Prefeituras montam esquema especial no Dia de Finados
Neste domingo (2 de novembro), quando é celebrado o Dia de Finados e milhares de pessoas homenageiam entes e amigos que faleceram, as prefeituras já estão
com esquema especial montado para facilitar o acesso aos cemitérios.
Em Praia Grande, a proposta é atender
todas as instituições religiosas de forma
igualitária, para as celebrações que acon-

tecerão das 8h às 17h. Serão celebrados
cultos da Igreja Católica, de evangélicos e
de matizes africanas. No Cemitério Municipal Morada da Grande Planície, só será permitido acender vela no Cruzeiro, como já
ocorre diariamente.
Em Santos, nos três cemitérios municipais (Saboó, Areia Branca e Paquetá) e nos
seus entornos haverá esquema especial de

segurança. Estão previstas cerimônias e
ações de segurança, fiscalização, trânsito,
transporte e saúde.
O bispo diocesano de Santos Dom Jacyr Francisco Braido celebrará às 8h missa
no cemitério do Paquetá (foto), e às 10h, no
Saboó. Ao todo serão realizadas 10 missas.
Programação pode ser conferida no site
www.jornalespacoaberto.com.
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Ebola

Especialistas tranquilizam população
Fotos: Divulgação

A Suiça testa nesta sexta-feira
(31), vacina contra o vírus ebola.
Em Santos, Ministério da Saúde e
vários outros órgãos desenvolveram
protocolo para atendimento de
emergência no porto em caso de
suspeita de infectado com o vírus em
navio no guardo para atracar. Especialistas tranquilizam trabalhadores portuários e população.
Última Página

Em Novembro,
27 anos de
Espaço Aberto

Dilma é reeleita
presidente do Brasil
Com 54,5 milhões de votos, a
presidente Dilma Rousseff (PT) é
reeleita presidente, na disputa mais
acirrada da história da democracia
brasileira. Com uma diferença de
cerca de 3 milhões de votos, ela derrotou Aécio Neves (PSDB) que re-

cebeu 51.041.155 votos. Ela correu
para o abraço, agora descansa na
Bahia e ao retornar à Brasília, começa a luta para manter os aliados que
já estão lhe dando dor de cabeça e
se preparar para os desafios do
novo governo. Página 2
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OPINIÃO
Mural

EDITORIAL
No segundo mandato da presidente Dilma para promover a primeira derrota da presidente que
Rousseff, os maiores desafios são estabelecer e defende a participação da população através de
aplicar metas para retomar o crescimento do país, grupos sociais nas decisões do governo, inclusireduzir a inflação sem afetar a geração de empre- ve nas agências reguladoras federais. Congresgos e manter os atuais e conquistar novos alia- sistas afirmam que a matéria ainda não votada pelo
dos.
Senado, também nessa casa será
Menos de uma semana após ser Crescimento e os derrotada.
reeleita, a presidente sofreu uma grandes desafios
Com isso, crescem os desafios
considerável derrota na Câmara dos
da presidente Dilma para recolocar
Deputados ao ter derrubado o decreto que insti- o país nos trilhos do crescimento, especialmente
tuía a participação de conselhos populares que se deixar que seus aliados engrossem as fileiras da
atuariam na elaboração de políticas públicas fede- oposição. A oficialização desse desafio político se
rais.
dará a partir da formação do quadro de primeira
Para essa derrubada, o PMDB, até então maior grandeza (ministros) que será anunciado em breve
aliado do PT no Congresso, se uniu à oposição pela presidente.

Espaço Aberto

Dez promessas da presidente Dilma
para o próximo mandato
Reeleita com 51,6% dos votos contra 48,4%do
seu oponente Aécio Neves, a presidente Dilma Rousseff (PT) elencou compromissos assumidos durante
sua campanha à reeleição, destacando 10, que considera prioritários. Segundo Dilma, alguns desses compromissos são urgentes e não precisam esperar a
instalação de seu novo governo em janeiro de 2015,
para serem trabalhados.
AS PROMESSAS
1 - Reforma política: pretende a realização de um
plebiscito para tratar da reforma política com a população decidindo se quer a formação de uma assembleia constituinte. A ideia é a de que o Congresso
defina temas para serem submetidos a consulta popular e depois ratificados pelos parlamentares. A pretensão da presidente sobre a reforma é ampla e inclui
entre outros itens, o fim do financiamento empresarial de campanha.
2 - Segurança pública: A União cuidará da segurança
pública. Pretende unir as diversas forças de segurança ampliando os Centros Integrados de Comando e
Controle, manter os centros já existentes e ampliar,
criando uma unidade para cada estado. Na realidade
ela pretende usar o sistema implantado durante a Copa
do Mundo, integrando cadastros e informações para
traçar estratégias nacionais de combate ao crime. Criará uma Academia Nacional de Segurança Pública.
3 - Saúde: Pelo programa Mais Especialidades, o
governo promete aparelhar as unidades de saúde já
existentes para que realizem exames e tratamentos de
maior complexidade. Também haverá parceria com
clínicas particulares e entidades filantrópicas para o
atendimento da população. Dilma prometeu ainda
ampliar o programa Mais Médicos, com a contratação de profissionais estrangeiros para atender a população em áreas isoladas ou pobres com déficit de
atendimento.
4 - Combate à corrupção: Prometeu lutar para que
novas leis de combate a corrupção sejam aprovadas
no Congresso. Entre elas está imposição de pena

pesada para o crime de caixa dois – dinheiro recebido para o uso em campanha eleitoral, mas não declarado – que hoje é crime eleitoral. Punir agentes públicos que enriqueceram fora de seu padrão salarial ou
que não demonstraram a origem de seu aumento patrimonial.
5 - Mobilidade urbana: Prometeu investimentos visando a mobilidade urbana financiando obras para
instalação de metrô, monotrilho, VLT, trem urbano, e
aeromóvel, e investimento para o transporte fluvial.
6 - Educação e Cultura: Erradicar o analfabetismo,
universalizar a educação infantil (4 a 6 anos) até 2016.
Ampliar a rede de educação em tempo integral para
atingir 20% das vagas na rede pública até 2018. Aumentar o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec), com mais 12 milhões
de vagas até o final de 2015. Conceder, até 2018, mais
cem mil bolsas pelo programa Ciência sem Fronteiras, que dá o benefício para estudantes do ensino
superior, de pós-graduação e doutorado estudarem
em universidade estrangeiras. Acelerar a implementação do Vale Cultura.
7 - Direitos humanos: A presidente afirmou que criará a Casa da Mulher Brasileira em todas as capitais
dos estados. O objetivo será concentrar e integrar o
Judiciário, Ministério Público e Executivo para criar
políticas e combater de forma integrada a violência
contra a mulher. Também criminalizar a homofobia e
lutar contra a discriminação racial.
8 - Minha Casa, Minha Vida: A presidente prometeu
ampliar o principal programa habitacional de seu
governo, o Minha Casa, Minha Vida. Na terceira etapa do programa, serão construídas três milhões de
unidades até 2018. Também prometeu modificar os
critérios das faixas de renda da população atendida,
ampliando o número de beneficiários.
9. Meio Ambiente: Prometeu manter o desmatamento sobre controle e fiscalização rígida.
10. Infraestrutura: Levar o programa ‘Luz para todos’ para localidades soladas, ou seja, ampliar o programa iniciado no governo Lula.

