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O Grito vai voltar às ruas
A luta por melhorias no transporte

O Passe Livre Unificado voltará às manifestações de rua por
transporte urbano de qualidade, especialmente em Santos, onde
a Prefeitura não promoveu a redução da tarifa, considerada uma
das mais caras de São Paulo. Última Página
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Marco Aurélio/PMSV

São Vicente
O prefeito Luis Cláudio Bili

(PP) entregou na manhã desta
quarta-feira (25), as chaves de
novas moradias para 120 famí-
lias do México 70, no Conjunto
Habitacional Rio Branco, na
Área Continental. As primeiras
80 unidades desse conjunto fo-
ram entregues em junho e fal-
tam ainda, 400 unidades em fase
de construção com recursos do
PAC- Programa de Aceleração
do Crescimento e contrapartida
do município.

Vicente de Carvalho:

Professores em Brasília:
Estados se negam a
pagar salário básico
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Porque é Primavera!

Emancipação do Distrito
só depende do Senado
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OPINIÃO

* Braz Antunes Mattos Neto - Cirur-
gião Dentista, Mestre em Ortodontia,
presidente da Associação dos Cirur-
giões Dentistas da Baixada Santista
(ACDbs-Regional APCD), ambienta-
lista e ex-Vereador em Santos (2005-
2012).

Mobilidade passa pelos bicicletários
* Braz Antunes Mattos Neto

EDITORIAL

Dilma denuncia
Estados Unidos

A presidente Dilma Rousseff  no discurso
de abertura da 68ª Asssembleia Geral das Na-
ções Unidas, em Nova York, criticou as ações
de espionagem dos Estado Unidos, consideran-
do que esta prática fere  o direito internacional.
De forma assertiva, a presidente expôs para as
nações, a prática norteamericana  de bisbilho-
tar, inclusive, as nações amigas.

No discurso, ao lembrar que lutou na ju-
ventude contra a ditadura mili-
tar, a presidente afirmou que vai
defender “de modo intransigen-
te” o direito à privacidade dos
indivíduos, afinal, não apenas seus atos, de
assessores e a estatal Petrobrás, foram inter-
ceptados. Outros cidadãos, não se sabe quem
e quantos, também tiveram seus dados pes-
soais investigados.

Diante das delegações de mais de 190
países, inclusive dos Estados Unidos, a presi-
dente Dilma falou com propriedade em defe-
sa da soberania brasileira, calando Barack

Obama, um dos homens mais poderosos do
mundo.

É esse poder que confere a Obama a re-
ferência de um dos mais poderosos do mun-
do que pode transformar um episódio aparen-
temente inofensivo e de interesse social em
caminho tortuoso e sem volta nas relações
internacionais. Não que a espionagem larga-
mente praticada pelos Estados Unidos, inclu-

sive no Brasil, dê margem a um
confronto além das palavras,
mas pode criar situação por
demais embaraçosa. Guarda-

das as devidas proporções há que se pensar
seriamente sobre o acordo do Brasil com pa-
íses estrangeiros, vizinhos nossos, sobre a con-
tratação de médicos estrangeiros, como fun-
cionários de governos amigos (cubano, vene-
zuelano, colombiano e outros) em terras bra-
sileiras. Esta ação “humanitária”, aparente-
mente inocente e voltada aos social, também
foi interceptada.

A discussão na Baixada San-
tista atualmente é pela mobilida-
de. Afinal, é a mobilidade urba-
na que constrói uma região me-
tropolitana. Fala-se em VLT, tú-
nel pra cá, túnel pra lá, viaduto,
ponte, rodovia... mas a única
saída que a população tem en-
contrado para vir do Litoral Sul
e Norte para a região central da
Baixada é o sistema cicloviário
composto pelas ciclovias, ciclo-
faixas, e outros espaços de in-
centivo ao uso de bicicletas.

A bicicleta hoje é um modo
de transporte e qualidade de vida.
A pessoa que pedala pratica um
exercício, prima pela sua quali-
dade de vida e, muitas vezes,
chega aos locais com mais ve-
locidade de quem opta por car-
ro ou mesmo o sistema público
de transporte coletivo, ainda de
péssima qualidade.

Como profissional da Saúde,
sou um incentivador do uso das

bicicletas. Como ambientalista
então, nem se fala, já que os au-
tomóveis só andam despejando
poluentes em nosso habitat.

Recentemente a Imprensa
denunciou a reclamação de ci-
clistas sobre a falta de vagas para
estacionar bicicletas pela Cida-
de, um problema que já prevía-
mos há anos, e sempre debate-
mos com o Poder Público mu-
nicipal na Comissão Especial de
Vereadores que tratava dos bici-
cletários e paraciclos. Por que
pouco foi feito?

Sendo assim, como Verea-
dor de 2005 a 2012, apresen-
tei diversos projetos de incen-
tivo ao uso da bicicleta como
meio de transporte de passa-
geiros. Também sou autor da
Lei que estabelece que os equi-
pamentos públicos culturais,
educacionais, de lazer ou de
saúde, além dos parques, pra-
ças, Estação Rodoviária, Ter-
minal do Valongo, estação das
barcas, balsas e catraias, pos-

tos de salvamento, Paço Mu-
nicipal e Câmara Municipal
devem ser dotados de estacio-
namento de bicicletas.

A lei também prevê que o Po-
der Público incentive a instala-
ção dos bicicletários em própri-
os particulares, como shoppin-
gs centers, supermercados, es-
tabelecimentos de ensino e pra-
ças esportivas.

Já passou da hora de se fa-
zer cumprir a lei que determina
a ampliação das vagas para bici-
cletas. É uma forma de diminuir
os carros nas ruas, incentivar o
exercício físico, prevenir pro-
blemas de Saúde e com tudo
isso criarmos uma Cidade mais
saudável, com o meio ambiente
preservado e mais feliz.

