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Natal de luz, paz e alegria!
“O povo que andava na escuridão viu uma

grande luz; para os que habitavam nas som-
bras da morte, uma luz resplandeceu. Fizes-
te crescer a alegria e aumentaste da felicida-
de” (Is 9,1-2).

Esta visão profética se realizou plenamente
em Belém na noite de Natal. No meio da noi-
te “um anjo do Senhor apareceu aos pasto-

res; a glória do Senhor os envolveu de luz...
Não tenhais medo! Eu vos anuncio uma gran-
de alegria, que o será para todo o sempre: hoje,
na cidade de Davi nasceu para vós um Salva-
dor, que é o Cristo Senhor”.    “Isto vos servi-
rá de sinal: encontrareis um recém nascido en-
volvido em faixas e deitado numa manjedou-
ra”.

E anjos cantavam: “Gloria a Deus no mais
alto dos céus, e paz na terra aos homens por
ele amados” (Lc 2,9.10-12.14).

Feliz Natal! Brilhe a luz do menino e lhe
conceda paz e alegria.

Dom Jacyr Franscisco Braido,
bispo Diocesano de Santos

Boas Festas

Alexandre Joca (Desatando Nós), Eraldo Santos (Fórum), Mário Cardoso (Espaço Saúde)
e Vilma Baby (Feliz Idade)

Conheça os colunistas online www.jornalespacoaberto.com

 É Natal, época
especial para
desejar paz,

amor e felicidade
sempre!

A Baixada Santista, ilumina-
da, espera milhares de turistas
com extensa programação
musical abrilhantada por co-
nhecidos nomes da música bra-
sileira, entre eles, Maria Rita,
Bruno e Marrone e, Zezé di
Camargo e Luciano.

Última página

Totalmente restaurado, o cen-
tenário Castelinho, antiga sede
do Corpo de Bombeiros é a
nova sede da Câmara de San-
tos.  Página 6

Casa novaCasa nova

A equipe do

Interrompe
suas atividades

neste 23 de
dezembro

retornando
em 4 de janeiro

de 2011

Josy Inácio

ITANHAÉM

Luiz Nascimento



Espaço Aberto

* Severino Levandoski

PÁGINA 2 - ESPAÇO ABERTO/DEZEMBRO/2010

EDITORIAL Mural

Diretora e Jornalista responsável: Noemi Franccesca de Macedo - Mtb 11.619 - Redação, Publicidade e Administração: Rua João Passoa, 60 - Cj. 62 - Centro - CEP 11013-000 - Santos - SP - Telefax.: (OXX13) 3219.1296
- E-mail: espacoaberto@litoral.com.br -  Site: www.jornalespacoaberto.com - ESPAÇO ABERTO é uma publicação da Espaço Aberto - Assessoria e Consultoria em Comunicação Ltda - ME - CNPJ 08.785.061/0001-
13 - Representante: ESSIÊ Publicidade e Comunicação S/C Ltda. - R. Abílio Soares, 227 - cj. 81/82, Paraíso - CEP 04005-000 – São Paulo; Tel.: (OXX11) 3057.2547 - Editoração: Luiz Vicente Filho - Tels.: (OXX13)
3022.0787 - Revisão: Mário Ribeiro de Paula - MTb 15.381 - Impressão: Gráfica Pana - Tel.: (OXX11) 3209-3538 -  *0s artigos assinados são de responsabilidade de seus autores, não representando a opinião do jornal.

OPINIÃO

Que a riqueza do Pré-sal
se transforme em realidade

O reajuste dos poderosos

* Severino Levandoski é analista
político/Santa Catarina

No início da segunda década deste novo sé-
culo a época é mais do que propícia para uma
reflexão mais aprofundada e, ao mesmo tempo,
para a renovação de esperanças em tempos efe-
tivamente melhores. No campo político vamos
nos defrontar com duas realidades, uma já co-
nhecida, para nós de São
Paulo, com o retorno do
comando do Estado às
mãos do governador
Geraldo Alckmin; e no Palácio do Planalto, a
chegada da presidente eleita Dilma Rousseff.

