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Copa do Mundo – ‘padrão Fifa’
A Copa do Mundo está batendo à

porta e ainda não deu para sentir o clima
de grande emoção, mas sim o de preocu-
pação pelo que pode acontecer no Brasil,
sede do evento, no período de 12 de ju-
nho a 13 de julho, quando o futebol domi-
nará as atenções.

Serão 32 dias de tensão pelo desem-

penho da nossa Seleção, pelas obras
(programadas para o evento) não con-
cluídas, pela violência que assola o País,
pela mobilidade urbana não existente, etc,
etc, etc...

O Brasil receberá 32 seleções (Santos
sediará duas delas e Guarujá, uma) que
realizarão 64 jogos, e milhares de torce-

dores. Toda a infraestrutura prevista está
fora do alcance, mas como dizem que Deus
é brasileiro o que nos resta é orar para que
bandidos sejam encarcerados (utopia), que
os hospitais, especialmente os públicos
estejam equipados em todos os sentidos
(sonho) e que o Brasil seja hexacampeão
(torcida).

Novo prefeito

Wagner Moura é prefeito de Cubatão
Marcia Rosa
foi cassada

Fotos: Divulgação/PMC e Arquivo EA

O vereador Wagner Moura (PT) é o novo prefeito de Cubatão, pelo menos até o fechamento desta edição. Ele, presidente da Câmara,
assumiu o cargo devido a cassação da prefeita Marcia Rosa (PT) e seu vice, Donizete Tavares do Nascimento (PSC), por crime eleitoral,
conforme decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). No mesmo dia, os cassados por meio de seus advogados ingressaram com
recurso (agravo) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Páginas 2 (Mural) e 8

Pelo ralo
Contribuinte paga  multa de R$ 10 mil/dia
porque Estado (SP) e Município (Praia Gran-
de) não se decidem por transporte adapta-
do para estudantes com deficiência.

Última Página

Trabalhadores

Greve em empreiteira
 gera tensão

São Vicente
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OPINIÃO

EDITORIAL

Espaço Aberto

* Maria Lucia Victor Barbosa

A 14 dias da Copa do Mundo, aquela que deve-
ria ser para os brasileiros a copa das copas, tem
grande parte das metas do governo não cumpridas.

Apesar do discurso ufanista da presidente Dil-
ma Rousseff de que “o legado da copa é nosso” a
situação tem visão realista e pessimista
por parte da maioria da população que
ainda se pergunta: de que legado a pre-
sidente está falando?

Um número significativo de obras não está
concluído e deverá (as que não foram abandona-
das)  ficar pronto somente após o evento que cha-

O legado
da Copa

Tumulto  I – A sessão ordinária na
última terça-feira (27), na Câmara de
Cubatão, presidida pelo vice, César
da Silva Nascimento (PDT) – o en-
tão presidente Wagner Moura (PT),
avisara que não estaria presente –
teve início em clima morno, quando
o César suspendeu os trabalhos por
10 minutos. Nesse interim chega um
oficial de justiça com a notificação
de posse.
Tumulto II – A notificação era en-
dereçada a Moura, mas como este
não se encontrava, após muito de-
bate, uma ligação ao juiz eleitoral
deixou os vereadores mais atônitos:
na ausência do presidente, deveria
assumir a prefeitura por 24 horas, o
vice, no caso, o vereador César .
Por um triz – Por questões de se-
gundo, César não se tornou o prefei-
to de Cubatão. Quando estava para
assinar o recebimento da notificação,
chega Wagner Moura que assume a
Prefeitura de Cubatão em meio a uma
grande confusão.
Mistério – Corre em Cubatão, a in-
formação de que Moura teria recebi-
do um misterioso telefonema e de
imediato rumou para a posse na Câ-
mara. Outra informação é a de que
ele soube da cassação no período da
manhã.
Alckmin em Santos – O governa-
dor Geraldo Alckmin (PSDB) estará
nesta quinta-feira (29), em Santos,
onde às 11h30, inaugura o Centro de
Reabilitação ‘Lucy Montoro’, na
Rua Alexandre Martins, 72 (bairro
Aparecida) ao lado do AME. Às 13h,
entrega o setor de radioterapia da
rede Hebe Camargo de Combate ao
Câncer, no Hospital Guilherme Ál-
varo (Rua Oswaldo Cruz, 197) no
Boqueirão.
Concurso - A Câmara de Santos está

com inscrições abertas, até 5 de ju-
nho, para o concurso público que
visa o preenchimento de 44 vagas
do quadro efetivo. As vagas estão
distribuídas em 12 cargos de níveis
superior, médio e fundamental. As
inscrições ocorrem apenas pela in-
ternet no  site www.ibamsp-
concursos.org.br.
Casa do terror I - O vereador san-
tista Ademir Pestana (PSDB), ao
solicitar providências com relação
aos sanitários públicos na Praça
Mauá, informou que o equipamen-
to e chamado pelos usuários de
“Casa do terror”. O vereador não
mencionou, mas frequentemente, os
usuários se deparam com usuários
de drogas “puxando” ou “pipando”
no local.
Casa do terror II – Portas sem trin-
cos, torneiras amarradas com sacos
plásticos e infiltrações, são alguns
dos problemas citados por Ademir
que pede providências à prefeitura.
Simplicidade – Ao retornar a São
Vicente, onde foi secretário de Saú-
de (Administração Luiz Carlos Luca
Pedro, do PT – 1993-1996), o mi-
nistro da Saúde, Arthur Chioro, sob
o manto da simplicidade, esbanjou
simpatia. Durante a solenidade em
que lhe foi conferido o título de “Ci-
dadão Vicentino” foi muito requisi-
tado, inclusive por quem no passa-
do, o condenou por sua atuação
como titular da Saúde em terras vi-
centinas.
Violência – O deputado federal
Roberto Freire (PPS, em recente
participação no programa “Painel
Regional” na TV Santa Cecília, con-
siderou os índices de violência em
São Paulo “um oásis” se comparado
a outros estados. “Gostaria que o
Brasil fosse um imenso São Paulo”.