Sem teto I -  Com certeza é tem-
porária a condição de sem teto
político do ex-prefeito de San-
tos, João Paulo Tavares Papa. No
dia 20 de setembro ele deixou o
PMDB, onde ingressou na dé-
cada de 1970, pelas mãos do ex-
prefeito Oswaldo Justo, faleci-
do em 2003.
Sem teto II – Por muito pou-
co tempo, Papa, atual diretor
de Tecnologia, Empreendimen-
tos e Meio Ambiente da Sabesp,
ficará sem teto e ao que tudo
indica vai para os braços dos
socialistas do PSB, levado pe-
las mãos do deputado federal
Márcio França.
Apostas - Tem gente apostan-
do nos nomes que seguirão
Papa para nova sigla. Na lista,
pessoas que até ontem batiam
no peito alardeando seu amor
pelo PMDB.
Audiência I – A Câmara de
Praia Grande (Praça Vereador
Vital Muniz, nº 1, Boqueirão),
realiza nesta sexta-feira (27), às
15h, audiência pública, ocasião
em que técnicos do Planeja-
mento Orçamentário da Prefei-
tura fazem demonstração do
cumprimento de metas fiscais
do período de maio a agosto
deste ano.
Audiência II – Em 9 de outu-
bro, a Câmara de Santos reali-
za audiência pública para deba-
ter o avanço da maré na Ponta
da Praia e tentar mostrar que

não depende somente das au-
toridades municipais, mas sim
dos governos Federal e Esta-
dual, esforços para que a Ci-
dade não sofra mais danos. O
evento acontece às 19h, na
sede da Câmara na Praça Te-
nente Mauro Batista de Miran-
da, 01, na Vila Nova.
Dengue - O vereador santista
Cacá Teixeira (PSDB), que
saber da Prefeitura quais as
medidas de prevenção à den-
gue e quais as ações estão sen-
do realizadas e que tipo de
apoio está sendo pleiteado jun-
to aos Governos do Estado e
Federal, para que se evite uma
epidemia como a registrada no
ano passado.
Polícia - O tenente-coronel
Antônio Carlos Biazotto Filho
é o novo comandante da Polí-
cia Militar em Praia Grande e
um de seus desafios é promo-
ver a proximidade entre a po-
pulação, a Administração Pú-
blica e a Corporação.
Ambulâncias - Neste sábado
(28), às 15h, no Centro Histó-
rico de Itanhaém, a entrega de
quatro novas ambulâncias para
o Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (SAMU).
Condesb - A próxima reunião
da Câmara Temática do Con-
selho de Desenvolvimento da
Baixada Santista – Condesb,
está marcada para 2 de outu-
bro em Bertioga.

PMDB aposta em Paulo Skaf
Com o pré-lançamento da candidatura do empresário Pau-

lo Skaf ao Governo de São Paulo, nas eleições do ano que
vem, o PMDB aposta no fortalecimento do partido. Essa dis-
posição foi manifestada dia 24 último, quando caciques do
partido, como o ex-ministro da Agricultura e ex-presidente da
Codesp, Wagner Rossi e seu filho, o deputado estadual Baleia
Rossi, presidente da Executiva paulista do PMDB se reuniram
na Capital para recepcionar novos filiados e incentivar a mili-
tância pela reconquista do Palácio dos Bandeirantes. Skaf é
apontado com 19% das intenções de votos nas pesquisas,
contra 34% pela reeleição de Alckmin. De Santos, compare-
ceu o vereador Antonio Carlos Banha Joaquim que, apesar da
insistência dos caciques do partido, declinou da candidatura à
Assembléia Legislativa, mas empenhou seu compromisso em
contribuir para que Paulo Skaf chegue ao governo e que o
PMDB forme uma bancada forte, nos legislativos Federal e
Estadual.
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Guarujá

Vereador Banha
Site: http://banha.com.br   E-mail: banha@banha.com.br
Blog: http://blogdobanha.blogspot.com.br
Facebook: http://fb.com/VereadorBanhaII

O vereador Antônio Carlos
Banha Joaquim ingressou com
representação no Ministério Pú-
blico Estadual (MPE), pleitean-
do a adoção de providências nas
esferas civil e criminal contra o
Banco Itaú, em razão da morte
do aposentado Luiz Carlos Sch-
nider, de 68 anos. O homem mor-
reu em razão de ter sido atingido
por um poste de ferro que os-
tentava um totem de propagan-
da do banco, na Av. Ana Costa,
com Rua Galeão Carvalhal, no
Gonzaga, na manhã do dia 4 de
setembro próximo passado.

Na mesma representação
pede providências também con-
tra a Administração Pública Mu-
nicipal que só se manifestou so-
bre os fatos após o evento que
tirou a vida do aposentado. Se-
gundo o vereador, a Prefeitura,
que cobra pela afixação de pla-
cas para exploração de propa-
ganda em vias pública, “ao que

consta não agiu com a necessá-
ria e esperada presteza para evi-
tar que o acidente ocorresse”. 

Banha acrescenta: “Necessá-
rio e oportuno que se apurem res-
ponsabilidades da instituição ban-
cária e se determine uma ampla ve-
rificação quanto aos demais equi-
pamentos semelhantes ostentados
por outras agências para a promo-
ção de suas bandeiras bancárias,
assim como diversos outros espa-
lhados pela Cidade, que não con-
tam com a devida fiscalização”.

Santos

Moradores do Macuco
e Estuário, ameaçados por
desapropriações anuncia-
das pelo Dersa (Desenvol-
vimento Rodoviário S/A)
em função do projeto do
Túnel Santos-Guarujá, esti-
veram na Prefeitura, onde
ouviram do chefe do execu-
tivo, Paulo Alexandre Bar-
bosa (PSDB) que “não há
autorização para desapropri-
ar um tijolo sequer”.