Vem chegando o verão e apesar da preocupação com o baixíssimo
volume de água no Estado devido ao longo período de estiagem, o governador Geraldo Aclkmin (PSDB), em sua primeira visita oficial em Santos,
após sua reeleição com mais de 12 milhões de votos, afirmou que a Baixada
Santista não enfrenta problemas com o abastecimento de água e que não
existe bônus para quem economizar. “Economizar água é um dever de
todos. O que estamos fazendo é estimular a população à essa prática”.
A vinda de Aclkmin a Santos para assinar repasse de R$ 4,4 milhões
para a construção de equipamentos de saúde no Morro São Bento e na
Ponta da Praia, soou como um agradecimento aos 129.168 mil votos recebidos em Santos e os 504. 925 mil na Baixada Santista, e o prenúncio de
que novos investimentos para a região estão a caminho. Independentemente dos novos investimentos, foi confirmado que a região receberá mais
de 1.800 policiais para a Operação Verão, ação que se repete há várias
temporadas.
Dívidas de campanha - “Trabalhei
na campanha de sol a sol e ao final
recebi em pagamento um cheque sem
fundo”. Esse foi o desabafo de uma
jovem senhora de São Vicente que trabalhou para um candidato à Assembleia Legislativa. Não foi eleito, mas
precisa saldar os compromissos.
Preteridos – Ao descobrir que o PSB
pagou compromissos de campanha de
um dos candidatos a uma vaga na Assembleia Legislativa, dois outros candidatos se sentiram preteridos e pretendem questionar o presidente do diretório estadual do partido, o deputado federal, eleito vice-governador de
São Paulo, Márcio França.
Prestígio em alta – O prefeito santista Paulo Alexandre Barbosa
(PSDB), está com prestigio, cada vez
mais em alta com o governador reeleito Geraldo Alckmin (PSDB). A prova disso foi a presença do governador
na última quarta-feira (29), em Santos, onde acompanhou o prefeito que
deu início às obras da UBS do Morro
São Bento.
À vontade – Bem à vontade, o governador Alckmin, após o ponta-pé
inicial da obra, em companhia de Paulo Alexandre e outros políticos fez uma
pausa para descansar tomando um cafezinho no bar. Tão à vontade que
estava que nem se preocupou com o
aviso “Cuidado com o que come e o
que bebe, o senhor passou mal durante
a campanha. Já esqueceu?” alertou
baixinho, um dos muitos moradores
do São Bento. O governador ignorou
o aviso e tomou o cafezinho em três
goles.
Segurança – São Vicente recebeu
nesta semana, importante ajuda para
melhorar as condições de segurança
no município. Por meio de convênio
com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, recebeu um veículo de
Vídeo Monitoramento Móvel, além
de dois automóveis Voyage, duas motos XR 300, 50 armas de condutividade elétrica, e 300 unidades de spray de
pimenta. Foi anunciado também, um
curso de Polícia Comunitária para 40
guardas municipais.

Mobilidade urbana – A Prefeitura
de Santos está encontrando resistência para implantar o estacionamento
zero na Av. Washington Luiz. Moradores alegam que prefeitura e CET
esqueceram de incluí-los no estudo de
mobilidade urbana. “Mobilidade urbana não envolve apenas veículos, diz
respeito também à pessoas” disse uma
professora residente nessa avenida.
Disputa I – A presidência da Câmara
de Santos já começa a tirar o sono de
alguns vereadores. De diferentes partidos, estudam alianças e um dos apoios, para não dizer indicação, mais disputado é o do prefeito Paulo Alexandre que é visto como verdadeiro rei
Midas, que em tudo que toca vira ouro
e nessa disputa, vira também, voto.
Que o diga o atual presidente Sadao
Nakai (PSDB), que segundo “Titia”
deve concorrer à reeleição. Será?
Disputa II – Não esqueçam os pretendentes à presidência da Câmara que
o rei Midas transformava em ouro tudo
que tocava, mas quem da arte se beneficiava precisava estar atento, pois o
guardião de Midas, seu filho Litierses
era conhecido como o ceifador de
homens (decapitava os inimigos). Assim quando começarem os murmúrios
pelos corredores do Legislativo de que
“cabeças vão rolar”, ‘sebo nas canelas’ ou ‘taca-lhe pau’ serão os conselhos mais valiosos.
Descanso dos guerreiros I – Após
acirrada disputa eleitoral, a presidente Dilma Rousseff (reeleita) pegou os
mais próximos da família (filha e neto)
e embarcou para Salvador, na Bahia,
para descansar alguns dias.
Descanso dos guerreiros II - O prefeito de São Vicente, Luis Cláudio Bili
(PP), também embarca nesta sextafeira (31), dias após a eleição (não
concorreu, mas votou) para um descanso, não em terras baianas, mas em
plagas estrangeiras. Dizem as más ou
bem informadas línguas, que foi para
Las Vegas (EUA), em viagem particular. Quando volta, não dizem as más
línguas. Que trará na bagagem? Não é
da sua conta, dizem as mesmas línguas.
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Santos

Bike Santos alternativa para a falta de dinheiro
Rê Sarmento/PMS

O

Bike Santos, programa de
empréstimo de bicicletas
implantado há dois anos,
registra mais de um milhão de viagens e é para algumas pessoas,
inclusive do município vizinho,
São Vicente, única opção de transporte para chegar ao local de trabalho.
M.S.C. de 22 anos, residente no
Itararé em São Vicente, usa as bicicletas do Bike Santos, duas vezes
ao dia, de segunda a sexta-feira,
para chegar ao local de trabalho no
Centro de Santos. A jovem que está
trabalhando há 3 meses em uma
loja de roupas, após dois anos
desempregada, sai de casa pela
manhã e anda até a primeira estação de bikes na Av. Presidente Wilson, no José Menino, Santos. Dalí
segue de bicicleta até o Centro,

Bike Santos que completou dois anos e mais de um milhão viagens
é alternativa de transporte para muitos trabalhadores
onde a três quadras do trabalho tem
outra estação de bike. À noite faz o
caminho inverso, deixa a bicicleta
na estação do José Menino e segue a pé para sua casa.