De promissor mesmo, por mais que nos
esforcemos, fica difícil apostar fielmente
em mudanças significativas, na medida em
que os governos que se instalam só têm se

preocupado em garantir recursos para a ma-
nutenção de máquinas obsoletas e susten-
tar feudos que se apoderaram da política.
Tudo isso mediante o aumento de impos-
tos. Não é à toa que já falam em ressusci-
tar a famigerada CPMF. Contrapartidas, be-

nefícios, melhorias,
são temas mortos, só
lembrados nos dis-
cursos e palanques.

Para nós da Baixada, que estamos vendo as
cidades se transformando em canteiros de
obras para grandes edificações, a esperança é
que a tão propalada riqueza do Pré-sal se trans-
forme em realidade, pois se depender dos polí-
ticos vamos continuar sendo espoliados.

O novo presiden-
te da Câmara de San-
tos, Manoel Constan-
tino (PMDB) tem en-
tre as muitas tarefas,
um grande desafio
pela frente: a distri-
buição dos gabinetes
dos vereadores no
novo prédio do Legis-
lativo. A definição
dos gabinetes sempre
causou muitos melin-
dres. Constantino já
encontrou a solução,
mas guarda segredo.
Só revelará no mo-

mento certo. A transferência para o Castelinho deve acontecer em março
de 2011.

Constantino é o mais antigo do Legislativo santista. Foi eleito pela
primeira vez em 1982 e já ocupou o cargo de segundo secretário na Mesa
Diretora. Há quatro anos é o líder do Governo Papa na Câmara. Natural de
Alagoas reside no Jardim Rádio Clube (ZN) há 46 anos. Considerado
conciliador, Constantino diz que nas quase três décadas de vereança o mau
uso da popularização do Legislativo é a única coisa que o constrange: o
desrespeito por parte de algumas pessoas que ao reivindicar apoio da Casa
interrompem e até conseguem, aos gritos, a suspensão das seções.

A nova Mesa Diretora: 1º vice, Del Bosco Amaral
(PPS), 1º secretário, Benedito Furtado (PSB),
presidente, Manoel Constantino (PMDB), 2º
vice, Adilson Júnior (PT) e 2º secretário, Sadao
Nakai (PSDB

Helena Silva

Com esta frase o vereador san-
tista Hugo Duppre (PMN) descarta
qualquer possibilidade de desistir da
vida pública. Boatos recentes davam
conta que Duppre estaria decepcio-
nado com a política e que pretendia
sair de cena ao final de seu primeiro
mandato na Câmara de Santos.

Segundo informações, o vereador
teria pleiteado junto ao prefeito Papa
(PMDB), um cargo na Secretaria de
Esportes e teria sido aconselhado a per-
manecer no Legislativo.

Duppre reconhece que no início
da legislatura não se sentia à vontade.

“Muita pressão, muita cobrança
e no início é muito difícil lidar com

Encarando desafios

Nas Câmaras
As Câmaras começam 2011 sob nova
direção. Em Bertioga, Marcelo Vila-
res (PTB); em Cubatão, a presidên-
cia será do vereador Donizete Tava-
res do Nascimento (PR); em Itanha-
ém, Marco Aurélio Gomes dos San-
tos (PTB); Mongaguá, Sílvio Viana
Vieira (PTB); Praia Grande, Antô-
nio Carlos Rezende (PSDB); Peruí-
be, Emer Elias Abou Jaoude (PSC),
e em São Vicente a Casa será presi-
dida por Pedro Gouveia (PSB). Na
Câmara de Guarujá não terá altera-
ção, o atual presidente da Mesa Di-
retora, José Carlos Rodrigues
(DEM), foi reeleito.
Policiamento
Tem início dia 27, em solenidade

“Vou continuar firme e forte na vida pública”.
tudo isso. Cheguei a conversar com
o prefeito Papa sobre o assunto, de-
pois percebi que a oportunidade que
Santos me deu (ser eleito) é privilé-
gio de poucos. Se como nadador nun-
ca perdi uma oportunidade, na vida
pública tenho que fazer o mesmo,
pois não posso decepcionar meus
eleitores, muito menos os esportis-
tas. E há muita coisa para ser feita,
especialmente pelo esporte”.