E mais, que qualquer desapro-
priação necessitará de sua assina-
tura e que o momento é de discus-
são sobre o traçado do projeto do
túnel, que ele pretende que cause
o mínimo impacto possível. “Sa-
bemos que muitas famílias moram
há anos no local, têm ali suas his-
tórias de vida, e esclarecemos que
agora é o momento de discutir para
minimizar impactos. Todos serão
ouvidos”.

De acordo com o projeto apro-
vado, serão desapropriadas cerca
de 200 casas no lado de Santos e
na margem de Guarujá, aproxima-
damente 1.200 famílias terão seus
imóveis desapropriados.

Paralelamente ao encontro

Túnel
Prefeito diz que não quer as desapropriações

Rê Sarmento/PMS

com os moradores realizado na
Sala Princesa Isabel, também na
prefeitura, no salão nobre “Esme-
raldo Tarquínio”, o presidente do
Dersa (Desenvolvimento Rodovi-
ário S/A), Laurence Casagrande
Lourenço, apresentou aos verea-
dores o EIA/Rima (Estudo de Im-
pacto Ambiental e Relatório de
Impacto ao Meio Ambiente) para
construção do túnel.

Presente ao encontro, a depu-
tada estadual Telma de Souza (PT),
alertou para a necessidade de mu-
dança no traçado escolhido pelo
Governo do Estado para o Túnel
Santos-Guarujá. Entre os vereado-
res presentes, Benedito Furtado
(PSB) e Antônio Carlos Banha Jo-

aquim (PMDB) e Evaldo
Stanislau (PT), defenderam
mudanças no projeto. Sta-
nislau ressaltou a força da
caneta do prefeito no futu-
ro desses moradores. “To-
dos sabem que sem a força
da caneta do prefeito nada
sai do papel numa cidade. O
clamor de uma população
com certeza é um argumen-
to mais do que justo para
que se pense num novo tra-

çado para o túnel”, avaliou.
Estão previstas novas discus-

sões com a população, sendo que
a próxima será no dia 8 de outu-
bro, organizada pela Câmara, e
outras duas audiências públicas
em 11 e 12 de novembro, em San-
tos e Guarujá, agendadas pelo
Conselho Estadual do Meio Am-
biente.

Apesar de o prefeito Paulo
Alexandre ter se mostrado avesso
a ideia de desapropriação, os mo-
radores presentes ao encontro
estão muito apreensivos.

O túnel ligará o Macuco a Vi-
cente de Carvalho reduzindo o
tempo de circulação dos veículos
está orçado em R$ 2,4 bilhões.

Vicente de Carvalho na luta pela emancipação

Esta é uma semana de gran-
de expectativa para os que
lutam pela emancipação de

Vicente de Carvalho, distrito de Gua-
rujá. Está pautado para votação no
Senado, o substitutivo ao projeto
de lei complementar do Senado que
define regras para a criação, de no-
vos municípios. A Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania do
Senado, aprovou pedido para que o
texto seja votado em regime de ur-
gência pelo Plenário.

Um dos fundadores do MEVC
– Movimento para Emancipação
de Vicente de Carvalho, o advoga-
do Airton Sinto, acredita que esta
semana pode ser decisiva. “Há
grande chance de aprovação do
projeto no Senado e posterior san-
ção da presidente Dilma Rousseff.
O distrito de Vicente de Carvalho
só poderá ser emancipado de Gua-
rujá depois que o projeto de lei que
permite a criação de novos muni-
cípios no Brasil for aprovado. O
MEVC não tem qualquer conota-
ção político-partidária, o objetivo
é o de tornar Vicente de Carvalho

independente de Guarujá”.
Questionado sobre a situação

financeira de Vicente de Carvalho
para se tornar município, o advo-
gado cita estudos que apontam a
viabilidade econômica para que  a
cidade nasça viável. “Estudos
apontam que Vicente de Carvalho
contribui com mais de 50% do or-
çamento anual do município de
Guarujá, cujo orçamento para 2013

é de um bilhão e trezentos milhões
de reais. Emancipado, Vicente de
Carvalho nascerá como a trigésima
cidade de São Paulo em orçamento
e com projeção de crescimento com
a expansão do porto, do turismo
comercial. Aqui funciona o segun-
do pólo de comércio da Baixada
Santista, evidenciando a possibili-
dade de crescimento também, com
a questão do aeroporto”.

Se aprovado o projeto que de-
volve às Assembléias Legislativas
a conduta para a criação dos no-
vos municípios, Vicente de Carva-
lho é forte candidata a se tornar o
10º município da Região Metropo-
litana da Baixada Santista e isso
independe da vontade das forças
políticas de Guarujá, pois o plebis-
cito através do qual o povo de-
monstrará sua vontade, parte da
solicitação da Assembléia Legisla-
tiva ao Tribunal Regional Eleitoral.

E no momento, o povo de Vicente
de Carvalho é só reclamação com
relação ao abandono, de anos, a
que se sentem relegados. “Falta
tudo: hospitais, segurança, lazer,
transporte, serviços básicos”, re-
laciona Airton Sinto que enaltece a
luta de outros que no passado e
mais recentemente procuraram cha-
mar a atenção dos mais de 166 mil
habitantes para a necessidade de
união com vistas ao desenvolvi-
mento de Vicente de Carvalho.

