Divulgação/Arquivo

Orquestra Sinfônica do Estado se apresenta na praia
História de Pescadores’ (arranjo de Dori
Caymmi), seguida de ‘Carmina Burana’, de
Carl Orff. Participam ainda da exibição Hilo
Carriel (regente), Edna D´Oliveira (soprano),
Luciano Botelho (tenor) e Lúcio Bruno (Barítono). Os coros Osesp (maestrina Naomi
Munakata), Acadêmico da Osesp (maestro
Marcos Thadeu) e Infantil da Osesp (regente Teruo Yoshida) também fazem parte da

Neste domingo (21), às 19h30, na praia
do Gonzaga, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), encerra a temporada do ‘Tocando Santos’, iniciativa do
governo estadual com parceria da prefeitura.
Sob a regência de Marin Alsop, o concerto que encerra a 20ª edição do ‘Tocando Santos’, começa com a ‘Suíte Caymmi:

apresentação, que integra a série de concertos itinerantes da orquestra.
O ‘Tocando Santos’ é uma realização da
Agem (Agência Metropolitana da Baixada
Santista) e Sesc-SP, Subsecretaria do Desenvolvimento Metropolitano e Secretaria
de Cultura do Estado, em parceria com a
Prefeitura, Sabesp, Associação dos Artistas e Sistema A Tribuna de Comunicação.
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Tempo de festas, mas
principalmente de
reflexão que vai além
das ceias, dos
presentes, das luzes.
É momento para
voltarmos à verdadeira
magia do Natal que está
concentrada nos
pequenos gestos de
solidariedade, amor e
respeito ao próximo.

NATAL!

Divulgação

Suplente
Um dia antes da diplomação, Cássio Navarro (PMDB) que estava pronto para
assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa, perdeu a vaga para Vanessa
Damo, do mesmo partido, que foi inocentada da acusação de ter confeccionado
panfletos apócrifos em 2012. Ela que teve 80.684 votos conseguiu reverter a
situação junto à Justiça Eleitoral. Assim, Navarro que teve 50.093 votos perdeu a
vaga de deputado estadual para a colega e a Baixada Santista contará com apenas dois deputados: Caio França (PSB) e Paulo Correia Jr. (PEN).

Atraso em obras adia em
sete meses início do VLT
Última Página

Desejando a todos um Feliz
Natal e um Ano Novo de
realizações e paz, a equipe do
Espaço Aberto interrompe
suas atividades em 23 de
dezembro, retornando em 5 de
janeiro de 2015. A edição online
www.jornalespacoaberto.com
não sofrerá interrupção.
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2014 está chegando ao final e gosta- tem vergonha e sofre com as conseqüênríamos que, com ele, também chegasse cias, é aquela parcela do povo brasileiro
ao fim a onda de escândalos que assola o que ainda acredita que o trabalho dignifiBrasil. Mas sabemos que isso só seria ca, que honra e honestidade fazem a difepossível se não estivessem envolvidas fi- rença.
guras públicas de grande influência nas
Não adianta aqueles que querem tapar
decisões e destino do País.
o sol com a peneira e/ou jusVergonha
Quando se pensava que
tificar que a roubalheira semnão tinha mais espaço para
pre existiu no País, mas só no
nacional
desmandos, roubalheira e
governo atual é que estão
tantas outras vilanias, nos encontramos em sendo denunciadas, porque o mau cheiro
meio a um dos maiores escândalos de cor- não muda de lugar como as moscas. A corrupção da história brasileira envolvendo a rupção está nos deixando com vergonha das
Petrobras. Pior, pelo odor que impregna mãos sujas de uma minoria que lança lama
o ar, ainda vem mais coisa, afinal quem na terra chamada Brasil.

Espaço Aberto

Jesus, o nosso presente de Natal!
* Dom Jacyr Francisco Braido
Estamos no Tempo do Natal. A
palavra “Natal” abre nossa mente
e nosso coração para a alegria, a
esperança e a paz. Normalmente, o
Natal traz consigo a ideia dos presentes. Pais, parentes e amigos
oferecem presentes. O comércio
desenvolve uma estratégia alucinante para satisfazer a esta prática. Basta ver a figura - ou a mitologia - do Papai Noel. Natal se tornou símbolo de presentes: O PRESENTE DE NATAL!
Mas, para nós, cristãos, o Natal
nos oferece um presente surpreendente: O PRESENTE DE NATAL É
O FILHO DE DEUS. Meditemos sobre o grande presente que o mundo
recebe na NOITE DE NATAL.

É a comemoração viva do nascimento de Jesus, que renovamos
na liturgia deste tempo. Mas não
somente uma data histórica. É um
nascer que se dá no coração das
pessoas movidas pela fé. E como
é importante que Jesus desde o
seu nascimento foio símbolo da
humildade e do amor ao próximo.
Seus ensinamentos foram de perdão, justiça, paz e espiritualidade.
Por isso, o Natal comemorado com
fé, acima dos bens materiais e passageiros, sempre é uma luz nos
caminhos da vida.
O QUE SE PODE FAZER NO
NATAL?
Comsimplicidade, podem-se
assumir atitudes sugeridas:
1- reunir-se com a família ou amigos em torno de uma mesa para
compartilhar a amizade;