“Essas bicicletas de uso gratuito oferecidas pela Prefeitura de
Santos foi minha salvação, porque
em casa estávamos desempregados
eu e meu irmão mais velho. No pri-

meiro dia de trabalho, uma vizinha
emprestou dinheiro para a condução. Já no dia seguinte acordei mais
cedo e iniciei a rotina que se estende até hoje e que vai continuar: uma
caminhada até o José Menino em
Santos, depois pedalo até o Centro. Nesses dias mais quentes, levo
uma blusa na mochila para trocar.
Com isso, além de economizar o
dinheiro que recebo para o transporte, faço exercício físico o que
me mantém em forma”.
M.S.C. explica que “ainda sou
nova na loja e digo a todos que
uso bicicleta para chegar ao trabalho porque preciso fazer exercício e não por necessidade. Um dia
quem sabe eu conte para as colegas, afinal, como eu, muita gente
usa esse transporte gratuito por
necessidade”.

Bike Santos é um programa gerenciado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e operado
pela Samba Transportes Sustentáveis, segue uma tendência mundial de facilitar a mobilidade urbana,
agilizando os deslocamentos ao
mesmo tempo em que contribui
para aliviar o trânsito. Consiste em
compartilhar bicicletas sem qualquer custo, desde que o usuário se
cadastre previamente pelo site
www.bikesantos.com. As bikes podem ser retiradas das estações por
meio de ligação telefônica (40039890), aplicativo de smartphone ou
ainda utilizando o cartão transporte.
São 37 estações alimentadas
por energia solar, instaladas em
pontos estratégicos. O projeto dispõe de 370 bicicletas, que podem
ser utilizadas das 6h às 22 h.

Mais uma morte na construção civil
Vespasiano Rocha

Mais um acidente fatal na construção civil da Baixada Santista, o terceiro deste ano, vitimou o soldador
Aldo Sebastião Bispo, de 60 anos, na
manhã desta quinta-feira (30). O operário trabalhava na obra do edifício
‘Green Garden’, que ainda se encontra na fase inicial, na Av. Almirante
Cóchrane (canal 5), 175, quando um
muro caiu sobre ele.
O trabalhador chegou a ser removido para o pronto-socorro da zona
leste, com parada cardiorrespiratória,
politraumatismo, trauma crânio encefálico e hemorragia no ouvido.
O vice-presidente do sindicato dos
trabalhadores na construção civil,
montagem e manutenção industrial
(Sintracomos), Luiz Carlos de Andrade, esteve no local, logo após o acidente. O sindicalista apurou que o
soldador trabalhava para a empreiteira de bate-estacas Fundamenta, contratada pela construtora Aliança. Segundo ele, a terceirizada não é cadastrada no Sintracomos.
“Mais uma empresa clandestina,
que não oferece treinamento aos empregados e nem condições de trabalho, vem para a região causar proble-

mas desse tipo”, reclama Luiz Carlos.
Ele permaneceu no local das 11h30 às
13h10, acompanhando vistorias da
defesa civil do município, do corpo de
bombeiros e da polícia técnica pericial. O trabalhador morava em Cubatão.
Terceiro - Esse foi o terceiro acidente fatal no setor em 2014. Em 29
de janeiro, na Usiminas, em Cubatão,
lembra o presidente do Sindicato,
Macaé, morreu o soldador Paulo Dias
de Moura, de 58 anos, após cair de
uma plataforma de 30 metros.
Na semana seguinte, em 7 de fevereiro, centenas de trabalhadores de
empreiteiras que prestam serviços a
Usiminas protestaram, diante da portaria da empresa. Com 55 cruzes negras, simbolizando o número de trabalhadores mortos na fábrica de aço
desde 1993, eles participaram de ato
ecumênico contra os acidentes de trabalho na siderúrgica.
Em 6 de outubro, morreu o trabalhador Wellington Monteiro, na montagem de um elevador de açúcar, no
armazém 16 do porto de Santos.
Proposta - Mudar a legislação previdenciária e aumentar o número de
fiscais do Ministério do Trabalho e

Emprego (MTE) são duas
O sindicalista pondera
medidas para diminuir os
que, “se isso acontecesse,
acidentes de trabalho no
o INSS apenas pagaria
país. Foi o que o presidenaposentadorias e pensões,
te do Sintracomos propôs
livrando-se do fardo cauao ministro do Trabalho e
sado pelo pouco caso dos
Emprego, Manoel Dias, que
empresários com as condiesteve em Santos, há pouções de trabalho”. Seguncos meses, no escritório do
do Macaé, a previdência
MTE na cidade.
social do governo tem hoje
“O principal motivo
um déficit de R$ 50 bidos acidentes é o pouco
lhões. “Esse valor seria mecaso das empresas com as
nor se as empresas arcascondições trabalho”, escresem com os custos por aciMuro caiu sobre operário fazendo a terceira vítima
veu Macaé, que sugeriu ao
dentes e doenças profissifatal deste ano na construção civil da Baixada
ministro elaborar um proonais”.
jeto de lei responsabilizanOs 25 municípios da
do-as pela situação. “Toda empresa as condições seriam melhores. Além região têm apenas 18 auditores fiscais
deveria ser obrigada a pagar o salário disso, deveriam pagar os custos dos do MTE. E apenas três fiscais para
do empregado, em caso de afastamen- tratamentos médicos e hospitalares investigação de acidentes, sendo um
to por acidente do trabalho ou doença dos acidentados e doentes profissio- médico, um engenheiro e um ‘faz
profissional, em vez dessa responsa- nais”. Diz Macaé.
tudo’. (Redação: Paulo Passos)
bilidade caber ao INSS”, diz o ofício.
“O afastado não é empregado da
previdência social, mas sim de seu
patrão. Há quase um milhão de assalariados encostados no INSS por irresponsabilidade das empresas com as
condições de trabalho. Se o ônus salarial pelos afastamentos coubesse a elas,

Praia Grande

I Fórum da Educação
Debater o futuro do sistema de
ensino da rede municipal será a
tônica do I Fórum de Educação,
organizado pela Secretaria de Educação de Praia Grande, na próxi-

ma segunda-feira (3/11). Cerca de
250 profissionais da área estarão
reunidos para formular propostas
que nortearão as ações da Seduc
nos próximos anos.

