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Encontro na Roda de Mães
Um grupo prá lá de especial se

encontra mensalmente na Roda de
Mães do Namaskar Yoga. Forma-
do por gestantes e casais grávi-
dos que buscam o equilíbrio emo-
cional e informações sobre parto,
gestação e cuidados com o bebê,
completa um ano de atividade no
mês de maio (Mês das Mães).

A instrutora de ioga Adriana
Vieira percebeu a ansiedade das
futuras mamães e criou o Roda de
Mães, com a participação de mé-
dicos e outros profissionais da
saúde que em palestras, esclare-
cem dúvidas das futuras mamães.
O evento precedido de aula de
ioga (19h) aberta a todas interes-

sadas, acontece na primeira se-
gunda-feira do mês, às 20h30.

Em comemoração ao aniversá-
rio, dia 5 de maio, das 10h às 18h,
serão realizados bazar, oficina,
apresentação da MaterDança e
sorteios de brindes. No dia 6, às
20h30, a Roda de Mães contará
com a participação das médicas

Izilda Pupo (ginecologista/obs-
tetra) e Márcia Rodrigues (pedi-
atra e herbiatra), e da enfermeira
Sandra Abreu que falará sobre
aleitamento materno. O Namaskar
Yoga (www.namaskaryoga.
com.br) fica na Av. Siqueira Cam-
pos, 429, sala 11, no Boqueirão/
Santos, telefone 3345-2680.
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Violência

Editorial e Última Página
Educação é a base para reduzir o índice de criminalidade

A Campanha Nacional de Vacinação Contra Gripe foi prorrogada até 10 de
maio. Em qualquer posto de saúde básica, devem se vacinar pessoas com
mais de 60 anos, crianças de 6 meses a 2 anos, indígenas, presidiários,  funci-
onários da saúde, grávidas e mulheres até 45 dias pós parto (puerperio) e
portadores de doenças crônicas.

Gripe mata

D
iv

ul
ga

çã
o

Adriana canta Cauby
A cantora Adriana Peixoto faz show em ho-

menagem ao tio, Cauby Peixoto, em Santos.
Página 7
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OPINIÃO

EDITORIAL

* Uriel Vilas Boas

* Uriel Villas Boas - Diretor da Federal
Interestadual de Trabalhadores Meta-
lúrgicos; coordenador do Movimento
de Aposentados e Pensionistas do Lito-
ral Paulista e diretor da Associação dos
Siderúrgicos e Metalúrgicos.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fechou com a
direção do The New York Times, contrato para escrever uma colu-
na mensal. O ex-presidente abordará política e economia internaci-
onal e iniciativas para o combate à fome e à miséria no mundo. O
contrato já foi assinado e a estréia acontece em junho.

Diploma - Enquanto isso, os jor-
nalistas brasileiros continuam
aguardando o restabelecimento
da exigência do diploma para o
exercício da profissão, inexplica-
velmente abolido pelo Supremo
Tribunal Federal em 2009.
Rochinha - Em respeito aos lei-
tores, esclarecemos que o Espa-
ço Aberto contatou a família do
empresário Ricardo Rocha, mor-
to em 2005, (matéria de última
página da edição passada), mas
esta não quis se manifestar. Agra-
decemos o questionamento feito
pelos leitores de São Vicente.
Gravidez - O vereador Antônio
Carlos Banha Joaquim (PMDB)
apresentou projeto de lei, asse-
gurando à adolescentes grávi-
das, acompanhamento especial
na rede hospitalar pública. O pro-
jeto também prevê acompanha-
mento psicológico.
Segurança - Depois de 25 anos
funcionando na Av. Álvaro Gui-
marães em terreno cedido pela
Sociedade de Melhoramentos do
Rádio Clube, a unidade da Polí-
cia Militar será transferida para
Praça Jerônimo La Terza em imó-
vel construído graças a emenda
de R$ 100 mil, garantida no ano
passado pelo vereador Manoel
Constantino (PMDB).
Pé na estrada - O vereador san-
tista Hugo Duppre (PSDB) já caiu
na estrada com objetivo de con-
solidar seu nome em outras pra-
ças. Na semana passada sua
agenda estava lotada: almoço
com o ex-prefeito de São Paulo,
Kassab, depois com políticos de
Araraquara, Itu e cercanias. Sai-
ba mais acessando o site
www.jornalespacoaberto.com.
Mongaguá - O Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) decide nesta ter-
ça-feira (30) a situação adminis-
trativa da Cidade. Ficou para esta
data o julgamento de recurso de
Paulo Wiazowski Filho (DEM),
reeleito com 12.039 votos, mas
teve o registro cassado pelo Tri-
bunal regional Eleitoral (TER) por
propaganda irregular. Seu vice,
Uilson Aparecido Machado, tam-
bém foi cassado.
Não viu nada - O pier do Gonza-
guinha em São Vicente apareceu
pintado de verde e amarelo, a es-

tátua do Ipupiara (Praça 22 de
Janeiro) está pintada de azul. É
tanta cor que a cidade parece um
arco-íris e o prefeito Luis Cláu-
dio Bili (PP) e sua equipe não sa-
bem que foi o autor da obra.
Roxo no brasão - O único colori-
do que a Prefeitura assume é o
tom lilás (aliás, uma bela cor) que
começa a aparecer nas placas da
administração. Esta é a cor prefe-
rida do prefeito, fartamente usa-
da na campanha. Para esta cor a
administração Bili tem como jus-
tificar: o leão no brasão da cida-
de é roxo.
Conferência - Até 10 de maio es-
tão abertas as inscrições para a 5ª
Conferência Municipal da Cidade,
promovida pela Prefeitura de San-
tos, O evento será realizado no dia
18 das 8h às 17h30, na UniSanta
(Rua Cesário Motta, 8 – 4º andar,
Boqueirão). Inscrições pelo site da
prefeitura, em www.santos.sp.gov.br
e preenchimento do formulário, en-
tregar na Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano, no prédio da Pro-
desan (Praça dos Expedicionários,
10, 11º andar).
Na bronca - O prefeito santista
Paulo Alexandre Barbosa (PSDB)
em recente inspeção na loja da Vi-
ação Piracicabana, na Estação Ro-
doviária, ainda descontente com
o atraso na implantação do car-
tão-transporte nos ônibus muni-
cipais, que foi adiado para 23 de
maio, lembrou que o contrato com
a empresa está pra vencer.
Bronca II - Quem está na bronca
com o prefeito Paulo Alexandre
são alguns colegas de partido.
Tem gente na Câmara que está
prestes a assumir arrependimen-
to por tê-lo apoiado. Motivo: di-
zem que o prefeito os ignora.
Bajuladores - Enquanto alguns
estão na bronca, tem gente, in-
clusive, de sigla partidária não
tucana, que não sabe o que fazer
para agradar o prefeito. Chega a
mandar recado intimidatório à
quem critica, ou simplesmente
discorda de algumas ações do
prefeito. É claro que as intimida-
ções não surtem efeito, porque
até para bajular é preciso ter dom.
O moço deve estar com sauda-
des da ditadura, se é que ele  sabe
o que é isso. Que coisa feia.