Prefeito disse que para que haja
desapropriação é necessária sua assinatura

Vicente de Carvalho concentra o segundo
pólo de comércio da Baixada Santista Itanhaém

Limpeza de rios reduz alagamentosAirton Sinto: “A população cansou de ver o
distrito relegado ao segundo plano” Com o objetivo de diminuir a

incidência de alagamentos nos
bairros, a Prefeitura de Itanhaém
está realizando o serviço de lim-
peza dos rios. O trabalho está sen-
do realizado em um trecho de cer-
ca de dois quilômetros do Rio
Campininha, passando pelos bair-
ros Fazendinha, Cidade Anchieta,
Ivoty e Jardim Mosteiro.

No primeiro semestre deste ano,
os trabalhos foram executados nos

rios Bicudo e Cavuçu, além de ou-
tros trechos do Campininha. A reti-
rada de lixo, mato e entulho está
sendo feita com o auxílio de uma
escavadeira e uma draga que exe-
cuta a correção do nível do rio.

Com essas intervenções de ca-
ráter preventivo, a prefeitura visa
melhorar as  condições de escoa-
mento das águas em dias chuvo-
sos, dando mais vazão ao escoa-
mento das águas pluviais.

Fotos: Divulgação
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Acampados desde 30 de
agosto em frente a Espla-
nada dos Ministérios, em

Brasília, professores pressionam
para que o Congresso Nacional
aprove o Plano Nacional de Edu-
cação (PNE), conforme relatório
aprovado pela Câmara dos Depu-
tados que especifica a destinação
de 10% do PIB para a educação
pública. A previsão era a de que o
PNE fosse votado no Senado no
último dia 18, mas o relatório vol-
tou à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania do Senado, o
que significa mais morosidade
pois o processo  precisa passar
por outras esferas até retornar à
Câmara dos Deputados, onde se
originou.

O presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em
Educação (CNTE), Roberto Frank-
lin Leão, explica que há total des-
respeito para com os professores,
tal qual acontece com outras clas-
ses trabalhadoras.

“Os professores estão pressi-
onando para ter um direito vota-
do, pois estamos desde 2010 sem

A ignorância para com os professores

Professores em Brasília por um plano nacional de
educação

Roberto Leão, presidente
da CNTE, forte

liderança na área, desde
a militância junto à
Apeoesp em Santos

Os aumentos nas mensalidades dos
planos de saúde da Unimed para os as-
sociados do Sindicato dos Funcionários
da Prefeitura de Guarujá (Sindserv), váli-
dos desde julho, estão suspensos por
decisão judicial.

O juiz da 4ª Vara Cível do Guarujá,
Eduardo Ruivo Nicolau, concedeu limi-
nar, requerida pelo jurídico do sindicato,
obrigando a empresa a manter os valores
praticados em junho. A medida também
proíbe a Unimed de cancelar ou deixar de
prestar serviços aos sindicalizados e de-
pendentes, sob pena de multa diária no
valor de R$ 1 mil.

A presidente do sindicato, Márcia
Rute Daniel Augusto, lembra que os au-
mentos, a partir de julho, foram de 35%,
30%, 15% e  9,4%, conforme o plano. Ela
reclama que as correções foram anuncia-
das em 25 de julho, sem qualquer docu-
mentação que as justificasse. Diante dis-
so, o sindicato requereu extrajudicialmen-
te os documentos (as planilhas de sinis-
tralidade, os atuários e a tabela de custo
básico de cada plano). Como a empresa
não atendeu, o jurídico do sindicato ajui-
zou ação.

Bancários e funcionários dos
Correios se juntaram na tarde de
quarta-feira (25), em passeata no Cen-
tro Histórico de Santos, para  alertar
à população sobre as razões da gre-
ve das duas categorias. A paralisa-
ção começou há uma semana, com
significativa adesão dos bancários,
que segundo o líder da categoria, Ri-
cardo Saraiva, o Big, é de 90% nos
municípios de Cubatão, Guarujá,
Praia Grande, Santos e São Vicente,  en-
quanto que nas cidades de Itanhaém, Mon-

Fotos: Divulgação
um plano de educação. Esse pro-
cesso que desgasta ainda mais os
professores, envolve muito mais
que um projeto de educação a ser
seguido. Enfrentamos problemas
também com relação a questão do
salário, que a CNTE quer que seja
equiparado ao de profissionais de
outras áreas, com a mesma forma-
ção”.

O piso básico do professo-
res é de R$ 1.587,00 para uma jor-
nada de 40 horas semanais, mas
nem todos os estados cumprem
a lei. “A lei não diz respeito ape-
nas a salário, reajuste, mas uma
série de situações envolvendo
os docentes, inclusive a desti-
nação de 1/3 da jornada para
hora/atividade e plano de carrei-
ra. Os vinte e sete governadores
apresentaram proposta de redu-
ção do piso, como se este fosse
uma exorbitância. O piso básico
dos professores deixa a catego-
ria muito aquém de suas neces-
sidades básicas para sobrevivên-
cia. Esse piso quando aprovado,
tinha o objetivo de, no mínimo, a
valorização destes profissionais,

mas isto não está sendo coloca-
do em prática. Sem um plano na-
cional de educação e sem o cum-
primento do piso, os professo-
res aos poucos vão integrar uma
categoria em extinção” diz Ro-
berto Leão.

Os governos querem pagar
aos professores, o mínimo do mí-
nimo. A lei prevê reajuste de 19%;
na tentativa de acabar com o im-
passe, a Confederação (CNTE)

apresentou pro-
posta intermediá-
ria de 10%, mas os
g o v e r n a d o r e s
continuam afir-
mando que, com o
piso básico de R$
1.587,00 e com rea-
justes anuais, os
Estados não su-
portarão o déficit financeiro.

Diante do impasse, o presiden-

te da CNTE, Roberto Leão, avisa
que a pressão nacional dos pro-
fessores vai continuar, com gru-
pos acampados na Esplanada dos
Ministérios, até que haja uma de-
finição.