O evento ocorre a partir das
8h, na Escola Municipal Cidade
da Criança, localizada na Rua
Rubi, 600, Bairro Cidade da Criança.

L
SINDICA

PÁGINA 4 - ESPAÇO ABERTO/OUTUBRO 2014

O que os sindicalista esperam do novo Governo Dilma
Fotos: Divulgação

S

indicalistas, independentemente
de preferência partidária, esperam que a presidente Dilma
Rousseff, reeleita para mais quatro anos
na presidência da República reveja sua postura com relação aos trabalhadores. Esperam que no próximo mandato, a presidente governe com diálogo não apenas
com empresários, mas também com os
trabalhadores que ao longo dos anos vêm
perdendo o poder de ganho e não raro a
aposentadoria é apenas um indicador de
idade e desrespeito a quem trabalhou e
contribuiu durante anos para a previdência na expectativa de uma velhice tranquila, situação distanciada da realidade.
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Administrativos em Capatazia nos Terminais Privativos e Retroportuários e na Administração em
Geral dos Serviços Portuários (Sindaport), Everandy Cirino dos Santos diz
que a presidente Dilma merece um voto
de confiança para imprimir sua marca
na condução do País.
“Tinha duas opções de governo: PT
e PSDB, minha opção foi pela manutenção do emprego, por políticas sociais,
por isso meu voto de confiança na presidente Dilma. Agora espero que ela corrija o rumo da política portuária que não
está cem por cento certo. Há muita coisa que precisa mudar, como por exemplo, a Secretaria de Portos (SEP). Defendo a manutenção da secretaria mas a
presidente precisa colocar na sua direção, pessoa que conheça de porto, especialmente do Porto de Santos, suas características, estrutura e muito mais ainda, o trabalho portuário, do jeito que está
não atende nem aos trabalhadores, nem
aos empresários. Defendo a SEP na atuação do porto e da área hidroviária e que
seja administrada com mais autonomia,
competência e por alguém do ramo.
Está na hora de a presidente Dilma
cravar a sua marca na área portuária e
não mais admitir que um órgão como a
SEP seja prêmio de consolação de apadrinhados, indicados, deste ou daquele.
Quando a presidente Dilma assumiu a
presidência do Brasil, manteve na direção da SEP pessoas que em nada contribuíram para o desenvolvimento do Por-

Sindicalistas dão mais um voto de confiança à presidente Dilma

Macaé - Sintracomos

Cirino - Sindaport

Ratton - Jornalista

to. Exemplo: quatro aposentados do
Banco do Brasil que ditam as regras da
política da Codesp em cujo Conselho
tem gente que desde o governo Collor
vem passando por varias estatais, Cosipa, Navegação Amazônia, enfim fazendo um tour pelo Brasil, passando por
vários estados. O pior é que essa gente,
além de ditar normas em uma empresa
que não conhece, fiscaliza as ações de
quem nela trabalha”.
Cara prá bater - Cirino fala ainda
em moralização: “A presidente Dilma
precisa moralizar o setor portuário, se
livrando dos oportunistas e carreiristas,
da ociosidade e da má gestão, porque afinal, quem dá a cara prá bater somos nós
portuários de todas as categorias. Somos
nós que enfrentamos preconceitos para
levar a termo as atividades no maior
porto da América Latina e não os “mauricinhos” (independentemente da idade)
que desfilam ditando regras, quando se-

quer sabem o que estão fazendo. Queremos a manutenção da SEP, que precisa
passar por mudanças de forma que venha a atender as expectativas do setor”.
Oportunidade de corrigir - Para
o presidente do Sindicato da Construção Civil e do Mobiliário (Sintracomos),
Marcos Braz de Oliveira, o Macaé, reeleita, a presidente Dilma tem a oportunidade de corrigir uma série de equívocos, especialmente com relação ao trabalhador.
“Embora seja o setor que mais emprega no País, a construção civil encolheu nos últimos anos e quando este setor apresenta queda, o reflexo se observa nas demais áreas. Não há incentivo e
grandes empresas estão deixando o Brasil para se instalar em outros países.
Estamos perdendo empresas para o Paraguai e isso é preocupante, os empresários estão descrentes. A inflação bate
à nossa porta todos os dias e os salários

dos trabalhadores da construção e de
outras áreas não acompanham a realidade, os impostos são muitos e o pequeno e médio empresário briga para se
manter. É na construção civil que se
verifica os mais baixos salários e embora seja uma categoria sofrida, está evoluindo. O antigo parâmetro para definição do trabalhador da construção está
mudando, não é mais a ponta decadente
do mercado, onde o analfabetismo imperava. Hoje na construção exige conhecimento, qualificação. Os trabalhadores estão em busca de formação. Temos gente fazendo Direito, Engenharia, Edificações e cursos técnicos”.
Para Macaé, cujo sindicato oferece
cursos de qualificação profissional, a
presidente Dilma poderia começar a
corrigir as distorções, acabando com o
famigerado ‘fator previdenciário’, já
aprovado pelo Senado, mas ainda engavetado pela Câmara dos Deputados.

“Se não dá para corrigir de uma só
vez esse massacre contra o aposentado,
que se faça uma projeção e de forma
paulatina devolva a dignidade em termos de aposentadoria decente a quem
contribuiu para tentar descansar no ocaso da vida produtiva. Tenho esperança
de que o Partido dos Trabalhadores, no
mínimo, dê maior atenção aos reais trabalhadores que não querem ficar ricos,
mas viver dignamente. Que o Governo
Dilma não dê o peixe, mas ofereça a
linha e ensine a pescar”.
As urnas indicam mudanças –
Carlos Ratton, presidente do Sindicato dos
Jornalistas do Estado de São Paulo – Regional de Santos, entende que a diferença
de pouco mais de três milhões de votos
que garantiram a vitória da presidente
Dilma na eleição do último dia 26, é o
mais significativo recado das urnas. “As
urnas apontaram para a necessidade de
mudanças e que a presidente deve estar
atenta a isso. Não há como negar que nos
últimos 12 anos (governo do PT), o País
avançou na área social, governando para
os mais pobres e na educação graças a
mecanismos como Proune e Pronatec,
que facilitam o ingresso dos jovens no
ensino superior, além da abertura de novas universidades, possibilitando aos jovens de baixo poder aquisitivo, o acesso à
faculdade, gerando resultados positivos
para o futuro. São mais de 500 anos de
Brasil e somente nos últimos, visualizamos um pouco mais de igualdade social”.
Quanto aos jornalistas, categoria que
representa, Ratton diz há a grande expectativa de que a presidente contribua
para que nossa profissão seja valorizada
com o retorno da obrigatoriedade do
diploma, situação já aprovada no Senado, mais ainda sem o aval da Câmara
dos Deputados. “O diploma é o diferencial do jornalista que estudou, se preparou para exercer a profissão e de uma
hora para outra, sem qualquer justificativa, se torna desnecessário como julgou o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes em
2009”. No julgamento sobre a obrigatoriedade ou não do diploma, Gilmar
Mendes disse que a profissão de jornalista era igual a de cozinheira.