1º de Maio - Uma comemoração Importante

O Dia 1º de Maio foi a data es-
colhida para que os trabalhadores
de todo o mundo pudessem relem-
brar uma greve deflagrada nos
Estados Unidos e que causou a
execução  de oito trabalhadores,
acusados como líderes do movi-
mento que buscava a implementa-
ção da jornada de trabalho  de oito
horas.

A cidade de Chicago, nos Es-
tados Unidos, entrou para a his-
tória do mov mento operário mun-
dial. E a Internacional Socialista,
anos depois, decidiu que a data
seria o marco histórico, a referên-
cia para que os trabalhadores do
mundo também se sentissem mo-
tivados a lutar contra a exploração
a que eram submetidos por seus
patrões, nas mais diversas ativi-
dades.

Aqui no Brasil a data foi come-
morada pela primeira vez em 1896
na cidade de Santos. Era o fim de
mais um século e o nosso País re-
cebia milhares de imigrantes, en-
tre os quais os espanhóis, italia-
nos e portugueses. E muitos de-
les vinham com uma formação po-
lítica radical, defendendo ideias
socialistas e também estavam pre-
sentes muitos anarquistas. Era o
inicio da formação sindical dos
brasileiros, nas muitas atividades

econômicas que já proporciona-
vam muitos empregos. E os traba-
lhadores não se limitavam a ações
isoladas. Os militantes sindicais
buscaram a organização de enti-
dades representativas e com influ-
ência ideológica.

O tempo passou, muita coisa
aconteceu, muitas leis foram cria-
das, muitas lutas, muitas greves,
mas também  muita repressão. Uma
fase que ganhou destaque foi de-
nominada de ditadura Vargas. O
político gaucho assumiu o poder
nos primórdios dos anos 30 e  de
forma inteligente, criou mecanis-
mos para tentar se contrapor ao
 movimento operário mais politiza-
do. Foi quando surgiu a Consoli-
dação das Leis do Trabalho, e
também a Lei da Previdência Soci-
al. Promoveu também a formata-
ção da estrutura sindical, que até
hoje não foi modificada na sua
essência, caminhando para com-
pletar setenta anos sem que se
possa dizer que esta representa-
ção é a mais adequada.

E quando se fala em 1º de Maio
para parte significativa da classe
dos trabalhadores é apenas mais
um feriado, mais um dia de des-
canso. E esta é uma questão que
exige profunda reflexão. As come-
morações que estão sendo progra-
madas em várias localidades se
caracterizam pela realização de fes-
tividades, de modo a atrair a parti-

cipação de muita gente. Mas em
tais manifestações, as reivindica-
ções e as questões consideradas
como bandeiras de luta não ga-
nham o destaque merecido. Entre
elas podem ser citadas a redução
da jornada de trabalho, a estabili-
dade no emprego, salário mínimo
que corresponda aos ditames
constitucionais e a mudança na
estrutura sindical, com represen-
tação por local de trabalho. E tam-
bém a luta pelos direitos dos apo-
sentados, pela saúde e educação
pública de alto nível.

Estes são temas que exigem
mais ênfase, mais empenho dos
militantes sindicais. As lutas pre-
cisam ser unitárias e mais politi-
zadas, com a superação das di-
vergências e a busca de envolvi-
mento da classe trabalhadora na
defesa dos direitos já conquista-
dos. E colocar em destaque os
pontos que são bandeiras de luta
de todos que exercem alguma ati-
vidade profissional. São procedi-
mentos que caracterizam a home-
nagem que os líderes operários
que foram os motivadores da data
tão importante efetivamente me-
recem. 

Não há tempo nem espaço para meias pala-
vras.

A violência está se tornando lugar comum. A
barbárie se instalou e a sociedade exige uma atitu-
de enérgica e imediata das autoridades. Não dá
mais para aceitar a problematização do tripé: po-
breza, criminalidade e violência.

Chega de discursos. A violência alarmante re-
vela o estado de direito  em franga-
lhos, com os cidadãos amedrontado
diante de tantas atrocidades cometi-
das por bandidos de toda ordem: os tais di menor,
os di maior e os de colarinho branco.

Os sucessivos golpes contra a Constituição,
as investidas contra a Justiça e contra todas as
instituições, a inversão de valores com réus ditan-
do regras, com o povo elegendo representantes
em troca de dentadura, num claro estado de desor-
dem aliado à leis inócuas e discursos ufanistas

O inferno esta
se esvaziando

que enfatizam a desigualdade social, sem contudo
ter uma única frase com o objetivo de exterminá-la
ampliando cada vez mais os territórios estigmati-
zados. Apenas contribuem para que o inferno con-
tinue sendo esvaziado.