Recentes acontecimentos que
mostram a violência cada vez mais
exacerbada, ameaçadora, aterrorizan-
te, merecem algumas reflexões e no
meu entender podem ser detectadas
quatro fontes da violência: 1º - A cri-
minalidade. 2º - As ações dos chama-
dos movimentos sociais. 3º - Os ata-
ques de membros do PT às autorida-
des dos Poderes constituídos. 4º  -  Os
comportamentos sociais grupais.

Em todos esses aspectos a mar-
cante falência do Estado que, nunca
antes nesse País, fracassou tanto em
sua função básica de prover a segu-
rança dos cidadãos. Pode-se até dizer
que o poder público petista estimula
a violência através dos péssimos exem-
plos de corrupção dos seus membros,
do desdém acentuado pela moralida-
de, da destruição de valores, do incita-
mento ao ódio entre negros e brancos,
pobres e ricos numa sutil paródia da
luta de classes.

1º - A criminalidade, velha co-
nhecida nossa, vem aumentando de
forma descontrolada e tem suas cau-
sas no tráfico de drogas e de armas;
na sempre presente impunidade que
repousa na morosidade da Justiça e
na incapacidade da apuração dos cri-
mes; nas leis pouco rigorosas e ul-
trapassadas que não permitem, por
exemplo, a prisão de bandidos me-
nores de 18 anos ou permitem a sol-
tura de criminosos de alta periculo-
sidade depois de um breve tempo
presos; no sistema prisional que de-
manda nova sistemática como a dos
países desenvolvidos; na falta de pre-
sídios, inclusive, os de segurança
máxima; no sistemático ataque da
mídia chapa branca aos policiais que
cumprem seu dever ao controlar a

Violência: a falência do Estado
violência; nos atos de delegados que
soltam bandidos quando a polícia os
prende.

2º - Os chamados movimentos
sociais criados pelo PT costumam in-
fernizar a vida da maioria. É o caso
dos chamados ‘sem-terra’, que arre-
banhados nas periferias sem a menor
tradição agrícola são cooptados com a
promessa de se tornarem proprietári-
os de terras que depois muitos ven-
dem. O MST age invadindo proprie-
dades rurais, matando gado, destruin-
do sedes de fazendas, impedindo fun-
cionários de ir e vir. Abusos também
ocorrem através de grupos indígenas
ou quilombolas sob o estimulo e pro-
teção do governo petista.

O MST enfraqueceu na medida em
que a farta distribuição de bolsas es-
mola substituiu o penoso esforço de
trabalhar ou acampar em lonas pretas,
entretanto, os sem-terra estão sendo
substituídos por sua versão urbana,
os ‘sem-teto’. Aos poucos estes es-
tão mostrando a que vieram e certa-
mente pretendem aumentar invasões
a imóveis particulares sob as bênçãos
do PT.

3º - Os ataques de militantes pe-
tistas às autoridades e pessoas que não
rezam por sua cartilha sempre existi-
ram. Na internet, sob o anonimato de
perfis falsos, ‘talibãs’ do PT se desta-
cam pela ausência de raciocínio lógico
substituído pela boçalidade, a intimi-
dação, a difamação, a desqualificação
dos oponentes tratados como inimi-
gos, a violência moral. Agora se fala
num exército eletrônico devidamente
treinado para defender a perpetuação
do partido no poder através da reelei-
ção de Dilma Rousseff que protagoni-
zou o governo mais incompetente que
o País já teve. Como as pesquisas de
opinião já não mostram Rousseff como
aclamada ‘gerentona’, Lula, seu cria-

dor, deu ordem à militância submissa
para fazer o que sempre fizeram: ‘par-
tir para cima’.

O líder foi prontamente atendido
por fundamentalistas com traços de
psicopata como o petista Sérvolo de
Oliveira, que na Internet e sob o codi-
nome de Sérvolo Aimoré-Botocudo de
Oliveira propõe que o ministro Joa-
quim Barbosa deva “morrer de câncer
ou com um tiro na cabeça”. Antonio
Granado, fiel seguidor de Lula, vai pelo
mesmo caminho e pede a morte de Jo-
aquim Barbosa, pois este “não seria
um ser humano, mas uma aberração
pavorosa, um monstro”. Rodrigo Gras-
si, outro petista, prefere atacar o mi-
nistro Joaquim Barbosa na rua com
insultos ou dentro do Congresso como
fez com o senador Aloysio Nunes Fer-
reira (PSDB).

4º - Os comportamentos sociais
grupais que funcionam como multi-
dões atestam de modo mais do que
evidente a falência do Estado. Perigo-
sas e descontroladas as multidões
mostram sua face mais terrível no fu-
ror pirotécnico, quando ônibus são
queimados ou nas chacinas e lincha-
mentos como o da inocente Fabiane
Maria de Jesus, confundida com uma
bruxa inventada na Internet. Cansada
de confiar no poder público, atestan-
do a falência das instituições, revolta-
da com a impunidade dos criminosos
das quais é frequente vítima, a popu-
lação parte para fazer justiça com as
próprias mãos. Estamos ingressando
no ‘estado de natureza’ de que falava
Hobbes onde “a vida é breve, solitária
e grosseira” e o “homem é lobo do
homem”. Sem dúvida, é de dar medo
essa herança maldita do PT.

mará atenção da mídia mundial. As obras que fo-
ram concluídas, poucas serão devidamente utili-
zadas após 13 de julho (final da Copa) quando
finalmente o governo vai contabilizar os prejuí-
zos, que naturalmente não serão demonstrados

como tal à população que já inclui nos
adereços do dia a dia, o nariz de palhaço.

Estádios, aeroportos e a pouca mobi-
lidade urbana empreendida em função da Copa,
naturalmente ficarão, afinal fazem parte de um rom-
bo de bilhões que a duras penas será tapado ao
longo dos anos com o sacrifício do contribuinte.

