
DISTRIBUIÇÃO GRATUITAJ O R N A L

Dezembro de 2013www.jornalespacoaberto.comANO XXVII Nº 475

Divulgação

Padre Antônio Maria faz show na Praça Mauá
“Santos pela Paz”

Encerrando a programação do Ilumi-
na Santos-Natal 2013, na segunda-feira
(23), às 18h, na Praça Mauá, será reali-
zado o ato inter-religioso “Santos pela
Paz” seguido do show do Padre Antô-
nio Maria (foto), que se destacou com
canções gravadas com interpretes da
MPB, entre eles Roberto Carlos, com que

compôs “Esse Cara é Jesus”.
A Prefeitura já concluiu a programação

do Réveillon e promete novidades. Além da
tradicional queima de fogos, este ano des-
tacando a Copa do Mundo, em vários pon-
tos da cidade, inclusive nos morros e na
Área Continental, DJs irão comandar a fes-
ta em quatro pontos da orla. E mais, bailes

vão agitar as cinco tendas na orla.
A queima de fogos terá duração de 16

minutos e na orla, o lançamento ocorrerá de
oito balsas posicionadas a 400 metros uma
da outra, cobrindo área total de 5 km, e de
dois pontos fixos: Fortaleza da Barra e Par-
que Municipal Roberto Mário Santini (emis-
sário submarino).

Exclusão
    A luta de Jackson Paula por transporte público adaptado para pessoas porta-

doras de necessidades especiais é titânica diante da incoerência das políticas públi-
cas existentes. Portador de uma doença degenerativa, Jackson, morador em Praia
Grande, aprovado no vestibular para a Faculdade de Direito, sem esse tipo de
transporte será excluído do direito à formação profissional. Os governos estadual e
federal dispõem do transporte apenas para estudantes até o Ensino Médio.
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É NATAL!!! Desejando a todos um
Feliz Natal e um Próspero
Ano Novo, comunicamos

que o Espaço Aberto
interrompe as atividades
administrativas no dia 24
de dezembro, retornando
em 6 de janeiro de 2014.
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atualizada diariamente.
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OPINIÃO

EDITORIAL

Subterfúgio contra o
rigor da lei

Lado popular - O tumulto nas úl-
timas sessões extraordinárias na
Câmara de Santos, revelou o lado
mais que popular de um integran-
te da Mesa Diretora da Casa. En-
quanto esbravejava longe das
câmeras e dos servidores, desceu
do salto e vociferou impropérios
em linguajar bem popular, diferen-
te do seu habitual, mas  natural à
maioria das pessoas sob o efeito
de forte pressão.
Levantando a tampa - Prestes a
completar um ano, a administra-
ção Paulo Alexandre começa a
levantar, bem devagarinho, a tam-
pa do caldeirão e surgem os pri-
meiros ossos duros de roer, um
deles, a dívida da Prefeitura para
com a Sabesp. Isso nos faz lem-
brar que recentemente a Câmara
aprovou um projeto propondo
mudança no convênio mantido,
desde 2010, entre os dois órgãos.
Os vereadores mais antigos na
casa, agora lembram que na le-
gislatura anterior foi aprovado
contrato de amortização da dívi-
da. Agora querem saber qual é a
dívida? O que foi amortizado?
Etc... etc... Mas o projeto já foi
aprovado.
Pagou prá ver - Foi preciso Cu-
batão ficar sem cartório eleitoral
por 25 dias para que a prefeita
Marcia Rosa (PT) providencias-
se uma nova sede para o órgão.
Nesse período os eleitores foram
atendidos nos cartórios de San-
tos, São Vicente e Guarujá.
...E viu - Marcia Rosa ignorou as
reiteradas solicitações de trans-
ferência do imóvel devido a situ-
ação precária do Edifício Castro
e viu o cartório fechar. Diante da
grita geral, encontrou outro imó-
vel, na Rua Bahia, 67, na Vila San-
ta Rosa, cujas chaves já foram en-
tregues ao diretor da unidade.

Inesquecível - A primeira dama do
Estado e presidente do Fundo
Social de Solidariedade de São
Paulo, Lúcia Alckmin, roubou a
cena na abertura dos 17º JAI (Jo-
gos Abertos do Idoso), na Arena
Santos. Empolgada com as com-
petições de coreografia, no inter-
valo das apresentações, Dona Lu,
muito à vontade, ensaiou uns
passos de dança no meio da pis-
ta. A galera foi ao delírio.
Clima tenso - Neste final de ano
o clima não é dos mais amenos
entre Câmara e Prefeitura de Cu-
batão. Vereadores denunciaram o
atraso no pagamento de bolsa de
estudo por parte da Prefeitura que
contestou alegando estar quites
com relação ao benefício e que
os denunciantes têm conheci-
mento da situação.
Camelódromo - Esse equipamen-
to, uma aberração cometida no
governo Márcio França (PSB) em
São Vicente que retalhou uma das
praças que no passado era uma
das mais bonitas, a Coronel Lo-
pes, no centro da cidade, abriga
dezenas de boxes que vendem de
tudo. Nesse local, um flagrante
de desrespeito ao idoso por par-
te da funcionária da limpeza. O
fato precisa ser apurado.
Ministro em campanha - Não tem
como negar, o ministro da Saúde,
Alexandre Padilha (PT) saiu na fren-
te na corrida eleitoral de 2014, quan-
do pretende se eleger governador
de São Paulo. Em franca campanha
tem agenda lotada para visitas e
entrega de equipamentos como fez
em um único dia na Baixada. Este-
ve em Cubatão, Santos, São Vicen-
te e Praia Grande. Inaugurou equi-
pamentos, recepcionou 33 médicos
do Programa ‘Mais Médicos’ e en-
tregou ambulâncias. No primeiro
trimestre de 2014 ele volta à região.