Não é privilégio do Estado de São Paulo o re-
crudescimento da violência, mas é aqui que se con-
centram a maior população, a maior produção de

riquezas do País, por tanto, as dife-
rentes caras da violência estão mais
expostas e seus portadores cada vez

mais competitivos na crueldade: incendiar uma jo-
vem (São Bernardo do Campo), esfaquear um ido-
so durante o sono (Praia Grande), desviar dinheiro
público, para esses demônios não passam de de-
talhes. Sejam eles di menor, di menor ou de colari-
nho branco devem ser mandados de volta para o
inferno de onde não deveriam ter saído. Cadeia e
trabalho forçado neles.
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Prefeito  pede recursos para teleférico e entrada da cidade
Divulgação

Avisita do prefeito  Paulo
Alexandre Barbosa
(PSDB) ao Rio de Janeiro

para conhecer o sistema de  tele-
féricos foi produtiva. Acompanha-
do do ministro das Cidades, Agui-
naldo Ribeiro e do secretário naci-
onal de Transporte e da Mobilida-
de Urbana, Júlio Eduardo dos San-
tos, o prefeito santista aproveitou
a oportunidade para reivindicar ao
ministro, recursos complementa-
res para as intervenções nos aces-
sos rodoviários.

As obras têm custo estimado
em R$ 600 milhões,  dos quais a
prefeitura já obteve financiamen-
to de R$ 240 milhões do PAC, além
da garantia de recursos do gover-
no estadual. O ministro disse que
analisará o pedido.

O prefeito conheceu o sistema de teleféricos e pediu recursos para
acabar com o gargalo na entrada da cidade

Quanto ao sistema de teleféri-
co, motivo maior da ida do prefei-
to ao Rio, Paulo Alexandre que
conheceu  o sistema em funciona-
mento no Complexo do Alemão,
acredita na viabilidade de sistema
semelhante entre o Terminal do
Valongo e os morros do São Ben-
to e Nova Cintra. A obra deverá
custar cerca de R$ 50 milhões. O
município já tem autorizado recur-
sos do PAC (Programa de Acele-
ração do Crescimento) para cons-
trução

Entrada da cidade - Congesti-
onamentos na entrada da cidade
já se tornaram rotina e demonstram
a necessidade urgente de interven-
ção.  De acordo com o prefeito, o
projeto executivo e parte das obras
na entrada da cidade serão con-

tratados pela prefeitura que já está
preparando licitações para a pri-
meira parte das obras e Santos

deverá contar com R$240 milhões
para a primeira etapa do empreen-
dimento. Paulo Alexandre ressal-

tou que as obras são soluções de
médio e longo prazo, e que a curto
prazo, as medidas adotadas pela
autoridade portuária para contro-
lar fluxo de caminhões precisam
apresentar resultados.

A resolução 47/2013 instituída
pela Codesp no último dia 24, obri-
ga o contato online e determina a
obrigatoriedade de todos  os ter-
minais do Porto de Santos de in-
terligarem online sua logística ao
sistema de gestão de tráfego de
caminhões da Autoridade Portuá-
ria. A medida se estende aos ter-
minais para importação ou expor-
tação, movimentação de granéis
sólidos, líquidos, carga geral, con-
têineres e veículos  e se aplica, tam-
bém, aos privativos do Porto Or-
ganizado.

O prefeito Luiz Cláudio Bili (PP)
pediu agilidade à empresa respon-
sável pela construção do Conjunto
Habitacional Rio Branco, para que
duzentas das seiscentas unidades,
em fase de acabamento sejam entre-
gues no próximo mês (maio).

O Conjunto, na Área Continen-
tal, está sendo construído com re-
cursos oriundos do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC),
e contrapartida do município. Os

São Vicente

Bili pede agilidade para a conclusão
de Conjunto no Rio Branco

futuros moradores das primeiras
unidades já foram autorizados a
fazer adaptações e reformas nos
apartamentos que medem 39 me-
tros quadrados. 

Bili, acompanhado do secretá-
rio de Habitação, Emerson Santos
e do vereador Alfredo Martins
(PT)  ao inspecionar as obras, con-
versou com os futuros moradores,
ansiosos para a conclusão das
unidades.

Divulgação

Duzentos,
dos
seiscentos
apartamentos
deverão ser
entregues no
próximo mês
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1º de Maio
Pouca para comemorar e muito para refletir

Há muito tempo o 1º de Maio
deixou de ser uma data fes-
tiva, quando as empresas se

organizavam para receber os traba-
lhadores e familiares e juntos come-
morarem o dia dedicado ao trabalha-
dor. Nos últimos anos, a data se tor-
nou um chamado à reflexão e raras
são as categoria que a chamado dos
sindicatos se reúne para festejar.

Sindicalistas falam com certa
tristeza sobre o pouco a festejar es-
clarecendo que o foco hoje, é apro-
veitar o 1º de Maio para refletir so-
bre o futuro dos trabalhadores como
um todo e pregar a união na expecta-
tiva de juntos, lutarem pela manu-
tenção dos postos de trabalhos e das
conquistas de direitos trabalhistas,
que constantemente são ameaçados.

Ainda de luto - “Vejo esse 1º de
Maio de luto, porque as condições do
País não são das melhores, embora ten-
tem passar o contrário. Nós sabemos
que os postos de trabalho em todas as
áreas diminuíram e os trabalhadores por-
tuários continuam a mercê da opinião
de pessoas distanciadas da nossa reali-
dade. Um exemplo é a MP 595 que re-
gulamentará os portos brasileiros e que
nós portuários só fomos chamados para
a discussão depois de uma greve. Só as-
sim conseguimos parar o avanço de
medida que engessaria e em alguns ca-
sos, acabaria com os postos de trabalho
dos portuários. Apesar do movimento

portuário ter parcialmente freado a MP,
há um gosto de decepção muito grande,
porque  a inclusão dos portuários atra-
vés dos sindicatos, federações e confe-
derações na discussão se deu após mui-
to desgaste e isso foi conquistado a du-
ras penas e ainda não acabou”, afirma
Rodnei da Silva, presidente do Sindica-
to dos Estivadores de Santos.