O Plano Nacional de Educa-
ção (PNE) envolve, não apenas
a vida profissional dos profes-
sores, mas a própria sobrevivên-
cia destes em sala de aula e no
pouco tempo com a família, pois
há anos, muitos, devido ao ex-

cesso de aulas (em
escolas diferen-
tes) para um salá-
rio mais digno,
dormem muito
pouco e se diver-
tem quase nunca.

Leão afirma que
caso o PNE não
seja aprovado an-
tes da Conferência
Nacional de Educa-
ção marcada para
fevereiro do próxi-
mo ano, as discus-

sões no encontro nacional podem
ser prejudicadas.

Suspenso reajuste
da Unimed para o

Sindserv

Categorias trabalhadoras se unem na greve por reajustes
Fotos: Divulgação

gaguá e Peruíbe é de  pouco mais de 70%.
Os bancários pedem 11,93% de reajuste

e os banqueiros
oferecem ape-
nas 6,1% ape-
sar do lucro de

mais de R$ 30 milhões no primeiro se-
mestre deste ano. Com data base em
1º de setembro, os trabalhadores em
agências bancárias reivindicam piso
de R$ 2.860,21, auxílio alimentação e
fim do assédio moral, entre outras.

Correios - Os funcionários do
Correio, com menor adesão à parali-
sação, se uniram aos bancários e em
barracas montadas na Praça Mauá, in-
formam à população que  reivindicam

7,13% de reposição inflacionária, 15% rela-
tivo as perdas anteriores, R$ 200,00 a mais
no piso e reajuste de 8% e mais 6,27% no
vale refeição. Até o fechamento desta edi-
ção, as categorias não haviam decidido os
rumos das paralisações.
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Nesta quinta-feira (26), a
aposentada Lúcia de Oliveira
Bastos Coimbra, de 84 anos,
começa uma nova etapa em
sua vida. Ela está inscrita na

Idade não é empecilho
para aprender

Divulgação/PMI

Lúcia: “Não é porque sou idosa
que vou parar de aprender”

nova turma do curso de Infor-
mática para Idosos, ministrado
no Grupo Conviver Terceira
Idade de Itanhaém. Ela integrou
a primeira turma do curso, e
animada pela descoberta do
mundo online, se matriculou na
nova turma.

Sempre acompanhada pelo

marido, Miguel, de 86 anos,
Lúcia diz que seu objetivo é se
atualizar com as novidades.
“Quando meus netos vêm em
casa, às vezes não entendia o
que eles conversavam, por isso
quis aprender informática para
também conhecer o mundo
deles”.

Até dia 29, no Ilha Porchat
Clube (Alameda Paulo Gonçal-
ves, nº 61, Ilha Porchat)  em São
Vicente, a exposição fotográfi-
ca  “Africa em nós” retratando
a influência africana no cotidi-
ano brasileiro. Com curadoria
do fotógrafo Walter Firmo, a
mostra acontece de segunda-
feira a domingo, das 14h às 21h.

“África
em nós”
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Espaço Astral

Silvia Helena

SIGNO DO MÊS: LIBRA

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

23 de Setembro - 22 de Outubro

Nesse momento  comemora-
mos a entrada do sol no signo
de Libra, a balança, regido por
Vênus,e também a entrada do
equinócio de Outono no Hemis-
fério Norte e da Primavera no
nosso Hemisfério. Estamos ago-
ra no sétimo signo, no mais anti-
go calendário romano e na as-
trologia, e o momento que nos
preparamos para buscar o amor,
o encontro, o desafio.

Completo que está o primei-
ro ciclo da experiência humana,
surge agora a Balança, signo de

relação e equilíbrio. A sua temáti-
ca, aparentemente ligeira e harmo-
niosa é, talvez, das mais sutis e
complexas: a Balança representa
o ponto de equilíbrio entre a pers-
pectiva pessoal e a perspectiva re-
lacional - o Eu perante o Outro.

Balança, segundo signo de Ar,
está ligada (tal como Gêmeos) à
comunicação e à relativização.
Contudo a comunicação rápida e
a atenção “saltitante” de Gêmeos
dá agora lugar a uma ponderação
diplomática e à atenção ao outro.
O Modo Cardinal confere uma boa
dose de assertividade.

Balança representa a passa-
gem da esfera pessoal à esfera re-
lacional. O eu, que já vivenciou um
vasto leque de experiências, pro-
cura agora definir-se em relação ao
outro (parceiro) e aos outros (meio
social). Esta busca de parceria tra-
duz-se, na maior parte dos casos,
por uma capacidade de “funcio-
nar” com naturalidade e elegância
nos meios mais diversos, aptidão
espontânea para negociar situa-
ções de forma diplomática e um
grande sentido estético.

Como a afirmação pessoal cede
facilmente lugar à relação, pode

haver alguma dificuldade com o
conceito de independência (só
existe em relação a alguém).

O excesso de energia em Ba-
lança pode assumir formas um tan-
to contraditórias. Por um lado, há
grande indecisão nas escolhas
pessoais, o que leva à dependên-
cia da aprovação e da iniciativa
dos outros. Por outro lado, podem
surgir inesperados “picos” de as-
sertividade, em que se tomam sú-
bitas decisões, seguidas de esfor-
ços ativos para levar os outros a
apoiar e acompanhar essas esco-
lhas.

Nas Bancas

Publicações para todos os gostos nas bancas à sua espera e na Redação por cortesia da Treelog-Grupo Abril

Se este signo estiver bloque-
ado num mapa natal, a capacida-
de negociar situações e de en-
trar em sintonia com os outros
está debilitada. O mesmo pode
acontecer com o sentido estéti-
co e a capacidade de se sentir à
vontade em diferentes meios
sociais.