2 - cantar canções natalinas na alegria;
3 - telefonar para alguém distante,
desejando-lhe Feliz Natal;
4 - visitar doentes ou pessoas que
precisam ser ouvidas;
5 - fazer um balanço das realizações durante o ano;
6 - se for necessário, ter coragem
de mudar de rumo, adotar novas
atitudes;
7 - a alegria do Natal é mais evidente na inocência das crianças:
ensine a elas que o Natal existe
porque Deus enviou seu Filho ao
mundo para que ele ensinasse, por
seus exemplos, o amor à humanidade.
Feliz Natal a todos!
* Dom Jacyr Francisco Braido, CS,
Bispo Diocesano de Santos

“Vou caminhar por este imenso país e semear minhas ideias nos
campos fecundos do saber de uma
juventude que clama por mudanças. Não mais uma juventude de
palavras silenciadas pela repressão.
Agora, elas são impelidas pela indignação. A indignação com a impunidade que alimenta a corrupção.
A mesma corrupção responsável
pelas nossas maiores mazelas”, trecho do discurso do senador gaúcho
Pedro Simon (PMDB ) que anunciou sua aposentadoria após 60 anos na
política.
Pedro Simon foi governador e senador por quatro vezes, as três
últimas consecutivas, mas não se reelegeu. Conhecido e reverenciado por
sua retidão de caráter na política, em seu último discurso no Senado,
rememorou episódios do mensalão, a aprovação da Lei da Ficha Limpa e
o escândalo mais recente de desvios na Petrobras. Segundo Simon, todos
ligados à corrupção, avaliada por ele como a maior mazela do Brasil.
Betinho - A Mesa Diretora para o
biênio 2015-2016 da Câmara Municipal de Praia Grande foi eleita durante a última sessão ordinária do
ano, e com 14 votos, foi eleito para
presidente, o vereador Roberto Andrade e Silva, o Betinho (PMDB).
Ainda compõem a nova mesa, o vicepresidente Marco Antonio de Sousa, o Marquinho (PMN); o primeiro secretário Ednaldo dos Santos
Passos, o Reco (SDD); e o segundo
secretário, Carlos Eduardo Barbosa,
o Cadu (PTB).
Ficha limpa 1 – A Lei da Ficha
Limpa que foi aprovada no Congresso e sancionada por Lula em 2010,
impede o político condenado por
órgãos colegiados de disputar cargos eletivos.
Ficha Limpa 2 -.O Supremo Tribunal Eleitoral (TSE), com base na Lei
da Ficha Limpa aprovou o registro
de candidatura de Paulo Maluf (PP)
a deputado federal por São Paulo.
Maluf em rede social declarou “
Minha ficha é limpa e mais uma vez
a Justiça, através do TSE decidiu e
minha candidatura foi registrada”.
Ele recebeu 250.296 votos e toma
posse no próximo ano.
Isenção – Vítimas do acidente aéreo no Boqueirão, no qual perdeu a
vida o candidato à Presidência da
República Eduardo Campos (PSB)
mais seis pessoas, serão beneficiadas com lei complementar que isenta de impostos municipais, as casas
atingidas pela aeronave. A lei foi baseada em requerimento do vereador
José Lascane (PSDB)
Limpeza 1 – O primeiro escalão do
prefeito santista Paulo Alexandre
Barbosa (PSDB), começa a se preocupar com a limpeza de suas gavetas. Tem secretário que já está de
malas prontas esperando apenas um
telefonema.
Limpeza 2 – Tem secretário que já
está com a mala atrás da porta, pois
quer, porque quer, uma vaguinha no

governo de São Paulo. À boca pequena dizem que ele só tomou ‘traulitada’ desde que assumiu a pasta...
De olho no futuro – Não resta dúvida que Paulo Alexandre está de olho
no futuro. Aos poucos trabalha para
levar para o partido alguns nomes,
entre eles os de vereadores.
Pouco mudou - Raras são as oportunidades de uma eleição para a
Mesa da Câmara não passar pelo
prefeito. Em Santos, na sessão que
elegeu o novo presidente do Legislativo, Marcus de Rosis (PMDB), o
investimento do alcaide, em termos
de apoio deverá gerar frutos na próxima eleição municipal. É esperar
para ver.
Silêncio – Ao final da votação que
elegeu De Rosis à presidência da Câmara, quando o vereador Banha
(PMDB), único a voto contrário
usou a tribuna justificando seu voto
negativo, o silêncio foi sepucral.
Dava para ouvir a respiração do colega ao lado. O seu não foi em homenagem a José Lascane (PSDB)
que não conseguiu apoio dos colegas de partido para concorrer com
De Rosis.
Justificativa – Na mesma tribuna,
o vereador Cacá Teixeira (PSDB) justificou a não votação dos colegas de
partido em Lascane, reproduzindo
o encontro com o prefeito Paulo Alexandre para falar sobre a eleição da
Câmara. “Apoiamos Lascane, mas
seria impossível conseguir 8 dos 12
votos garantidos de De Rosis , afinal nosso colega de partido contava
na ocasião com apenas 3 votos”.
Em guerra – Ainda está longe a paz
na Câmara de São Vicente, onde a
eleição de Alfredo Moura (PROS),
só se confirmou até o momento, com
interferência da Justiça que derrubou por terra, pelo menos por enquanto, a pretensão de Marcelo Correia (PSDB), de presidir a casa. À
decisão da justiça em favor de Alfredo ainda cabe recurso.
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Santos