Vacina

Santos disponibiliza 67 postos fixos para vacinação contra raiva animal
Começa neste sábado (1º.
de novembro), o período de
vacinação contra a raiva animal.
A campanha, que ocorria tradicionalmente em agosto, ficou
para o último trimestre do ano
por determinação do Ministério da Saúde.

Em Santos, a Secretaria de
Saúde imunizará cães e gatos,
sempre aos sábados, das 9h às
16h, até 13 de dezembro. Serão
disponibilizados 67 postos fixos em todos os bairros da cidade, inclusive na Área Continental. Em 16 bairros haverá va-

cinação casa a casa.
Neste sábado (1º), a vacinação acontecerá em clubes e escolas municipais e estaduais nos
bairros da Ponta da Praia, Aparecida, Embaré, Gonzaga, Macuco, Marapé, Morro São Bento, Vila São Jorge e Paquetá, que

será o posto de apoio da vacinação casa a casa, que vai cobrir os
bairros da Vila Nova e Centro
(confira relação dos locais e endereços no quadro).
A população total de cães
em Santos é de 30.898 e de gatos, 7.432.

Relação dos postos de vacinação de 1º de novembro
Ponta da Praia - Escola Iveta
Mesquita Nogueira - Av. Rei
Alberto I, 379; Aparecida - Clube Atlético Santa Cecília - Rua
Comendador Alfaia Rodrigues,
279; Embaré - Escola Florestan

Fernandes - Rua Oswaldo Cochrane, 91; Gonzaga - Escola
João Papa Sobrinho - Rua Goiás, 145; Macuco - Escola estadual Visconde de São Leopoldo
- Rua João Guerra, 251; Mara-

pé - Escola estadual Braz Cubas - Rua Henrique Penteado,
62; Marapé - Sede da Sevicoz Av. Pinheiro Machado, 580;
Morro São Bento - Escola Therezinha de Jesus Siqueira Pimen-

tel - Rua São Roque, s/nº; Vila
São Jorge - Escola Fernando
Costa - Rua Luiz Di Renzo, 105
e Paquetá (posto de apoio) Escola Maria Helena Roxo Praça Iguatemi Martins s/nº.

ÃO
EDUCAÇ

Alunos da Arena Santos
competem no Canadá
Três jovens atletas ligados ao Projeto Educando
para Vida, parceria entre a
Prefeitura de Santos, por
meio da Secretaria de Esportes (Semes) e a Associação
Rogério Sampaio, já estão
no Canadá para a disputa do
Quebec Open, um dos prin-

cipais eventos da modalidade nas Américas.
Praticantes de judô na
Arena Santos (Vila Mathias), Jordana Mariano,
14 anos, Lucas Santana,
da mesma idade, e Gariela Liborio, 13, acompanhados dos professores

da Semes, Eloy Pereira e
Anderson Fonseca, estão
treinando na Universidade Share Brooke, em
Quebec se preparando
para a competição que
acontece neste sábado e
no domingo (dias 1º e 2
de novembro).
Rogério Bonfim/PMS

Jordana

Lucas

Rafaela
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Outubro Rosa

Alunos da UME “Alcides Lobo Viana”
doam lenços e lição de vida
Alexandre Neves

Alunos da UME
tanhá, a idealizadora.
“Dr. Alcides Lobo ViDuas mascotes, as
ana” em Santos, dobonecasTitinha e Alaram uma centena de
cidinha, criadas por
lenços à Sociedade
Marlene, ambas com
Portuguesa de Benelenço na cabeça, reficência para serem
presentando duas
entregues às mulhepacientes (uma adulres em tratamento de
ta e outra criança) em
câncer de mama na
tratamento, rapidainstituição.
mente conquistaram
O gesto de solidaa comunidade escoriedade corou a camlar e facilitaram o teor
Estudantes doam lenço na campanha
panha desenvolvida
didático passado às
de conscientização ‘Outubro Rosa’
na escola com o obcrianças.
jetivo de conscientizar, des- (idades entre 5 e 6anos) foA Escola Lobo Viana, lode cedo, os estudantes, so- ram recebidos no Salão No- calizada na Av. Senador Pibre a importância do diag- bre do hospital (Av. Bernar- nheiro Machado, 606, bairnóstico precoce, tratamen- dino de Campos, 47, Vila Bel- ro Marapé, sob a direção de
to de câncer, e principalmen- miro) por representantes da Lilian Gouveia Pitta Rodrite, a importância da solida- administração e algumas gues, começou em setembro
riedade, dentro da progra- pacientes em tratamento.
com o envio de cartinha às
A arrecadação, segundo mães e aos poucos, toda a
mação ‘Outubro Rosa’.
Acompanhados das profes- as professoras, teve na fun- comunidade escolar foi ensoras, alunos da pré-escola cionária Marlene Belli Cas- volvida.
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Artes Plástica

DES
VARIEDA

Homenagem

Por Leto e pela Paz

Mostra reúne obras de artistas
de todo o País

Reprodução/Facebook

Divulgação/PMPG

O 21º Salão de Artes Plásticas
de Praia Grande, aberto ao público
até dezembro, apresenta um panorama da produção artística contemporânea brasileira. A mostra
reúne 50 obras representando autores de todo o Brasil.
Considerada uma das mostras de
arte mais respeitadas do País, o Salão de Artes Plásticas de Praia Grande recebeu, este ano, 519 obras de
173 artistas de todo Brasil. A seleção feita por um júri composto por
nomes que são referência internacional em artes visuais: Wagner Lungov, presidente da Associação Brasileira de Arte Contemporânea; o
crítico de arte e curador Tobi Maier;
e a curadora-chefe da Pinacoteca do
Estado de São Paulo, Valéria Piccoli.
O Salão abrigado na Galeria
Nilton Zanotti, no Palácio das Artes permanece aberto ao público
até o mês de dezembro, de terça a

Uma das obras premiadas no Salão de Artes Plásticas
sexta-feira, das 14h às 17h, e aos
sábados das 13h às 18h. A visitação é gratuita.
Iniciado em 1989, o Salão de
Artes Plásticas de Praia Grande
tem em seu acervo, mais de 130
obras premiadas que, em breve,

farão parte do Museu de Arte
Contemporânea de Praia Grande
como reconhecimento aos artistas
e júris participantes dos salões.
O Palácio das Artes fica na Av.
Costa e Silva, 1.600, Boqueirão,
Praia Grande.

