têm atendido um grande número de pessoas (adultos e crianças) com suspeita de dengue, provocando longas filas, com espera
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de até 5 horas para o atendimento. Não deixe o Aedes aegypti
(mosquito transmissor da dengue) levá-lo ao PS. O melhor é
acabar com criadouros. Não ao
foco de acúmulo de água.
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Cubatão em estado de emergência
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OPINIÃO
Mural

EDITORIAL
A Baixada Santista é novamente castigada por rar essa passividade. Onde há previsibilidade não
tragédias que além de mortes provocam imensos pode haver fatalidade. Por óbvio que uma exclui a
danos, perdas, e levam desassossego a milhares outra. O que tivemos em todos esses casos foi
de famílias. Fevereiro foi pródigo em más notícias. imprecisão, omissão. Ou melhor, falta de planejaComeçamos com a tragédia em pleno Carnaval, mento, ações preventivas.
quando do choque de um carro alegórico, já fora
Afinal onde estavam as pessoas contratadas
da área do desfile oficial, que provocou a morte de pela Prefeitura para a chamada Comissão do Carquatro pessoas e ferimentos em tantas outras.
naval, que não viram que o carro alegórico seguia
Mais recentemente tivemos o desbarrancamento sem o número necessário de pessoas para levá-lo
na Serra do Mar, no trecho da Rodovia dos Imigrantes, a seu destino.
que resultou na morte de uma pessoa
E o que dizer da Ecovias, que
Fatalidade é na
e dezenas de motoristas estarrecidos
arrecada fortunas com a cobrança
e desorientados, em meio ao lamaçal verdade omissão e do pedágio mais caro do País que
que escorria das encostas.
não tem uma ação de acompanhanegligência
Simultâneamente ao desbarranmento sobre o maciço onde a escamento na Imigrantes, diversos bairros de Cuba- trada está instalada. Se amanhã despencar um viatão praticamente submergiam a força das águas. duto vão creditar na conta da fatalidade.
Muitas famílias além de ficar sem seus lares perdeQuanto a Cubatão, a situação não é menos
ram praticamente todos os seus pertences.
confortável para os governantes. Afinal houve a
Três dias após, outra chuva forte provocou a repetição de enchentes nos mesmos pontos em
queda de marquise de um supermercado matando que situações idênticas ocorreram no passado.
uma mulher.
Como nada foi feito e o homem continua interfeJá se tornou comum imputar a esses episódios rindo na natureza de forma predadora vamos cona pecha de fatalidade. Mas já está na hora de alte- tinuar lamentando as próximas fatalidades.

Espaço Aberto

A sempre esquecida reforma política
* Marcos Cintra
Em fevereiro deste ano tomei
posse como presidente do PRB
(Partido Republicano Brasileiro)
no Estado de São Paulo tendo
como meta levar adiante o projeto
do Imposto Único como alternativa para a reforma tributária. Outra
proposta que vou discutir com a
cúpula nacional do partido é o
apoio à retomada do debate envolvendo a reforma política, medida fundamental para o País, mas
que é sempre esquecida.
Tenho me manifestado frequentemente em defesa de uma
ampla reforma política e que esse
processo seja capaz de fazer com
que algumas pessoas deixem de
ser políticos profissionais. Entendo que seguindo essa linha essa
reforma poderia ser uma contribuição eficaz para combater a corrupção no Brasil.
A política precisa de um tratamento de choque no País. É necessário muito rigor para exterminar a corrupção endêmica e os
desmandos na vida pública brasileira. Nesse sentido, como venho
dizendo há alguns anos, uma reforma política deveria ter como diretrizes os seguintes itens:
1) financiamento exclusivamente

público de campanhas eleitorais,
para controlar o poder econômico
e desestimular negociatas com financiadores privados de campanhas;
2) voto distrital (preferencialmente misto) para aproximar o eleitor
do eleito e proporcionar mecanismos mais eficientes de mútuo conhecimento e fiscalização;
3) radical redução dos cargos em
comissão de livre provimento na
administração pública, aqueles
ocupados por pessoas indicadas
por políticos e que não precisam
de concurso, para assim fortalecer a formação de uma burocracia
administrativa profissional e estável;
4) eliminação da remuneração para
o exercício de cargos eletivos no
Legislativo (vereadores, deputados e senadores), aceitando-se
somente o reembolso de custos
incorridos no exercício da função,
para evitar a profissionalização da
política;
5) proibição de reeleições sucessivas também para o Poder Legislativo (vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores) para estimular a rotatividade e evitar a acomodação dentro da atividade pública eletiva;
6) impedimento ao exercício de fun-