Embora ventilada desde 2012, a cassação da prefeita e do vice-
prefeito de Cubatão, Marcia Rosa (PT) e Donizete Tavares do Nas-
cimento (PSC)  na terça-feira (27), caiu como uma bomba no muni-
cípio.

Acusados de abuso de poder e uso indevido de meio de comu-
nicação - jornal local de propriedade de pessoas ligadas à então
prefeita – apesar dos recursos impetrados, Marcia e Donizete fo-
ram condenados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/SP) a perda
dos cargos. A denúncia foi formulada pela coligação “Cubatão
Pode Mais com a Força do Povo” encabeçada pelo ex-prefeito Nei
Serra (PSDB), candidato derrotado na última eleição.

No mesmo dia da cassação, por intermédio de seus advogados
Marcia e Donizete ingressaram com um agravo junto ao Tribunal
Superior Eleitoral (TSE/Brasília) na expectativa de serem recondu-
zidos aos cargos. Caso isso não ocorra, Wagner Moura, do PT,
(presidente do Legislativo) que assumiu a prefeitura, ali deverá
permanecer até que o TSE defina nova eleição que pode acontecer
em três meses. Na vacância de Moura na Câmara, assumiu a presi-
dência, o vice César da Silva Nascimento (PDT).  A cidade vive
clima de tensão, enquanto aguarda decisão do TSE.

* Maria Lucia Victor Barbosa é so-
cióloga. (mlucia@sercomtel.com.br)
www.maluvibar.blogspot.com.br
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Transporte

Praia Grande

Cidades em obras começam a receber
composições do VLT

Como parte da reestrutura-
ção do transporte público
da Baixada Santista inter-

ligando os nove municípios, com
previsão de benefícios a toda a
população metropolitana da Re-
gião, estimada em 1,9 milhão de
habitantes, o Veículo Leve sobre
Trilho (VLT), começa a dar sinal
de implantação, com estações sen-
do concluídas e trajeto em obras,
ligando inicialmente os municípi-
os de Santos e São Vicente.

São Vicente recebeu nesta se-
mana, a primeira composição. Fa-
bricado em Valência, na Espanha,
o veículo chegou ao Porto de San-
tos, após longa viagem (37 dias),
do porto de Bilbao, passando pela
Antuérpia (Bélgica) até Santos.

Do terminal portuário Deicmar,
no porto de Santos, a composição,
em módulos, foi transportada de

São Vicente recebeu a primeira composição do VLT Na primeira cidade do Brasil o início do VLT

caminhão para as instalações da
Estação da Praça Nossa Senhora
das Graças, em São Vicente, onde
será montada e em seguida  pas-
sará por testes de  aceleração, fre-
nagem e energia.

A primeira estação em São Vi-

cente, na Vila Valença, ficou pronta
em abril e as demais obras continu-
am em ritmo acelerado, pois segun-
do previsão, os testes com passa-
geiros devem começar em agosto.

O VLT terá 22 composições.
Três delas são originais da Espa-

nha, sendo que as demais serão
fabricadas no Brasil. O transpor-
te de passageiros está previsto
para entrar em operação comerci-
al no primeiro semestre de 2015,
ligando as cidades de São Vicen-
te e Santos em um trajeto aproxi-

mado de 30 minutos. Na fase ini-
cial serão 10 composições que
percorrerão de São Vicente até a
Av. Conselheiro Nébias, em San-
tos. O segundo trecho encontra-
se em fase de licenciamento am-
biental.

A Secretaria de Saúde de São
Vicente, em parceria com o Insti-
tuto Brasileiro de Visão (IBV), pros-
segue até 11 de junho, com o mu-
tirão de cirurgias de catarata para
atender 550 pessoas cadastradas
para o procedimento.

 A ação tem como objetivo mi-
nimizar a demanda crescente de
casos operáveis da doença na
Cidade.

As cirurgias são realizadas
aos sábados, no Hospital Muni-
cipal de São Vicente (Rua Ipiran-
ga 353), Centro, e os beneficia-

A Prefeitura de
Praia Grande e entida-
des religiosas já defi-
niram o período de
inscrições para os fes-
tejos de Iemanjá des-
te ano.  Federações e
entidades religiosas
poderão se inscrever
para participar de 1º de
agosto a 31 de outu-
bro.  

Os preparativos
para o evento fazem
parte de uma série de ações da
Prefeitura para o fomento à pro-
dução cultural do Município e

O sonho de 68 casais residen-
tes em Cubatão será realizado nes-
te sábado (31), às 16h, graças a
parceria da Prefeitura com o Car-
tório de Registro Civil de Pessoas
Naturais. Trata-se da formalização
da união de casais que, em sua
maioria, há anos vivem juntos e já
possuem filhos (alguns até netos).

Prazo para inscrições dos Festejos de Iemanjá

Cubatão

Cidade realiza mais um
casamento comunitário

Sem cobrança de taxa, somen-
te com as despesas de cartório,
cada casal ecomizará R$ 300,00 ao
participar do casamento comuni-
tário que será realizado no Centro
de Educação Unificada (CEU), na
Rua Assembleia de Deus, 65, Jar-
dim São Francisco (próximo ao
Fórum).

São Vicente

Mutirão para Cirurgia de Catarata
dos fazem parte de uma lista de
espera.

democratização do aces-
so à cultura. A tradicio-
nal festa acontece na Ci-
dade há cerca de 40 anos
e em 2014 será realizada
nos dias 6, 7, 13 e 14 de
dezembro, na faixa de
areia da praia, entre os
Bairros Mirim e Caiçara.

Mais informações
pelo telefone 3496-5705
ou pelo e-mail sectur
eventos@praiagrande.
sp.gov.br.