Espaço Aberto

 ”NATAL” é uma palavra “ar-
rebatadora”. Provoca um turbilhão
de ideias, imagens e lembranças.
Suscita em nós uma criatividade
que impressiona: ao longo do tem-
po, foi criada a imagem do bom
“velhinho”; desperta-se a neces-
sidade de dar e receber presentes;
fazemos ceias deliciosas, com pre-
sença de familiares e amigos; são
apresentados shows e manifesta-
ções públicas, com símbolos na-
talinos, música e alegria.

Nada errado: a festa merece
isto... e muito mais!

É preciso, entretanto, redesco-
brir a origem e o sentido de tanta
alegria. Comemora-se
o”NASCIMENTO DE JESUS”!
Por isso, é uma noite diferente! A
alegria e a felicidade que a huma-

Natal: uma noite diferente!
* Dom Jacyr Francisco Braido

nidade sempre buscou e sonhou
se tornou realidade numa noite si-
lenciosa.

A criatura humana sempre pes-
quisou e buscou o sentido da vida,
da história e do mundo: Por que
sofrer, se do íntimo do coração tudo
nos chama à felicidade? Por que
tanta frustração? Por que a morte,
se nascemos para a vida? Os ho-
mens perguntavam aos seus seme-
lhantes, à ciência e a Deus, pois,
afinal, o sentido último das coisas
depende de Deus. E eles percebi-
am silêncio da parte de Deus.

Mas no Natal, Deus falou. Ele
se tornou presente no mundo: “A
Palavra se fez carne e veio morar
entre nós” (Jo 1,18). E nos falou
como pessoa humana, caminhan-
do conosco, a nosso lado. Aí está
o fato surpreendente do Natal:
Deus se fez homem, nasceu como

nascem as crianças. 
O evangelista Lucas relata as-

sim o nascimento de Jesus: “Saiu
um decreto do imperador Augus-
to, ordenando um recenseamen-
to do mundo inteiro... E todos iam
inscrever-se cada um em sua ci-
dade. Também José, que era da
família de Davi, subiu da cidade
de Nazaré na Galiléia para a ci-
dade de Davi, chamada BELÉM,
para inscrever-se com sua espo-
sa Maria, que estava grávida.
Enquanto estavam ali, chegou o
momento do parto e ela deu à luz
seu filho primogênito, envolveu-
o em panos e o deitou numa
“MANJEDOURA”, porque não
havia lugar para eles na Hospe-
daria” (Lc, 2, 1-7). Daí, a origem
do “PRESÉPIO”!
* Dom Jacyr Francisco Braido -
Bispo Diocesano de Santos

O confronto de interesses marcou o final do ano legislativo
em Santos. De um lado os servidores contra o projeto que passa
à iniciativa privada o gerenciamento de equipamentos públicos.
Do outro, vereadores (a maioria) que atendendo a solicitação do
prefeito Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), precisavam aprovar
este e outros projetos polêmicos como alteração do Plano Diretor.
Para relaxar, nada melhor que uma churrascada realizada na Abor.

O presidente da Câmara, Sadao Nakai (PSDB), fez questão de
convidar o prefeito. Afinal o desgaste no combate com os servi-
dores foi grande, deixando a edilidade exacerbada. Mas os âni-
mos já estão refreando e nada marcou a confraternização melhor
do que o recesso para curar as fraturas.

Ainda repercute as cenas do tumulto na Câ-
mara quando da votação do projeto que autoriza
as Organizações Sociais (OSs) gerenciar equipa-
mentos públicos de Santos.

Da forma como o Terceiro Setor está sendo
visto pela Prefeitura, só chegamos a uma conclu-
são: OSs, assim como as OSCIPs
(Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público) são as únicas
saídas para que as administrações
públicas não desrespeitem a Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF), mantendo a folha de pagamen-
to do funcionalismo, já abarratoda, dentro do limi-
te imposto pela legislação, Ou seja, não pode ul-
trapassar 60% da Receita Corrente Líquida (RCL)
do Orçamento.

Nos estados e municípios esse limite é de 60%.
Nos municípios, desse percentual, 6% já estão
comprometidos com o Legislativo e os 54% res-
tantes é o percentual que sobra para o pagamento
de pessoal.