ções executivas por detentores de
mandatos legislativos para garantir a plena independência entre os
poderes;
7) obrigatoriedade de abertura automática dos sigilos fiscal e bancário de todos os candidatos a
cargos políticos e de administradores públicos, independentemente de autorização judicial, para
coibir a corrupção e inibir o apetite dos que entram na política por
motivos inconfessáveis ou com
passados duvidosos;
8) fidelidade partidária, para evitar
que os parlamentares venais sejam cooptados em troca de apoio.
O Brasil precisa empreender
mudanças em sua estrutura política visando fortalecer o sistema
democrático e eliminar práticas
esclerosadas e ilícitas que dilapidam a ética e as finanças públicas.
É imprescindível moralizar a máquina governamental brasileira em
todos os níveis. Insisto em dizer
que é preciso remodelar os parâmetros comportamentais da classe política do País.
*Marcos Cintra é doutor em Economia pela Universidade Harvard
(EUA), professor titular e vice-presidente da Fundação Getulio Vargas.
(mcintra@marcoscintra.org)

O prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), citado em inquérito do Ministério Público (MP) que investiga o deputado federal Gabriel Chalita (PMDB) por corrupção, enriquecimento ilícito e superfaturamento de contratos públicos, afirma
que tem ficha limpa.
A investigação do MP que abriu 11 inquéritos contra o deputado se baseia em depoimentos do analista de sistema Roberto
Leandro Grobman. Roberto denunciou que um grupo educacional pagava despesas de Chalita e que ele cobrava propina sobre
o valor de contratos, no período em que era secretário de Educação de São Paulo. Na denúncia o analista diz que o dinheiro era
guardado em um cofre na sala do então secretário adjunto de
Educação, Paulo Alexandre, atual prefeito de Santos.
Em nota oficial, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa esclarece
que em todos os cargos que ocupou na administração pública
estadual, não teve qualquer dos seus atos contestados por improbidade administrativa ou irregularidade. Suas contas foram
aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Jamais foi investigado ou réu em processo que envolva algum desvio de conduta
moral. Tem a ficha limpa. Informa que todos os seus bens estão
devidamente declarados no Imposto de Renda, sem qualquer ressalva da Receita Federal e reitera que está à disposição do Ministério Público para todos os esclarecimentos que se fizerem necessários para a preservação da verdade dos fatos.
Imóvel prá que?
O vereador santista Antônio Carlos
Banha Joaquim (PMDB) quer que a
Prefeitura informe quais os procedimentos quanto ao imóvel (ex-Ambesp), localizado na Rua do Comércio com a Rua José Ricardo. Como o
imóvel foi cedido pelo governo Federal há anos e até a presente data
não existe projeto para o local, está
servindo de abrigo aos moradores de
rua.
Conferência
A Prefeitura de Cubatão realizará no
período de 1º de março a 1º de junho
a Conferência Municipal da Cidade
de Cubatão, sob o tema “Quem muda
a cidade somos nós. Reforma urbana já!”. O objetivo é avançar na construção da Política e do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano;
indicar prioridades de atuação ao
Ministério das Cidades e eleger os
Delegados que irão representar o
Município na 5ª Conferência Estadual das Cidades para o triênio 2014/
2016.
Itanhaém
No próximo dia 6 de março, o prefeito de Itanhaém, Marco Aurélio
(PSDB), estará em Brasília, no Ministério das Cidades, tratando do
Plano de Aceleração do Crescimento II (PAC II), especificamente para
as obras de calçamento e implantação de galerias de águas pluviais, calçadas, guias e sarjetas, para as vias
que não possuem este tipo de infraestrutura. No dia 13 de março, o chefe
do Executivo se reunirá com o go-

vernador do Estado, Geraldo Alckmin, para tratar de assuntos relativos aos projetos de infraestrutura
para o Município.
Água fervente
O PMDB santista continua em ebulição. Históricos do partido dizem
que o PMDB virou um caldeirão
com água fervente. Se transbordar
vai queimar muita gente
Liderança
Os quatro vereadores do PMDB em
Santos, se reunem nesta quinta-feira (28), antes da sessão ordinária da
Câmara para escolher o líder do partido no Legislativo. Não será nada
fácil a reunião entre Antônio Carlos
Banha Joaquim, Manoel Constantino, Marcus de Rosis e o Pastor Roberto Teixeira.
Sem merenda
A situação continua complicada em
São Vicente. Creches continuam dispensando as crianças mais cedo por
falta de merenda. O problema é que
não falta alimento, mas uma definição sobre a utilização da verba: se
para a compra ou para o transporte
da merenda. Ó dificuldade!
Recursos
No Fórum da Cidadania de Santos
(Av. Ana Costa, 340), serão realizadas nos dias 2 e 9 de março, das 9h
às 12h,oficinas sobre a elaboração
de projetos sociais para captação de
recursos públicos e privados. Inscrições e informações pelos telefones (13) 3271-1651 e (13) 81451445 ou pelo e-mail (contato@
visaosocialconsultoria.com.br).
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Cubatão

Cidade continua em estado de emergência
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve em Cubatão, na tarde de ontem (27). Em companhia
da prefeita Márcia Rosa visitou os locais mais atingidos pelas últimas chuvas. Na visita surpresa, o ponto
de encontro das autoridades foi defronte ao viaduto 31 de Março, no Jardim Casqueiro.
Divulgação/PMC

