Balé da Cidade faz apresentação em homenagem aos 25 anos do GAPA/BS
Divulgação

O Balé da Cidade de Santos apresenta no próximo dia
05 (junho), às 20h, no Teatro
Guarany (Praça dos Andradas, 100, Centro Histórico de
Santos), o espetáculo “Malandragem”, com músicas de
Adoniran Barbosa e Noel

Rosa, com direção e coreografia assinadas por Renata Pacheco.
No espetáculo, o resgate
do auge da malandragem brasileira dos anos 50, no compasso de sucessos musicais
como “Com que roupa”, “Fei-

tiço da Vila”, “Trem das onze”,
entre outros hits da boemia.
A programação integra a
programação comemorativa
dos 25 anos do GAPA/BS
(Grupo de Apoio e Prevenção
à Aids) e faz parte do Projeto
Balé Solidário, que realiza

apresentações de dança em
prol de instituições beneficentes da cidade. O ingresso
é uma lata de leite em pó ou
dois litros de óleo. Necessário chegar 30 minutos antes
para troca do ingresso. Vagas
limitadas.
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Prefeitura e Piracicabana penalizam povo
Andar de ônibus, só pagando antes
Isabela Carrari/PMS

Com a obrigatoriedade da compra
antecipada da passagem, Prefeitura de
Santos possibilita à Viação Piracicabana a antecipação da receita antes da
prestação de serviço. A medida tem o
apoio do Ministério Público.
Última Página

Continua a greve na
obra da Petrobras
Vespasiano Rocha

Página 4
Divulgação

Ciganos comemoram Dia de Santa Sara Kali
24 de maio é o Dia de Santa Sara Kali e Dia Nacional dos
Ciganos. Em santos, a comemoração será realizada no sábado
(25), a partir das 15h, na Lagoa da Saudade (Morro da Nova
Cintra). Oráculos, exposição de artes, shows de música e danças

ciganas com a banda Leandro Ramajo e Spirit Gipsy, praça de
alimentação e sorteio de brindes. Às 18h será celebrada missa na
Igreja de São João Batista, seguida de procissão até a Gruta de
Santa Sara Kali.

Gilberto
Gil na
Virada
Cultural
Santista
Página 6

PÁGINA 2 - ESPAÇO ABERTO/MAIO 2013

OPINIÃO
Mural

EDITORIAL
O anunciado megapacote de medidas do bônus, será auditado por organismos estragoverno de São Paulo contra a violência nada nhos à administração pública.
mais é do que um conjunto de retóricas que
É de se imaginar ainda que os eleitores da
em nada contribuirá para diminuir os índices coligação que levou Geraldo Alckmin novade criminalidade, que só têm aumentado nos mente ao governo foram solenemente engasucessivos governos do PSDB. Dentre as nados, na medida em que confiaram em uma
medidas, a mais descabida é a que acena com proposta de governo para a segurança públibônus para premiar o policial que reduzir a ca do povo de São Paulo, e agora se constata
criminalidade, como se a
Megapacote de Alckmin que não há qualquer plano
atividade policial não parneste sentido. Do contránão reduzirá criminalidade
rio, como se explica entretisse de um pressuposto de
atuação coletiva. Desta forma, como desta- gar a implementação de programas nesta área
car uma ação isolada em meio a programas tão importante do governo a organismos exque exigem ações coordenadas com a parti- ternos.
A resposta só pode ser uma. O governo
cipação de diversos agentes.
O mais grave, contudo, o que atesta a fal- Alckmin se deu conta que, a continuar o desta de qualquer planejamento na área da se- governo na área de segurança pública, sua
gurança pública é que o megapacote, em seu pretendida reeleição vai ficando cada vez
aspecto de premiar os que terão direito aos mais distante.
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Cremesp repudia a entrada de médicos
estrangeiros sem revalidação
“Cremesp - Conselho Regional de Medicina do Estado de
São Paulo repudia a entrada de
médicos estrangeiros sem revalidação e alerta: governo federal
colocará em risco a saúde da
população.
O governo federal anunciou
que irá permitir a entrada de médicos estrangeiros no Brasil, a
começar por 6.000 profissionais
cubanos.
Tal iniciativa, se por um lado
resolve o problema de seis mil
cubanos desempregados, passa
longe de atender as necessidades
de saúde da população brasileira.
É importante assinalar que o
ministro Alexandre Padilha e a
presidenta Dilma Rousseff, em
recente audiência com as entidades médicas, comprometeram-se com a necessidade de
ampliação do debate antes da
tomada de decisões que envolvem a qualidade do exercício da
medicina no país.
Mais uma vez, vimos a público alertar a população, os prefeitos e os secretários municipais
de Saúde sobre os riscos de contratação de médicos estrangeiros
ou brasileiros formados no exte-

rior sem a devida revalidação de
diplomas e sem registro nos Conselhos de Medicina.
Repudiamos medidas que ignoram a importância da atual legislação e que irão implantar no
país a prática da medicina pobre para os mais pobres.
O governo federal omite os
reais motivos da ausência de médicos em pequenos municípios
e nas periferias: o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde e a ausência de condições de
trabalho, de remuneração e de
carreira de Estado para profissionais que trabalham nos serviços públicos.
Não podemos admitir a extinção do Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Universidades Estrangeiras, criado
pelo próprio governo federal,
que tem critérios técnicos justos e transparentes. Vale ressaltar que o índice de aprovação
nos exames já realizados não
chegou a 10%, o que demonstra a formação inadequada destes profissionais.
Quem se forma em outro
país deve comprovar que pos-

sui as competências e habilidades mínimas para o exercício
profissional. O Revalida protege a população brasileira de médicos mal formados em escolas
estrangeiras.
Sem revalidação de diplomas,
que inclui a proficiência na língua portuguesa, médicos estrangeiros não conseguirão se comunicar adequadamente com os
pacientes.
Além disso, conforme estudos do CFM-Cremesp, médicos
estrangeiros, mesmo aqueles
com diplomas revalidados, não
ficam por muito tempo no interior e nas áreas carentes, migram em sua maioria para os
grandes centros e capitais, aumentando a concentração e a desigualdade na distribuição de profissionais no país.
Por fim, juntamente com as
demais entidades médicas, tomaremos iniciativas políticas e
eventuais medidas judiciais para
impedir essa afronta à saúde da
população e à dignidade da medicina brasileira”.
Conselho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo

Prefeita de Cubatão é cassada
pela Justiça Eleitoral
Naa tarde de quinta-feira (23), a notícia caiu como uma bomba
no meio político de Cubatão: a prefeita Márcia Rosa (PT) é cassada, pela Justiça Eleitoral. A condenação, em primeira instância, é
por “abuso de poder político e de autoridade”, segundo entendimento do juiz eleitoral Sérgio Ludovico Martins.
A decisão atinge também, o vice-prefeito, Donizete Tavares
do Nascimento (PSC) e se prevalecer a resolução, ambos não
poderão se eleger pelos próximos oito anos. Como podem recorrer da decisão, permanecerão nos cargos até que os recursos
sejam julgados.
O processo contra a prefeita e o vice teve origem na denúncia
da Coligação Cubatão pode Mais com a Força do Povo que os
acusava de abuso de poder político (uso da máquina pública)
para obtenção de vantagem na eleição passada.
Ditadura - O deputado federal
Luiz Mandetta (DEM/MS), indignado com a contratação de médicos estrangeiros pelo governo
da presidente Dilma Rousseff
(PT), sem o Revalida, não se conteve e em pronunciamento não
hesitou em classificar o atual
governo de “DITADURA”.
CEV do Verde – Instalada a CEV
do Verde na Câmara de Santos, a
expectativa de que a manutenção
e preservação das áreas verdes
da cidade recebam atenção especial e com isso deixemos de
perder espécies tomadas por cupins e outras pragas. A Comissão é presidida pelo vereador
Hugo Duppre (PSDB).
Calçadas - A Prefeitura de Santos realizará na próxima segunda-feira (27), a partir das 9h30,
Audiência Pública que discutirá
a padronização e acessibilidade
das calçadas da cidade. O vento
acontecerá na Associação dos
Engenheiros e Arquitetos de
Santos, (Rua Dr. Artur Assis, 47 Boqueirão).
PEC 37 - A Câmara de Santos
realizará em 5 de junho, audiência pública como objetivo de debater com a população santista,
a Proposta de Emenda Constitucional 37, que propõe impedir
a realização de investigações na
esfera criminal pelos Ministérios Públicos Estaduais e Federais. A audiência marcada para
às 17h, será presidida pelo vereador José Lascane (PSDB). A
Câmara fica na Praça Ten. Mauro Batista de Miranda, 01, Vila
Nova.

Vendedor de ilusão – Em fevereiro, quando se discutia no Legislativo Santista, a volta dos cobradores, o vereador Antônio
Carlos Banha Joaquim (PMDB)
fez um alerta: “Que não se engane o povo, pois a volta dos cobradores independe da vontade
desta Casa. Depende única e exclusivamente, da vontade do
Executivo (prefeito). Por isso não
adianta discursar sobre o tema”.
Difícil leitura – A Câmara de
Santos mudou o layout do convite oficial. Adotou as cores verde e preta com letras douradas.
Bonito, fino, mas de difícil leitura. O texto interno em itálico tem
letras diminutas.
Revolução calunga - Com frequência, dois vereadores vicentinos (partidos diferentes) têm
sido vistos juntos subindo as
escadarias do Palácio Martim
Afonso, sempre em busca de informações sobre a agenda do
prefeito Bili (PP).
Interesse – “O bem de São Vicente é o que importa”, disse recentemente o deputado estadual Luciano Batista (PSB) ao ouvir um
comentário sobre suas andanças
ao lado do prefeito Bili (PP).
Aleluia – Desde 2009, moradores do Parque Prainha em São
Vicente, aguardam a repavimentação da Av. Saturnino de Brito.
A situação piorou em 2010, com
deslizamentos que deixou o local quase que intransitável. Verba e material foram disponibilzados, mas se perderam. Agora, os
moradores comemoram: as obras
recomeçaram. Aleluia.
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CIDADES
Santos

São Vicente

Blitz surpresa autua
48 caminhões por descarte
irregular de entulho
Em poucas horas, blitz realizada pela Prefeitura de São
Vicente por meio das Secretarias
de Transportes e Meio Ambiente,
em conjunto com a Polícia Militar,
na Área Continental, autuou 48 caminhões descartando de forma irregular, resíduos de construção
civil. A multa aplicada foi de
R$1500,00 por veículo, e o gerador dos resíduos (construções na
cidade de Santos) também será
autuado.
Segundo o Chefe de Gabinete
de Meio Ambiente, Daniel Martines, os documentos apresentados
pelos motoristas dos caminhões
declarava que o destino final era o
aterro de Praia Grande, porém foram pegos em flagrante descarregando os resíduos na Área Conti-

nental de São Vicente. “A blitz surgiu de denúncias dos moradores,
com isso o gabinete do prefeito
solicitou uma fiscalização no local. Essa descarga de resíduos
está gerando um estrago na marginal, precisamos saber de onde
vem esse lixo, e se é contaminado”, afirma Martines.
Conferência – Neste sábado
(25), São Vicente realiza a 5ª Conferência Municipal da Cidade,
com início às 9h, na Escola Técnica Técnica Estadual Doutora
Ruth Cardoso – ETEC (Praça Coronel Lopes, 387). O evento que
contará com a presença do Prefeito Luis Cláudio Bili (PP) tem
como tema”Quem muda a Cidade somos nós: Reforma Urbana
Já!”.
Divulgação