São Vicente

Santos anuncia licitação para
o transporte coletivo

S.O.S Bombeiros encerra
atividades de 2014
S.O.S. Bombeiros no Resgate
da Cidadania, projeto que tem
como objetivo fortalecer os vínculos e a promoção social e que
atende 60 meninos e adolescentes entre 10 e 17 anos, em situação
de vulnerabilidade social, encerrou as atividades do ano com confraternização no quartel, sede do
Corpo de Bombeiros, com a participação do prefeito Luís Cláudio
Bili (PP).
Na confraternização com entrega de presentes e simulação de
combate a incêndio, feita pelas crianças, foi comemorado o ingres-

Isabela Carrari/PMS

Prefeito diz que o menor preço da tarifa é uma prioridade na licitação
tempo de espera e integração permitindo que o passageiro, utilizando o
cartão transporte, desembarque em
qualquer ponto de parada e mude de
ônibus, dentro de um determinado período, sem precisar pagar outra passagem.
Subsídio – A Prefeitura foi autorizada pela Câmara a subsidiar o transporte com o equivalente a, no máximo, 25% do valor anual arrecadado

Laser na Praça José Bonifácio
Garças a uma emenda parlamentar do vereador Manoel Constantino (PMDB), frequentadores
da Praça José Bonifácio, especialmente os taxistas que estacionam
o carro no local a espera de uma
‘corrida’, ganharam equipamento
de lazer. Trata-se de um quiosque
com bancos e mesas para jogos
de tabuleiro, que proporciona também, abrigo aos motoristas.
Na emenda parlamentar nº 004,
apresentada à LOA (Lei Orçamentária Anual) para 2014, pelo vereador, reservou a verba de R$ 20 mil,

Eduardo Santos

para que este equipamento fosse
construído atendendo aos anseios dos frequentadores e, principalmente, dos taxistas que fazem
ponto no local. (foto).

com o repasse ao município do IPVA,
medida que visa assegurar um valor
acessível da tarifa para o usuário. O
subsídio no entanto, não está garantindo para 2015, uma vez que não consta na peça orçamentária desse ano. De
acordo com o prefeito, o município
está criando um instrumento legal para
que a Cidade tenha essa opção no momento adequado e de acordo com a
disponibilidade orçamentária.

Julio Cesar/PMSV

O

prefeito de Santos Paulo Alexandre Barbosa (PSDB) anunciou que em janeiro será divulgado o edital de licitação para contratação de empresa responsável pelo
transporte coletivo. O contrato atual
com a empresa Piracicabana termina
em março e até lá, a tarifa permanecerá congelada em R$ 2,90. A partir de
então esse valor pode ser alterado, inclusive para menos, já que o principal
critério para escolha da nova empresa
será o menor preço da tarifa.
Independentemente da empresa
vencedora da licitação, haverá manutenção dos itens conquistados até o momento, como wi-fi em todos os ônibus e
veículos com ar condicionado. Atualmente há 50 ônibus climatizados e até
janeiro mais cem veículos com o sistema acrescentado à frota, totalizando 150.
Ou seja, metade dela será refrigerada. O
contrato com a empresa vencedora será
de oito anos, mesmo período firmado
com a Piracicabana que pode concorrer
para permanecer no serviço.
Paulo Alexandre informou que haverá alteração das linhas e itinerários
hoje existentes, visando a redução do

so de mais seis jovens no mercado de trabalho. O projeto promovido pela Secretaria de Assistência Social de São Vicente (Seas),
em parceria com o Corpo de Bombeiros há 12 anos, conta com uma
equipe formada por profissionais
das áreas de pedagogia, educação
física e assistência social, além dos
soldados da corporação.
No quartel são desenvolvidas
atividades de reforço escolar, socioculturais, esportivas, primeiros
socorros, além de treinamentos
básicos em técnicas de prevenção
e combate a incêndios.

Praia Grande

Sectur desmente boatos
sobre shows na praia
A Prefeitura de Praia Grande
informa que, diferentemente do
que vem sendo divulgado em alguns sites na internet, a Cidade
não terá shows de grande porte
na praia. Não há projeto, da Administração Pública, ou do setor
empresarial para trazer apresentações desse tipo durante o mês
de janeiro, já que a Cidade acata,
desde 2013, ação civil pública do
Ministério Público (MP) que determina à administração a não re-

alização de qualquer apresentação artística nos moldes do projeto O Show do Verão é Você, que
era atração em Praia Grande até
2011.
De acordo com o secretário de
Turismo, Itamar Marciano, em
2015, a Administração continuará
com a programação de estações
recreativas em diferentes pontos
da orla.
“Teremos ao todo seis estações de entretenimento, instala-

das estrategicamente nos bairros Boqueirão, Aviação, Tupi,
Ocian, Caiçara e Real. Todas
funcionarão de 2 de janeiro a 1º
de fevereiro, oferecendo apresentações musicais de artistas
da região, além de atividades físicas, como aulas de yoga, ginástica, dança e programação
infantil. O projeto vem sendo
executado desde 2012, com ótima aceitação de público”, informou o secretário.
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L
SINDICA

“A estiva está no meu sangue
e na minha alma”