A

s consequências das fortes chuvas que caíram
sobre Cubatão, continuam causando apreensão aos moradores dos bairros mais atingidos
pela enxurrada que causou mortes,
uma no deslizamento de terra na
Rodovia dos Imigrantes, na sextafeira (22) e outra, na noite de segunda-feira (25), quando a marquise e fachada do Supermercado Krill, no Jardim Casqueiro, desabou.
Cerca de 1.500 pessoas foram
afetadas, a maioria residente nos
bairros Água Fria, Pilões e Vila Noel.
Centenas de pessoas estão abrigadas no Centro Esportivo Castelão
e Igreja Jesus Cristo dos Santos
dos Últimos dias, ambos no Centro; UME Estado do Alagoas, no
Pinheiro do Miranda; UME Princesa Isabel e Escola Estadual Júlio
Conceição, na Vila Couto.
Todas as regiões da Cidade
sofrem as consequências da tem-

Governador visitou as áreas
mais afetadas pelas chuvas
pestade com linhas elétricas quebradas, animais mortos em decomposição, tubulações rompidas e
danos em vias públicas. A prioridade, segundo a prefeita é cuidar
das pessoas e a grande expectativa é que ainda nesta quinta-feira
(28), a Prefeitura consiga remover
todo o entulho, sujeira e lama acu-

muladas nas ruas.
Os moradores dos bairros
Água Fria e Pilões, que não deixaram suas moradias têm recebido

São Vicente

Defesa Civil interdita casas no Itararé
Divulgação

A Defesa Civil de São Vicente
interditou na madrugada de quarta-feira (27) quatro casas na Rua
Coaracy Paranhos, no Itararé, como
medida preventiva, depois de deslizamento no morro após as fortes
chuvas. O deslizamento de pedras,
lama e árvores atingiu o telhado e o
quintal de um dos imóveis
Duas famílias foram para casas
de parentes e amigos e receberam
cestas básicas, colchonetes e cobertores. As outras duas famílias
dispensaram ajuda da Prefeitura e
não quiseram ir para um abrigo. O
município vai disponibilizar caminhão para o transporte e local para
guardar todos os pertences.
A interdição é por tempo indeterminado. O local somente será
liberado depois das obras de drenagem, colocação de telas de proteção, poda e remoção de árvores.
No mesmo dia e na mesma
rua, a Defesa Civil lacrou um hotel porque não cumpriu a determinação de interdição feita em

janeiro passado por
causa de riscos de
desmoronamentos. A
Defesa Civil orienta
que a qualquer sinal
de possível deslizamento os moradores
devem sair de suas residências e entrar em
contato com o órgão
através do telefone: 3467-7708.

Rua Coaracy Paranhos no
Itararé, onde quatro casas junto
ao morro foram interditadas

Prefeitura de construirá 1.120
moradias no Tancredo Neves
Em fase de licitação, o projeto para a construção de um
conjunto habitacional com
1.120 unidades no bairro Tancredo Neves em São Vicente,
beneficiará famílias com renda
mensal de até três salários mínimos. Com recursos do PAC 2
(Programa de Aceleração do
Crescimento) a construção faz
parte do Programa “Minha

Casa, Minha Vida”.
Este e outros projetos habitacionais destinados à famílias
de baixa renda foram apresentados no seminário “ Cenários
para a construção civil no Município de São Vicente” realizado ontem (27) no município. O
evento foi promovido pela Prefeitura da cidade e pela Caixa
Econômica Federal.

atendimento médico em casa. Uma
equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, está
percorrendo os dois bairros, os
mais afetados pelas chuvas, para
prestar os primeiros socorros.
A “motolância”, uma moto
adaptada, antecede a chegada da
ambulância nos bairros, avisando
a comunidade sobre a ação do
Samu e prestando atendimento
primário. A ambulância chega logo
depois. A ideia é
atender quem foi
atingido pela cheia
e não tem condições de ir até o
Pronto Socorro ou
às Unidades Básicas.
O governador Geraldo Alckmin
(PSDB) esteve na Rodovia dos
Imigrantes, no dia seguinte ao deslizamento de terra, e na quarta-feira (27), no município alagado, onde
moradores, vítimas das chuvas
que não foram para os abrigos da
prefeitura, invadiram imóveis do
Bolsão 9, destinados às famílias
(residentes em áreas de risco) cadastradas na Prefeitura que já ingressou na Justiça com pedido de
liminar para reintegração de posse. O município segue em estado
de emergência.
Sem aulas – A Secretaria de
Educação (Seduc) suspendeu as