Vênus, o planeta regente de
Balança, rege também o Touro.
Em Balança, a valorização, em-
patia, e sensibilidade estética de
Vênus manifestam-se mais no
plano das idéias e conceitos do
que no mundo dos sentidos
(como acontece em Touro).

São Vicente

Tarrafa Literária aproxima autores e público
Apenas três mulheres, as autoras Glória Kalil e Elizabeth Kantor

e a mediadora Maria Fernanda Rodrigues nas mesas dos debates

Considerado o mai-
or festival do Esta-
do de São Paulo, a

Tarrafa Literária que acon-
tece em Santos (Teatro
Guarany), a oportunidade
para que amantes da litera-
tura tenham um encontro
especial com seus autores
preferidos, pessoalmente,
ou através dos livros, con-
tinua até o próximo dia 29.

Nesta 5ª edição, o
evento conta com 11 mesas de
debates com temas da atualidade,
com ênfase para literatura, jorna-
lismo, ciência, história e futebol.

O Festival Internacional Tarra-
fa Literária é gratuito. Para partici-
par basta chegar com 30 minutos
de antecedência e retirar os ingres-
sos na portaria do Teatro Guarany.

O fotógrafo Bob Welfenson, o mexicano Juan Villalobos, Glória Kalil e Daniel Pellizzari

Fotos: Divulgação

O evento, uma realização da Rea-
lejo Livros & Edições com a pro-
dução da High Up Produções,
conta com incentivo cultural da
Lei Rouanet e Ministério da Cul-
tura, do Governo do Estado de
São Paulo (via Programa de Ação
Cultural - ProAC), patrocínio da
Sabesp e Petrobras, e apoio do

Instituto Moreira Salles, SESC e
Prefeitura de Santos.

Tarrafinha - O evento inicia-
do nesta quarta-feira (25), com
apresentação do Milton Banana
Trio, no Sesc, tem espaço dedi-
cado às crianças, a Tarrafinha Li-
terária comatividades lúdicas e
encenação de peças teatrais de

clássicos da literatura.
A programação desta quinta-

feira (26) é a seguinte: 13h30 -
workshop “Oficina de Criação Li-
terária”, com Gonçalo Tavares, no
Sesc, sala 2; 16h - Exposição “A
Escrita dos gestos”, do Instituto
Moreira Salles, no Museu do Café;
18h - Mesa 1 - “Autores Envene-

nados” com os autores
Michel Laub e Daniel Pelli-
zzari, com mediação de
Maria Fernanda Rodrigues,
no Teatro Guarany; 20h -
Mesa 2 - tema “A ficção dos
desajustados” reunindo os
autores Juan Pablo Villalo-
bos e Alexandre Soares -
mediação - Antônio Xerxe-
nesky - Teatro Guarany.

* Acompanhe a pro-
gramação da Tarrafa Lite-

rária 2013 no site www.jornal
espacoaberto.com

Teatro Guarany - Praça dos
Andradas, 100, Centro Histó-
rico - Museu do Café - Rua XV
de Novembro, Centro Históri-
co - Sesc - Rua Conselheiro
Ribas, 136, bairro Aparecida.
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Em noite de
segunda-feira (23),
o jornalista e
crítico de cinema
Rubens Ewald
Filho marca
presença na estreia
da peça “A Toca
do Coelho”, no
Teatro Faap em
São Paulo. O
espetáculo, dirigido
por Dan Stulbach,
tem Reynaldo
Gianecchini e
Maria Fernanda
Cândido no elenco.

Divulgação Em clara demonstração que os 3 poderes convivem muito bem, o deputado federal
Beto Mansur (PP) dando a maior força ao deputado estadual Luciano Batista (PSB)
que  tentava mostrar familiaridade com a tesoura e para isso contou com o prefeito

de Santos, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), como modelo.  Ao final o prefeito
santista preferiu continuar confiando suas madeixas às hábeis tesouradas do ‘Beto’

da Galeria Ipiranga, no Gonzaga ... e todos continuam na política.

Confiança entre 3 poderes: federal, estadual e municipalCid Penha e Rosângela Alves em noite de coquetel e de muitos abraços. Eles
receberam os amigos na inauguração do novo escritório Cid Penha Advogados, alí
no 15º andar do Elbbor Office Vila Rica, na Av. Conselheiro Nébias (Boqueirão).

Alan Lopes

Dança
Homenagem e benemerência

Marque na sua agenda: sábado, 12 de outubro, às
20h30, no Teatro Municipal de Santos (Av. Pinheiro
Machado, 48), o espetáculo “Gala Gláucia Lacerda
Serra- Lembranças e Canções”, reunindo os maiores
nomes da dança da Baixada Santista e de São Paulo
para homenagem póstuma a Gláucia Lacerda, uma das
bailarinas, coreógrafas e diretoras mais emblemáticas
da dança da Baixada, falecida em 2010, vítima de um
câncer. A renda será revertida para a Associação Vi-
centina de Combate ao Câncer “Genoveva Perez”.

    Está chegando a 19ª SantosArquidecor e neste ano, de 1º de outubro a 5 de novembro,
mostra o charme de viver a beira mar, na Rua Voluntário Santista, 24/25, Boqueirão/Santos,
de terça-feira a domingo, das 15h às 22h.
    Cubatão representa a Baixada Santista no Mapa Cultural Paulista nos segmentos
Música Instrumental, Dança e Literatura dentro do Festival. As seletivas, que reuniram
artistas de praticamente todos os municípios da Baixada, aconteceram entre agosto e
setembro.
   Por falar em Cubatão, neste sábado (28), às 15h, A Cia de Dança desse município
apresenta a Coreografia Festa do Vinil, no Emissário Submarino, em Santos.