Pragmático - Presidente do Sin-
traport - Sindicato dos Operários Tra-
balhadores Portuários, Robson Apoli-
nário, diz que no governo de Dilma
Rousseff, o movimento sindical não
avançou como pretendia, porque a go-
vernante não teve o mesmo olhar que
seu antecessor. Por esta razão os traba-
lhadores não têm muito o que come-
morar. O movimento sindical sobrevi-
ve pela própria luta, pois no momento
em que acredita que o governo lhe pro-
porcionará alguma melhoria, logo em
seguida descobre que está enganado.

Referindo-se à
luta dos portuários
brasileiros para não
serem totalmente
prejudicados pela
MP (Medida Provi-
sória) 595, novo
marco regulador dos
portos, ele diz “O
governo jogou pesa-
do. O capital nacio-
nal e estrangeiro tem
uma influência mui-

to grande junto ao governo federal, ra-
zão pela qual a MP 595 foi elaborada
sem a participação dos portuários. Se
hoje, a medida inclui emendas indica-
das pelos trabalhadores, deve-se a duas
ações dos portuários, a tomada do na-
vio Zhen Hua, de bandeira chinesa atra-
cado no porto de Santos e a greve de 6
horas nos portos nacionais, chamando
a atenção e provocando impacto no
campo econômico, situações nada in-
teressantes para o governo. Que não se
iludam os trabalhadores, não há gover-
no bom para nós, que só temos como
responder através de união e de lutas”.

Fiscalização - “A comemoração
do 1º de maio aos poucos vai se trans-
formando”, diz Macaé Marcos Braz
de Oliveira, presidente do Sindicato
dos Trabalhadores na Construção
Civil, Montagem e Manutenção In-
dustrial de Santos e região.

“Há 5 dias em manifestação na

Manifestações de trabalhadores explodem em todo o País

capital paulista denunciamos a falta
de fiscais do Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE) que mantém ape-
nas 18 auditores fiscais para atender
os 25 municípios da Baixada Santista
e Litoral. Isso já revela a precarieda-
de da fiscalização tornando a situa-
ção dos trabalhadores da região, es-
pecialmente da construção civil, mais
vulnerável. O Ministério não tem da-
dos sobre  o número de acidentes e na
nossa categoria eles são muitos, des-
de  os fatais, aos que causam mutila-
ção. Por isso, só podemos pensar em
preservar a vida e o emprego”.

Integração - Francisco Erivan
Pereira, presidente do  Sintrammar -
Sindicato dos Trabalhadores na Mo-
vimentação de Mercadorias em Ge-
ral e dos Arrumadores, explica que a
maior dificuldade dos movimentado-
res e arrumadores é o reconhecimen-
to da importância da categoria pelas
demais. Por esta razão, foi progra-
mada para este 1º de Maio a posse
da diretoria da Associação Despor-
tiva e Cultural dos Trabalhadores na
Movimentação de Mercadorias, que
tem como presidente José Carlos de
Souza, o “Barba”. O 1º de Maio fes-
tivo do Sintrammar começa às 8h30,
no campo do Bandeirantes  (Saboó),
com várias partidas de futebol, pos-
se e terminará à tarde, com uma pei-
xada na brasa. Mais detalhes no site
www.jornalespacoaberto.com

Arquivo EA

Fotos: Paulo Passos

Rodnei Oliveira da Silva

Robson Apolinário

Macaé Marcos de Oliveira

Francisco Erivan
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Sindicato dos Professores sob nova presidência

Ildefonso Paz Dias - Fale-
ceu na tarde 16/04, vítima de
insuficiência respiratória. Ele
que foi um dos mais  antigos
sindicalistas em atividade na
região, esteve presente nos
momentos decisivos da orga-
nização política e sindical da
categoria, tendo participado
ativamente da fundação da Fe-
deração dos Professores do
Estado de São Paulo (Fepesp) e
da Confederação dos Trabalhadores em Estabe-
lecimentos de Ensino (Contee). Defensor intran-

Desde o último dia 22, o Sindi-
cato dos Professores de Santos
está sob nova presidência. A pro-
fessora aposentada Maricir Fialho
Macedo Almeida é a nova presi-
dente.

Com o falecimento do profes-
sor Ildefonso Paz Dias, no último
dia 16, Maricir que ocupava o car-
go de vide-presidente na direto-
ria, assumiu a presidência.

Professora  aposentada, Maricir
Fialho, sócia do sindicato desde
1982 e na composição da diretoria
há 25 anos, diz que dará continuida-
de ao trabalho desenvolvido há mais
de duas décadas por Ildefonso.

Faltando oito meses para ter-
minar esta gestão, a presidente
disse que a nova função dentro

do sindicato não promoverá mu-
dancas significativas  em sua vida.
“As mudanças serão poucas por-
que há muito tempo participo da
vida sindical, tendo como líder o
professor Ildefonso que além de
tudo era um grande amigo e que
deixa muitas saudades.

Professora de Língua Portu-
guesa, e Inglês, Maricir conheceu
seu antecessor  na presidência do
sindicato, quando foi lecionar no
antigo Colégio Tarquínio Silva,
onde Ildefonso era professor de
Língua Portuguesa .

Ela avisa aos associados que
as atividades no SinproSantos têm
continuidade e “Espero honrar o
restante deste mandato em home-
nagem ao Professor Ildefonso.

Maricir assumiu a presidência do Sindicato dos Professores

As tradicionais bandas marci-
ais formadas nas escolas sempre
foram motivos de elogios, especi-
almente pelos conceitos de disci-
plina, cidadania, trabalho em equi-
pe, e especialmente de responsa-
bilidade. Em passado recente era
comum a formação desse grupo
nas escolas estaduais e municipais.
Hoje, infelizmente, a prática não é
tão usual. Por esta razão, o anún-
cio de que começaram os ensaios
da Banda Marcial da Seduc (Secre-
taria de Educação de Santos), nos
enche de boas expectativas.