aulas nas escolas municipais de
Ensino Fundamental e de Educação Infantil II (pré-escola), até segunda-feira, dia 4 de março. Neste
período funcionarão apenas as
creches, com exceção da UME
Sofia Zarzur, que fica na Vila Fabril, área bastante atingida pelo
temporal (os alunos dessa escola
estão sendo atendidos no CEU
Marta Josete Ramos Impaléa, sendo transportados pela Seduc).
Funcionarão também as duas escolas de período integral (UMEs
Piauí e Jardim Casqueiro).
Recursos - A Câmara de Cubatão aprovou uma Comissão Especial de Vereadores (CEV) composta
pelos 11 parlamentares para agilizar
o atendimento às vítimas das chuvas na cidade. A CEV foi proposta
pelo presidente da Câmara, vereador Wagner Moura (PT). Os vereadores vão pleitear junto ao Governo do Estado através das Secretarias de Desenvolvimento Social e de
Habitação, liberação de verba do auxílio moradia às famílias que perderam suas casas e junto à Secretaria
de Saneamento e Recursos Hídricos,
reiterar o pedido do desassoreamento dos rios da cidade, como o Cubatão e o Perequê, na expectativa de
evitar novas tragédias.
* mais detalhes sobre a enchente em Cubatão, inclusive sobre as vítimas fatais, no site
www.jornalespacoaberto.com
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MP 595 - A medida da discórdia
Portuários preparados para a resistência
Fotos: Paulo Passos

E

ncerra-se nesta sexta-feira
(1/3), a série de audiências
desta semana reunindo
portuários e governo federal, na
discussão sobre a Medida Provisória (MP) 595. Ao final da audiência os portuários que estão em
Brasília desde terça-feira (26), decidirão se entram em greve após o
dia 15 de março (data final do acordo firmado entre as partes).
O encontro desta quinta-feira
será na Casa Civil da Presidência
da República com a participação
do ministro da Secretaria Especial
de Portos, Leônidas Cristino.
A Medida Provisória 595, no
marco regulador dos portos brasileiros tem 645 emendas, entre elas,
uma que possibilita a abertura de
terminais fora dos portos organizados e sem as regras que eram
válidas até então, como a exigência de movimentação prioritária de
carga própria. A preocupação de
que as mudanças causem concorrência desleal, alijando os portuários avulsos do mercado de trabalho faz com que representantes
destes trabalhadores busquem
apoio na expectativa de sensibilizar a presidente Dilma Rousseff
para que evite a falência das categorias portuárias.

cordou em suspender licitações
dos portos até a data acordada,
no entanto, disse que os estudos
para o início desse processo estão mantidos.
Greve – Caso o governo descumpra o acordo os portuários
estão prontos para uma nova greve, dessa vez não mais de 6 horas, como a paralisação realizada
na última sexta-feira (22), mas sim,
de no mínimo 24 horas.
Foram 36 portos em 12 estados

Portuários de Santos unidos contra Medida
Provisória que ameaça seus postos de trabalho
A possibilidade de perda de
espaço e de direitos trabalhistas,
faz com representantes da Federação Nacional dos Portuários
(FNP), Federação Nacional dos
Estivadores (FNE) e Federação
Nacional dos Conferentes, Consertadores, Vigias, Trabalhadores
de Bloco, Arrumadores e Amarradores de Navio (FENCCOVIB),
além de lideranças sindicais estejam presentes de forma continua
em Brasília, desde o início deste
mês de fevereiro.
Suspensa até 15 de março, uma
nova greve nos portos nacionais

não está descartada caso o Governo
não cumpra sua
parte no acordo celebrado na última
sexta-feira (22). Governo e trabalhadores fecharam um
acordo para suspender as greves nos portos do
país até o próximo dia 15 de março, período em que serão negociadas alterações na Medida Provisória. O ministro da Secretaria Especial de Portos, Leônidas Cristino garantiu que o governo con-

parados na greve da semana passada. Em Santos os trabalhadores
do maior terminal do país, impediram embarques de produtos - como
soja e açúcar entre outros, mostraram a força da união das diversas
categorias portuárias na tentativa

de forçar o diálogo emperrado pelo
governo. Na ocasião, de acordo
com a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), dos 26
navios atracados, 17 deixaram de
carregar e descarregar mercadorias por causa da manifestação, os
outros independiam do trabalho
desses profissionais.
Na tarde daquela sexta-feira
(22), após término da greve, surgiu o acordo, suspendendo a paralisação prevista para a semana
seguinte, conforme estratégia que havia sido
aprovada pelos trabalhadores para pressionar o
governo.
Como o ministro Leônidas Cristino não
descartou mudanças no
texto da MP, afirmando
que apesar de o governo
não possuir intenção de
mudar a essência do texto, está aberto à negociação. Os trabalhadores
comemoraram o resultado da greve que foi considerada essencial
para a abertura de negociações
com o governo.
Há uma grande expectativa
com relação à audiência de sextafeira (1/3).
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São Vicente