Caminhões pilhados descartando entulho na Área Continental

Desabrigados do México 70
aguardam auxílio-moradia
O prefeito de São Vicente, Luis
Cláudio Bili (PP) foi a Brasília em
busca de ajuda financeira, com
prioridade para a solução do problema das famílias desabrigadas
da favela México 70, atingida por
incêndio na madrugada do ultimo
dia 8. O fogo atingiu mais de 100
barracos deixando desabrigadas
238 famílias. Ainda estão abrigadas na EMEF Lúcio Martins Rodrigues, na Vila Margarida, 113 famílias.
O Governo federal garantiu
auxílio-moradia no valor de R$
400,00 mensais com limite de até
8 parcelas, correspondente ao
período que a Prefeitura tem
para concluir as obras de mais
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200 unidades do conjunto habitacional no Rio Branco, realizadas com recursos do PAC
(Programa de Aceleração do
Crescimento).
Em Brasília, Bili apresentou um
projeto de auxílio-moradia específico para essas famílias, na expectativa de que o repasse aconteça o mais rápido possível para
que os desabrigados possam deixar a escola, cujas aulas continuam suspensas. O prefeito busca
recursos também junto ao governo do Estado para fazer frente às
inúmeras dificuldades na administração que acumula dívidas de
governos anteriores, de quase R$
900 milhões.

Prefeitura investe mais de
R$ 22 milhões no “Viva o Bairro”
Isabela Carrari/PMS

Fechando a terceira fase do
Programa “Viva o Bairro”, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa
(PSDB) fez um balanço das atividades desenvolvidas após dois
meses de encontros entre poder
público e sociedade civil, mutirão
de reformas, prestação de contas
e anúncio de benfeitorias a médio
e longo prazos.
Melhorias nas áreas da saúde,
educação, obras e infraestrutura,
somando investimentos de R$
22.808.000 em 12 bairros, com recursos municipais, estaduais e federais. É o balanço do programa
Viva o Bairro, que fecha a terceira
fase de trabalho nos bairros visitados.
Segundo o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, é fundamental a
participação da sociedade acompanhando a atuação do poder público. “Já passamos por alguns
bairros e vamos levar o governo
a escutar e discutir as soluções
em todos os bairros. Nas reuniões, os moradores podem conhecer cada um dos secretários, os
responsáveis por departamentos
e assim acompanhar o andamento das solicitações e dos projetos
específicos para a sua região.
Uma cidade mais justa e equilibrada precisa da participação
efetiva dos seus moradores”, destaca.
Foram contemplados com o
programa os bairros Piratininga,
Alemoa, São Manuel, vilas Lindóia, Progresso e Vitória, além do
Morro Santa Maria, Encruzilhada,
Macuco, Estuário, Vila Nova e Paquetá. Entre as ações a serem executadas, melhoria da entrada da
cidade para facilitar o deslocamento da população; obras de macrodrenagem e contenção, etapas integrantes do projeto “‘Santos
Novos Tempos” e construção de
conjunto habitacional, no São
Manoel, que também ganhou, no
fim de abril, o Núcleo Integrado
de Atendimento Social.
Foram anunciados ainda, a
construção de um centro esportivo e cultural, uma unidade de
saúde da família e um centro de
convivência popular na Vila Nova
e no Paquetá. Além da instalação
da UPA (Unidade de Pronto Aten-

Paulo Alexandre discute com moradores as prioridades dos bairros
dimento) e de um Centro de Referência de Assistência Social da
Zona Orla e Intermediária, no Estuário. No bairro Encruzilhada,
construção de unidades habitacionais; e, no Macuco, revitalização
e construção de sarjetas na Av.
Rodrigues Alves.
Próximas etapas– Os bairros
Chico de Paula, Saboó e Vila Haddad receberam a primeira fase do
programa no dia 18, quando aconteceu audiência pública na escola
Vinte e Oito de Fevereiro (Rua Flamínio Levy, 1051). A primeira fase
do programa consiste no encontro do prefeito e de seu secretariado para ouvir as reivindicações da
população. A segunda etapa é a
realização de mutirões para atender as emergências e a última etapa, é o retorno do chefe do executivo para conferir o que foi realizado pelas equipes de mutirão e para

anunciar os investimentos.
Programação – O programa
“Viva o Bairro” acontece neste
sábado (25), com reunião na UME
Olavo Bilac (Av. Dr. Carvalho de
Mendonça, 601, Vila Belmiro, voltado para os bairros Campo Grande, Jabaquara, Marapé e Vila Belmiro.
Dia 8 de junho, o programa
atenderá os morros: Penha, Pacheco e Boa Vista. O local do encontro entre poder público e sociedade civil.
Dia 15 de junho, o encontro
será na Área Continental, para
atendimento aos bairros Caruara,
Ilha Diana, Iriri, Monte Cabrão e
Quilombo.
Nestas duas datas, os bairros
receberão a primeira fase do programa e até o fechamento desta
edição não estavam definidos os
locais das reuniões.
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Continua paralisação na obra
da Petrobras em Santos
Vespasiano Rocha

E

m assembleia na manhã
desta quinta-feira (23),
os trabalhadores concordaram de novo com a correção salarial de 10% proposta pela empresa. Mas o impasse continua cm relação ao
vale alimentação e na ‘PLR’,
por isso a greve dos 900 operários da empreiteira Construcap, que constrói o prédio da
sede da Petrobras em Santos,
no bairro Valongo, continua. A
greve começou na segundafeira (20).
Houve consenso quanto ao
pagamento dos salários todo dia 5,
e não mais no quinto dia útil. E no
adiantamento salarial (vale) todo
dia 20, em vez de dia 22, mas não
houve entendimento com relação
ao vale alimentação e ao “PLR”.

A categoria reivindica R$ 300,00 mensais de vale, enquanto
a empreiteira oferece
R$ 210,00. Outro ponto divergente, a participação nos lucros ou
resultados (PLR): os
trabalhadores querem
R$ 1.600,00 e a Construcap propõe R$
1.400,00.
O presidente do
Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial (Sintracomos), Macaé Marcos Braz de
Oliveira, marcou nova assembleia para segunda-feira (27),
às 7h, no mesmo local.
Perto do cais - Os grevistas

A greve continua na obra da sede da Petrobras

trabalham na construção da nova
sede da unidade de exploração
e produção de gás e petróleo da
Bacia de Santos. A estimativa é
que a primeira fase seja entregue em meados de 2014 e abrigue 2.200 funcionários.