7 de junho a partir das 10h
-  AÇÃO GRATUITA -

CAMPANHA DE SAÚDE
BUCAL DE PETS

Julio Cesar/PMSVDivulgação

Divulgação
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Meio Ambiente

A ligação telefônica era para falar
sobre a importância de 5 de junho, Dia
Mundial do Meio Ambiente, mas, em
se tratando de Fábio Nunes, o profes-
sor Fabião, não há quem saia da con-
versa sem a visão de outro aspecto ou
subtema relacionado à Ecologia, espe-
cialmente qualidade de vida, intrinsi-
camente ligada à qualidade do meio
ambiente.

A uma simples pergunta sobre pre-
servação do meio ambiente, ele abriu
um leque de razões para o engajamento
de todos na defesa do planeta, entre
elas, o incrível paradoxo da espécie hu-
mana com relação ao meio ambiente.

Ambientalista convicto, o profes-
sor de Biologia Fábio Nunes, o Fa-
bião, ex-secretário de Meio Ambiente

A espécie humana e o planeta

Fabião, um ambientalista convicto
em defesa do meio ambiente

e ex-vereador santista, fica empolga-
do quando o assunto é meio ambiente.
Motivo? “A oportunidade de chamar
a atenção para a nossa responsabili-
dade pela qualidade da vida que que-
remos para nós e para as futuras gera-
ções que obrigatoriamente passa pela
qualidade do meio ambiente”.

“Temos que estar atentos ao pa-
radoxo em que nos encontramos com
relação à espécie humana. Enquanto o
planeta Terra tem reduzida sua cober-
tura vegetal,  ampliada a extinção das
espécies e a contaminação das águas,
o homem vive mais tempo. Ou seja,
mesmo com o planeta doente, o homo
sapiens tem aumentada sua expectati-
va de vida, graças a evolução da medi-
cina. Vale a pena?”

“Pergunto se vale a pena por hoje
as *superbactérias  mudam a vida das
pessoas e até dos países. Um exem-

plo: em 1985 uma bactéria mudou a
vida política e provavelmente os des-
tinos do Brasil, com a morte de Tan-
credo Neves, acometido de uma di-
verticulite”.

Fabião é assim. Quando o assunto
é meio ambiente ele tem inúmeros ar-
gumentos para justificar a urgente ne-
cessidade de engajamento de toda a
sociedade pela preservação do meio
em que vivemos. Começa a falar, fa-
lar... sempre muito empolgado na ex-
pectativa de ganhar mais um adepto à
causa das mais prementes para que as

O presidente do Sindicato dos
Trabalhadores na Construção Civil,
Montagem e Manutenção Industrial
(Sintracomos), Macaé Marcos Braz
de Oliveira, saiu frustrado da mesa-
redonda realizada quarta-feira (28), em
São Paulo, com o consórcio Tomé &
Technip, sobre a greve de 4.800 ope-
rários, que já dura 24 dias, na Refina-
ria Presidente Bernardes de Cubatão
(RPBC Petrobras).  Nesta quinta-fei-
ra (29) haverá assembleia para a apre-
sentação da proposta da empresa, de-
cisão que norteará  os rumos da para-
lisação.

“Se fosse para apresentar isso, nem
precisaria fazer a reunião. Subi a serra
animado, pensando no empate de um a
um ou zero a zero, sem vencido nem
vencedor, mas a intransigência patro-
nal falou mais alto” disse o sindicalista,
após encontro com a empresa, no es-
critório do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), na capital.

O consórcio propôs ao sindicato
o que foi julgado pelo Tribunal Regio-
nal do Trabalho (TRT-SP), na quarta-
feira (21): reposição salarial de 7,34%,
extensiva aos benefícios, e compensa-
ção de 75% dos dias parados, com des-
conto dos demais 25%. Às 9 horas
desta quinta-feira (29), a assembleia
avaliará o resultado da reunião.

Divulgação

* grande parte de superbactérias sur-
giu em função do uso de antibióticos
de forma incorreta, indiscriminada ou
sem prescrição e acompanhamento
de um médico. Com o passar do tem-
po, muitas bactérias foram ganhando
resistência aos antibióticos. Isso acon-
tece, pois muitas pessoas interrom-
pem o tratamento antes do prescrito
pelo médico. Nestes casos, as bactéri-
as não são eliminadas e ganham resis-
tência ao medicamento (antibiótico).

futuras gerações possam viver em
condições saudáveis.

Sindicalista sai frustrado de reunião com empreiteira no MTE

Com assembleias quase que
diárias, trabalhadores discutem

reivindicações e posição da empresa

Sindicalistas saem frustrados da
mesa-redonda na Capital

A mesa-redonda foi mediada pelo
superintendente regional do MTE,
Luiz Antônio Medeiros, que partici-
pará, pela segunda vez, nesta quinta-
feira (29), da assembleia dos operári-
os. Na manhã desta quarta (28), Me-
deiros também esteve no encontro que
decidiu pela continuidade da greve.

Macaé chegou a propor à emprei-
teira que mantivesse a proposta que
ela apresentou em 19 de maio: 10% de
correção salarial, vale-refeição de R$
20,00  por dia, participação nos lu-
cros ou resultados (PLR) de 1,3 salá-
rio e pagamento dos dias parados. Essa
proposta vem sendo recu-
sada pelas seguidas assem-
bleias.

“Mas eles não quise-
ram mantê-la e voltaram ao
que foi decidido pela Justi-
ça do Trabalho. A diretoria
do sindicato colocará a nova
proposta em votação hoje
(quinta-feira -29) e quem
decidirá são os trabalhado-
res”, diz o sindicalista. Ele
afirmou algumas vezes que
foi para a mesa-redonda
com boas expectativas, mas que saiu
de lá decepcionado.

Governador - No último dia 27,
havia expectativa de que o governador

Geraldo Alckmin (PSDB) buscasse
entendimentos entre o sindicato e o
consórcio empresarial, a pedido do
deputado estadual Ramalho da

Construção (PSDB). Macaé ainda acre-
dita nessa possibilidade e também pro-
curou ajuda do presidente nacional da
central Força Sindical, Miguel Torres,
que ficou de conversar com Geraldo
Alckmin, Luiz Medeiros e o deputado
federal Paulinho da Força (SDD-SP).