Livraria móvel em Cubatão
Livros terão descontos de 15 a 50%
Divulgação

O caminhão da Livraria
Unesp Móvel, projeto da Editora Unesp, retorna a Cubatão
onde permanecerá até o dia 3 de
março.
Com 20 metros quadrados e
capacidade de 2 mil livros, o caminhão-baú da livraria retorna
nesta quinta e sexta-feira (dias
28/2 e 1/3) para a frente da Biblioteca Municipal (Av. Nove de
Abril) e nos dias 2 e 3 março,
para o Parque Anilinas.
Conduzida e operada pelo livreiro-motorista Jorge Menezes,
que atua no ramo de livros há 15
anos, a Livraria Unesp Móvel
tem área de 20 metros quadrados, espaço suficiente para re-

ceber cerca de 28 clientes ao
mesmo tempo. Os livros são acomodados e expostos em estantes em torno do caminhão, e em
duas prateleiras posicionadas
na parte central. A livraria dispõe de computadores para registro de vendas e outro, para uso
do cliente, que pode pesquisar
e comprar livros a partir do site
da Livraria Virtual da Editora
Unesp.
Descontos – A política de
descontos de 30% para todos os
livros da Editora Unesp é uma
forma de incentivar a população
ao hábito da leitura.O desconto
chega a 50% para os servidores
municipais e funcionários da As-

sociação Comercial e Industrial
de Cubatão. Os livros das de-

mais editoras terão desconto
geral de 15%.

Hinos serão cantados todos os
dias nas escolas da rede Municipal de Ensino de São Vicente. O
objetivo é fortalecer a consciência de civilidade à mais de 30 mil
alunos, diariamente, estudantes de
1º ao 9º ano da rede Municipal de
Ensino de São Vicente cantarão os
Hinos Nacional e da Cidade.
Segundo a secretária de Educação, Creuza da Silva Calçada,
não somente os hinos Nacional e
de São Vicente são cantados em
comemorações cívicas, mas também outros como o da Bandeira.
“Acho importante elevar a consciência de civilidade. Por isso, agora será diferente; eles cantarão os
dois hinos diariamente. As letras
já eram trabalhadas em aulas de
História, Geografia e Língua Portuguesa, mas é diferente ouvir e
cantar”.
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Dança em cadeira de rodas
Wagner Dantas/Divulgação

T

erminam nesta quintafeira (28), as inscri
ções para o curso
“Dança em Cadeira de Rodas”, promovido pela Prefeitura de Santos.
Funcionando desde 2005,
o curso é o primeiro e único
do país mantido por uma prefeitura. Coordenada pela Secult (Secretaria de Cultura),
dentro do projeto Fábrica Cultural, a iniciativa foi criada
pelos professores Luciana
Ramos e Alexandre Siqueira.
Inscrições para interessados a partir de 7 anos, das 14h
às 19h30, no térreo do Centro de Cultura Patrícia Galvão
(Av. Pinheiro Machado, 48,

Este é único curso do gênero no país mantido por uma prefeitura

Vila Mathias). Documentos
necessários: RG ou certidão
de nascimento, comprovante

de residência, foto 3x4 e atestado médico. Informações:
3226-8000.

Oficinas Querô
Estão abertas até o dia 13 de março as inscrições
para o curso de capacitação audiovisual (cinema)
para jovens das Oficinas Querô 2013. A participação
é aberta para jovens entre 15 e 17 anos, estudantes

de escola pública e moradores nas cidades de Santos e São Vicente. Com duração de um ano, o curso
gratuito oferece 40 vagas. A pré-inscrição pode ser
feita pela internet, pelo site www.institutoquero.org.

No Coliseu
Eliezer Prates

O cantor Agnaldo Timóteo
é a grande atração do Teatro
Coliseu no próximo dia 2 de
março. Acompanhado de banda,
Timóteo subirá ao palco às 21h
para relembrar seus grandes sucessos e apresentar canções de
seu último trabalho “A Força da
Mulher”.
Ingressos, de R$ 40,00 a R$
70,00, na bilheteria do teatro
(Rua Amador Bueno, 237, Centro Histórico de Santos), das 12h
às 17h, ou pelo telefone 40620016. Estudantes, maiores de 60
anos e professores pagam meiaentrada.
Informações: 3226-8000.

Teatro

“O amante do meu marido”
Um divertido mal entendido
envolvendo um aspirante a ator,
que pretende interpretar um homossexual na sua grande estreia,
e uma esposa desavisada é o início da série de confusões hilariantes do espetáculo “O Amante do
Meu Marido”, com Mateus Carriéri e Miriam Lins, dia 16 de março,

às 20h30, no Teatro Serafim Gonzalez, no Palácio das Artes (Av.
Presidente Costa e Silva, 1600,
Bairro Boqueirão, na Praia Grande). Ingressos (R$ 50,00 (inteira),
R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 20,00
(descontos especiais) à venda na
bilheteria do local de segunda-feira a sábado, das 14 às 19 horas.

Nas Bancas

Corra que ainda há tempo para pegar seu exemplar destas e de muitas outras, na banca de revistas mais próxima. Na Redação elas chegam por cortesia da Dimare S.A.