Criada em 2000, a LRF veio para puxar o freio das
administrações que ao longo dos
anos vem inchando a máquina. Basta
recordar que o ex-prefeito Beto
Mansur (1997-2004) entregou a Pre-

feitura ao seu sucessor, João Paulo Tavares Papa
(2005-2012) com pouco mais de 11 mil funcionários.
Papa repassou a Administração para Paulo Alexan-
dre com mais de 15 mil servidores. Nesse compas-
so a máquina explode.  Assim, o Terceiro Setor é a
saída, até porque a lista não para de crescer.

Natal: uma noite diferente!

Reunidos em torno do Presé-
pio desejemo-nos:

* Dom Jacyr Francisco Braido

“FELIZ NATAL!
Neste Natal, meditemos

no silêncio de nosso coração,
o anúncio

do Anjo do Senhor aos pastores:
“Eu vos anuncio uma grande

alegria,
que será para todo o povo:

hoje nasceu para nós um Salvador,
que é o CRISTO SENHOR”

(Lc 2, 10-11).
“Não tenhais medo!”

São os votos da Diocese de Santos.
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Artigo

Cubatão vive um momento
de inquietação, segundo o vere-
ador Severino Tarcício da Sil-
va, o Doda (PSB) e isso se deve
ao anúncio de mudanças de en-
dereços de serviços essenciais:
Tribunal de Justiça do Trabalho
da 2ª Região, do centro para o
Jardim Casqueiro  e Central 190
da Polícia Militar que deixa o
município. Por quase um mês,
por decisão judicial, a cidade fi-
cou sem o Cartório Eleitoral.

“Não tenho dúvidas que as
consequências dessas mudanças
serão prejudiciais à população,
por esta razão estamos nos mo-
bilizando para reverter a situação”
disse Dóda que promoveu uma
caminhada, apresentou Moção de
Repúdio e colheu mais de mil as-
sinaturas em um abaixo-assina-
do, com o objetivo de reverter a
decisão da Justiça. O TRT já
anunciou a mudança da unidade

A Rua Martim Afonso, uma
das principais vias de São
Vicente será fechada ao trânsito
nos dias 23, 24, 25, 30 e 31 de
dezembro. O objetivo, segundo
comunicado da Secretaria de
Transporte, é facilitar as com-
pras de fim de ano. Centro ne-

São Vicente

Prefeitura interdita Rua Martim Afonso
vrálgico do comércio vicentino,
a rua concentra grande número
de lojas e atrai grande público
de diferentes cidades da região.

Concurso cancelado - Por
falta de adesão, o concurso “São
Vicente Iluminada” foi cancela-
do. A iniciativa da Secretaria de

Cubatão

“Cidade vive momentos
de inquietação”

Vereadores Dóda e Dinho na caminhada pela Av. Nove de Abril

Divulgação
No final de 1973 a Sabesp

assumia as atividades em São
Paulo. Quatro décadas depois,
celebramos uma trajetória de
avanços que posicionam o Es-
tado entre os mais bem coloca-
dos no ranking do saneamento
brasileiro. Isso significa forne-
cer água a 28 milhões de paulis-
tas de 365 municípios, coletar
83% do esgoto e tratar 77% des-
sa carga poluidora. Vamos atin-
gir, em 2014, a universalização
nas sedes das cidades do interi-
or e, até 2020, no litoral e gran-
de São Paulo. Estamos próximos
de um feito inédito no país.

Em pleno século 21, a falta
de saneamento aprofunda o fos-
so entre o Brasil dos discursos
oficiais e o Brasil real, onde me-
tade do esgoto não é coletada e
pouco mais de 30% disso rece-
be tratamento. O resultado: au-
mento das filas nos hospitais,
baixo desempenho educacional,
degradação ambiental e a renún-
cia ao desenvolvimento.

Há quatro décadas, São Pau-
lo decidiu não fazer parte deste

Quatro décadas
* Geraldo Alckmin

cenário. Criada no governo Lau-
do Natel, um dos períodos mais
importantes teve início em 1995,
com o empenho do governador
Mário Covas pelo reequilíbrio fi-
nanceiro e criação das unidades
por bacias hidrográficas, apro-
ximando as bases de operação
dos clientes.

Outro capítulo marcante, do
qual participei, em 2002, foi a en-
trada no novo mercado, exigindo
maior transparência, governança
corporativa e eficiência operacio-
nal, resultando em mais capaci-
dade de investimentos e geração
de benefícios para a sociedade e
seus acionistas, muitos dos quais
fundos de pensão e poupadores

individuais. Em 2007, as estra-
tégias direcionadas à universali-
zação consolidaram nova fase no
saneamento paulista.

O índice da mortalidade in-
fantil caiu 62% em 20 anos, o
que diz muito dos avanços no
saneamento que, ao lado da edu-
cação, garante condições para
uma infância com saúde e pers-
pectivas. A sensibilidade socio-
ambiental também está presente
em programas como o Onda
Limpa, a maior ação de sanea-
mento do litoral brasileiro. Com
o Se Liga na Rede, estamos co-
nectando gratuitamente as casas
de 192 mil famílias às tubulações
de esgoto. Rios voltaram a ter
vida e o Projeto Tietê já reduziu
a poluição em mais de 160 km.