As inscrições para o vestibulinho
da Escola Técnica (ETEC) de Itanha-
ém para o 2º semestre deste ano já es-
tão abertas e seguem até o dia 16 de
maio. Os interessados em um dos cur-
sos oferecidos pela instituição terão que
se inscrever no processo seletivo pela
internet, no site www.vestibulinho
etec.com.br e pagar uma taxa no va-
lor de R$ 25,00. São 120 vagas, divi-
didas entre os cursos técnicos de In-
formática para Internet, Administra-

sigente dos professores, mes-
mo adoentado, Ildefonso parti-
cipou até o último momento da
reestruturação do Sinpro San-
tos nos últimos dois anos. Sua
última participação no Sindica-
to foi no dia 6 deste mês (abril),
na assembleia de prestação de
contas  da entidade. No site
www.jornalespacoaberto.com
mais informações sobre o sindi-
calista que notabilizou-se  pela

defesa  dos direitos da categoria que representou
por mais de duas décadas.

Fotos: Arquivo/EA e Divulgação

ETEC de Itanhaém
ção e Meio Ambiente. O candidato
que não possui computador em casa
poderá utilizar a internet da Escola
Técnica para efetuar a inscrição.

A divulgação do local da prova será
publicada no dia 10 de junho no site da
ETEC e também fixada na unidade. A
data das provas está confirmada para
16 de junho. A ETEC de Itanhaém fica
na Av. José Batista Campos, 1.431, no
Jardim Anchieta e atende pelos telefo-
nes: (13) 3427-1601 e (13) 3426-4926.

Santos se prepara para ver a banda passar
Cerca de 80 alunos de nove

escolas municipais reúnem-se aos
sábados, das 10h às 12h, no Cais
Vila Mathias (Av. Rangel Pestana,
184, Vila Mathias) para ensaiar
dentro do Projeto “Pra Ver a Ban-
da Tocar” (coordenado por Rena-
ta Spinelli), desenvolvido há oito
anos para alunos do ensino fun-
damental de 20 escolas municipais,
dentro do programa Escola Total.

A Banda Marcial da Seduc é for-
mada por alunos e monitores e fará
apresentações em eventos onde re-
presentará a prefeitura e a cidade.Alunos e monitores de nove escolas municipais  ensaiam para que a população veja a banda tocar e passar

Divulgação
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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 último dia 19 (abril) às
19h03, entramos com o sol no
signo de Touro, segundo signo
do zodíaco, e no mês das “Mari-
as”, regido pelo planeta Vênus.

Touro, é signo que tem uma
ambição: a de que o deixem sos-
segado onde está. Como em ge-

ral o taurino está sempre bem ins-
talado, cercado de belos móveis,
boa comida e bebida de primeira,
não há porque estranhar sua ten-
dência ao imobilismo.

Ninguém pratica o velho dita-
do “mais vale um pássaro na mão
que dois voando” melhor que ele.
Enquanto o ariano se entedia se

não está correndo atrás de uma
causa, o taurino prefere esperar.
Ele se desespera se tiver que alte-
rar sua velha e boa rotina.

Sob a regência do planeta Vê-
nus, um planeta que traz prazer e
que tem sua energia trabalhada
todos os dias, evidencia que os
nascidos sob o  signo de Touro

Todas nas bancas à sua espera e na Redação por cortesia da Dimare SA

nesta fase, estará influenciado por
uma vida simples e clara.

A sensualidade, o toque, o chei-
ro, estão presente na energia de
Touro, enquanto tiverem  a cora-
gem e muitas vezes a agressivida-
de de Áries. Agora, vive um tem-
po para sentir cada detalhe da vida.

Como seu elemento é a terra e

as cores são verdes e azuis, de-
vem aproveitar para estar mais
em contato com a natureza, ca-
minhar e tomar cautela com a gar-
ganta. Assim,  gargarejos com
água e limão são ótimos para co-
locá-los em forma

Viva Vênus e a natureza sen-
sual de Touro que deve dançar,
amar e ter a segurança de que
vale a pena viver.

Nas Bancas

Gastronomia

Itanhaém - Para mostrar que o
município  tem muito mais que os
26 km de praias e uma agricultura
forte, a Prefeitura de Itanhaém vai
lançar o livro de receita dos agri-
cultores. Receitas como bolo feito
com o coquinho da palmeira, vina-
grete de palmito, bolo de mandio-
ca, torta de bananas e de palmito
com camarão fazem da parte da
publicação que será distribuída gra-
tuitamente à população. Ao todo,
dez agricultores participam do livro.

O objetivo, além de mostrar o
outro lado de Itanhaém é divulgar
a Feira da Agricultura Familiar que
acontece todos os sábados, das
8h30 às 16h, no estacionamento do
Paço Municipal (Av. Washington
Luiz, 75, no Centro), numa uma par-
ceria da Prefeitura e do Ministério
do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome, do Governo Federal.

Bolo feito com coquinho,
receita da agricultora Kátia

Unten Sasahara

Música

Divulgação

Nos próximos dias 10, 11 e 12
de maio, o ex-beatle Paul McCart-
ney será homenageado na chope-
ria do Sesc Pompéia (São Paulo), e
a roqueira Pitty é a convidada es-
pecial do evento.

Depois de homenagear Geor-
ge Harrison e John Lennon, um
grupo de músicos, organizados
por Zé Antonio Algodoal, interpre-
tam as grandes canções de Sir
Paul McCartney, com a participa-
ção da cantora Pitty.

Além de Pitty, os vocalistas
Hélio Flanders (Vanguart), Mauro
Motoki (Ludov), Blubell, Léo Ca-
valcanti e Juliana R darão voz às
canções da autoria de Paul grava-
das pelos Beatles, além de suces-
sos dos Wings (grupo formado
por Paul, após sair do quarteto de
Liverpool) e também de sua car-
reira solo. “Eleanor Rigby”, “Hey
Jude”, “Band on the Run”, “Hel-
ter Skelter” e “Maybe I’m Ama-
zed” fazem parte do setlist.