A Secretaria da Cultura de São
Vicente promove neste sábado, 1º
de novembro, uma ação em homenagem a Wellington Dias Bezerra
o ‘Leto Graffiti’, que morreu no último dia 24, após 11 dias de internação, em consequência de traumatismo craniano provocado por
agressão ocorrida dias antes. Leto,
quando grafitava um muro (segundo a esposa com autorização do
proprietário) foi várias vezes golpeado com um skate. O agressor

já foi identificado pela polícia.
Um dos grafiteiros mais populares de São Vicente, Leto que tinha 40 anos, será homenageado
com uma Caminhada pela Paz e
Contra a Violência, que percorrerá
o circuito do Projeto Vias Vias, realizado há um mês na Cidade. A
caminhada terá início às 15h, em
frente à sede das Oficinas Culturais da Secult, que fica na Rua Tenente Durval do Amaral, 72, no
Catiapoã.

Pinacoteca

...sob nova direção
A reitora da Unisanta- Universidade Santa Cecília, Silvia Ângela Teixeira Penteado é a nova presidente da Pinacoteca “Benedicto
Calixto”. A posse da nova diretoria ocorrida no último dia 29, coincidiu com a posse da direção da
Associação de Amigos da Pinacoteca.
Na solenidade de pose realizada no salão principal da pinacote-

Espaço Astral
Silvia Helena
Este signo representa uma
fase de morte e transformação
que deverá ser intensamente vivenciada, para dar lugar à última
etapa do ciclo. O seu tema, muitas vezes mal entendido, é a mudança profunda e definitiva. Esta
mudança é quase sempre temida
e evitada e só acontece após
uma luta demorada e por vezes
dolorosa.
No ultimo dia 23 de outubro,

ca, também conhecida como ‘Casarão Branco’ na Av. Bartolomeu
de Gusmão, 15, no Boqueirão, Silvia Teixeira apresentou o plano de
gestão de sua diretoria, com detalhes sobre o trabalho que será desenvolvido para tornar a entidade
cada vez mais conhecida, ampliando o número de eventos, exposições, lançamentos e cursos.
O advogado Divanir Tucci as-

Divulgação

A nova
presidente da
Pinacoteca,
Silvia Teixeira
Penteado (ao
centro)
apresentou
plano de gestão
que começa a
ser colocado em
prática.

sumiu o comando da Associação
Amigos da Pinacoteca e o empresário Geraldo Pierotti, a direção do
Conselho.
Exposição – Logo após a solenidade foi aberta a exposição da
artista plástica Bia Doria que ocupa os salões e jardins da Pinacoteca. A mostra fica até 30 de novembro, de terça a domingo, das
8h às 18h, com entrada franca.

SIGNO DO MÊS: ESCORPIÃO
Elemento: Água - Planeta regente: Marte (Plutão)
às 9h57, começamos com o sol
transitando no signo de Escorpião, que representa o despojamento e por isso mesmo, aquele
que nos revela toda a nossa riqueza, lembrando que nosso tesouro
não está nos bens materiais e sim
no nosso interior.
Neste segundo signo de Água,
a vivência dos sentimentos é intensa, profunda e, muitas vezes,
inconsciente e nesse momento
com o sol e a lua nesse signo, per-

demos todas as referências externas, inclusive afetivas, sobre as
quais nos apoiávamos e nas quais
acreditávamos. Só nesse momento descobrimos quem somos de
verdade.
A Água Fixa de Escorpião é a
que mais se apega aos sentimentos, procurando segurança, mas é
também a que tem maior capacidade de transformá-los. Vamos olhar
dentro de nós e definir o que desejamos e o que realmente neces-

sitamos. Escorpião é o renascer
das cinzas, por isso o mito da fênix está tão próximo a Escorpião.
Quando o nascido sob o signo de escorpião compreende que
não precisa estar sempre na defensiva, inicia a verdadeira descoberta de si mesmo: um ser em permanente mudança. Compreender
Escorpião é compreender o Mistério da evolução, da regeneração

e da morte e da liberação das
energias necessárias à transformação. E lembre-se: já que o Universo é dinâmico e eterno estado de metamorfose, a mudança
invariavelmente acontece. É melhor que as transformações aconteçam sob seu controle e sua
opção. Não querer transformação significa estagnação e nos
queremos mudança, transformação mas para isso é preciso praticar o desapego em todos os
sentidos.
Silvia Helena - Astróloga
Tel: 3466-4500 - Site: www.stellium.jor.br
E-mail: silvia@stellium.jor.br

IN
ESPAÇO

Danilo Almeida/PMPG
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Divulgação

Correr em novembro ...

A sexóloga Laura
Muller causou frisson
no Palácio das Artes em
Praia Grande, onde
lotou o Teatro Serafim
Gonzalez, com 513
pessoas assistindo ao
vivo e mais 150
assistindo a
transmissão simultânea
no telão do Teatro de
Bolso Leni Morato, sua
palestra sobre
sexualidade na I Feira
de Estudantes de Praia
Grande.
Divulgação

A Secretaria de Educação de São Vicente promove na próxima
quarta-feira (5), a 1ª Corrida das Estações que acontece na areia da
Praia de Itararé, a partir das 8h, reunindo cerca de 120 alunos da rede
municipal de ensino que disputarão provas mistas de revezamento de
100 metros...
... e, já que a dica é correr, em 30 de novembro, com início às 8h,
acontece o 29º Campeonato Santista de Pedestrianismo, com a
prova Polícia Militar - 6º BPMI. Largada e chegada na Av. Joaquim
Montenegro (canal 6), 282, Ponta da Praia, em frente ao quartel.
* Tem início no próximo dia 9, a temporada de Cruzeiros 2014/2015, que
deverá movimentar aproximadamente, 800 mil passageiros no Porto de
Santos. A Secretaria de Turismo promete montar um PIT (Posto de
Informações Turísticas) no Terminal de Passageiros ‘Giusfredo Santini’ com equipe ampliada, para agilizar o atendimento aos passageiros.
Em dia de maneca, Fátima Afonso
Lino Joaquim, desfilando para
“Arcobaleno”

O querido amigo Eliel Ferreira veio
de Milão (Itália), especialmente
para comemorar idade nova.
Para tal, reunirá os amigos, decanos
do teatro da região, a partir das 20h
deste sábado (dia 1º de novembro),
no Teatro do Kaos em Cubatão.