Sintracomos
faz balanço

Divulgação

R

odnei Oliveira da Silva
(Nei), em cerimônia das
mais concorridas, tomou
posse pela quinta vez consecutiva na presidência do Sindicato dos
Estivadores (Sindestiva) e em seu
discurso carregado de emoção,
falou da história de lutas da estiva, ligadas a três gerações de sua
família.
“Desde que me entendo por
gente, as lutas da estiva se confundem com as da minha família.
Cresci ouvindo e vivendo histórias de luta em defesa dos estivadores e nesse momento de posse a
emoção toma conta” disse Rodnei,
que dias antes falava ao Espaço
Aberto por telefone que na infância, a história dos estivadores se
confundiam com as histórias de sua
família. “Desde muito menino,
acompanhava as discussões do
meu pai (Vanderlei José da Silva,
ex-presidente do Sindestiva), não
esquecendo que o assunto estiva
era o tema das conversas na família, por conta do meu avô que também teve forte atuação no nosso
sindicato”.
Um dos trechos mais emocionantes do discurso que levou o
sindicalista a ter a voz embargada
foi “... a estiva não está apenas
no meu sangue, mas na minha

Capitão de Mar e Guerra Ricardo Fernandes Gomes, prefeito
Paulo Alexandre e Nei, presidente da Estiva
alma”. Nesse momento, quem estava perto viu os olhos do seu pai,
Vanderlei da Silva, marejarem e ele,
furtivamente disfarçar uma lágrima que teimosa marcou sua face.
Foi baseado nesse histórico familiar que Rodnei (Nei) deu o tom
ao discurso de posse, enfatizando a união e luta da categoria pela
manutenção dos postos de trabalho, inúmeras vezes ameaçados,
garantindo que o sindicato não
aceitará ações como essa e que a
exemplo dos anos anteriores, a luta
pelos direitos adquiridos pela categoria continuará em pauta e acionada sempre que for necessária.
Empossado, junto aos demais
diretores, Nei ainda se emocionou

ao falar da alegria de ver entre os
presentes à solenidade, o capitão
dos Portos, Capitão de Mar e Guerra Ricardo Fernandes Gomes, ressaltando que há 20 anos o sindicato não recebia a visita dessa
autoridade; o prefeito de Santos,
Paulo Alexandre Barbosa (nos últimos anos, os estivadores tem ido
à Prefeitura e não visitados pelo
chefe do executivo); e autoridades
portuárias, entre elas o secretário
dos Portos e representantes de
terminais. À assistência estavam
presentes sindicalistas, identificados por Nei, como “parceiros de
muitas lutas em defesa dos trabalhadores portuários e dos direitos
de todos os trabalhadores”.

O pernambucano Macaé Marcos Braz de Oliveira, presidente
do Sindicato dos Trabalhadores
na Indústria da Construção Civil, fez um balanço parcial das
atividades da entidade em 2014 e
afirma que este período de 12
meses não foi dos melhores para
a categoria, especialmente pelo
elevado número de acidentes de
trabalho, alguns fatais. Por outro
lado explica que as campanhas
salariais mantiveram, como nos
anos anteriores, a garantia de aumentos reais de salários, acima da
inflação.
Mas para isso, em diversas
ocasiões os trabalhadores recorreram ao expediente de greve e a
maior delas foi a dos terceirizados
da Petrobras (foto), quando 4.800
operários do consórcio Tomé &

Technip pararam por 25 dias consecutivos.
A greve, segundo o presidente Macaé, é o único instrumento
possível aos trabalhadores, para
assegurarem seus direitos e quando o diálogo entre trabalhadores,
por meio do sindicato e os patrões, cessa, a greve é o único instrumento amparado por lei que a
categoria dispõe.
“Mantivemos e, em alguns
casos, ampliamos direitos, nunca por bondade patronal ou governamental, mas apenas e tão
somente por nossa capacidade
de mobilização e luta sindical”,
diz Macaé.
O jornal do Sintracomos “Construção Operária” edição de dezembro foi dedicado ao balanço das
atividades do Sindicato em 2014.
Vespasiano Rocha

Campanha de combate ao trabalho infantil
Marcelo Martins/PMS

A Secretaria de Assistência
Social (Seas) de Santos iniciou a
campanha de combate ao trabalho
infantil. Além de faixas e 30 mil panfletos, o enfrentamento a este drama social um alerta a todos, pois
tem adulto explorando criança e
adolescente.
Para colaborar com a campanha, o grupo Os Panthanas – Núcleo de Pathifarias Circenses ganha as ruas para 90 apresentações
até fevereiro, envolvendo 23 pessoas do grupo circense, entre palhaços, atores, malabaristas e pessoal de apoio. A Seas também disponibiliza para a campanha, seis
técnicos, entre assistente social e
psicólogo.
Técnico e os ‘Panthanas’ são
responsáveis pela abordagem das
crianças e adolescentes que ficam
nas vias públicas trabalhando. Um
dos coordenadores do grupo, Ju-

Beneficiários do INSS devem
fazer a comprovação de vida

Os Panthanas participam da campanha nas ruas de Santos
nior Brassalotti, disse que será
uma hora e meia de atividades diárias. As peças com os malabares
são rápidas, duram o tempo da troca dos sinais dos semáforos. As
intervenções sobre engraxates e
guardadores de carro também são
curtas.
As ruas do Gonzaga, Centro,

Zona Noroeste e a entrada da cidade, que viraram fonte de renda
para algumas crianças e adolescentes, se transformam em um palco improvisado para os Panthanas
apresentarem esquetes sobre malabares, engraxates e guardadores de carros nos mesmos lugares
onde ocorre o trabalho infantil.