“Pedi a eles para conversarem com
o governador, com o ministro do Tra-
balho (Manoel Dias) e com a presi-
dente da Petrobras (Maria das Graças

Silva Foster). Queria ver abertos es-
ses canais de negociações porque a
direção regional do consórcio já deu o
que tinha que dar em termos de in-
transigência” diz Macaé.

O sindicalista ainda espera que a
empreiteira atenda as reivindicações,
ponha fim ao impasse e inaugure um
diálogo realmente sincero com o sin-
dicato e os trabalhadores.

Manifestação isolada - O incên-
dio de um ônibus nas imediações da
Petrobras, na manhã de terça-feira (27),
“não tem nada ver com greve de cam-
panha salarial”, afirma o sindicalista
esclarecendo que o Sintracomos repu-
dia qualquer ato de violência.

“Não sei quem cometeu o vanda-
lismo. Pode até ser gente infiltrada,
para denegrir a nossa luta. Mas isso
cabe à polícia e à segurança da Refina-
ria responder” diz Macaé.

O incêndio ocorreu pouco antes
da assembleia que aprovou a conti-
nuidade da greve dos 4.800 operários
do consórcio Tomé & Technip. Na
segunda-feira (26), um pequeno gru-
po de trabalhadores, também volun-
tariamente, independente do sindica-
to, bloqueou por 30 minutos a rodo-
via Cônego Domênico Rangoni, após
a assembleia.

(Redação: Paulo Passos).

Fotos: Vespasiano Rocha
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O recém criado Núcleo de Estudos
Interdisciplinares Indígena e Afro-bra-
sileiro (NEIAB) de São Vicente, terá
sua primeira reunião de trabalho em
junho, ocasião em que serão discuti-
dos  além do estatuto social, plano de
ação e calendário de atividades.

A informação é da responsável pela
Coordenadoria de Políticas de Promo-
ção de Igualdade Racial (Coppir), a ad-
vogada Alessandra de Sousa Franco,
que explica o objetivo do núcleo fun-
dado em parceria com a Faculdade
UNIBR, que é analisar e trabalhar os
diferentes temas ligados à questão ra-
cial no País.

“Com a criação do NEIAB, São Vi-
cente trabalha para o cumprimento da
Lei 10.639/20013 que torna obrigatório
o ensino da história e da cultura afro-
brasileira, do ensino fundamental ao
médio, e da lei 645/2008 que comple-
menta a lei anterior, estendendo a obri-
gatoriedade do ensino e da cultura in-
dígena”, explica Alessandra.

O núcleo instalado na UNIBR (Av.
Capitão Mor Aguiar, 798, Parque Bi-

São Vicente cria primeiro núcleo de
estudos indígena e afro-brasileiro

taru) abrigará pesquisa-
dores docentes e discen-
tes das áreas de Ciências
Humanas, juntamente
com professores do en-
sino médio, dirigentes e moradores.
A expectativa é que as atividades de
ensino, pesquisa e extensão, desen-
volvidas no âmbito da faculdade e
de sua área de abrangência, sejam re-
alizadas em conjunto pelos partici-
pantes.

O diretor geral da Faculdade, Da-

nilo Nunes que integra o
núcleo criado no último
dia 13, ressaltou a impor-
tância da parceria desen-
volvida e garantiu a parti-

cipação da UNIBR no Fórum Perma-
nente de Educação para questões ét-
nico-racial na rede de ensino.

Irmanamento – No próximo dia 4
de junho, representantes da Coppir de
São Vicente, embarcam para Angola,
onde firmarão acordo de irmanamento
com  a cidade de Nacala.

A Prefeitura de Santos
está promovendo a remode-
lação do Posto de Salvamen-
to 6 (Praia da Aparecida), que
abriga a Biblioteca Municipal
Mário Farias. A obra compre-
ende a retirada do revestimen-
to do terraço, recuperação
dos guarda-corpos, pintura,
troca de janelas e portas, além
de melhorias no sistema de

Índios da Aldeia
Paranapuã em
São Vicente
integram as
ações a serem
desenvolvidas
pelo NEIAB, do
qual faz parte a
advogada
Alessandra
Franco,
cooerdenadora
da Coppir

Fotos: Divulgação

Em Santos, prossegue até
sábado (31), a 14ª Semana
Municipal sobre Drogas, ini-
ciada no último dia 26, sob o
tema ‘Propostas e desafios
para a sociedade e governo’.

Nesta sexta-feira (30), o
ponto alto do evento será a
8ª Conferência Municipal
sobre Drogas, com início às
19h30, na UniSantos (Av.
Conselheiro Nébias, 300).
No encerramento que acon-

tece no sábado (31), serão
discutidas e definidas as
propostas que farão parte
do Plano Municipal de Ação
sobre Drogas.

Na Conferência, organi-
zada pelo Comad (Conselho
Municipal de Políticas Pú-
blicas sobre Tabaco, Álcool
e outras Drogas), também
serão eleitos os novos con-
selheiros da sociedade civil
para o biênio 2014/16.

Cidade discute os desafios
provocados pelas drogas

Biblioteca e posto de
salvamento passam por

remodelação
ar condicionado e banheiros.