Espaço Astral

SIGNO DO MÊS: PEIXES
20 DE FEVEREIRO - 20 DE MARÇO

Silvia Helena
Nesse mês (fevereiro), entramos com o sol no signo de Peixes, com o símbolo, dois peixes
nadando em direções opostas
(como o próprio símbolo do yin
e yang) é o último signo do zodíaco. Emotivo, imaginativo e sensível, assim é o pisciano.
Não há dúvida de que sua
indecisão e timidez são responsáveis pelo fato de algumas oportunidades pessoais e profissio-

nais não darem certo, não que lhe
faltem opiniões firmes, mas acontece simplesmente porque quando
se depara com a adversidade, sua
insegurança o impede de dar valor
ao que realmente acredita, pois
como o próprio peixe, ele desliza.
Um dos conselhos é aprender
a ser firme, e isso é uma das formas mais brilhantes de terapia para
os nativos desse signo que
é bastante intuitivo e deve confiar nos instintos e agir de acordo
com eles.

Do ponto de vista profissional, os nascidos sob o signo de
Peixes não se adaptam facilmente a ocupações compartimentadas, mas precisam sentir serem
úteis à humanidade, portanto
podem tentar acumular uma tensão se não se sentirem úteis no
que fazem.
Crítica não é bem vista pelos
piscianos, e seu maior inimigo
pode morar no seu inconsciente, principalmente se sufocar sua
vontade ou desejo de seguir em

frente nos seus verdadeiros objetivos.
Seu regente Netuno está em
seu signo desde 2012 (fevereiro),
então a busca de algo que não
sabemos bem o que, (isso não
só para os piscianos, mas para todos nós), pois Netuno é como o
mar sem limites. Representa nosso sonhos e o fato de estarmos
conectados com tudo ao mesmo
tempo.Nos faz entender que viver sozinho é bom, mas queremos
também o encantamento de ter um

comprometimento.
Estudos interdisciplinares
vão acrescer cada vez mais,
como se um conhecimento complementasse o outro. Não podemos esquecer que o ano astral
começa com o signo de Áries (21
de março a 20 de abril), então o
momento é de relaxar, contemplar
sem ficar racionalizando demais
porque isso cansa muito e não
chegaremos a decisões. O momento é de intuição.
Silvia Helena - Astróloga
Tel: 3466-4500 - Site: www.stellium.jor.br
E-mail: silvia@stellium.jor.br

Adilson Câmera
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...Recém inaugurado no Centro Histórico de Santos (Rua
XV de Novembro, 18), o Bar
Porto Brasil, decidiu apostar em
nomes conhecidos da noite santista e nesta quinta-feira (28),
às 21h quem se apresenta é
Conrado Pouza (voz e Violão).

A apresentadora Cris Brandão e a presidente do Sindiserv de
Guarujá, Márcia Rute Daniel.

...O Instituto Arte no Dique recebe no dia 3 de março, às 10h,
representantes da cultura Hip
Hop e grafite. A programação
gratuita será no Espaço Mais
Cultura “Escola Popular de
Arte e Cultura Plínio Marcos,
sede do instituto, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.349, Dique
da Vila Gilda, Zona Noroeste.

O maestro Roberto Farias, coordenador artístico dos
Grupos Artísticos de Cubatão, foi recentemente homenageado na
Sala São Paulo, um dos mais concorridos espaços culturais do
País, durante a apresentação da Orquestra de Metais Lyra de
Tatuí, regida por Adalto Soares, seu ex-aluno.

Divulgação

Paulo Eduardo Costa,
presidente do Santos Golf
Club, o segundo clube do
gênero mais antigo do País
e o mais antigo ocupando o
mesmo campo, no tradicional
endereço: Av. Pérsio de
Queirós Filho, no Catiapoã
em São Vicente.

Ladeado pelos pais, Rogério
e a gravidíssima Rosângela, o
pequeno Arthur abre um
imenso sorriso quando lhe
perguntam onde está a
irmãnzinha Sthela, que a
“dona cegonha” promete
entregar nos próximos dias

Lançamento

Jornalista conta o que viu durante
peregrinação a Santiago de Compostela
Fotos: Divulgação

O

jornalista Luiz Carlos Ferraz peregrinou a pé os
cerca de 800 quilômetros
do Caminho Francês, de Saint Jean
Pied de Port, na França, até Santiago de Compostela, na Espanha, e
conta sua viagem no livro “Pedras
do Caminho, meu encontro no Caminho de Santiago de Compostela”.
O livro relata o desafio, que
segundo o jornalista é possível a
qualquer pessoa, tem lançamento
no próximo dia 11 de março, às 16h,
no Teatro Guarany (Praça dos Andradas) em Santos. Inicialmente
relatada no blog (www.blogcom
cebola.zip.net), a saga foi ampliada com textos e fotos inéditos e
revela a mística do Caminho de
Santiago de Compostela. No lançamento, exposição fotográfica.
Editado pela Titan Comunica-