Os beneficiários do Instituto
Nacional de Seguridade Social
(INSS) devem comparecer até o
dia 30 deste mês (dezembro) na
agência bancária pagadora de benefícios para comprovar vida e renovar a senha bancária, caso contrário, poderão ter o pagamento interrompido. Os bancos não funcionam no dia 31. O alerta é da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que pede às pessoas que
evitem o procedimento na última
hora.
O segurado ou pensionista
deve levar um documento de iden-

tificação com foto. O objetivo é
garantir mais segurança ao cidadão
e ao Estado brasileiro, evitando
pagamentos indevidos e fraudes.
Caso esteja impedido de ir à
agência bancária, o beneficiário
deve fazer a prova de vida por meio
de um procurador devidamente
cadastrado no INSS. Para se cadastrar, o procurador deverá comparecer a uma agência da Previdência Social e apresentar a procuração devidamente assinada. A
renovação de senhas e prova de
vida são obrigatórias e devem
acontecer anualmente.

ÃO
EDUCAÇ

São Vicente tem novo
secretário de Educação
Julio Cesar/PMSV

Com posse marcada para 1º de janeiro, o educador Felipe Chiarello
(foto) assume a secretaria de Educação (Seduc) de São Vicente. Até lá, fará
um diagnóstico e conhecerá todos os
projetos que estão em trâmite. Ao ser
apresentado pelo prefeito Bili, disse
que visitará todas as unidades de ensino municipal e posteriormente realizará projeto coletivo envolvendo sociedade, professores e alunos.
Mestre e doutor em Direito pela
Pontifícia Universidade Católica
(PUC), atualmente, Chiarello é professor da Graduação e do Programa de
Mestrado e Doutorado em Direito Político e Econômico da Universidade
Presbiteriana Mackenzie, onde ocupou
a Coordenação de Extensão e a representação no Conselho de Ensino e Pes-
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Itanhaém

Professores e alunos apresentam
trabalhos com robótica
Divulgação/PMI

quisa. Membro de diversos órgãos de
ensino superior, participou do Projeto
Universidade Cidadã, ministrando aulas sobre Cidadania nas Comunidades
(México 70, Dique da Vila Gilda e Caruara). A nomeação de Felipe Chiarello
faz parte da reforma política anunciada
pelo prefeito vicentino.

Rápidas
Monte Cabrão - A Escola Municipal de Monte Cabrão (Área Continental) em
Santos, que passa a partir do próximo ano letivo a atender também a crianças de
zero a três anos em período integral, foi entregue à população totalmente
reformada. Entre as melhorias a escola ganhou três novas salas para educação
infantil. Para receber as crianças até três anos, outro espaço foi totalmente
remodelado e decorado com mobiliário específico. A reforma foi realizada pela
Prefeitura, numa iniciativa do PROEducação, programa de reformas específico
para as unidades educacionais.

Em Itanhaém, no próximo ano,
a robótica estará aliada à grade
curricular tradicional das escolas
municipais como apoio ao processo pedagógico da rede de ensino,
fortalecendo as disciplinas de matemática, física, ciências, geografia, entre outras áreas.
As primeiras experiências com
a tecnologia foram exibidas nesta
semana no Centro Municipal Tecnológico de Educação, Cultura e
Esportes (CMTECE). Apresentaram suas primeiras experiências,
professores e alunos da Escola ‘Célia Marina Dal Pozzo Borges’ que
desenvolveram a maquete ‘Semáforos Sincronizados’, da Escola
‘Dalva Dati Ruivo’ os alunos mostraram ‘Itanhaém: Cidade Sinalizada’ e da Escola‘Dalva Dati Ruivo’,
a professora de Ciências, Adriana
de Pinho Sitta e as monitoras de
informática da unidade apresentaram o projeto ‘Energia Eólica’.

Os estudantes planejam para 2015, a construção de um robô
Materiais reciclados serviram
de base para a elaboração do trabalho desenvolvido entre estudantes, professores, instrutores
do setor de informática das unidades e equipe da informática educacional da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Foram
quase quatro semanas de encontros para a execução dos projetos
construídos a partir de caixa de
papelão, plástico, garrafa pet, tubo

de caneta, além de ferramentas tecnológicas.
O investimento em robótica
educacional é mais uma iniciativa do programa ‘Aprendizado do
Futuro’. Para isso, professores
e assessores pedagógicos da
rede municipal participaram de
capacitação sobre o uso da tecnologia como ferramenta de ensino para alunos da 6º a 8ª série/
9º ano.

DES
VARIEDA
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Nos presépios, o resgate
do sentido do Natal
Com o objetivo de resgatar o
sentido original do Natal, os presépios nos transportam aos primórdios quando Jesus, o filho de
Deus veio ao mundo. De materiais
e origens diversas eles são um
convite à amizade, esperança e fé
e estão em vários locais. Entre os
muitos presépios, visitamos os
seguintes:
De areia - Será inaugurado neste sábado em Itanhaém, o Presépio
de Areia construído no Centro Histórico de Itanhaém. Esculturas que
marcam as comemorações para o
Natal são de autoria do artista plástico itanhaense Ronaldo Lopes,
com a ajuda dos escultores Edmilson Passos e Luiz Carlos Trigos.
Inspiradas nos principais personagens do nascimento de Jesus, as
peças com mais de dois metros de
altura são construídas com areia e
cerca de 10% de cimento, a obra de
arte terá mais de dois metros de altura. A exposição está na Praça
Carlos Botelho.
Natal no Coração - Até 4 de
janeiro, diariamente a partir das
20h, acontece o Auto Natal no

Espaço Astral
Silvia Helena
Neste sábado, 21 de dezembro, mais precisamente às 21h03,
entramos com o sol no signo de
Capricórnio, e a entrada do solstício de Inverno no Hemisfério
Norte e o solstício de verão no
Hemisfério Sul. É quando a natureza nos mostra os dias mais
longos.
Em tempos passados esse
período era comemorado com
muita alegria e renovação pela