A Biblioteca Mário Fari-
as mantém 16.500 obras à
disposição dos frequentado-
res. Para a preservação do
acervo, todo o material foi
transferido para um contêi-
ner. Os trabalhos executados
pela empresa Lemam Cons-
truções e deverão ser con-
cluídos em julho próximo.
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Espaço Astral

Silvia Helena

SIGNO DO MÊS: GÊMEOS

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

21 de maio a 20 de junho

No dia 20 de maio o sol co-
meçou  a caminhar pelo signo de
Gêmeos, o terceiro signo do zo-
díaco. Ele que rege a nossa co-
municação, a nossa maneira de
pensar diária, e agora quando
termina a retrogradação de Mar-
te, volta ao seu movimento dire-
to, e então a partir daí estaremos
respirando um pouco melhor, não
tão densos, como vimos antes,
porque o geminiano não aprecia
as longas discussões a respeito
de emoções e sentimentos. Gê-
meos representa a infância, en-
tão muda de assunto com facili-
dade, mostrando a sua natural
mutabilidade. O geminiano pode

não ser entendido por quem o ama,
pois adora a liberdade (prenda uma
borboleta e ela morrerá), e não
gosta de obrigações. 

Sendo de um signo duplo, a
ele se adapta bem o mito dos gê-
meos Castor e Pollux, nascidos da
união de Zeus que, transformado
em cisne se acasalou com a mortal
Leda. Eles são corajosos e valen-
tes, mas um é humano e outro é
divino. Quando um dos irmãos
morre, o outro toma o seu lugar,
graças a um pacto feito com Zeus,
para poder se alternar com o irmão
no Olimpo. 

Este mito demonstra um pou-
co a volatilidade do signo, e a es-
tranha percepção do mundo que

os geminianos têm, como se esti-
vessem sempre pairando acima
das coisas, lá no alto, de onde
abrangem muito mais longe e re-
gistram as coisas de uma forma
mais intuitiva e não necessaria-
mente racional. As vezes o gemi-
niano entra em choque com seu
próprio sentido analítico, com sua
mente racional, que tenta bloque-
ar o outro lado. Daí o conflito e a
mutabilidade dos humores. O con-
flito constante entre o intelectual
e o emocional, o masculino e o fe-
minino, o mortal e o imortal, o Olim-
po e a Terra. 

Assim, nesse período, nos
sentiremos um pouco profanos,
um pouco sublimes, um tradutor

da conversa entre o Céu e a Terra;
queremos nos comunicar, estamos
curiosos, querendo fazer peque-
nas transformações, e essa duali-
dade, eu considero, como um pou-
co criança, “ ah...hoje eu quero
isso, amanhã, farei outra coisa”.
Então não vamos nos punir se
passarmos às vezes um pouco de
irresponsabilidade da criança e a
racionalidade do adulto.

O geminiano pode ser român-
tico, mas no sentido da alegria,
sem nenhuma tragédia do tipo
‘Romeu e Julieta’. Ele adora envi-
ar bilhetinhos de amor, contar his-
tórias e casos, e conversar.

Nas Bancas

Na redação por cortesia da Treelog – Grupo Abril e nas bancas, estas e muitas outras publicações à sua espera.

Portanto com o sol nessa
energia geminiana, tudo terá um
colorido novo.

Vamos buscar a graça de uma
borboleta e a maciez da seda.
Nesse momento queremos e va-
mos buscar a delicadeza que
merecemos e a criança que quer
conversar e entender o que está
acontecendo.....e com isso va-
mos entender também um pou-
co os geminianos que nos
rodeiam...que são a representa-
ção de Peter Pan, dos contos de
fadas; sair um pouco da nossa
maçante realidade, e viver um
pouco o mundo do faz de con-
ta...

Viva Mercúrio o regente de
Gêmeos!

Teatro

Dando sequência ao pro-
jeto Ciclo de Leitura Dramáti-
ca do Grupo Porão e Site Pros-
cênio Tabloide, será realiza-
do neste sábado (31), às
20h30, no Teatro Studio He-
leny Guariba, (Praça Franklin
Roosevelt, 184, – Consolação/
São Paulo), a leitura do “Dra-
ma e Morte nos Campos do
Senhor”, texto do jornalista e ator
Wladimir Miranda.

A leitura dramática encenada
pelo Grupo Porão tem direção do
santista Fabiano Santos. Através
de dois personagens, o texto, bem
apropriado para o momento, de-
nuncia os bastidores do futebol.
Mais informações pelo telefone
13-98122 5640.

A atriz Elizabeth Sa-
valla volta à Baixada San-
tista com o espetáculo
“A.M.A.D.A.S. - Associ-
ação de Mulheres que
Acordam Despencadas”,
para apresentações em
Cubatão e Praia Grande.

Cubatão - Neste sába-
do (31), A.M.A.D.A.S. re-
torna à cidade de Cuba-
tão, desta vez para o pal-
co montado na esquina da Rua
Alaíde Soares Souza Chaves com
Av. Deputado Emílio Justo, no Jar-
dim Nova República (Bolsão 8). O
espetáculo será apresentado às
20h. Em abril, a atriz apresentou
esta mesma peça no palco monta-
do no Conjunto Rubens Lara, no

“Drama e Morte nos
Campos do Senhor”

Divulgação

Ficha Técnica
Texto: Wladimir Miranda
Elenco: Ednaldo Cruz/Juninho
Roots/Isidro Navaes
Direção: Fabiano Santos
Assistente: Karen Guimarães
Produção: Gilberto Caiano
Produção de Arte e Designer:
Rodolfo PaganelliJaquetto
Fotos: Thiago Jurado

Elizabeth Savalla retorna com
A.M.A.D.A.S. à Baixada Santista

Jardim Casqueiro, atraindo uma
multidão.

Praia Grande -No domingo (lº
de junho), às 20h, ela estará no
Espaço Alvorada, no Bairro Quie-
tude em Praia Grande, com o mes-
mo espetáculo. A.M.A.D.A.S faz
parte do Projeto Teatro de Graça

na Praça, desenvolvido
desde 2010 pela atriz. O
primeiro espetáculo do
projeto foi “Friziléia”,
também apresentado na
região. As apresentações
são gratuitas.