O vereador explica que como atle-
ta, o lado competitivo sempre fala
mais alto, por isso a responsabilida-
de pelos 2.737 votos obtidos, ven-
ceu as barreiras da adaptação  e se
diz apto a trabalhar pela Cidade.

marcada para às 19h, no quartel do
CPAI-6, na Av. Coronel Joaquim
Montenegro, 282, na Ponta da Praia
– Santos, a Operação Verão 2011. A
operação consta de reforço de apro-
ximadamente 1.600 policiais milita-
res, cerca de 10 viaturas e 3 helicóp-
teros para a Região.
Nó na garganta
O deputado estadual Luciano Ba-
tista (PSB) passará as festa de fim
de ano com um nó na garganta. Ape-
sar do número de votos suficientes
para ser reeleito, por conta da Lei da
Ficha Limpa não foi diplomado. Ele
já protocolou sua defesa junto ao
TSE na expectativa de uma decisão
favorável até 15 de março quando
serão empossados os eleitos.

O plenário da Câmara dos De-
putados aprovou projeto que
eleva para R$ 26,7 mil o salário
dos parlamentares, do presiden-
te, do vice e dos ministros de
estado a partir de 1º de fevereiro
de 2011.

O projeto segue agora para
o Senado, onde pode ser vota-
do ainda nesta quarta. Por ser
decreto legislativo, ele não pre-
cisa passar pela Presidência da
República. A tramitação foi feita
à toque de caixa.

Uma reunião da Mesa Dire-
tora foi convocada para discutir
o tema pela manhã. Enquanto o
colegiado estava reunido, po-
rém, o projeto prevendo o au-
mento foi levado para o plenário
porque já tinha a assinatura de
cinco dos setes membros do co-
legiado.

No plenário, foi necessário
votar antes do projeto, o regime
de urgência para a matéria, que
foi votada por todos os parti-
dos. Todos os partidos foram co-
niventes com esse roubo que
acontece nos Três Poderes.

Este desfalque nos cofres
público terá efeito cascata.

A aprovação do reajuste de
61,83% no salário de deputados
federais e senadores, deve criar
um efeito cascata nos Estados e
Municípios com impacto total de
até R$ 1,96 bilhão por ano na fo-
lha de pagamento de assembleias
estaduais e câmaras municipais.
A previsão é da Confederação Na-
cional dos Municípios (CNM).

Em estudo divulgado na se-
mana passada, a entidade lem-
bra que a Constituição Federal
limita as remunerações dos de-
putados estaduais a 75% dos
salários dos deputados federais
e também vincula os vencimen-

tos dos vereadores ao valor
pago aos parlamentares estadu-
ais, podendo variar de 20% a
75%, dependendo da população
do município.

O salário dos ministros do STF
passaria dos atuais R$ 26,7 mil
para R$ 28 mil. O texto ainda con-
templaria um aumento significati-
vo do salário do presidente da Re-
pública, atualmente em R$ 11,4 mil.
De acordo com a proposta estu-
dada pelo governo, Dilma Rous-
seff assumiria a cadeira receben-
do o mesmo que os ministros do
Supremo, ou seja: R$ 28 mil. O au-
mento neste caso seria de 145%.

E para calar a boca trabalha-
dor que vive de salário mínimo,
deverá ser concedida, em maio
de 2011, uma gorjeta,.

Alguém já disse: “Este País
não é sério”.
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São Vicente

OLHO NA ESCOLA – BOCA NO TELEFONE
Tels.: 3234-1071 e 3234-9892 / Fax: 3223-1506

E-mail: sinprosantos@bignet.com.br
Sindicato dos Professores de Santos Baixada e Litorais Norte e Sul.