Ainda são grandes os desafi-
os – sobretudo em um setor de-
masiadamente tributado e depen-
dente da parceria de municípios
e consciência dos cidadãos. Mas
a ocasião é para ser celebrada.
Parabéns à família sabespiana e
aos paulistas, afinal a Sabesp é
um patrimônio de todos nós.
* Geraldo Alckmin, governador
do Estado de São Paulo

em março de 2014, da Rua São
Paulo, no centro para o Jardim
Casqueiro, para um imóvel pró-
ximo a rodovia de trânsito inten-
so. Além disso, de acordo com o
vereador Adeildo (Dinho) Helio-
doro (SDD), a ação do TRT é
injusta. “A OAB sequer foi ouvi-
da. Eles vão se mudar de um pré-
dio onde o aluguel é de R$ 35 mil
para um que custará R$ 100 mil
por mês. Isso é uma vergonha”.

Polícia Militar - O presiden-
te da Câmara, Wagner Moura
(PT), pediu encaminhamento de
ofício ao comandante geral da
Polícia Militar, Benedito Rober-
to Meira, solicitando informa-
ções sobre a transferência da
central da Polícia Militar do
município que atende as chama-
das 190 para Santos. Até o fe-
chamento desta edição, os ve-
readores continuavam sem re-
torno dos órgãos contactados.

Esportes, Turismo e Lazer, ti-
nha como objetivo despertar o
espírito natalino e deixar a cida-
de mais bonita com muitas lu-
zes e cores. Seriam julgados os
enfeites mais criativos, originais
e iluminados em casa, condomí-
nio e comércio. 

Divulgação
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Trabalhador da Portofer define reivindicações da data-base
Reajuste salarial com base no

INPC de março de 2014, data-base
da categoria, mais aumento real de
5%, são as principais reivindica-
ções dos 250 trabalhadores da
Portofer Transporte Ferroviário.

A soma do INPC, estimado em
5%, mais o aumento real, totalizan-
do algo em torno de 10%, os tra-
balhadores querem ver aplicada
também no tíquete refeição, que
hoje é de R$ 16,50. Eles reivindi-
cam ainda 50% de subsídio nas
matrículas e mensalidades esco-
lares aos trabalhadores que estu-
dam, auxílio creche e cartão de
ponto para os analistas.

Outro ponto é inclusão dos
vagões das empresas MRS e FCA
no ‘ppr’ (espécie de participação
nos lucros ou resultados) já pago

Maquinistas e outras categorias trabalhadoras da Portofer
definiram pauta de reivindicações

Paulo Passos

Apesar de tumulto e da indig-
nação dos servidores representa-
dos pelo Sindserv, o projeto das
organizações sociais foi aprovado
pela Câmara e falta muito pouco
para se tornar lei. Falta apenas a
sanção do prefeito Paulo Alexan-
dre Barbosa (PSDB), autor do pro-
jeto.

Para Flávio Saraiva e Alexan-
dre Manett, diretores do Sindserv
a aprovação do projeto que permi-
te que as OSs (organizações soci-
ais) gerenciem setores municipais
foi “um golpe da Prefeitura e da
Câmara contra o funcionalismo”.

“Foi um duro golpe que vai
afetar, inclusive, a população com
relação a qualidade do serviço.
Quanto aos servidores, além do
impacto inicial, o problema será a
longo prazo. Não haverá mais
concursos e aos poucos a Capep
se extinguirá pois é mantida pe-
los funcionários da ativa. Em dez
anos, teremos muito mais apo-
sentados no serviço público. Sem
reposição desse material humano,
a Capep não sobreviverá e acon-
tecerá o que hoje se observa com
os metalúrgicos. Com a privatiza-
ção da Cosipa, a redução do pes-
soal da ativa, plano de saúde  fa-
lindo e a agonia da categoria”.

Os sindicalistas entendem que
o projeto das OSs é o caminho que
a administração encontrou para a
privatização do serviço público e

na movimentação da ALL, que faz
parte da Portofer. Estes itens fa-
zem parte da pauta de reivindica-
ções da empresa, aprovada em
assembleia e que será encaminha-
da à empresa.

O presidente do sindicato da
categoria (Sindicato dos Operári-
os e dos Trabalhadores Portuári-
os em Geral nas Administrações
dos Portos, Terminais Privativos
e Retroportos do Estado de São
Paulo - Sintraport), Robson de
Lima Apolinário, que é emprega-
do da Portofer, adianta que as ne-
gociações com a empresa deve-
rão começar em janeiro e se inten-
sificar em fevereiro. As principais
categorias da Portofer, que presta
serviços ferroviários no porto, são
os maquinistas, operadores, pes-

soal de controle das operações e
administrativo.

“Queremos chegar à data-
base de 1º de março com tudo con-

versado e acertado, sem delongas
que acabam empurrando o acordo
para muito depois”, pondera o sin-
dicalista. (Paulo Passos)

“OSs, um golpe dos dois poderes contra o funcionalismo”
Luiz Torres/Diário do Litoral

que grande parte do funcionalis-
mo ainda não se deu conta do que
está acontecendo.