Anderson Bianchi/PMS

Com a marca da alegria, ‘Doutores do Riso’ comemoraram
10 anos com a formatura de novos voluntários

Coração encenado pelos fieis da
Paróquia Imaculado Coração de
Maria (Av. Ana Costa, 75 na Vila
Mathias em Santos
Internacional - No Santuário
Santo Antônio do Valongo (Largo
Marquês de Monte Alegre, 13) em
Santos, até o dia 26 de janeiro, a
21ª exposição de presépios pode
ser visitada de terça-feira a domingo, das 8h às 18h, com entrada
gratuita. A mostra reúne em 32 grutas mais de 80 representações do
nascimento de Jesus.

Arte Sacra - Confeccionadas
por membros das paróquias da
Diocese de Santos, trinta e seis
versões do nascimento do menino Jesus, podem ser apreciadas no
Museu de Arte Sacra de Santos
(Rua Santa Joana D’arc, 795 - sopé
do Morro do São Bento), até 25 de
janeiro, de terça a domingo, das
10h às 17h. Ingressos custam R$
5,00. Estudantes, idosos e passageiros da Linha Conheça Santos e
Linha Turística do Bonde pagam
meia-entrada.

“Doutores do Riso” festejam
10º aniversário receitando
dose dupla de alegria
Formado por voluntários de
variadas profissões, o grupo
Doutores do Riso que percorre
hospitais e equipamentos públicos de saúde levando alegria e
esperança às crianças comemorou 10 anos de fundação. Com
uma emocionanete festa no teatro Guarany, em Santos.
Durante a festa foi nrealizada a formatura de 30 novos voluntários. Atualmente o grupo
reúne 120 integrantes. A diretora-executiva e fundadora do
‘Doutores do Riso’, Idalina Galdino Xavier, explica que os novos integrantes passam por processo seletivo antes de iniciar as
atividades. “Além do período de
capacitação, onde mostramos
os objetivos do grupo, passam

SIGNO DO MÊS:
CAPRICÓRNIO
Sagitário de 22 de dezembro a 21 de janeiro
vida. Havia muitos festivais e rituais, criados para celebrar o retorno da luz do verão e no inverno
com noites mais longas quando
chegava a luz do Sol também era
motivo de alegria.
O signo de Capricórnio, assim como sua simbologia que é a
cabra montanhesa, temos a ambição de chegar ao topo da montanha, mas com calma e paciência,
pois o ano no calendário começa

e devemos realmente colocar objetivos na nossa vida.
Tudo que pensarmos agora
será com responsabilidade e confiança e nos será cobrado. No
amor, pode ter falha de comunicação devido a timidez, ou porque considere os negócios mais
importantes. A tendência é nos
sentirmos solitários, portanto devemos falar mais sobre nossos
sentimentos.

Capricórnio é um signo do elemento Terra, portanto mais sólido,
nos preocupando com a nossa
carreira profissional, mais não podemos esquecer que tudo precisa de segurança, mesmo com calma chega-se ao topo de acordo
com nossos objetivos fortes e firmes. Sua mente é extremamente
racional e séria, e seus padrões de

por um estágio de quatro meses
antes de participarem das visitas aos hospitais. Porém, independente do tempo de adaptação, o mais importante é que precisam ter, antes de mais nada,
amor, comprometimento e respeito para com as crianças”.

pensamentos são construtivos
e tem uma grande habilidade de
planejar cada detalhe, passando
uma imagem de frio e calculista.
Por querer sempre cumprir sua
meta, é um signo que fica sujeito
a depressão, portanto deve entender que como todo ser humano tem limites. Capricorniano, é
preciso trazer seu lado mais infantil a tona. Isso lhe fará sentir
mais feliz consigo mesmo!!!!!
Feliz Natal e um ano de
2015 maravilhoso!!!!!!!
Silvia Helena - Astróloga
Tel: 3466-4500 - Site: www.stellium.jor.br
E-mail: silvia@stellium.jor.br
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• • • Como parte das comemorações pelos 469 anos de Santos, o show
está garantido pela banda Jota Quest que se apresenta no dia 24 de
janeiro no Baile da Cidade a ser realizado no Mendes Convention Center e no dia seguinte em show (gratuito) na praia do Gonzaga.
• • • Neste domingo (21), às 19h30, na praia do Gonzaga, a Orquestra
Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) encerra a 20ª edição do
projeto Tocando Santos, iniciativa do governo estadual em parceria da
Prefeitura.
• • • O Roda SP, programa do Governo do Estado, realizado pela Secretaria de Turismo com o objetivo de levar o turista a conhecer a rica
diversidade cultural e histórica dos municípios paulistas, recomeça
na Baixada Santista no próximo dia 2 de janeiro.
Uma das grandes alegrias de completar 90 anos, Nilda Cardozo ao
lado de Gabriel, um de seus oito netos, sabe muito bem: “ter a
família à sua volta” diz sem pestanejar

• • • Que tal comemorar os 100
anos da Pinacoteca de São Paulo, sem sair da região? A Galeria
Nilton Zanotti, no Palácio das
Artes, em Praia Grande, recebe um
presente da Pinacoteca do Estado: uma seleção de 58 obras de
44 artistas compõe um panorama
da arte brasileira desde o século
19 aos dias de hoje. Portinari, Volpi, Tarsila do Amaral e outros estão em exposição em Praia Grande até 1º de março.
Divulgação

Reprodução/Facebook

Dinâmico, capaz,
ousado, criativo e
comprometido com a
ética, o jornalista e
professor universitário
Antônio Marques
Fidalgo, padrinho do
“Espaço In”, assumiu a
Secretaria de
Comunicação da
Prefeitura de São
Vicente.