A banda é formada por Zé An-
tonio Algodoal (guitarra, violão e
ukulele), Daniel Nakamura (guitar-
ra e violão), Osvaldo Fagnani (bai-
xo), Fabio Pinc (teclados), Azael
Rodrigues (bateria) e o quarteto

Músicos homenageiam Paul McCartney

Pitty é a convidada especial do Sesc para a homenagem a
Paul McCartney, que está no Brasil

Fotos: Divulgação

de cordas com Mario Manga (ce-
llo), Fabio Tagliaferri (viola), Alex
Braga (violino) e Otavio Teco (vi-
olino).

Nos dias 10 e 11 (apresenta-
ções às 21h30) é proibida a entra-
da de menores de 18 anos, devido
à venda de bebida alcoólica. Já no
domingo (início às 18h30), a en-
trada é livre com recomendação
para maiores de 12 anos. Ingres-
sos, R$ 6,00 (comerciários),  R$
12,00 (usuário matriculado no
SESC e dependentes, pessoas com
mais  de 60 anos, estudantes e pro-
fessores da rede pública de ensi-

no) e R$ 24,00 (inteira) em toda rede
de ingresso Sesc, a partir desta
terça-feira (30) as 14h. O Sesc Pom-

péia fica na Rua Clélia, 93, no bair-
ro Pompéia – São Paulo. Tel: 11
3871-7700).

Neste ano, os mais diferentes pal-
cos santistas receberão o Balé da Cida-
de de Santos que preparou uma agenda
repleta de atrações para exibição em
vários pontos, inclusive na areia da
praia.

A programação de maio começa
no dia 5, a partir do meio-dia no Jar-
dim Botânico Chico Mendes (Rua João
Fracarolli, s/nº, Bom Retiro). No dia
11,se apresenta no Instituto Arte no
Dique (Av. Brigadeiro Faria Lima, 1349,

Balé da Cidade de Santos no jardim
Rádio Clube); dias 25 e 26, as apresen-
tações acontecem dentro da programa-
ção da Virada Cultural Paulista, com
intervenções em diversos pontos da Ci-
dade; dia 28, no Teatro Municipal Braz
Cubas (Av. Sen. Pinheiro Machado, 48,
Vila Mathias), e no dia 31, o palco será
a Praça Mauá, no Centro Histórico.

A partir desta terça-feira (30),a
agendacompleta de 2013 está disponí-
vel no site www.santos.sp.gov.br/
agendacultural
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Adriana Peixoto canta Cauby
Show/homenagem

As canções eternizadas na voz marcante, única e inconfundível
de Cauby Peixoto, podem ser  conferidas neste dia 10 de maio,
às 21h, no Teatro Guarany em Santos, no show “Cauby  na voz

de Adriana Peixoto”.
Sobrinha de Cauby, a cantora, definida por ele, como a voz da nova

geração da Família Peixoto, brindará os santistas com os grandes su-
cessos do tio. Oferecendo uma nova roupagem ao repertório que tor-
nou Cauby, um dos maiores intérpretes da música brasileira, Adriana
Peixoto se entrega à emoção, para literalmente, inebriar o público, des-
de os primeiros acordes até a antológica “Conceição”.

O Espaço Aberto (EA) entrevistou a cantora carioca que tem a musi-
calidade no sangue. Filha do pistonista Arakem Peixoto, sobrinha do
pianista Moacyr Peixoto e da voz Cauby Peixoto, prima do sambista
Ciro Monteiro, não poderia ser diferente: dona de uma  bela voz , com a
qual parece brincar, Adriana se apresenta em Santos pela segunda vez
e já pensa em lançar aqui, seu novo CD “Singular” produzido por Guto
Cavalcante.  Ela falou da carreira, das comparações inevitáveis e da
emoção de cantar com o tio famoso.

EA - Adriana, quando descobriu
sua vocação para a música?

Adriana - Minha mãe sempre
conta que quando eu tinha uns cinco
anos me trancava no quarto, ligava o
som e dublava todos os cantores ou
cantoras, Daniela Mercury, Zizi Pos-
si, Marina Lima, Rita Lee. Usava a
enceradeira como pedestal e microfo-
ne e mamãe ficava só espiando pelo
buraco da fechadura. Papai sempre
chegava em casa com discos novos,
ouvia comigo, comentava a parte ins-
trumental. Se tinha cantor, falava so-
bre a técnica vocal. Minha mãe e meu
pai sempre me incentivaram com a mú-
sica. E uma coisa que nunca esqueci
que tanto papai como tio Cauby sem-
pre falaram foi: “Respeite os ouvin-
tes. Você tem que ser afinada, não pode
cantar de qualquer jeito”. Foi uma gran-
de lição.

EA - Quando começou a cantar
fora do quarto?

Fotos: Divulgação

Adriana - Comecei a cantar com
uns 17 anos. Saía com os amigos e ia
pro Bexiga. Aí comecei a dar canjas.
Um dia percebi que as minhas canjas
eram fixas e que eu era a atração da
casa. Podia virar profissional.

EA - O peso de pertencer a uma
família musical de sucesso, espe-
cialmente pela referência e reve-
rência a seu tio Cauby Peixoto, em
algum momento a pressionou?

Adriana - As comparações são
inevitáveis – para mim e para ou-
tros. Foi assim com Maria Rita, Di-
ogo Nogueira, Simoninha. Sempre
vai ser assim. Mas eu, sinceramen-
te, não penso nisso. Penso que te-
nho que cantar, com qualidade com
amor e respeito. Esta é a minha vida,
é o que eu sei fazer. Não tenho que
provar nada, apenas cantar, e bem,
sempre respeitando o público.
 Quanto ao tio Cauby, ser sobrinha
dele é um privilégio. Tive a possibi-

lidade de conhecer e conviver com o
ídolo e com a pessoa Cauby, que é
maravilhosa.

EA - Como escolheu repertório
para o show em Santos?

Adriana - São tantos sucessos que
vou cantar... Escolhi as mais conheci-
das, para falar a verdade precisaria de
muitas horas de show para cantar to-
dos os sucessos Cauby.