“Não teve qualquer discussão
sobre o assunto. Os conselhos de
Educação, de Saúde, os sindica-
tos não foram ouvidos. Cadê as
audiências públicas promovidas
pela Câmara? Também não acon-
teceram. O projeto do prefeito veio

para o Legislativo, os vereadores
aprovaram e é mais um enfiado go-
ela abaixo do funcionalismo e da
população”.

Em Cubatão, cuja prefeita Már-
cia Rosa é do PT, alguns equipa-
mentos municipais são administra-
dos por OSs, situação aceita natu-
ralmente pelos servidores. Guarda-
das as devidas proporções, ao fa-

Apesar do aparato policial que teve até o helicóptero Águia da Polícia Militar sobrevoando a Câmara, os servidores e outras bandeiras
tomaram o Legislativo para protestar. Muito tumulto, lances mirabolantes como o do sindicalista que despencou de uma altura de

3 metros caindo no plenário, o projeto foi aprovado pelos vereadores, como era esperado pelo chefe do Executivo

zermos uma comparação sobre o
tema em Santos, Saraiva e Manett
são taxativos: “Não estamos dis-
cutindo políticas ou decisões de
partidos. Se o Sindserv estivesse
em Cubatão, seria contra a deci-
são que entendemos ser o começo
do fim do funcionalismo público”.

Concluindo, os sindicalistas
afirmam que o governo do prefei-

to Paulo Alexandre não está fugin-
do à regra: “aguardar o final do
ano, para de afogadilho,  encami-
nhar projetos polêmicos como
esse que é uma ponte para a inici-
ativa privada abocanhar equipa-
mentos e bens públicos e fica im-
possível não perguntar: no futuro
próximo, qual será a função do pre-
feito e dos vereadores?”

Divulgação
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UniSantos
Reeleito, professor Marcos

Medina Leite, reitor da UniSan-
tos – Universidade Católica de
Santos, em solenidade realiza-
da no último dia19, foi recon-
duzido ao cargo.

Alberto Ferreira/UniSantos
Turismo do Saber

Santos receberá entre 13 a 17 de
janeiro, duas delegações de 40 crian-
ças, de 9 a 12 anos, e quatro monito-
res, das cidades de Franca e Rifaina,
totalizando 88 visitantes, que ficarão
na Escola Andradas II (R. Ernesto de
Melo Júnior, 150, bairro Aparecida)..

Santos e Cubatão receberão 80 crianças do programa
No mesmo período, Cubatão tam-

bém receberá 80 crianças dos municípi-
os de Morro Agudo e Patrocínio Paulis-
ta que ficarão hospedadas no CEU ‘Mar-
ta Josete Ramos Impalea’, no Centro,
de onde partirão para passeios nas prai-
as e pontos turísticos da região.

As crianças fazem parte do Progra-
ma Turismo do Saber - Interior na Praia,
iniciativa da Secretaria Estadual de Tu-
rismo, em parceria com a Secretaria de
Educação (Seduc). Este ano 80 crianças
de São João de Iracema e Nova Luzitâ-
nia visitaram Santos pelo programa.

A dança como instrumento de transformação
Bailarinos de São Vicente, os novos profissionais do Stuttgart Ballet

Fernanda Lopes e Noan Al-
ves que iniciaram seus es-
tudos no Balé Jovem de São

Vicente, em 2014, integrarão como
profissionais a Companhia Ofici-
al do Stuttgart Ballet, na Alema-
nha.

A notícia foi um presente para
o Balé Jovem, especialmente para
as professoras Geyssa Alencar e
Sabrina Olimpio, fundadoras da
escola, que no árduo trabalho di-
ário para a formação de bailarinos
clássicos, sempre encontram tem-
po para incentivar os jovens alu-
nos a acreditarem na concretiza-
ção do sonho da profissionaliza-
ção.

Os bailarinos Fernanda Lopes,
19 anos e Noan Alves, 18 anos,
residem na Alemanha desde 2010
e 2012, respectivamente, graças a
bolsa de estudo integral que con-
quistarampor meio do concurso
Youth American Grand Prix. Eles
cursam balé clássico na escola de
John Cranko, em Stuttgart, cujos
estudos serão concluídos em ju-
nho do próximo ano. O talento dos
dois brasileiros foi reconhecido
pelo Sttuttgart Ballet, uma das
maiores e mais famosas companhi-
as de dança do mundo que os con-
tratou para a temporada de 2014.

Além de Noan e Fernanda,
outros quatro bailarinos do Balé
Jovem de São Vicente conquista-
ram contratos profissionais no ex-
terior: Felipe Vieira, que conseguiu
seu contratado na Wiener Staats-
ballett, na Áustria, em 2011; Laris-
sa Machado, estudante e bailari-
na da Universidade de Dresden,
na Alemanha; Verônica Vasconce-
los, estudante e bailarina da Uni-
versidade de Mannheim, tam-
bém na Alemanha; e Danielle Gar-
cia, estudante e bailarina da Uni-
versidade de Mercyhurst, nos Es-
tados Unidos.

Realização - Para a professo-
ra Geyssa Alencar, bailarina clás-

sica e uma das fundadoras do Balé
Jovem de São Vicente, dedicação,
amor e profissionalismo são os
principais ingredientes, da esco-
la, um projeto social que teve iní-
cio há 11 anos, com apenas 5 cri-
anças e hoje atende 480 alunos
entre crianças e adolescentes.