Sindicatos discutem estado de greve dos codespanos
Divulgação
Os 1.450 empregados da
Companhia Docas do Estado de
São Paulo (Codesp), representados por sete sindicatos, têm assembleia conjunta nesta sextafeira (24), às 20 h, na sede do
Sindaport (Rua Júlio Conceição,
9l, Vila Mathias).
Eles vão deliberar sobre o “estado de greve”, decretado em assembleias individuais, neste mês
de maio, pela implantação de um
plano de cargos e salários prometido há mais de três anos.
A assembleia contará com
participação de representantes
dos sindicatos dos advogados,
administradores, contabilistas,
trabalhadores em processamento
de dados, desenhistas e jornalistas.
Na terça-feira (21), o presidente do maior desses sindicatos, o dos empregados na administração portuária (Sindaport),
com 900 representados, Everandy Cirino dos Santos, esteve em
Brasília, onde foi recebido pelo
ministro dos portos, José Leônidas Cristino, que prometeu
uma definição a respeito do plano depois que for sancionada a

nova lei dos portos, resultante
da MP 595-2012.
Robson de Lima Apolinário,
presidente do segundo maior sindicato, o dos operários portuários (Sintraport), que representa
300 doqueiros (codespanos), estará na assembleia.”Espero que o
ministro apresente mesmo a definição sobre o plano de cargos
e salários logo após a promulgação da lei, prevista para 6 de
junho”, diz o sindicalista.
Sindicalistas, trabalhadores e
representantes da Codesp participaram nesta semana, de audiência pública sobre a situação
dos trabalhadores portuários, na

Câmara de Santos, convocada
pelo vereador Benedito Furtado
(PSB).
MP 595 - Na noite desta quinta-feira (23), Robson reunirá os
operários portuários avulsos, na
sede do Sintraport (Rua General Câmara, 258), para falar sobre a tramitação e aprovação da
MP 595, (aprovada pelo Congresso Nacional no último dia
16), em dissonância às reivindicações dos portuários e em total alinhamento às pretensões do
empresariado. A MP chamada de
novo marco regulatório dos portos, aguarda sanção da presidente Dilma Rousseff.

A sede ocupará 25 mil m²
no Largo Marquês de Monte
Alegre. No seu entorno, estão
a antiga estação ferroviária, o
Santuário Santo Antônio do
Valongo e o Museu Pelé, também em construção.

Serão três torres de escritórios e salas de trabalho. A primeira torre terá 15.500 m². Ela
e o embasamento do complexo contarão com amplos estacionamentos, bicicletário e setor de atendimento médico.
Mais: praça de alimentação,
laboratório, auditório, centro de
treinamento, lojas, banca de jornal e áreas de integração. O
prédio cumprirá exigências internacionais de sustentabilidade ambiental.
Os investimentos da Petrobras com a nova sede em Santos são de R$ 380 milhões. As
outras duas torres serão construídas de acordo com a demanda das operações de petróleo e gás na Bacia de Santos.
(Paulo Passos)

Pat Cubatão - O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT),
de Cubatão, na Rua Fernando Costa, 1096, está com inscrições
abertas até o próximo dia 29, para o curso gratuito de encanador industrial, destinado, prioritariamente, aos moradores da
cidade, que devem apresentar comprovante de residência, além
dos originais e cópias da carteira de identidade (RG). Os candidatos devem ter, no mínimo, 18 anos completos e concluído o
7º ano do Ensino Fundamental. O curso é uma parceria entre a
Prefeitura e a Usiminas e as aulas ministradas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em sua unidade na
Praça da Bíblia, s/n, Centro, com início em 3 de junho, três dias
por semana, das 19h às 22h. Mais informações pelo telefone do
PAT: 3362-0870.
Eleição – Serão realizadas no próximo dia 28, das 9 às 18h, no
Bloco Cultural de Cubatão (Praça dos Emancipadores, s/nº), as
eleições para os Conselhos Administrativo e Fiscal da Caixa de
Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão. Poderão
votar todos os servidores de carreira, mutuários que são, quer
estejam inscritos ou não na Caixa.
Jornalismo Policial
A Regional de Santos, Baixada Santista e Vale do Ribeira, do
Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e a Universidade Santa
Cecília (Unisanta) promovem nos dias 15 e 22 de junho (sábados), das 9h às 16h, o Curso de Jornalismo Policial, comandado por Eduardo Velozo Fuccia, repórter do Jornal A
Tribuna, de Santos. Inscrições na sede do Sindicato (Rua
Martim Afonso, 101, 6º andar, Centro, Santos). Informações pelos telefones (13) 3219-2546 e (13) 3219-4359. Estudantes em geral: R$ 120,00; da Unisanta: R$ 100,00; profissionais sindicalizados: R$ 100,00 e demais profissionais:
R$ 150,00.

ÃO
EDUCAÇ
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Itanhaém

Educação anuncia construção de novas escolas
Fotos: Divulgação

A

Prefeitura de Itanhaém
anunciou o início das
obras de duas escolas de
Educação Infantil que atenderão os
bairros Jardim Ieda e Guapurá. Os
dois novos empreendimentos já em
processo licitatório ampliarão a oferta de vagas nessa região com a inserção de cerca de 500 alunos.

No Jardim Ieda a escola que
abrigará também, crianças dos
bairros próximos, terá 12 salas de
aula, playground e recreio coberto, com estrutura priorizando a
acessibilidade com rampas e outros serviços que auxiliarão alunos portadores de necessidades
especiais.