A presidente do Rotary Santos Noroeste, Agostinha Souza (ao
centro) que recentemente comemorou idade nova, em party com as
amigas Ledinha Vasconcellos e Conceição Santos.

Livros

Irmãos maristas ... nas palavras deles
“Cultura de Irmãos Maristas no
Século XX... nas palavras deles e
dos outros!”, um dos últimos trabalhos de pesquisa e entrevistas
do médico Áureo Rodrigues, falecido em janeiro deste ano. Uma síntese da história de cultura, conhecimento e dedicação à educação
de jovens dos irmãos maristas está
compilada no livro que Áureo, exestudante marista, concluiu no ano
passado (2013).
Os depoimentos de vários irmãos maristas formam um mosaico onde tudo se encaixa na Santos do século XX, onde imponente, funcionou na Rua Sete de Setembro, bairro Vila Nova, o Gymnasio Santista do Colégio Marista, onde o médico e jornalista Áureo Rodrigues iniciou seus primeiros escritos e do qual guardou,
como relata em determinados trechos da obra, as melhores recordações de seu tempo de estudante naquela escola de tradição francesa de ensino, que serviram de
base à sua formação cultural reconhecida e consagrada ao longo de

seus 87 anos.
Destacado como membro da
Academia Santista de Letras e da
ABCL - Academia Brasileira de
Cultura Leonistica, Áureo consagrou-se como autor aplaudido e
reconhecido na literatura leonistica com o livro “Leão Sabido”, best
seller que chegou a 36ª edição em
45 anos de circulação e mais de 50
mil exemplares distribuídos, tendo
sido indicado para o Guinness
Book.
Ele que integrou o quadro de
sócios do Instituto Histórico e
Geográfico de São Vicente, é autor de vários livros sobre o leonismo, ao qual dedicou grande parte
de sua vida, desde 1956, Áureo
que foi secretário de Saúde de Santos, imprimiu no seu último livro
“Cultura de Irmãos Maristas no
Século XX...” sua visão sobre
Santos do século passado, corroborada pelos irmãos maristas santistas, em deliciosa leitura proporcionada pela Revista Lions Clube
que nos enviou um exemplar da
obra. (Noemi Macedo).

O saudoso Áureo
Rodrigues

Estudantes dão novas versões
aos contos de fadas
Estudantes de Praia Grande
deram significados diferentes aos
contos de fadas. Princesas afrodescendentes, bruxas boas e histórias com finais nada felizes. Estes e outros detalhes fazem parte
do livro “Conto, Reconto e Aumento Vários Pontos”, escrito por alunos do 2º ano do Ensino
Fundamental da Escola
Municipal Roberto Mário
Santini, Bairro Guilhermina.
O lançamento da obra
aconteceu nesta semana. Além de ser distribuída para cada autor, ficará disponível na biblioteca da unidade escolar e no endereço eletrônico Cidadão PG
(www.cidadaopg.sp.gov.br).
A confecção do livro teve início em abril deste ano. Durante as
aulas, a professora Dayse Ricardo
dos Santos buscou trabalhar gêneros textuais com o auxílio dos
contos de fadas. Para isso, muni-

ciou os alunos com informações
coletadas em filmes, pesquisas na
internet e livros disponíveis na
biblioteca da unidade escolar, com
o objetivo é desmistificar alguns
pontos comuns existentes nas histórias mais conhecidas.
Os alunos tiveram conhecimen-

to sobre histórias de princesas do
continente africano e trabalharam,
pequenas questões relacionadas
a sentimentos e sobre o porquê
todas as fábulas terminavam com
finais felizes. Ao final, 23 textos
foram escolhidos para fazerem
parte do livro “Conto, Reconto e
Aumento Vários Pontos”.
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Estado anuncia obras
e atraso do VLT
Divulgação/Assecom Governo de SP

O

início da operação do primeiro trecho do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) entre Santos e São Vicente previsto para março,
só acontecerá sete meses depois, ou
seja em outubro de 2015. A informação foi do secretário de Transportes
Metropolitanos do Estado, Jurandir
Fernandes, logo após o governador
Geraldo Alckmin (PSDB) ter anunciado que as obras da segunda etapa do
VLT, que contemplam o trecho Conselheiro Nébias-Valongo, devem começar no primeiro semestre de 2015.
Durante o anúncio, na Capital, o governador informou mais duas ações
para a implantação do VLT e do Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SIM) na Baixada Santista.
A primeira informação refere-se a
autorização para publicação do edital
de pré-qualificação das obras do trecho Conselheiro Nébias - Valongo do
VLT, atualmente em fase de licenciamento ambiental. O objetivo é pré-selecionar empresas qualificadas para
participar de futura licitação para obras
naquele trecho, com o propósito de
agilizar o processo licitatório.
Na sequência o governador anunciou a homologação do vencedor da
licitação para operar o Sistema Integrado Metropolitano (SIM) da Baixada Santista, por meio de Parceria Pú-

Pedro Simon, um
homem de honra
“As minhas palavras deixam agora
o relento dos discursos, mas não
recorrerão ao agasalho do silêncio.
Vou soprá-las a outros ouvidos, vou
semear em outros campos férteis.”
(Pedro Simon)