“A profissionalização dos nos-
sos alunos, especialmente no ex-
terior, é uma grande realização,
pois este é o propósito do Balé
Jovem, a formação clássica. Infe-
lizmente, no Brasil, o mercado pro-
fissional nessa área é quase ine-
xistente. Quando um dos nossos
alunos se destaca em concurso ou
festival e ganha bolsa para estu-
do no exterior, começa outra bata-
lha. São poucas as bolsas comple-
tas (estudo e mora-
dia) e mesmo quan-
do há essa conquis-
ta, é grande o desa-
fio até para conse-
guir verba para a
passagem aérea.
Mas a conquista de
Fernanda e Noan é
a prova de que nada
é impossível, quan-
do se tem um so-
nho” destaca a pro-
fessora Geyssa.

Emocionada, Geyssa lembra da
então meninha Fernanda, que ain-
da não tinha completado 9 anos,
quando ingressou na escola de
dança. “Já apaixonada pelo balé,
Fernanda disse: só quero fazer isso
na minha vida, dançar. E seu gran-
de sonho era ser bailarina de uma
companhia da Europa. Sua disci-
plina e determinação ao encarar a
árdua rotina de muitas horas de
aula, dores no corpo e busca da
perfeição a levaram para a Alema-
nha aos 15 anos e quatro anos
depois ao SttugartBalett, o sonho
das grandes bailarinas”.

A professora também não eco-
nomiza elogios a Noan Alves que
começou no balé aos 13 anos e em
apenas quatro anos de dedicação

conseguiu se destacar e conquis-
tar uma bolsa de estudo na Ale-
manha e em 2014 integrará o cor-
po de bailado do SttugartBalett,
ao lado da colega Fernanda.

Instrumento transformador –
Geyssa Alencar e Sabrina Olim-
pio, ambas bailarinas clássicas,
formadas pela Escola de Bailado
de Santos, há 11 anos apresenta-
ram um projeto à Prefeitura de São
Vicente, destinado ás crianças
que acompanhavam às mães que
tinham aulas nas dependências
do Horto  Municipal . No início
eram 5 crianças. Dezoito meses
depois já era uma escola partici-
pando de festivais, entre eles Pas-
so de Arte (Santos) e o
de Joinvile (SC). As difi-
culdades financeiras
tanto da escola quanto
das alunas eram muitas,
mas as transformações
já eram evidentes. Nos
alunos a preocupação
com o visual, comporta-
mento e postura e pos-
teriormente, a prepara-
ção para mudanças cul-
turais, como ocorreu
com os 6 bailarinos, pra-
tas da casa, que estão no exterior.

Geyssa ressalta que o grande
desafio é a mudança comporta-
mental que o balé proporciona. “O
balé se tornou o tudo na vida des-
ses bailarinos. Antes a perspecti-
va era, se formar e pronto, chegan-
do a hora de guardar as sapatilhas,
porque os jovens precisam traba-
lhar, longe da dança, pela sobrevi-
vência. Hoje, eles começam a tra-
balhar o sonho da profissionaliza-
ção”.

Matrículas - O Balé Jovem de
São Vicente (Av. Prefeito José
Monteiro, 70, Vila Valença) está
com matrículas abertas para o ano
letivo de 2014. A escola está rece-
bendo inscrições para testes de
admissão e de bolsas de estudos

para meninos e meninas. Os inte-
ressados devem entrar em conta-
to pelo e-mail: balesaovicente@
hotmail.com.

 A maioria dos 480 alunos do
Balé Jovem de São Vicente é bol-
sista. A escola conta com o apoio
da Prefeitura de São Vicente por
meio da Secretaria de Cultura, do
CCBEU e da ‘Traje Dança’. Os pou-
cos alunos pagantes, em média R$
35,00 a R$ 45,00 mensalmente, aju-
dam a manter a entidade, que se
preocupa, inclusive, com o trans-
porte de alguns estudantes.O Balé
conta também com a doação de
anônimos, ficando o convite à
quem quiser colaborar, entrar em
contato no local, pelo endereço ele-
trônico ou pelo telefone 3304-8113.

Professoras Geyssa Alencar e Sabrina Olimpio Fernanda Lopes

Noan Alves

Dos 480 alunos, apenas 3,5% do sexo
masculino

Fotos: Divulgação



“Despoluindo sobre trilhos”
lançado recentemente por José
Manoel Ferreira, propõe a integra-
ção das cidades da Baixada San-
tista e Litoral Sul por meio da ma-
lha ferroviária entre outros temas.