Os novos prédios ampliarão as ofertas de vagas nos bairros
Jardim Ieda e Guapurá

Banda Marcial homenageada
na Assembleia Legislativa
Um dos grupos que mais se
destacaram no ano de 2012, a Banda Marcial da UME Padre José de
Anchieta, de Cubatão, foi recentemente homenageada pela Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, com a Medalha Radialista
Durval de Souza. A homenagem
fez parte da Parada Festiva da Assembleia, organizada pelo deputado estadual Beto Trícoli.
A homenagem aconteceu no
último dia 18, no Palácio 9 de Ju-

lho, na Capital. Na ocasião foram
homenageadas as Bandas e Fanfarras do Estado que mais se
destacaram no ano de 2012. Integrantes da Banda Marcial da
UME Anchieta e do seu Corpo
Coreográfico compareceram à
solenidade, que também foi prestigiada pela direção da escola e
pelo Serviço de Ensino Fundamental e Médio (SEFM) da Secretaria Municipal de Educação
(Seduc).

Curtas
Workshop - Nesta sexta-feira (24) coreógrafos concluem
workshop sobre quadrilha junina para monitores e professores
de creches e escolas municipais de São Vicente. O evento acontece no Centro de Convenções (Av. Capitão Luís Pimenta, 811,
Parque Bitaru). A participação dos envolvidos é gratuita.
Capacitação – Termina nesta sexta-feira (24), o 2º Curso de
Capacitação de Agentes Multiplicadores na Prevenção ao Uso
Nocivo de Drogas, no auditório Roberto Marinho (Rua José Borges Neto, 50, Bairro Mirim, na Praia Grande). A programação
começa às 19h30.
Horta na Escola – Nesta quinta-feira (23), em São Vicente,
coordenadores de escolas se reúnem no “Encontro do Projeto
“Horta na Escola”, para discutir como desenvolver na prática,
momentos de harmonia, união, cooperação, respeito para criar
uma atmosfera saudável e prazerosa no ambiente escolar. O objetivo do projeto é despertar nos educadores e nas crianças, atitudes responsáveis, respeitosas, além de valorizar a importância
do trabalho com dedicação, amor e a paciência.

A unidade na região do Guapurá com 6 salas de atividades para
crianças do berçário, maternal e
pré-escola
A unidade será construída
através de convênio com o Governo do Estado e integrará o
programa Creche Escola. Esta
será a segunda unidade escolar
no Guapurá, onde atualmente
está em fase de conclusão uma
escola de Educação infantil e de
Ensino Fundamental, construída com recursos da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura
e Esportes.

As obras das duas novas unidades anunciadas terão início no
segundo semestre deste ano.

Jardim Guapurá receberá
ainda este ano, a segunda
unidade escolar

ESAMC realiza vestibular neste sábado
Termina nesta sexta-feira
(24),o prazo de inscrição para
os interessados no vestibular da
ESAMC Santos.O vestibular
será realizado neste sábado (25),
das 13h30 às 18h30, vestibular
para formação de turmas do
meio do ano. Inscrições pelo site
www.esamc.br ou na secretaria
da instituição, na Rua Doutor
Egydio Martins, 181, na Ponta
da Praia. A taxa custa R$ 30.
A ESAMC oferece vagas
para os cursos de Graduação
Bacharelado (diurno e noturno)
de Administração, Ciências Contábeis, Desing Gráfico, Direito,
Economia, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia
de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Enge-

nharia Química, Jornalismo,
Moda, Propaganda e Marketing,
Relações Internacionais e Relações Públicas. Vagas também
para os cursos de Graduação
Tecnológica (noturno) em Comércio Exterior.
Comunicação Institucional, Gestão de Recursos Hu-

manos, Gestão Comercial
(Vendas), Gestão de Qualidade, Gestão Financeira,
Logística, Marketing e Produção Publicitária.
Informações sobre o vestibular estão no manual do candidato, que pode ser baixado gratuitamente no site da ESAMC.

Professores e alunos temem fechamento de escola
Professores e alunos da Escola Estadual Cleóbulo Amazonas Duarte, em Santos, há dois
meses ouvem boatos sobre a desativação da escola. O clima piorou a partir do último dia 21,
quando foi iniciada reforma no
local e já foram desativados laboratório, anfiteatro e biblioteca. Em abril, por conta dos boatos e pela falta de informações,
foi realizado um protesto na porta da escola.
Segundo professores, nem a
direção do colégio foi informada sobre as intenções do Gover-

no do Estado de São Paulo para
com o destino da escola que fica
na Rua Dr. Guedes Coelho (bairro
Encruzilhada), mas desde o ano
passado fala-se na transferência
da Diretoria Regional de Ensino
para o local.
Após ter sido procurada por
professores, pais e alunos, a deputada estadual Telma de Souza
(PT) protocolou um requerimento de informações dirigido ao secretário de Estado da Educação,
Herman Voorhald, questionando
se o Governo do Estado pretende desativar a unidade.

No ano passado, alunos e
professores da Escola Ablas
Filho, passaram por situação
semelhante (a escola não chegou a sofrer intervenções, mas
os boatos davam conta de sua
desativação para ser ocupada
pela Diretoria de Ensino que
permanece na Escola Dr. Cesário Bastos, onde foi instalada
a USP). Nesse episódio, manifestações e interferências junto ao governador Geraldo Alckmin (PSDB) devolveu tranquilidade à comunidade da escola.
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Estação Santos
Divulgação

Virada Cultural

Gilberto Gil na Virada Santista
Fotos: Divulgação

sentação da São Paulo Cia. de
Dança, no Teatro Municipal Braz
Cubas (Av. Pinheiro Machado, 48
– Vila Mathias).
Jair Rodrigues sobe ao palco da
Praça Mauá neste sábado às 21h30.
À 00h30, o cantor Gilberto Gil, acompanhado do filho Bem Gil sobe no
mesmo palco. Zalon Thompson
se apresenta no domingo (26) às
16h30 e Arnaldo Antunes às 19h30
no palco da Praça Mauá.
Na Casa da Frontaria Azulejada, no sábado às 18h, o Balé da
Cidade e a Orquestra Sinfônica Jo-

vem, depois a Banda Carlos Gomes, Quarteto Martins Fontes...
No centro Cultural Patrícia Gal-

vão, no Espaço Teatro
Rolidei, no sábado, às
22h30, o Grupo Orgone de
Teatro apresenta “Canalha- Ensaio para Nelson
(Rodrigues)” e no Cine
Arte – Posto 4, a programação tem início às 18h30
com Mostra de Curtas Metragens.
Não dá para perder a Roda de
Samba do Ouro Verde e a apresen-

tação de Virgínia Rosa cantando
Clara Nunes, e muitas outras atrações, por isso fiquem atentos e
acessem a programação da Virada
Cultural através do link: http://
www.viradaculturalpaulista.
s p . g o v. b r / p ro g r a m a c a o /
?cidade=Santos&pg-cidade=22.
A realização é do Governo do
Estado e da Prefeitura. Todas as
atividades são gratuitas.