     Nesta sexta-feira (27), às 19h, em sessão solene na Câmara de Santos, por iniciativa
da vereadora Fernanda Vannucci, será entregue a José Rodrigues Liberado, presidente
da Associação Amigos da Polícia Civil, o título de Cidadão Emérito.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

Carlos Pinto

Uma justa homenagem
Nesta quinta-feira (26), a Câmara Munici-

pal de São Carlos presta justa homenagem ao
companheiro Ângelo Bonicelli, fazendo a en-
trega a ele, do título de Cidadão Emérito de
São Carlos. Esta homenagem se processa na
oportunidade em que Ângelo está completan-
do 60 anos de atividades nas artes cênicas.
Iniciando essas atividades no Circo Teatro Ir-
mãos Salles, participou de todas as ativida-
des teatrais de São Carlos, como integrante
do Grupo Porão 7, entre outros, e como funci-
onário da Prefeitura Municipal foi diretor do
Teatro Municipal Alberico Perdigão, obra pela
qual lutou durante vários anos.

Foi um dos fundadores e dirigente da FE-
TAC – Federação de Teatro Amador do Cen-
tro do Estado, através da qual, com outros
companheiros, participou de memoráveis fes-
tivais de teatro amador, inclusive do Festival
Nacional de Teatro de São Carlos, do qual foi
um dos incentivadores e realizador. Foi figura
proeminente na realização dos Festivais Naci-
onais de Cinema realizados na cidade, bem
como, participou ativamente da fundação da
Confederação de Teatro Amador do Estado
de São Paulo (Cotaesp), cuja sede era em São
Carlos, e da qual também foi diretor.

Ainda em atividade, está em cartaz com
dois espetáculos de Machado de Assis, “A
filosofia de um par de botas” e “Sereníssima
República”, com direção do companheiro Ge-
túlio Alho. É ainda um dos fundadores e pre-
sidente do Conselho Deliberativo do Institu-
to Cultural de Artes Cênicas do Estado de São
Paulo (Icacesp), cuja sede administrativa é
também em São Carlos.

Aos oitenta anos de idade, Bonicelli en-
frenta atividades diárias na labuta em prol da
cultura sancarlense, bem como, da cultura
paulista. Foi sempre um emérito lutador pela
produção cultural do interior paulista, razão
pela qual, esta homenagem que a Câmara
Municipal lhe presta em nome do povo de São
Carlos, se reveste de uma grandeza maior, da
qual se faz lídimo merecedor.

Aproveito a oportunidade para, em nome
dos companheiros do Ângelo, parabenizar o
Presidente da Câmara Municipal de São Car-
los, vereador Marquinho Amaral, bem como,
o autor do projeto de concessão do título de
Cidadão Emérito, vereador Donizetti Penha,
em nome dos quais cumprimento todos os dig-
nos membros dessa edilidade.

Ao companheiro Ângelo Bonicelli os cum-
primentos dos seus amigos de luta. Todos nós
sabemos como é árdua e difícil a luta por me-
lhores condições para a produção cultural
neste País. Porém, a persistência de todos ten-
do o belo exemplo que você sempre nos deu,
por certo nos conduzirá a conquistar um lugar
ao sol para a cultura do nosso país. Parabéns
Ângelo. Parabéns à Câmara Municipal de São
Carlos, que ao prestar esta homenagem ao
Bonicelli, homenageia também o Teatro Ama-
dor de São Carlos, que este ano completa 150
anos de atividades.

O grito das ruas

EA - Passados três meses da
explosão do movimento Passe Li-
vre Unificado (PLU) qual é a ava-
liação do grupo sobre as manifes-
tações?

Lobão - A avaliação é positi-
va. A nível nacional observamos
que a questão da mobilidade urba-
na tão esquecida pelos nossos go-
vernantes foi finalmente colocada
em pauta. A diminuição de tarifa
em dezenas de cidades, catapulta-
ram uma série de melhorias no
transporte público em geral. Mas,
mais do que isso trouxe de volta
uma coisa que está há muito tem-
po adormecida: a determinação de
uma nação em discutir abertamen-
te os problemas de uma sociedade
que estava acostumada a empur-
rar tudo para debaixo do tapete.

EA - O que desencadeou o
Movimento?

Lobão - O inicio de tudo sem
dúvida ocorreu quando por ordem
do governo, a Policia Militar re-
primiu centenas de manifestantes
de modo brutal e desproporcio-
nal. Porém o estopim na visão do
PLU sem dúvida foi o fato da po-
pulação perceber que a polícia re-
primia de maneira brutal os mani-
festantes que tinham claramente
uma reivindicação justa, mas não
tinha a mesma determinação em
relação à bandidagem que aterrori-
za a sociedade dia após dia.

EA - Qual o resultado imedia-
to na região?

Lobão - Na nossa região te-
mos resultados imediatos em Praia
Grande, por exemplo, a tarifa abai-
xou em 30 centavos; Guarujá  10
centavos; Cubatão 25 centavos; em
São Vicente além dos 10 centavos
de redução, a questão da acessibi-
lidade e adaptação do transporte
público para os cadeirantes foi
prometida e será implantada em
até 12 meses. Infelizmente Santos
é a única cidade da região, onde de
fato, não houve mudanças signifi-
cativas, o que nos causa imensa
tristeza.

EA - Quais as principais quei-

Passados três meses da explosão que sacudiu a apatia do
povo brasileiro, quando, principalmente a juventude foi
às ruas protestar contra as inúmeras mazelas que assolam

o País, o Espaço Aberto (EA) procurou o Passe Livre Unificado
(PLU) para um balanço das ações relacionadas ao movimento
em Santos. Sempre lembrando que o transporte público foi o
ponto de partido das manifestações que fustigaram os gover-
nantes em razão da corrupção, miserabilidade, caos na saúde,
falta de moradia, de educação e carestia que tem fortes reflexos
na vida de todas as pessoas.