Jornalista, advogado e enge-
nheiro civil, José Manoel Ferreira
Gonçalves mostra caminhos alter-
nativos para lidar com o velho pro-
blema de transporte por cargas ro-
doviárias e propõe projeto de ini-
ciativa popular de levar para a nota
fiscal o valor dos fretes embutido
nos preços dos produtos. “Des-
poluindo sobre trilhos”, Editora
Sendas Edições, com 273 páginas,
R$ 48,00.
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Espaço Astral

Silvia Helena

SIGNO DO MÊS: CAPRICÓRNIO

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

22 de Dezembro a 20 de Janeiro

Neste sábado, 21 de dezem-
bro, mais precisamente as
15h10, entramos com o sol no
signo de Capricórnio, é a entra-
da do solstício de Inverno no
Hemisfério Norte e o solstício
de verão no Hemisfério Sul.
Momento que a natureza nos

brinda com dias mais longos.
Em tempos passados o perío-

do era comemorado com muita ale-
gria e renovação pela vida. Havia
muitos festivais e rituais criados
para celebrar o retorno da luz do
verão. No inverno com noites mais
longas, quando chegava a luz do
Sol também era motivo de alegria.

A alternância cíclica sempre foi
motivo de alegria entre os povos

Navegando no  signo de Ca-
pricórnio, como sua própria sim-
bologia que é a cabra montanhe-
sa, temos a ambição de chegar ao
topo da montanha, mas com cal-
ma e paciência, pois o ano no ca-
lendário começa, e devemos colo-

car objetivos na nossa vida.
Tudo que pensarmos agora

deverá ser com responsabilidade e
confiança,  pois tudo nos será co-
brado. No amor, pode ter falha na
comunicação devido a timidez, ou
porque considere os negócios mais
importantes, mas seja qualquer for

Nas Bancas

Com a correria do fim do ano é possível que tenha esquecido de adquirir seu exemplar de uma dessas publicações que não podem faltar no seu canto de leitura.

Ainda dá tempo, elas estão na banca de jornal mais próxima à sua espera. Na Redação por cortesia da Treelog-Grupo Abril.

a situação o capricorniano tende
a se sentir um solitário.

O nascido sob esse signo é
muito contido, por isso desde a
adolescência deveria se interes-
sar por música para liberar mais
o seu lado emocional e sensível
de ser. Independente do signo é
hora de buscar a nossa ascen-
são interior. 

Lançamento

Lea Geiger Xavier e Joaquim Ordonez, queridos
amigos no encontro em comemoração aos 36 anos
de formatura da Turma Facos 1977 de Jornalismo,

nossa irriquieta e inesquecível turma

 Alan Lopes

À direita, Marco Mallagoli, presidente do Fã Club Revolution
(único da América Latina reconhecido pelos Beatles) com
Mark Lewisohn, um dos maiores experts  na banda inglesa.
Mallagoli prepara mais uma mágica viagem com
beatlemaníacos para a comemoração dos 50 anos da invasão
britânica com The Beatles nos Estados Unidos (fevereiro de
1964 no programa de Ed Sullivan).
A beatlefest será em Nova Iorque, de 7 a 9 de fevereiro de 2014.

Em momento ‘delícia’ da vida, os clubes de Rotary  de Santos e
São Vicente reuniram  no Ilha Porchat Club: Augustinha Souza e

Noemi Macedo (sentadas), Cida Duarte, Myriam Varga, Silvia
Antelo e Adriana Soeiro.

Revolution

No site www.jornalespaco
aberto.com  entrevista com o au-
tor José Manoel, assinada por
Glauco Braga.
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Em cumprimento à ordem ju-
dicial e para escapar da conde-
nação por dano social, a Unimon-
te depositou em juízo o valor da
indenização (R$ 104.320,28) de-
vido a uma professora para repa-
ração de danos morais. A docen-
te cursou uma pós-graduação na
instituição, que não foi reconhe-
cida pelo Ministério da Educação
e, em razão disso, pleiteou e ob-
teve na Justiça a reparação por
danos morais e materiais.

Desde a condenação, con-
tudo, a Unimonte vem se utili-
zando de vários artifícios para

Unimonte escapa de condenação por dano social
não cumprir a decisão judicial, a
ponto de, em rastreamento pelo
Banco Central das contas da ins-
tituição, por ordem judicial na
chamada penhora on-line, não se
encontrou um único centavo
nas contas bancárias do centro
de ensino.

Esse fato motivou o advoga-
do Eraldo Santos, que representa
a professora no processo, a plei-
tear uma série de providências à
Justiça, como encaminhamento de
ofícios à Receita Federal, Minis-
tério Público Federal, Ministério
da Educação e outros órgãos para

investigações, diante de indícios
de sonegação fiscal e outras irre-
gularidades.

Os pedidos, incluindo provi-
dências do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, para rever o
convênio com a instituição, que
abriga em suas instalações uma
unidade do Juizado Especial Cí-
vel. Segundo o advogado, “uma
instituição que não cumpre deter-
minação da Justiça não pode abri-
gar uma Casa de Justiça”.

Os requerimentos foram defe-
ridos pelo juiz José Wilson Gon-
çalves, da 5ª Vara Cível de Santos,

que ainda determinou à Unimon-
te que cumprisse a obrigação, em
10 dias, sob pena de ser conde-
nada por dano social. Essa nova
sanção representaria uma conde-
nação incidente pelos prejuízos
causados agora não apenas à au-
tora da ação, mas a toda coletivi-
dade.