O jornalista
Luiz Carlos
Ferraz
transforma
peregrinação
em livro e
exposição
de fotos.
ção, o livro (152 páginas) estará à
venda (R$ 29,00) em livrarias de
Santos e São Paulo, também pode
ser solicitado pelo e-mail titan.com
@uol.com.br cujo valor será acrescido de despesas de postagem.
Parte da renda obtida com a
venda do livro será doada à Casa

da Esperança, de Santos, que atende crianças e adolescentes carentes, portadores de comprometimentos motores, mentais e sensoriais.
Autor - Luiz Carlos Ferraz, jornalista e advogado, diretor-editor
da Titan Comunicação é respon-

sável pela edição do Jornal Perspectiva. Trabalhou em vários jornais do Estado de São Paulo, entre os quais, Jornal Cidade de
Santos e Diário do Grande ABC.
Ferraz realizou a peregrinação
pelo Caminho Português, desde
Oporto, 240 quilômetros em 10

dias. Em 2012 foi a vez do Caminho Aragonês, de Somport a Puente la Reina, cerca de 180 quilômetros em 8 dias. Em junho próximo, peregrinará o Caminho Sanabrês, a partir de Zamora, até Santiago de Compostela, um trajeto de
400 quilômetros, que pretende
percorrer em 16 dias.
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“Estiva, uma paixão para toda vida”
Fotos: Helena Silva

O

s 32 anos de trabalho
na Estiva são encarados pelo estivador
Ruy Salomão de Matos Pereira, como um casamento com
uma mulher forte, acolhedora,
desafiante, instigante e cheia
de mistérios.
Filho de estivador, esse
amazonense formado em Comunicação (Relações Pública) pela
Universidade Católica de Santos, se emociona ao falar do trabalho portuário, especialmente
da Estiva e sobre o descaso das
autoridades competentes para
com os portos brasileiros e da
força dos estivadores santistas.
Em meio à discussão sobre
a Medida Provisória (MP 595),
novo marco regulatório dos
portos, Ruy que é também radialista, tem neste momento,
um olhar entristecido para o sucateamento do Porto de Santos, e grande preocupação para
com o futuro da nova geração
de portuários.
Ele que passou por todas
as funções na estiva, desde
estivador de porão (é guincheiro e está na função de fiscal)
“fez muita fé a partir da parede” não pensa duas vezes para
afirmar que apesar dos inúmeros percalços “a Estiva ainda
é o maior e melhor emprego
de Santos”.
Ele diz que seu falecido pai
Ruy de Castro Pereira, dizia que
não queria os filhos no trabalho portuário, apesar de afirmar
constantemente que o trabalho
no cais era duro, mas honesto
e que havia lugar para todos.
O pai de Ruy era índio da tribo
Nambiquaras (AM) e começou
a trabalhar no porto de Manaus, foi ativista sindical e que
veio para Santos em 1944 e aqui
recomeçou na Estiva como bagrinho, independente dos anos
de experiência noutro Estado.
Apesar da recomendação
do pai, Ruy ingressou na Estiva e ao receber o macacão de
cor verde (hoje é laranja), chorou, lembrando do experiente
Ruy de Castro que na simplicidade dos gestos, na sabedoria
indígena e no conhecimento da
profissão, dizia que o trabalho
no porto era um constante
aprendizado.

Carlos Pinto

Comgás: incompetência
ou desconsideração?

Ruy, o estivador apaixonado pela profissão, se entristece com o sucateamento do porto de Santos

Ruy Salomão lembra cada
momento de sua vida na Estiva, desde o primeiro navio de
bandeira norueguesa. “O coração batia descompassado e
assim se repetia a cada novo
desafio: do pesado embarque
de café (saca de 60 quilos) e
açúcar, carne congelada, o
calor infernal nos porões de
navios e frio tiritante dos porões congelados, as alturas
assustadoras, o mau
cheio de alguns produtos, o medo de algumas
doenças em decorrência
do grande esforço físico, as cicatrizes. Tudo
isso faz parte de um rico
aprendizado que carrego ao longo da vida”.
Da parede (local de
distribuição de trabalho)
à escalação do OGMOÓrgão Gestor de Mão de
Obra, as mudanças, segundo
Ruy pode parecer uma modernização no sistema de escalação de trabalho, mas o funcional continua a distribuição de
tarefas no grito, como no passado. “Algumas atribuição
nem sempre são assimiladas
pela tecnologia que não reconhece termos usuais no dia a
dia do cais”.
Livro – De tão apaixonado
pela Estiva e por entender que
a história dos estivadores, técnicos responsáveis pela colocação, retirada e/ou arrumação
de cargas nos porões ou sobre
o convés de embarcações, aptos a operar todos os equipamentos de movimentação de

carga presentes na embarcação
(guinchos, tratores, empilhadeiras, sistemas semiautomatizados e automatizados para movimentação de cargas), Ruy está
finalizando um livro sobre o estivador e o porto de Santos.
“O estivador é imprescindível para execução do trabalho no porto. Normalmente
confunde-se o estivador com
outras classes de operários do