Governador anunciou obras da segunda etapa do VLT e publicação de
edital de pré-qualificação das obras da etapa Conselheiro Nébias/Valongo
blico Privada (PPP). A licitação refere-se à operação do transporte intermunicipal, incluindo ônibus, VLT,
além do fornecimento de sistemas e
de veículos, operação e manutenção
nos nove municípios da região. O responsável pelo SIM será o Consórcio
BR Mobilidade Baixada Santista, formado pelas empresas Comporte Participações S.A. e Viação Piracicabana
Ltda, esta última, já instalada na região há alguns anos. O investimento
privado previsto no edital da licitação é de R$ 666 milhões, e a contra-

partida do Governo do Estado é de
R$ 1,6 bilhões.
Atraso – O secretário de transportes Jurandir Fernandes explicou que o
atraso nas obras do VLT deve-se ao
serviço de canalização da Sabesp em
São Vicente e intervenções no Túnel
José Menino (Santos). O secretário
associou o atraso também à paralisação de três meses nas obras, devido a
ações do Ministério Público, cujos
promotores entendem que o traçado
original na Av. Francisco Glicério (Santos) foi alterado.

De Rosis volta à presidência
Eddie Gomes/J. Cidade de Santos

Há 16 meses o vereador santista
Marcus de Rosis (PMDB) trabalhava
para a eleição que o levaria pela quarta vez à da presidência da Câmara. E
foi eleito no último dia 15, por 18 votos dos 21 vereadores que compõem
a Casa. Teve um voto contrário, do
seu colega de partido, Antonio Carlos Banha Joaquim; José Lascane
(PSDB) se absteve (ele pretendia concorrer, mas não conseguiu montar a
chapa por falta de apoio) e Jorge Vieira, o Carabina (PR) não votou. Chegou atrasado.
Liderando a “Chapa Única”, De
Rosis, após eleito, fez um discurso
conciliador em nome da união dos vereadores pelo bem da cidade e fez uma
breve retrospectiva dos passos que o
levaram à presidência, ressaltando que
procurou conversar com todos, exceto com Lascane, por entender que se-

Carlos Pinto

De Rosis sendo cumprimentado por Carabina
ria deselegante de sua parte, pedir
voto a quem estava pleiteando o mesmo que ele.
Além do presidente, a Mesa Diretora é formada por mais quatro parla-

mentares: primeiro e segundo vicespresidentes - Professor Keny (DEM)
e Igor Melo (PSB), e primeiro e segundo secretários - Hugo Duppre (PSDB)
e Marcelo Del Bosco Amaral (PPS).

No último dia 10, o Senador Pedro Simon foi à tribuna
do Senado Federal para fazer seu derradeiro discurso, e
sua despedida de uma brilhante carreira política. Aos 84
anos de uma vida de honra e bons exemplos, Pedro Simon se afasta da vida pública sem qualquer mácula em
seu currículo. Natural de Caxias do Sul, formou-se em
direito na Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre, tendo também graduação em Economia Política e,
em Direito Penal pela Universidade de Paris.
Começou na política estudantil sendo eleito presidente do Grêmio Estudantil e da Junta Governativa da
União Nacional de Estudantes. Foi eleito em 1960,vereador pelo PTB em Caxias do Sul, e dois anos após foi
eleito Deputado Estadual pelo mesmo partido, cargo que
ocupou até 1978, quando foi eleito Senador pela primeira
vez.
Governou o Rio Grande do Sul após vencer a eleição
em 1986, sendo posteriormente eleito mais uma vez para
o Senado Federal, onde cumpriu mais dois mandatos de
oito anos cada. Nesta oportunidade tornou-se nacionalmente conhecido, por ter sido membro titular e coordenador da comissão que provocou o impedimento do expresidente Fernando Collor. É de sua lavra, juntamente
com o Senador Paulo Paim, a lei que regulamentou a
profissão de comerciário.
Em seu último pronunciamento, Simon teceu elogios
e homenageou figuras da política nacional com as quais
conviveu, políticos esses que sempre se portaram com a
mesma lisura, ética e correção que abrilhantaram a carreira do Senador Simon. Católico fervoroso, Simon pediu a
benção para Franco Montoro, Teotônio Vilela, Mario
Covas, Jefferson Peres, Itamar Franco, Ramez Tebet e
Tancredo Neves. Uma benção para Alberto Pasqualini, a
quem Simon chamou de grande mestre e inspirador maior de sua trajetória política. Uma benção especial para
Ulysses Guimarães, a quem classificou de maestro da
cidadania de nossa Constituição.
Não seria o Senador Pedro Simon se em sua despedida apenas rememora-se figuras de honra de nossa política. Falou sobre os escândalos da Petrobrás como uma
“punhalada traiçoeira”, ao tempo em que elogiou o juiz
Sergio Moro que investiga as mais variadas denúncias
de corrupção na referida estatal, além de elogiar o recém
aposentado Ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa.
A política brasileira perde um de seus mais notáveis
representantes nestes últimos cinquenta anos. Como
diria o ex-prefeito Oswaldo Justo, Simon agiu na política
como as garças, que pisam no lodo mas não sujam as
penas. Vai-se um homem de bem, que cumpriu sua missão com retidão e competência. Que seu exemplo frutifique para as novas gerações, particularmente neste momento, quando caminhamos em direção a um futuro de
incertezas e de podridão social. Parabéns Senador.
* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