Com texto de Regia-
na Antonini e direção de
Luís Artur Nunes,
A.M.A.D.A.S. é um mo-
nólogo, no qual uma mu-

lher de meia-idade faz uma sátira
sobre o mundo de aparências em
que se vive atualmente. Sob a óti-
ca feminina, ela faz uma reflexão
sobre a importância que se atribui
ao cultivo da própria imagem por
meio de academias, salões de es-
tética e implantação de botox.
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Virada Cultural

Santos recebe nos próximos
dias 31 e 1º, 24 horas de música,
teatro, cinema, dança e circo, para
todos os gostos e tudo gratuito.
É a Virada Cultural que acontece
em nove palcos. A programação
começa no sábado (31), às 18h,
no Teatro Coliseu com o Coro da
Osesp-Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo. E na Praça
Mauá, às 21h, o cantor Aguinal-
do Timóteo e pouco depois, às
22h30, Luiza Possi apresenta seu
sétimo álbum, ‘Sob o Amor e o
Tempo’. Na sequência, à meia-
noite, ocorre uma grande festa em
tributo a Tim Maia, com som co-
mandado pela banda Black Rio,
Ed Motta e Paula Lima.

No dia 1º de junho, domingo,
quem abre a agenda é o pop rock
curitibano do Mordida, às 15h30.
Em seguida, às 17h, o trio Azy-
muth (Ivan Conti, Alex Malhei-
ros e Fernando Moraes) e o soul-
man Hyldon. E para encerrar o
evento, às 18h30, o rock do Ul-
traje a Rigor

Esta é a oitava edição do

Santos pronta para a maratona cultural
Ed Motta e Hyldon entre as atrações da Virada

Fotos: Divulgação

evento realizado pelo Governo do
Estado de São Paulo em parceria
com a Prefeitura de Santos e Sesc.

Estrutura – A montagem do
palco na Praça Mauá, pela Prefei-
tura, deve ser concluída nesta
quinta-feira (29). Serão instaladas
tendas para abrigar posto médico,
a Polícia Militar, a Guarda Munici-
pal e o Conselho Tutelar, além de
torres de observação para a polí-
cia e sanitários químicos.

Programação completa:
www.jornalespacoaberto.com.

Ademir Pestana, presidente da Sociedade Portuguesa de
Beneficência recepcionou o Cônsul Geral de Portugal, Paulo

Lourenço, em visita oficial à Baixada. Além da Beneficência, no
roteiro do cônsul, outras entidades de origem portuguesa e as

prefeituras de Santos e São Vicente.

 Divulgação Alexandre Neves

Alan Lopes

Mônica Varela, a nova presidente da Asfar – Associação das
Famílias Rotarianas.

• • •  Até 15 de junho, a Quer-
messe da Nova Cintra é uma
ótima opção de diversão, de
segunda a domingo, a partir
das 20h, com diversas opções
gastronômicas, parque de di-
versões e música ao vivo de
quinta a domingo.

• • •  Começa neste sábado
(31), a tradicional Festa do Di-
vino, em Itanhaém. Com aber-
tura às 20h30 na Praça Narciso
de Andrade (Centro histórico),
com apresentação da Banda
Marcial da cidade, formada por
100 integrantes. A programa-
ção segue até 15 de junho.

• • •  Às 20h desta sexta-feira
(30), no Salão Nobre do Colé-
gio São José, acontece o “Mar-
lene Akel In Concert” com a
pianista Marlene Akel. O tradi-
cional endereço é Av. Ana Cos-
ta, 373, Gonzaga em Santos. In-
gresso: um quilo de alimento.

O Ministro da Saúde, Ademar Arthur Chioro dos Reis,
recebeu o título de “Cidadão Vicentino”, uma iniciativa do

vereador Alfredo Martins (PT). A solenidade atraiu
representantes políticos da Baixada.
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Os debates nas redes sociais
A campanha eleitoral já vem se desenvolvendo a

todo vapor nas redes sociais. E pela forma como ela se
conduz, por certo teremos debates acirrados, beiran-
do a baixaria explicita. Como frequentador, venho de
algum tempo me restringindo apenas a ler os comentá-
rios postados, seus desdobramentos, e analisando a
falta de argumentação de alguns, diante de quadros
que não deixam qualquer margem de dúvidas.

Leio penalizado, críticas e aleivosias dedicadas a
personagens da nossa política, sem qualquer respeito
ao passado de lutas contra o regime exceção, que al-
guns deles enfrentaram, inclusive participando aber-
tamente da luta armada. Falta conhecimento histórico
a alguns desses críticos, que nos anos de chumbo
ainda não haviam nascido ou, então, estavam escon-
didos embaixo das saias das respectivas mamães.

É tanta baboseira e tanta coisa sem sentido, que
nos faz crer que determinados frequentadores, agem a
mando ou interesse dos partidos que defendem. A
verdade é que, se depender do que se observa nas
redes sociais, os partidos que hoje governam o país e
alguns estados, estão com seus dias contados no po-
der.

Não poderia ser diferente. Diariamente a imprensa
detona denúncias de corrupção envolvendo políticos,
empresários, doleiros e quem mais queira se locupletar
as custas do povo brasileiro. Hoje em dia, político em
palanque é alvo das mais variadas vaias e acusações.

O povo anda cheio de fazer papel de palhaço neste
circo chamado Brasil. As manifestações contra a copa
apenas escondem uma insatisfação contra o atual es-
tado de coisas. Fica difícil entender que, de uma hora
para outra, o brasileiro resolveu repudiar o futebol,
considerado o esporte nacional.

E a isso aliam-se declarações infelizes protagoni-
zadas por ex-jogadores e até pelo ex-Presidente, sem
considerar as falas incompreensíveis na nossa Presi-
dente. Mas a realidade se apresenta ao povo quando
procura um hospital e não encontra o atendimento que
necessita, por mínimo que seja. Essa realidade torna-
se mais visível quando entra num supermercado, e
enfrenta um brutal aumento de preços nos gêneros
alimentícios. Quando vai a uma feira, um açougue, uma
padaria ou peixaria, e observa que os preços estão
alcançando a estratosfera. E essa situação acaba de-
saguando em manifestações, pequenas ou grandes,
ou até mesmo patrocinadas por grupos interessados
em ver o circo pegar fogo.