Luiz Fernando Manstein Lobão, porta voz estadual do PLU,
diz que apesar do arrefecimento temporário do movimento em
Santos, a avaliação é positiva e o movimento será retomado.
Lobão critica o prefeito santista Paulo Alexandre Barbosa, acu-
sando-o de não receber os representantes do PLU, que não
foram chamados para participar da Comissão de Transportes.

Fotos: Divulgação

xas com relação ao transporte, an-
tes e depois de junho? (mês da ex-
plosão)

Lobão - As queixas ainda se
mantém e são muitas: o valor da
tarifa considerada pela imensa
maioria da população como abusi-
va, a falta de integração com ou-
tros transportes, obrigatoriedade
inconstitucional do cartão trans-

porte, ônibus lotados, impontua-
lidade, descaso da ouvidoria da
empresa responsável e falta de
transparência em relação a plani-
lha de custos, continuam sendo as
principais queixas.

EA - Santos não abriu mão da
manutenção da alta tarifa, R$ 2,90,
uma das mais caras do Estado. O
PLU aceitou passivamente a deci-
são do prefeito? Houve tentativa
de conversar com o chefe do Exe-
cutivo sobre o assunto?

Lobão - Houve várias tentati-
vas de dialogo por parte da PLU
com a Prefeitura de Santos. Infe-
lizmente fomos ignorados e o re-
sultado disso é o aumento da insa-
tisfação da sociedade civil, e as con-
sequências são imprevisíveis. San-
tos de fato é uma cidade que está
escolhendo uma opção do embate
ao invés do diálogo. Isso tem como
consequência uma piora na ques-
tão da mobilidade urbana, já que a
escolha da prefeitura em proteger
uma empresa em detrimento do
munícipe tem um efeito catastró-
fico. A população não vê qualquer
custo/beneficio no transporte pú-
blico, utilizando cada vez mais o
transporte individual.

EA - O PLU tentou ter acesso
às planilhas de custo do transpor-
te coletivo de Santos?

Lobão - Antes das manifes-
tações já estávamos atrás da pla-
nilha de custo. Os 21 vereadores
de Santos foram consultados, ne-
nhum conseguiu nos dar uma có-
pia desse documento, a Prefeitu-
ra nos ignorou e curiosamente

quem melhor nos re-
cepcionou foi a Piraci-
cabana (empresa res-
ponsável pelo trans-
porte coletivo). Ape-
sar de não nos forne-
cer a planilha de cus-
tos, nos deu outras in-
formações importantes
do ponto de vista ope-
racional da empresa
que se fossem minima-
mente estudadas pela

CET, poderia viabilizar melhori-
as importantes não somente na ta-
rifa, mas na questão rotas/traje-
tos. É com pesar que informamos
que Santos não tem a menor trans-
parência nesse setor.

EA - Vários fatores justificam
a redução da tarifa em Santos, en-
tre eles, retirada do cobrador, re-
dução de impostos (Governo Fe-
deral), redução de pessoal opera-
cional, redução da taxa de gerenci-
amento de 6% para 2,5%. Quais
argumentos usados pelo Movi-
mento na tentativa de convencer o
prefeito Paulo Alexandre Barbosa
(PSDB) de que o usuário continua
sendo massacrado?

Lobão - Os argumentos são
simples, o prefeito Paulo Alexan-
dre Barbosa pode entrar para a his-
tória como o prefeito que revolu-
cionou a questão da mobilidade
urbana ou como o prefeito que
amarelou. Ano que vem teremos
uma renovação no contrato do
transporte público. Ele (prefeito)
tem que chamar a sociedade civil
organizada para discutir os termos
desse contrato, inclusive ter a co-
ragem de pensar em quebrar o mo-
nopólio promovendo uma concor-

rência no setor para beneficio da
população.

EA - O prefeito santista disse
que convidou o PLU para conver-
sar. Por que não foi?

Lobão - Não temos conheci-
mento desse convite, mas venho
publicamente através dessa entre-
vista dizer que queremos conver-
sar com o prefeito de Santos. In-
sisto: a atual administração por
algum motivo continua a nos igno-
rar.

EA - O Movimento faz parte
da Comissão de Transporte?

Lobão - Não fazemos e lamen-
tamos muito esse fato. O PLU hoje
é talvez a maior organização da so-
ciedade civil organizada na nossa
cidade em relação a transporte
público. Não concordamos com o
modelo chapa branca adotado e
queremos ter representatividade
no conselho.

EA - Quais as próximas ações
do PLU?

Lobão - O PLU está passan-
do por uma reestruturação. A or-
ganização está se expandindo para
dezenas de cidades. Há uma certa
confusão em relação ao PLU e o
então semidesmobilizado MPL
(Movimento Passe Livre). Posso
falar apenas pelo PLU e ele está a
pleno vapor trazendo o debate a
nível regional, focando na mobili-
dade urbana e na transparência.
Podem esperar pressão não so-
mente em Santos mas em toda re-
gião em relação a mobilidade ur-
bana.

EA - O prefeito Paulo Alexan-
dre disse que seu objetivo é me-
lhorar a qualidade do transporte
coletivo. Até agora isso não acon-
teceu, os ônibus continuam lota-
dos em horário de pico.

Lobão - Concordamos com
essa afirmação  e esperamos que o
prefeito finalmente aceite nossa
ajuda na questão da mobilidade
urbana, já que se passaram nove
meses e nada mudou.

* Entrevista completa no site
www.jornalespacoaberto.com

Ônibus lotados, a realidade do transporte coletivo na região

Lobão,
porta voz
do PLU