* Pela primeira vez, o Festival da Cultura Japonesa de Santos será
realizado fora da sede da Associação Japonesa de Santos promotora do evento. No próximo dia 8, ele aconteceu na Praça Mauá, a
partir das 10h, reunindo representantes da comunidade nipônica
de toda a Região Metropolitana da Baixada Santista. Esta será a
sexta edição do festival.
* Nesta sexta-feira (31), Dia das Bruxas (Halloween), vamos comemorar sem maldades.
A única exigência é abusar na prática de boas ações, mesmo
que tenha verruga no nariz e pense em pegar carona em vassoura
voadora para fugir do trânsito no horário do rush.

Cultura

Encontro discute identidade cultural da região
Divulgação

O encontro de dois projetos em uma só
discussão sobre cultura e formação artística é a tônica do 3º CulturalMente Santista
- Diálogos Culturais: Broadway Voices +
Banda Querô do Arte no Dique e bate papo
sobre a formação artística de jovens, cuja
abertura acontece às 20h30, do próximo dia
12 de novembro no teatro do Sesc.
Apesar do nome extenso, o objetivo é
simples e ao mesmo tempo contraditoriamente complexo: a identidade cultural da

região que apresenta uma gama de manifestações. A abertura do evento será no próximo dia 12 de novembro, às 20h30 no Teatro do Sesc, em Santos.
O encontro é de dois projetos que resultaram de trabalhos de formação artística para
jovens: a Banda Querô, do Instituto Arte no
Dique, e o Broadway Voices. Cada grupo fará
um pocket-show e depois os dois elencos
participarão de um bate-papo que abordará
o processo de desenvolvimento artístico.

O CulturalMente Santista - Diálogos Culturais é um fórum cultural itinerante surgido a
partir do site www.culturalmentesantista.
com.br com o objetivo de contribuir com a
formação de público para a produção artística da região e será desenvolvido em set
espaços públicos e privados. Estão programados 14 bate-papos reunindo 50 artistas
da Baixada santista, além da exposição “Viva
Santos”, do artista plástico Waldemar Lopes. Toda a programação é gratuita.

Banda Querô, do Instituto Arte no Dique

Programação:
12 DE NOVEMBRO, QUARTA,
Teatro do Sesc Santos
20h30 – Abertura
21h – Workshop musical: O encontro de diferentes projetos de formação – Broadway Voices e
Banda Querô
Cada grupo fará um pocket-show, depois tocarão uma música juntos. Após a música, acontece
o bate-papo sobre formação artística.
Mediação do bate-papo: Jorge Oliveira.
13 DE NOVEMBRO, QUINTA
Sesc Santos – Sala 1
20h – Palcos santistas: formação, circulação e
engajamento artístico
Convidados: Maria Tornatore, Platão Capurro e
Roberto Péres.
Mediação: Marcus Vinicius Batista.
14 DE NOVEMBRO, SEXTA
Instituto Arte no Dique
15h – Audiovisual: promovendo o social pelas câmeras
Convidados: Eduardo Ferreira (curta Anseios que
permeiam meus tempos de paz) e Delson Matos
Gomes (curta Limbo).
Museu da Imagem e do Som de Santos

19h30 – Culturalmente plugados: blogs de Santos
Convidados: Flavia Saad (juicy Santos), Eugênio
Martins Jr. (Mannish Blog) e Vinicius Carlos Vieira (Cinemaqui).
21h – Coletivos culturais: Do it yourself – Produção artística engajada em Santos e região
Convidados: Rubens de Farias (Dose de Inspiração), Jota Amaral (Coletivo Teremin) e Luiz Lufer
(Futuráfrica).
15 DE NOVEMBRO. SÁBADO
Gibiteca Municipal Marcel Rodrigues Paes
15h – Encontro de jovens talentos
Se você é artista, independente da ar te que escolheu, e tem menos de 21 anos, eis uma oportunidade de demonstrar o seu trabalho. Interessados em apresentar seus portfólios, músicas,
filmes, etc, podem enviar email para
culturalmentesantista@gmail.com até 12 de novembro e esperar a resposta de confirmação ou não se
foram selecionados para o evento. Durante uma hora,
o encontro propiciará aos artistas finalistas exporem, em até 10 minutos cada, seus trabalhos.
Ao Café
17h – Literariamente santista
Convidados: Flavio Viegas Amoreira, Manoel Her-

zog, Eduardo Lacerda (diretor da editora Patuá,
de São Paulo).
Mediação: Viviane de Almeida.
Haverá exposição de livros dos autores e da editora Patuá. Exemplares poderão ser comprados.
Ao Café
20h – Inclusão social através da arte – encontros
de organizações sociais
Convidados: José Virgílio Leal de Figueiredo (Arte
no Dique), Renato di Renzo (Associação Projeto
TAMTAM) e Tammy Weiss (Instituto Querô).
Mediação: Oswaldo Silva Junior.
16 DE NOVEMBRO, DOMINGO
AUDITÓRIO – Sesc Santos
14h – Entendendo as leis de incentivo e mecanismos de fomento cultural
A especialista Ana Duval, a convite do Sesc, falará
a respeito dos projetos culturais que buscam
apoio nas leis de incentivo, o funcionamento
dessas leis e editais.
16h – Festivais: há formação de público e qual o
legado desses eventos?
Convidados: Jamir Lopes (Santos Jazz Festival),
José Luiz Tahan (Tarrafa Literária), Caio Martinez
Pacheco (Festa), Pedro Norato (Fescete), Ricar-

do Vasconcellos (Curta Santos) e um representante do Mirada.
Mediação: a confirmar.
18 DE NOVEMBRO,TERÇA
Shopping Pátio Iporanga
19h – Vernissage da exposição Viva Santos!
O experiente e reconhecido artista plástico Waldemar Lopes reúne obras que celebram o município na exposição “Viva Santos”.
22 DE NOVEMBRO, SÁBADO
Lobo Estúdio
20h – Musicalidades santistas – bate-papo com
músicos de diversos estilos
Convidados: Theo Cancello, José Consani eJohnny Hansen (Harry).
Após o bate-papo haverá pocket-show e exibição
de videoclipes de músicos santistas.
Endereços:
Ao Café – Av. Siqueira Campos, 462, Boqueirão
Gibiteca Municipal Marcel Rodrigues Paes –
Av. Bartolomeu de Gusmão, S/N – Boqueirão
Instituto Arte no Dique – Rua Brigadeiro Faria
Lima, 1349, Rádio Clube
Lobo Estúdio – Rua Luís de Camões, 12, Vila
Mathias