EA - Já cantou com ele? O que?
Adriana - É sempre uma emoção

muito grande cantar com ele. Foi um
encontro muito bonito e muito signi-
ficativo para mim. Foi na gravação do
meu primeiro CD. Cantamos “Altos
e Baixos” de Sueli Costa e Aldir Blanc.
Tio Cauby é um artista muito crítico,
tenho certeza de que se de acordo com
os padrões super-rígidos dele – mes-
mo sendo sobrinha e afilhada, não
conseguisse acompanhá-lo, ele não
teria gravado comigo. Então, ele tam-
bém percebeu que este era o meu

momento. Já
fiz  participa-
ções em show
dele e  le nos
meus. Canta-
mos  juntos,
“Bastidores”,
e “Conceição”
que  não pode
faltar.

EA - Como será o show em San-
tos?

Adriana - Para interpretar tio
Cauby, desculpe é o hábito. Para in-
terpretar Cauby Peixoto eu me ba-
seio na entrega, na interpretação, no
sentimento, mesmo. Sou intérprete,
essa é a maneira que sempre traba-
lho, tem que ter verdade ao cantar.
Essa é a palavra, ENTREGA de Cor-
po a Alma.

Adriana Peixoto disse que está fe-
liz por retornar à Santos onde tem
muitos amigos.

O arranjador deste show é o Ma-
estro Hanilton Messias que tocou com
Cauby nos Cds “Cauby canta Sina-
tra” e “Cauby Canta Roberto”; os
músicos: Fábio Porpeta (bateria, Mi-
chel Lima (piano), Felipe Alves (bai-
xo) e o guitarrista Paulo Ribeiro.

Ingressos: R$ 50,00 e R$ 25,00,
a partir do dia 2 de maio, na bilheteria
do teatro (Praça dos Andradas, 100,
Centro Histórico de Santos.

Apoio - Porto Bello Shop Santos/
Guarujá, Central de Fretes Transpor-
tes e Turismo, Realejo Livros e Edi-
ções, e Bodegaia – Unidade Centro.

Adriana Peixoto se
apresenta em Santos

em homenagem ao tio
Cauby Peixoto

Prefeito de Itanhaém, Marco Aurélio Gomes nas comemorações
dos 481 anos da cidade

Divulgação Ronaldo Andrade

Entusiasmada com mais um desafio, Marinilza Monteiro
(na foto com o marido Eustázio Pereira, vice-prefeito de Santos),

eleita presidente do Rotary Boqueirão para o ano rotário
014/2015

          Está chegando maratona cultural com 24 horas de muita música e outras artes. Trata-se da Virada
Cultural Paulista que será realizada nos dias 25 e 26 de maio, na Praça Mauá. Já estão confirmados: Jair
Rodrigues, Arnaldo Antunes e Zalon Thompson (da Inglaterra), que foi backing vocal da cantora Amy
Whinehouse.

      Neste sábado (4 de
maio), das 16h às 19h30, acontece
no Instituto Histórico e Geográfi-
co de Santos, a Festa dos Imigran-
tes, com muita dança, exposições
e homenagens. O Instituto fica na
Av. Conselheiro Nébias, 689, no
Boqueirão.

      Entidades assistenci-
ais de Santos se preparam para
apresentar o melhor de sua culi-
nária na Festa Inverno 2013 que
será realizada durante um mês, a
partir de 28 de junho na Arena
Santos (Av. Rangel Pestana, 184).
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* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

Carlos Pinto

Do Carranca ao Bar do Torto
Santos sempre foi uma cidade pródiga na

formação de artistas, sejam de teatro, dança,
música ou artes visuais. Daqui saíram gran-
des artistas, uns que aqui nasceram e outros
que para cá vieram, crianças, e se formaram
como Serafim Gonzalez, Cacilda Becker, Clei-
de Yáconis, para citar apenas três. No bairro
do Boqueirão, mais especificamente no Edifí-
cio São Domingos, formou-se uma leva de
grandes músicos, impulsionados pelas pre-
senças de Johnny Alf e Toquinho.

Ali brotaram os talentos de Cancelo e
Roberto Sion, entre outros. E essa formação
de músicos de alta qualidade nos trouxe na
sequência Julinho Bittencourt, Biela, Medu-
sa, Mauro Hector, Arismar do Espírito Santo,
José Simoniam, entre tantos. Vários deles
ganharam o mundo e estão trabalhando em
países da Europa e nos Estados Unidos. Com-
positores da estirpe de Renato Teixeira e Lú-
cio Cardim desfilaram seus talentos, ainda
jovens, em bares e casas noturnas da cidade.

Fui frequentador assíduo do Carranca, um
bar que existia na Av. Epitácio Pessoa, onde
conheci o Julinho Bittencourt e outros artis-
tas da noite que ali iniciaram suas carreiras. E
de bar em bar, Santos sempre pontificou na
produção de músicos de muita qualidade.
Quando o Carranca fechou, veio o Bar do Tor-
to, e ali houve uma continuidade nesse traba-
lho de renovação musical.

Hoje, a cidade vive a síndrome de Santa
Maria. Não que tenha que se descurar sobre
os itens de segurança, mas nem tanto ao mar
e nem tanto a terra. O que hoje ocorre na cida-
de é um fechamento do mercado de trabalho
dos nossos músicos, um mercado que levou
anos em formação, logo após o fechamento
das casas noturnas da boca do cais.

Qualquer problema é motivo para fechar
um teatro, um bar, uma casa noturna. Não há
meio termo, falta bom senso e diálogo. Se o
Torto não tem o AVCB, culpa cabe ao síndico
do edifício onde está instalado, mas é preferí-
vel fechar o Torto,que exigir do síndico que
cumpra suas obrigações.

E assim a cidade vai empobrecendo cul-
turalmente, perdendo vagas no mercado de
trabalho, por absoluta falta de diálogo por
parte das autoridades constituídas. Mas se é
para fechar tudo que está errado, então co-
mecemos por prédios públicos que não tem
esse alvará dos Bombeiros.