Da forma como anda a carruagem, poderemos ter
acontecimentos imprevisíveis neste processo eleito-
ral que se avizinha. Até lá vamos ler muitas bobagens
nas redes sociais, que por certo vão destruir várias
amizades. Quando entra o interesse político ou ideo-
lógico, ou mesmo o pecuniário, nunca se sabe onde o
rio vai desaguar. De minha parte adotei a lei do silên-
cio, o que não quer dizer que já não saiba em quem
devo ou não deva votar. Sempre fui favorável a mu-
danças.

* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

Carlos Pinto

Há 22 dias a Prefeitura de Praia
Grande e o Governo do Estado de São
Paulo pagam multa diária de R$ 10 mil
por não acatarem a decisão da Justiça,
referente ao transporte porta a porta
para dois estudantes com deficiência,
Jackson de Paula (38 anos) – portador
de doença neuro-muscular que lhe
permite movimentos apenas do pes-
coço, face e mão esquerda -  e Bruno
Souto (22 anos) – paraplégico – que
moram em Praia Grande e estudam (en-
sino superior) em Santos.

A busca de solução na Justiça co-
meçou no início do ano, quando Jack-
son (foto) viu esgotadas todas as pos-
sibilidades junto à administração do
prefeito Alberto Mourão (PSDB) que
ingressou com recursos na tentativa de
derrubar todas as decisões favoráveis
ao estudante. O último recurso recusa-
do pelo Tribunal de Justiça de São Pau-
lo (TJ-SP)  veio acompanhado de apli-
cação de multa de R$ 5 mil diários, do-
brando a cada cinco dias, por descum-

Semana agitada em Cubatão, onde
o presidente da Câmara, Wagner Mou-
ra (PT),  assumiu a Prefeitura em virtu-
de da cassação de sua colega de parti-
do, a prefeita Marcia Rosa e seu vice,
Donizete Tavares dos Santos (PSC).

Como os cassados por meio de
seus advogados ingressaram com re-
curso junto ao Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), na tentativa de reverter a
situação, até o fechamento dessa edi-
ção, não havia informações sobre a
decisão do órgão maior.  Caso a deci-
são seja mantida, Wag-
ner Moura permanece
no cargo até que nova
eleição seja realizada, o
que pode ocorre em até
três meses.

A posse de Wagner
em cumprimento a deci-
são do Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE/SP)
aconteceu na tarde de terça-feira (27),
em meio a muitas especulações.

O novo prefeito no entanto, em
breves palavras ao Espaço Aberto, no
seu primeiro dia como chefe do Execu-
tivo de um dos maiores polos industri-
ais da América Latina, deixou claro que
está tranquilo, alheio a qualquer espe-
culação, e torce para que sua colega
retome a Prefeitura.

Wagner Moura  assumiu
(interinamente) a prefeitura

Fotos: Divulgação/PMC

Acessibilidade

“Estou tran-
quilo. Assumi
como interino e
torço para que a
prefeita consiga
reverter a situa-

ção e volte a ocupar o cargo”.
Em seu primeiro dia à frente da Pre-

feitura, Wagner Moura recebeu o mé-
dico Odílio Rodrigues, presidente do
Santos Futebol Clube, em seguida saiu
pela cidade para ver com outros olhos,
o estágio das obras em andamento.
“Vamos dar continuidade a esse im-
portante trabalho de reforma das pra-
ças. Amanhã começaremos a fazer um

levantamento dos contratos em anda-
mento, cronogramas de planejamento,
licitações, etc. para não perdermos o
foco das prioridades”.

Aparentemente sereno, o novo
prefeito, habituado ao trabalho sob
pressão (lembrou o período como se-
cretário de obras na primeira gestão
de Marcia Rosa (2008-20011) e  tam-
bém na presidência do Legislativo.

Como nada está definido – o TSE
ainda não julgou o último recurso (um
agravo) dos cassados – o prefeito in-
terino Wagner Moura prefere ser eco-
nômico nas palavras e nos comentá-
rios.

Prefeitura e Estado não cumprem decisão judicial

primento da decisão provisória. O pra-
zo expirou no último dia 7. Tal decisão
recaiu também para o Governo de São
Paulo. Não se pode esquecer que essa
conta é paga pelos contribuintes.

O Governo do Estado demonstrou
interesse na solução do problema, mas
solicitou 60 dias de prazo para cumpri-
mento da liminar, ressaltando o inedi-
tismo da ação. A Prefeitura de Praia
Grande alega que responsabilidade do
município é apenas para com estudan-
tes até o ensino médio, e não alunos
do ensino superior, mas aguarda a de-

finição  do Estado com relação ao caso.
Atualmente, na defesa dos estu-

dantes Jackson de Paula, estudante de
Direito (UniSantos)  e  Bruno Souto,
22 anos, que faz o curso de Análise e
Desenvolvimento de Sistemas, na Fa-
tec “Rubens Lara” atuam os Defenso-
res Públicos do Estado de São Paulo,
Dr. Thiago Souza e Simone Lazelle
Godoy de Oliveira. O estudante tam-
bém faz parte da luta pelo direito ao
transporte especial para de frequentar
curso superior noutro município.

Desinteresse - A deputada federal
Mara Gabrilli, - tetraplégica -  de parti-
do do prefeito Mourão (PSDB), ofere-
ceu emenda orçamentária para a com-
pra de vans adaptadas, mas não teve
resposta. Na Câmara Municipal, Jack-
son expôs a situação e a vereadora
Janaina Ballaris (PT), teve aprovado
requerimento que relata o problema
dos estudantes e sugere alternativas,
mas não se tem conhecimento do en-
caminhamento à Prefeitura.

Wagner Moura, o novo prefeito acredita no retorno
de Marcia Rosa (no destaque)

Divulgação