Semana Martins Fontes
A solenidade de abertura da
Semana Martins Fontes, neste
ano em Santos, será na Sociedade Portuguesa de Beneficência,
onde o patrono do evento, o médico e poeta José Martins Fontes, integrou o corpo clínico.
A Semana Martins Fontes,
incluída no calendário oficial do
Município desde 2007, por ini-

Espaço Astral

ciativa do então vereador Brás
Antunes, acontece de 17 a 23 de
junho, numa parceria da Academia Santista de Letras e Secretaria Municipal de Cultura de Santos (Secult).
A programação elaborada
pela Academia Santista de Letras,
presidida por Maria Araújo Barros de Sá e Silva, com atividades

diárias, será aberta em sessão
solene marcada para às 20h, no
Salão Nobre da Beneficência
(Av. Bernardino de Campos, 47,
Vila Belmiro). Na ocasião, o patrono da Semana será saudado
pelo presidente da Beneficência,
vereador Ademir Pestana. Acompanhe a programação pelo site:
www.spb.org.br.

SIGNO DO MÊS: GÊMEOS
21 DE MAIO A 20 DE JUNHO

Silvia Helena
Na segunda-feira (20 de
maio) às 18h09, começamos com
o sol no signo de Gêmeos e seu
planeta regente Mercúrio, o
grande mensageiro entre os deuses e os homens, por isso tinha
asas nos pés. Assim, a partir de
agora estaremos envolvidos com
a comunicação e com as relações
interpessoais.
A infância e juventude são
representações desse signo, cu-

Planeta regente: Mercúrio - Seu elemento: ar - Pedra: Ágata e berilo
Plantas: lírio do vale, lavanda, nogueira - Perfume: cítricos
Corpo humano: as mãos e o aparelho respiratório
jos nativos querem saber sobre
tudo e todos. Os representantes
Gêmeos são esbeltos, ágeis e inquietos, com um ritmo biológico
bastante rápido. Adoram falar, se
comunicar, seu humor é espontâneo e divertido, tem um pensamento bastante lógico e fluente,
mas precisam aprender a se concentrar. Quando têm uma meta na

vida, ninguém os segura, pois
quando o assunto não os interessa, simplesmente se desligam.
Pessoas de gêmeos necessitam de
movimento, rotina realmente os
deixa muito estressados
Mas a sua afetividade é que
muitas vezes é o problema, pois
são duais, pouco emotivos, não
são de apaixonar com facilidade,

mas adoram os flertes, a busca de
novidades e os contatos variados.
A sua companhia ideal tem que ser
mentalmente estimulante, bastante envolvente, portanto saiba ter
novidades sempre, se quiser conquistar um geminiano.
Suas características voltadas
à Comunicação fazem deles excelentes jornalistas, comunicadores,

Para comemorar três anos de
atividades, a Estação Santos (na
Rua Tuiuti, 56, no Centro Histórico de Santos), traz a banda “Teatro Mágico”, cujo show será realizado no dia 1 de junho, a partir
das 21h. A abertura será com a
banda santista “ZIMBRA” e DJ’s
convidados. Os ingressosde R$
90,00 a R$ 300,00 (inteira), além da
meia entrada, já estão à venda, de
segunda a sexta-feira, das 13h às
19h, e sábado, das 11h às 17h; ingresso rápido - 4003-1212 - qualquer região do país. Na compra dos
bilhetes pede-se a doação de um
quilo de alimento não perecível
(exceto sal e açúçar). Toda arrecadação será destinada ao Gapa/
Santos (Grupo de Apoio à Prevenção à Aids) e ao LAM (Lar de Assistência ao Menor).

Cravo e Viola
Na Pinacoteca Benedicto
Calixto, nesta
sexta-feira (24),
Workshop e
Concerto de
Cravo e Viola
Brasileira, do
projeto Contos
Instrumentais, com Ricardo Matsuda e Patrícia Gatti. Além do espetáculo de qualidade, os interessados poderão participar de uma
oficina oferecida pelo duo. A oficina acontece às 15h30 e a apresentação às 19h30. O projeto em turnê
pelo estado de São Paulo até junho, tem apresentações gratuitas.

Giancarlo Gianelli

O cantor e compositor baiano
Gilberto Gil é uma das grandes atrações da Virada Cultural 2013, em
Santos. Música, teatro, dança, cinema e exposições, em diversos
palcos espalhados pela cidade, das
18h deste sábado (25) até 18h do
domingo (26).
Além das apresentações no tradicional Centro Histórico, com atrações na Praça Mauá, Teatro Guarany e Casa da Frontaria Azulejada, ocorrem exibições no Instituto
Arte no Dique e Engenho dos Erasmos (Zona Noroeste), Praça Luiz
La Scala (Ponta da Praia), Parque
Municipal Roberto Mário Santini
(José Menino), Sesc e Fonte do
Sapo (Aparecida), Centro de Cultura Patrícia Galvão (Vila Mathias)
e no Cine Arte Posto 4 (Gonzaga).
Entre as inúmeras atrações,
destaque para os shows de Gilberto Gil, Arnaldo Antunes, Jair Rodrigues e Zalon Thompson, exvocalista da banda de Amy Winehouse. Artistas locais também
têm espaço garantido na maratona cultura que será aberta oficialmente às 18h de sábado, com apre-

professores, artistas gráficos, diplomatas e políticos, cujo símbolo representa as duas pilastras
da sabedoria, então estão sempre estudando, querendo novidades e curiosidades. São excelentes: recepcionistas e operadores de mesas
Atenção geminiano: uma
nova perspectiva de vida poderá surgir de maneira gradual e
especial, procure fazer um novo
curso para melhorar sua vida
nesse momento.
Silvia Helena - Astróloga
Tel: 3466-4500 - Site: www.stellium.jor.br
E-mail: silvia@stellium.jor.br