porto, mas ele em seu macacão laranja é inconfundível.
Assim como o trabalho no porto ele é único e isso é preciso
passar às futuras gerações.
Valorizar nossa profissão é
uma obrigação, mesmo não
sendo adequadamente remunerado como os trabalhadores em portos europeus que
são tratados com respeito, têm
aposentadoria e direitos garantidos. O trabalho na estiva e no porto em geral, precisa ser valorizado, pois movimentamos a riqueza do país,
mas ao contrário disso, o que
se vê é o sucateamento do porto e a ameaça aos nossos postos de trabalho. Toda essa his-

tória abordo no livro que a
cada dia ganha um novo capítulo”.
Apesar dos problemas de
saúde adquiridos ao longo dos
anos de trabalho no porto Ruy
só se entristece quando lembra que dos 40 armazéns do
porto de Santos, atualmente,
somente do 9 ao 12, são portos públicos, “ os demais, hoje
são privatizados ou estou
abandonados” diz o estivador, pai de quatro filhos (nenhum deles é
portuário).
Ao final, perguntamos o que diria Ruy de
Castro, o pai, ao saber
que os três filhos são
portuários (Ruy tem
dois irmãos, um, vigia
de bordo e outro, consertador aposentado) e
ele responde: “ Ele sorriria feliz e diria: a Estiva tem
lugar para todo mundo que
queira trabalhar” e acrescenta “trabalhando no porto é
preciso ter planejamento na
cabeça, pois se não há navio
não trabalho, se não há trabalho não há dinheiro”
O estivador domina os idiomas inglês, italiano e espanhol. Ele tem trabalhado para
se aposentar em breve e quando isso acontecer pretende
estudar Direito para atuar, naturalmente, na área portuária.
Aos novos estivadores deixa
uma mensagem: “Estudem
porque o porto exige cada dia
mais conhecimento. Não se
quedem na força física”.

Quando a Comgás aportou em Santos trouxe
as esperanças de que seus serviços seriam de qualidade, e com preços mais acessíveis que os praticados pelas empresas de botijões de gás. Em nome
dessas promessas retalharam as ruas da cidade,
colocando seus equipamentos e tubulações, complicando o trânsito nas principais ruas e avenidas,
contando sempre com a paciência e colaboração
dos santistas.
Finda esta tarefa de estender sua rede, passou
ao trabalho de instalações em edifícios e condomínios. Suas palestras no sentido de convencer futuros consumidores, exaltavam a excelência do produto, dos serviços e dos preços infinitamente mais
econômicos. Venderam a ideia no condomínio onde
resido, serviços esses que se estendem aos chuveiros a gás.
Com a graça de Deus “entrei” apenas no gás de
fogão, o que já vem me causando uma odisseia sem
precedentes. Após a instalação da rede nos prédios, passaram a fazer as ligações nos apartamentos,
com serviços de empresa terceirizada. Com qualidade duvidosa, esses “técnicos” da terceirizada simplesmente destruíram meu fogão. Não só o meu
como de outros condôminos. Desde que efetuaram
a tal de ligação, assar um bolo no meu forno leva
por baixo de três a quatro horas, o que convenhamos, é um assombro.
Nem vou me estender sobre os demais problemas causados, mas sim, sobre a minha luta em tentar que a Comgás ou sua terceirizada, efetuem os
reparos dos estragos que fizeram no meu equipamento, se é que vai ter algum conserto. Esta odisseia
já caminha para o segundo mês, sem que apareça
uma luz no fim do túnel. Por quatro vezes já estiveram em meu apartamento, à última há uns trinta dias
com uma caravana de vários “técnicos”, e a solução
não aparece.
Pelo telefone, fala-se com vários funcionários
dessa empresa, que se derramam em promessas
que nunca são cumpridas. Uma total desconsideração para com os clientes, de fazer inveja à NET
e empresas de telefonia celular. Ou será que esses
“técnicos” na verdade são incompetentes? Será que
a Comgás está hoje entregue a politiqueiros de gabinete se lixam para com os consumidores?
Em uma reunião realizada com outros companheiros de infortúnio do meu condomínio, pude
ouvir as mais variadas queixas, e a forma como são
atendidos por essa estatal do Governo de São Paulo. Antes, quando era para vender serviços, passaram semanas dentro dos prédios. Hoje, não aparecem nem para dar um bom dia. Afinal de contas,
já pegaram os patos, e agora querem mais que todos se lixem.
De minha parte já estou estudando uma volta
ao velho botijão de gás, que nunca me deu problemas e era infinitamente mais barato. Eu gastava
menos de cem reais por mês. A primeira conta da
Comgás que recebi, foi de cento e trinta e dois
reais. E ainda me deixaram com um fogão praticamente inutilizado, que vai me dar mais despesas
porque terei que adquirir outro.
Meu desabafo é para alertar meus parcos leitores, no sentido de que estudem bem o assunto
quando forem abordados pelos vendedores da
Comgás. Já temos problemas demais na vida, e não
é saudável arrumar outros.
* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