Museu da Imagem e do Som de Santos – Av.
Pinheiro Machado, 48, piso térreo do Teatro Municipal, Vila Mathias
Sesc Santos – Rua Conselheiro Ribas, 136,
Aparecida
Shopping Pátio Iporanga – Av. Ana Costa, 465,
Gonzaga
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VÍRUS

Especialistas afastam pânico sobre ebola
Divulgação

Esquema especial envolvendo vários órgãos, está apto a ser colocado em prática, em caso de
suspeita de ebola. Portuários podem trabalhar tranquilos

para que os trabalhadores portuários fiquem apreensivo, pois
considera muito difícil a possibilidade de contaminação no porto santista.
“O vírus ebola é
originário de países
com grande carência
de saneamento básico. Há muita desinformação sobre o
assunto. É preciso
lembrar que os casos registrados fora
dos países africanos,
ocorreram com pessoas que tiveram
Secretário de Saúde Marcos Calvo
contato com as vítidos Unidos e uma na Espanha, mas do ebola em seus países de
esta última ainda em observação. origem. A desinformação gera
As notícias deixam apreensivos apreensão, especialmente nos
os trabalhadores portuários da trabalhadores portuários, mas
região que temem atender navi- entendemos que todos correm
os de bandeiras dos países onde muito mais risco de contrair o
a doença está em evidência.
vírus da gripe A1N1”, diz o méO medo de uma possível con- dico que tranquiliza a todos lemtaminação fez com que o portu- brando que o contágio só é posário “Tião” – apelido caseiro do sível através do contato com
trabalhador que prefere não se sangue, vômito, urina, fezes e
identificar, nem mesmo com o secreções intimas do infectado.
apelido pelo qual é conhecido na
“O contágio acontece por
área portuária “para evitar go- contato com fluídos corporais
zação, embora eu não seja o úni- com o infectado ou através do
co a ter medo de pegar esse ví- consumo de carne de animais
rus”, diz o portuário que não tem infectados. O trabalhador porcomparecido ao caís quando tuário não tem como entrar em
chegam embarcações de países contato com um possível infecafricanos.
tado em navio que atraque no
Controle – O médico Wan- Porto de Santos. Existe todo um
der Orsini diz que não há razão esquema para o acesso ao na-

vio, antes mesmo dele entrar na
barra. O trabalhador não entra
no navio antes de uma inspeção
e a Anvisa, junto a outros órgãos, como Codesp e Polícia
Federal montou esquema especial para acesso a navio cujo comandante alerte sobre a suspeita de alguém infectado. Se isso
acontecer, a vítima nem pisa em
solo santista, equipes especializadas, incluindo o Corpo de
Bombeiros, que tem todo equipamento e treinamento para
isso, vão resgatá-lo no navio e o
transferem imediatamente para
o Hospital Emílio Ribas, hospital de referência na capital. Ou
seja, o portuário sequer se aproximará do infectado. Por essa
razão não há porque temer. Precaução com qualquer tipo de
doença é necessário, e uma das
formas de nos afastarmos delas
é adotar medidas de higiene, e
uma delas, a básica lavagem de
mãos”
Codesp segue protocolo A Anvisa (Agência de Vigilância
Sanitária) e representantes do
Ministério da Saúde, em reuniões realizadas na Codesp com a
participação de empresários, líderes sindicais e outros envolvidos com as atividades portuárias apresentaram o fluxograma
de atendimento para casos envolvendo possíveis infectados
com o vírus ebola que possa
chegar ao Porto de Santo, realizando inclusive, um simulado.

a reunião na Codesp para elaboração do plano de contingência
do vírus ebola no Porto de Santos, o secretário de Saúde, Marcos Calvo, informou que a pasta iniciou o processo de compra
de equipamentos de proteção
individual (EPIs). “Serão destinados às nossas equipes caso
haja necessidade. O encontro,
coordenado pelo Ministério da
Saúde, foi chamado de ‘simulado de mesa’, e serviu para reunir sugestões para elaboração do
protocolo que deverá ser seguido caso haja suspeita da doença
em algum tripulante de navio. A
intenção é realizar um simulado
no porto até a primeira quinzena
de novembro.
A partir do momento em que
há comunicação de um caso suspeito, em duas horas todos os representantes das instituições en-

A assessoria da Codesp explica que para que um navio
entre no porto são necessárias
seis autorizações
desde Anvisa à Receita Federal, passando por Marinha e
Vigiagro (Vigilância
Agropecuária) e por
último a Codesp. “ E
se houver suspeita,
funcionários da Anvisa fazem inspeção
a bordo, ou seja, o
contato com os trabalhadores portuários inexiste nesses
casos”. Em 9 de
Dr. Wander Orsini, do Cemin
novembro próximo,
começa a temporada de cruzei- volvidas se reúnem na Codesp.
“A população deve estar tranros e todo o esquema de recepção a esse navios está montado quila, porque todas as providênpara que os passageiros embar- cias estão sendo adotadas para
quem ou desembarquem tran- estarmos preparados para agir
caso seja necessário” diz o sequilamente.
Secretaria de Saúde - Após cretário.

Vacina – Os testes a partir da vacina anunciada pelas
autoridades da Suiça, serão feitos no Hospital Universitário
de Lausanne, com a participação de 120 voluntários e suporte da Organização Mundial da Saúde (OMS). Os pacientes serão monitorados durante seis meses - tempo suficiente para avaliar a segurança e eficácia da vacina. Entre os
voluntários estão estudantes de medicina e profissionais de
diferentes áreas de saúde, que viajarão para o território africano, onde vão ajudar a combater o ebola. Em comunicado,
a OMS afirma que “esta é a última etapa para poder utilizar
o quanto antes possível , vacinas seguras e eficazes contra
o Ebola”.

Alexandre Neves

Divulgação

A Suíça inicia nesta sexta-feira (31), os primeiros testes de
uma vacina experimental contra
o vírus ebola, o que deixa o
mundo esperançoso diante da
possibilidade de vencer a batalha contra a doença que desde
março, atinge a África Ocidental e assusta todos os continentes.
A notícia deixou o médico
Wander Orsini Amaral, que trabalha no Cemin – Centro de Medicina Internacional, em Santos,
atendendo tripulação de uma
grande gama de navios que atracam no porto de Santos, e trabalha também, na Beneficência
Portuguesa.
As notícias sobre a epidemia
na África Ocidental que já matou mais de quatro mil pessoas,
está longe de ser controlada e já
registrou duas vítimas nos esta-