IN
ESPAÇO
Vai um cafézinho?
“Um outro olhar” é a exposição de fotos produzidas por Gino
Pasquato, com detalhes curiosos do edifício da Bolsa Oficial do
Café, que pode ser vista até 13 de junho no Miramar Shopping
( Rua Euclides da Cunha, 21, no Gonzaga, em Santos). A partir
desta sexta-feira (25), além de conhecer a exposição, os visitantes
contarão com atividades educativas para crianças e degustação de café com dicas de
baristas.
do presidente do Instituto Histórico de Santos, Paulo Monteiro, o convite
para a Festa dos Imigrantes no próximo dia 8 de junho, às 16h30, na entidade, na Av.
Conselheiro Nébias, 689.
Divulgação
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Nesta sexta-feira (24), às 19h, na
Câmara Municipal de Santos (Praça Tenente Mauro batista de Miranda, 01, Vila Nova),
solenidade em comemoração ao Dia do Contabilista, ocasião em que serão homenageados os profissionais Maria Antonieta Sanches Alvarez, Sérgio Contente e Fernando
Marques. O ato solene será presidido pelo
vereador Carlos Teixeira Filho.
ainda na Câmara, em 14 de junho,
às 19h, solenidade para entrega de Placa comemorativa aos 20 anos de fundação do Movimento Pró Memória José Bonifácio. O vereador José Lascane fará o discurso de saudação.
Alguns equipamentos raros mantidos pelo Miss (Museu da Imagem do Som
de Santos) começam a passar por reparos
técnicos. Entre eles estão televisores, rádios, projetores e aparelhos de som que estão
sendo avaliados e consertados para compor
a parte expositiva do museu que funciona
de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, no
térreo do Centro de Cultura Patrícia Galvão
(Av. Pinheiro Machado, 48, Vila Mathias).

Integrante da Missão Médica do Ministério da
Saúde do Brasil que esteve em Israel para
conhecer avanços da Medicina, Dr. Drauzio
Varella cumprimenta a embaixadora Maria
Elisa Berenguer. Ao fundo, o Prof. Dr. Paulo
Niemeyer, também participante da missão.

A jornalista e escritora Taís
Assunção Curi Pereira é a mais
nova integrante da Academia
Santista de Letras. Nesta quintafeira (23), ela assumiu a cadeira de
nº 36, cujo patrono é Alberto Leal.
Na solenidade de posse, realizada
no Consistório da Chancelaria da
Universidade Santa Cecília, foi
saudada pela acadêmica Ana
Maria Pereira Sachetto.

PÁGINA 8 - ESPAÇO ABERTO/MAIO 2013

C

NSPO
A
R
T
O
ARTÃ

RTE

Desinformação, dinheiro e dupla função do motorista
continuam no transporte coletivo de Santos
E a confusão está formada
Fotos: Divulgação