A Unimonte efetuou o depó-
sito, como forma de fugir à con-
denação por dano social e ale-
gou que houve extravio, no Tri-
bunal de Justiça, de um recurso
interposto pela instituição. O pro-
cesso continua tramitando.

Política de inclusão exclui
estudantes do ensino superior

Não bastasse as dificuldades
para vencer as inúmeras barreiras
do dia-a-dia, Jackson Paula, 38
anos, morador em Praia Grande, um
dos 24,5 milhões de deficientes fí-
sicos brasileiros, vive mais um di-
lema: a falta de transporte público
adaptado para pessoas portado-
ras de necessidades especiais.

Ele que sofre de uma doença
neuromuscular degenerativa que
afeta núcleos de nervos cranianos
e os neurônios motores de uma re-
gião da medula, vive um grande
dilema, pois sem esse transporte
não conseguirá cursar a Faculda-
de de Direito no próximo ano.

Embora tenha apenas os mo-
vimentos da face, do pescoço e da
mão esquerda, Jackson após 25
anos voltou a estudar, concluiu em
seis meses o Ensino Médio (su-
pletivo EJA- Ensino de Jovens e
Adultos), se preparou para a pro-
va do Enem e posteriormente foi
aprovado no vestibular das Facul-
dades de Direito de Praia Grande e
UniSantos. Enquanto cursava o
Ensino Médio, contava com o

transporte especial ofereci-
do pela Prefeitura via con-
vênio com o Governo do
Estado. Ocorre que esse
tipo de transporte atende es-
tudantes somente até o En-
sino Médio evidenciando
uma incoerência que contra-
riando o princípio da inclu-
são, impede a formação pro-
fissional do portador de ne-
cessidades especiais.

Sem condições físicas
para encarar o transporte
público todos os dias, Jack-
son resolveu solicitar a aju-
da da Prefeitura de Praia
Grande para dar continuida-
de aos estudos mas, segun-
do ele só se deparou com
respostas negativas.

Na último dia 19, ele voltou à
Prefeitura, onde mais uma vez re-
latou seu drama. O assessor do
prefeito Alberto Mourão (PSDB)
que o recebeu apenas ascendeu
com a possibilidade de voltar a
entrar em contato. Nada mais.

Para garantir seu direito ao es-

tudo superior, Jackson pretende
entrar na Justiça para pedir uma
resolução perante o Estado, a fim
de poder começar o curso em fe-
vereiro do ano que vem. Do con-
trário, perderá o início das aulas e,
quiçá, a matrícula. Ele tem estado
em contato com a Universidade
Católica de Santos (UniSantos) e

se mostra preocupado com
relação aos prazos, pois em
janeiro será divulgado  o re-
sultado do Enem,  que tem
certeza que sua pontuação o
habilitará a pleitear bolsa do
Prouni para garantir seu cur-
so superior.

“Não posso esperar para
resolver a questão do trans-
porte no próximo ano, pois
correrei o risco de perder a
matrícula e quem sabe o ano
letivo. Quem me conhece
sabe que não me incomodo
de usar o transporte público
comum. Eu até me movimen-
to razoavelmente bem na ci-
dade (Praia Grande). Já me
acostumei à longa espera e

ao atendimento de motoristas des-
preparados para lidar com pesso-
as como eu. Ocorre que para estu-
dar noutra cidade, além da falta de
estrutura dos veículos, a longa
distância é uma tortura física que
provoca imensa dor. Por isso peço
às autoridades competentes, uma
revisão na legislação referente ao

transporte especial não em função
do meu caso, mas de milhares de
deficientes brasileiros que enfren-
tam a exclusão em todos os senti-
dos”.

Jacson ressalta que os progra-
mas “Caminho da Escola” do go-
verno federal e “Ligado” do go-
verno estadual oferecem ônibus e
vans adaptados, sendo que o pri-
meiro possibilita, inclusive, que
deficientes físicos possam fazer o
trajeto até a escola deitados. O pro-
grama estadual “Ligado” atende
estudantes também na Baixada
Santista, mas com a restrição de
somente até o Ensino Médio.

Segundo Jackson, o município
de Praia Grande disponibiliza
transporte público adaptado e o
serviço satisfaz as necessidades
dentro da cidade. Os programas
evidenciam que as autoridades
precisam urgentemente ampliar a
visão referente às políticas públi-
cas, pois existe vida, e muita von-
tade por parte dos deficientes fí-
sicos que têm direito de viver to-
das as oportunidades, entre elas a
profissionalização através do En-
sino Superior.

“Quer dizer então que um cida-
dão em minhas condições, com sé-
rias limitações físicas, pouco recur-
so financeiro, não pode pensar em
uma evolução na vida, não pode
contar com apoio do governo para
estudar? Eu tenho que pensar ape-
nas até o Ensino Médio, e parar
por aí?” conclui Jackson.

A história de Jackson é uma
das muitas espalhadas pelo País
que evidencia a urgência de uma
mudança na legislação para que
portadores de quaisquer deficiên-
cias físicas possam ter acesso a
condições dignas de transporte, a
fim de possibilitar a formação pro-
fissional.

 O drama de Jackson é o de milhões de
brasileiros com algum tipo de deficiência

Divulgação