Garanto que a cidade fecha para balanço,
porque até hospitais correm o risco desse fe-
chamento, sem falar no prédio da própria Prefei-
tura. Mas oremos aos santos para que o bom
senso prevaleça, e que o Bar do Torto volte
brevemente às atividades que o consagraram
como um dos templos da música em Santos.

“Sem educação a criminalidade
só vai aumentar”

Criminalista Vicente Cascione afirma que a deterioração do ensino contribui
para o crescimento da criminalidade

Divulgação

Aescalada da violência
no País é assustadora.
O requinte de cruelda-

de dos criminosos é mais que
uma demonstração de sadis-
mo, beira as raias da insanida-
de, e a sociedade refém da mar-
ginalidade, aos poucos come-
ça a se unir para pedir provi-
dências às autoridades porque
está ávida por paz.

Nos últimos anos cresceu
o número de crimes com a par-
ticipação de menores que sa-
bem da inimputabilidade garan-
tida pela Constituição e que
independente do delito come-
tido, receberá no máximo, me-
dida sócioeducativa e que per-
manecerá numa Fundação, no
máximo por até três anos, de
onde sairá de “ficha limpa”.

A situação chegou ao limite
com a facilitação da deteriora-
ção do nível de ensino, com a
desigualdade social, falta de
polícia, tratamento penal frouxo
e naturalmente, a desestrutura
familiar, entre outros fatores.

O advogado Vicente Fer-
nandes Cascione, decano da
Faculdade de Direito da Uni-
Santos se diz cético quanto ao
estanque desse estado de vio-
lência e com tristeza, acredita 
que tende a piorar.

Guerra civil - “Estamos vi-
vendo uma guerra civil porque
o contingente de pessoas des-
regradas que não tiveram pre-
paro, educação e orientação
familiar, tende a aumentar.  Em
1973 eu dizia em sala de aula 
que o País ia chegar ao estado
de criminalidade bravo, um fa-
roeste. Me chamavam de apo-
calíptico. Infelizmente não es-
tava errado”.

Cascione, com vivência de
décadas como professor, não
tem dúvida em afirmar que a
deterioração do nível de ensi-
no no País, contribuiu, e muito,
para a violência que aflige a
quase todos e faz uma retros-
pectiva até  a primeira década
dos anos sessenta (1960).

“O histórico dessa violên-
cia que explode no País come-
çou com a deterioração do ní-
vel de ensino, com a Revolu-

ção de 1964, quando houve
uma facilitação no ensino, um
deixar a escolaridade acontecer
sem muitas expectativas. O
crescimento da desigualdade
social, a migração de milhões
de pessoas fugindo da miséria
e se deparando com outra (fal-
ta de emprego, de moradia, de
oportunidades). Depois veio o
desmantelamento das famílias,
sem limite aos
filhos e não dá
para pensar em
adultos exem-
plares, se
quando crian-
ças tiveram
uma trajetória
sem parâme-
tros”.

Idade pe-
nal – A violên-
cia é tanta e
envolve tantas crianças e ado-
lescentes que o governador de
São Paulo, Geraldo Alckmin,
propôs o aumento da medida
socioeducativa de três para
oito anos, sem alterar a meno-
ridade penal.

O advogado que em 1987
foi assessor da Comissão de
Sistematização da Assembleia
Nacional Constituinte, diz que
o Estado não pode reduzir a
menoridade penasl.

“Não dá para reduzir a ida-
de penal porque se trata de uma
cláusula pétrea da Constituição
(pétrea no sentido de imutável).

Além disso, essa redução não
vai diminuir a participação de
menores em delitos. Simples-
mente eles começarão a ser
usados mais cedo, aos 14, aos
12 anos. E aí vamos fazer o que?
Continuar reduzindo, numa
queda de braços com os crimi-
nosos? Se isso acontecer, as
fundações de abrigo a meno-
res passarão a funcionar com

berçários. É
preciso dar ao
menor o trata-
mento que ele
pode receber.
Ou seja, o mes-
mo  tempo de
pena do adulto
de acordo com
o delito. Como
ele só pode
permanecer in-
terno  até os 18

anos,  ainda sai com vanta-
gem”.

Ex-deputado federal, Cas-
cione diz que apresentou pro-
jeto de alteração da penalida-
de a menores, igualando-a a de
adultos, mas apesar das audi-
ências públicas a proposta foi
engavetada. “Não há estudo ci-
entífico que explique por que a
internação de menores infrato-
res não ultrapassa 3 anos. É pre-
ciso rever essas internações,
pois não basta tirar o menor
infrator das ruas e confiná-lo 
com outros na mesma situa-
ção, desprovidos de censo

ético e sem freio proibitório”.
Segundo Cascione, um in-

divíduo que não teve educa-
ção de escola e que não rece-
be valores morais e éticos,
princípios básicos de respei-
to, ateia fogo em uma pessoa
sem inibição e posterior remor-
so. “No meio da marginália se
ele for menor, ‘cresce’ e para
manter o status se torna cada
dia mais perverso”.

Educação - “Não canso de
repetir, sem educação a crimi-
nalidade só vai aumentar. Está
faltando o básico: Educação,
com um agravante, os gover-
nos fazem vistas grossas à
possibilidade de utilizar meios
eficazes de orientação, como o
são a TV e a internet. Esses
meios poderiam ter em sua pro-
gramação, espaço para infor-
mação seguida de debate. O
que se vê é um “boa noite” ao
final de um telejornal seguido
de programas totalmente vol-
tados à  alienação.

Cascione foi defensor do
Coronel da PM Ubiratan Gui-
marães (morto em 2006) que
comandou a operação que fi-
cou conhecida como o “Mas-
sacre do Carandiru” e resultou
na morte de 111 presos em 1992.
Ubiratan chegou a ser conde-
nado a 632 anos de prisão pelo
massacre, mas acabou sendo
absolvido pelo Tribunal de
Justiça em um segundo julga-
mento.

“É preciso dar ao
menor o tratamento que

ele pode receber,  ou
seja, o mesmo  tempo de

pena do adulto de
acordo com o delito.

Como ele só pode
permanecer interno  até

os 18 anos, ainda sai
com vantagem”.