O Cartão TransporEm 23 de abril, data
“Como assim? Não posso pa- a lista na bolsa ou no bolso).
inicial para a implantação
gar a passagem?”
Mudanças culturais levam te poderia ser impledo cartão-transporte, o
“Não posso aceitar dinheiro... Vá tempo para serem assimiladas, o mentado, não de forma
PSol iniciou coleta de asreclamar com o prefeito eu só dirijo”. que fatalmente acontecerá com o excludente do pagasinaturas em defesa do
Essas foram as frases mais co- cartão-transporte imposto em mento em dinheiro, mas
transporte público de
muns ouvidas nesta quinta-feira Santos, a toque de caixa. Mas, até como uma alternativa
qualidade, denunciando
(23), primeiro dia de implantação do que isso aconteça, muita coisa tem colocada à disposição
o autoritarismo da proicartão-transporte em Santos, onde que ser discutida, processada e do usuário. E não calha
bição de pagamento da
a Prefeitura e a Viação Piracicabana uma delas é a inobservância da o falso argumento de
passagem em dinheiro. O
por meio de um TAC (Termo de lei de Contravenções Penais, nes- que o fato de não se aceipartido defende a partiAjustamento de Conduta) com o te caso, rasgada com o aval do tar dinheiro nos ônibus,
irá combater roubos e
cipação de comissão de
aval do Ministério Público do Es- Ministério Público.
usuários na definição das
tado de São Paulo, sob o pretexto
Sob a proteção do MP – A Pre- furtos no interior dos
tarifas e o passe livre para
de acabar com a dupla função do feitura divulgou que o Ministério ônibus.
Os assaltantes conos estudantes.
motorista, empurram goela abaixo Público do Estado de São Paulo
Planilhas e tarifas da população, o novo sistema.
entendeu que a proibição de cir- tinuarão a vitimar os
Cartão-transporte, moeda obrigatória no
É evidente que está em
O recebimento em dinheiro nos culação de dinheiro nos ônibus usuários, seus alvos
transporte público de Santos
jogo o aumento da tarifa
ônibus fica limitado a três vezes ao urbanos visando o pagamento de principais, haja vista
do transporte coletivo.
mês (em casos excepcionais) se- tarifa não constitui a infração pe- que a Piracicabana
gundo o TAC, mas nem todos os nal prevista no artigo 43 da Lei de não oferece qualquer segurança notório, não há lei que defina quan- Recentemente o prefeito Paulo Alemotoristas sabiam disso, muito me- Contravenções Penais, embora ao transporte coletivo. E se fosse tas vezes o usuário possa pagar xandre Barbosa disse que enquanto as exigências feitas à Viação Pinos quais são os casos classifica- este artigo especifique “Recusar- verdadeira a premissa, haveria suas despesas em dinheiro.
dos como excepcionais e a confu- se a receber, pelo seu valor, moe- que proibir os bancos de operaO Ministério Púbico e o Prefei- racicabana: aumentar o número de
são não tardou a acontecer.
da de curso legal no país: Pena – rem com dinheiro, que é a sua ma- to não possuem tal competência. postos de venda e recarga do carA medida anunciada nos pri- multa, de duzentos mil réis a dois téria prima. Como se vê, o argu- Como “... ninguém é obrigado a fa- tão-transporte, a aquisição de nomento não se sustenta. No fundo, zer ou deixar de fazer alguma coisa vos veículos dotados de ar condimeiros dias do governo de Paulo contos de réis”.
Alexandre Barbosa (PSDB), sePara Nobel Soares de Olivei- o objetivo do Prefeito antes de senão em virtude de lei” (art. 5º, da cionado, sistema wi-fi e maior acesgundo o prefeito beneficia a po- ra, advogado, Assessor Jurídico mais nada é assegurar os lucros Constituição Federal), consequen- sibilidade aos usuário portadores
pulação porque propicia maior ra- do PSOL e ex-vereador santista, da empresa, pouco importando a temente não pode esse seu direito de deficiência, não iria discutir o
reajuste da tarifa. Ameaçou até rompidez no embarque e provável re- há um equívoco na interpretação segurança dos usuários” diz o ad- ser limitado a três passagens.
vogado que em virtude do mau
dução no tempo de percurso dos do MP.
E o pior de tudo é o fato de per o contrato com a empresa.
Como as exigências foram cumônibus, e aos motoristas que dei“É inconcebível o entendi- tempo, adiou uma manifestação órgãos públicos (Prefeitura e Mixam de ser alvo constante de as- mento do Ministério Público lo- popular programada para esta nistério Público) autorizarem a Pi- pridas, agora a Piracicabana está lisaltos, além de deixarem a função cal, segundo o qual a proibição quinta-feira, em repúdio a imposi- racicabana a criar e manter um ar- vre para apresentar seu pedido de
ção do cartão-transporte.
extra de cobrador.
quivo secreto de fotografias de reajuste na tarifa que depende úniCâmeras – O controle dos usuários com a
ca e exclusivamenPara a Prefeitura a popupassageiros que pagarão a única finalidade “Se usar dinheiro em te do prefeito.
lação tem respondido posipassagem com dinheiro será de reprimi-los,
Embora
o
tivamente.
ônibus causa
feito por câmeras instaladas toda vez que outransporte seja
Visões diferentes - Não
em toda a frota. As imagens sar exercer o seu criminalidade, vamos público, a popuse contesta a modernização
ter que fechar os
dos usuários que pagarem a direito, consislação não tem
do dinheiro de plástico e sim
passagem com dinheiro serão tente em pagar bancos, cuja matéria acesso à secreta
a forma como está sendo imenviadas a um banco de da- em dinheiro mais
planilha de custo
posta: compra obrigatória e
prima é dinheiro”
dos da Viação Piracicabana.
(relação de preantecipada, gerando fundo
de três passaPara o advogado que in- gens em cada Nobel Soares de Oliveira ços de todos os
de reserva à concessionária
gressará com Representação mês.
componentes neque em contrapartida oferece
junto
ao
Conselho
Superior
do
cessários
ao
serviço,
do custo do
o que lhe é de obrigação: auTrata-se
de
instrumento
reNobel Soares coletando assinaturas em
Ministério Público, objetivan- quintado de elevada coação mo- pneu ao salário dos funcionários)
mento da frota (30 veículos)
defesa do transporte público de qualidade
do alertar aquele órgão acer- ral contra os usuários, com a fi- elaborada pela empresa.
que chegaram, por exigência
No último dia 15, durante endo prefeito, equipados com apare- de pagamento do transporte co- ca do que considera flagrantes irre- nalidade de coagí-los a abrir mão
lho de ar condicionado e sistema wi- letivo por meio de dinheiro não gularidades do ajuste (TAC), reque- do exercício de direitos, o que não trevista coletiva, o Jornal Espaço
fi de acesso à internet e acessibili- constitui contravenção penal. É rendo seja negada a sua homolo- se coaduna com os ideais de res- Aberto cobrou do prefeito a transcontravenção penal sim! Basta gação, é uma situação que ganha peito à dignidade da pessoa hu- parência com relação à planilha.
dade às pessoas com deficiência.
Surpreso, Paulo Alexandre disPara atenuar a reclamação uma simples leitura do artigo 43 contornos de arbitrariedade.
mana. Tudo isso revela o DNA
“Esta modalidade de controle autoritário do atual Prefeito de se desconhecer o tratamento secontra a obrigatoriedade do car- da Lei de Contravenções Penais,
tão-transporte, excelente para a para se concluir pela absoluta in- da privacidade das pessoas a ser Santos, recheado de um certo creto dado à esse documento e
empresa de ônibus, num rasgo de consistência desse entendimento. executada por uma empresa parti- saudosismo dos anos da repres- prometeu transparência apresenÉ direito do cidadão pagar cular é bastante grave. E ganha são política em nosso País, e que tando-o quando este chegar ás
compreensão, foi aberta a venda
de bilhetes com duas, quatro e até suas despesas por meio de moe- contornos de repudiável arbitrari- lamentavelmente recebeu o bene- suas mãos.
Já estamos no aguardo.
dez passagens nos pontos cre- da corrente do país. Negar este edade, quando coonestada pela plácito de membro de uma instidenciados (são 261, dos quais, direito importa em grave e repri- Prefeitura e Ministério Público. É tuição tão respeitada quanto o MiServiço: Para adquirir e recarrgar
33 funcionando 24 horas, mas o mível violação ao exercício da um verdadeiro atentado de direi- nistério Público do Estado de São
o cartão-transporte acesse o site
www.santosonibus.com.br.
tos subjetivos. Como é público e Paulo”.
interessado tem que andar com cidadania.