ILDEFONSO PAZ DIAS - PRESIDENTE/DIRETORIA

SINPROSANTOS

É com prazer que nos encontramos no
“Espaço Aberto” que nos oferece o entusi-
asmo e a vontade de exprimir alegria ao sen-

tir a chegada do Natal e do Ano Novo.
Nesse momento todos sentem-se felizes, realizados, porque o

Ano Novo está chegando e o bem estar se expande envolvendo a
todos em benfazeja satisfação.

Que a festa natalina seja de reflexão sobre o futuro que chega
em 2011.

Desejamos a todos, um FELIZ NATAL e um ANO NOVO de
PAZ!

Boas festas

Vereador Batista diz que o chefe do Palácio Martin
Afonso (prefeito Tércio) pode dispor dos seus cargos
comissionados

Vereador se rebela e manda
recado para o prefeito

Há muito tempo a população
vicentina não via um sinal de dis-
córdia entre Legislativo e Execu-
tivo. Parecia um casamento per-
feito desde a administração Már-
cio França, (1977/2000 e 2001/
2004).

Apesar das críticas, raramen-
te o Legislativo tomava decisões
contrárias às pretensões do pre-
feito; primeiro França e depois
seu sucessor, Tércio Garcia, am-
bos do PSB.

Tudo parecia tranqüilo. O des-

contentamento, se manifestado,
ocorria apenas por parte dos mu-
nícipes. Muito reservadamente,
uma ou outra rusga entre “caci-
ques” do partido dava alguns si-
nais de desgaste, até que na pri-
meira quinzena deste mês, a Câ-
mara de São Vicente, no apagar
das luzes da legislatura presidida
por Paulo Lacerda (PSB), com a
Casa cheia, o vereador Diogo
Batista (PP) soltou o verbo.

Batista nos últimos dias criti-
cava a administração Tércio Gar-

cia, mobilizando a população
contra um possível aumen-
to exorbitante do IPTU soli-
citando inclusive, uma au-
diência pública com a pre-
sença do Secretário da
Fazenda, Cláudio Fran-
ça.  Para sua surpresa,
na última sessão do ano,
a informação de que o imposto
para 2011 sofrerá apenas o reajus-
te baseado no índice da inflação.

Mas Batista não perdeu o em-
balo e passou a criticar o reajuste

da taxa de iluminação pública que
passará de R$ 5,00 para R$ 7,00
(residencial) e de R$ 10,00 para R$
14,00 (comercial). O vereador dei-
xou claro que vem sofrendo pres-

sões por parte do governo e man-
dou um recado ao prefeito Tércio
“Pode fazer o que quiser com meus
cargos comissionados.”

(Noemi Macedo)

Divulgação e Arquivo EA

Impostos

Até 30 de dezembro, pessoas físi-
cas e jurídicas que tenham débitos com
as prefeituras, podem negociar a dívi-
da, em alguns casos, com desconto de
até 90% nos juros e possibilidade de
parcelamento em mais de 120 vezes.

Cubatão - Quem tem débitos com
a prefeitura de Cubatão poderá se ins-
crever no Programa de Recuperação
Fiscal (Refis). A Lei Complementar 64,
que institui a medida, vale para débi-
tos vencidos até 31 de dezembro de
2009, inscritos ou não na dívida ativa.
A adesão ao Refis deve ser feita atra-
vés de requerimento à Procuradoria
Fiscal, no Paço Municipal, na Praça
dos Emancipadores, s/nº, Centro de
Cubatão.

O requerimento pode incluir to-
dos os débitos do contribuinte ou ape-
nas os que ele indicar.

Praia Grande – A prefeitura des-
se município dá desconto de 90% nos
juros do IPTU atrasado. O débito pode
ser parcelado com multa de 2% e o
acordo evita leilão do imóvel. Para pa-
gamento à vista da dívida referente ao
imposto de 2008, o desconto é de 90%
sobre os juros.

Os interessados no parcelamento

Prefeituras parcelam dívidas de contribuintes
têm até 120 meses ou mais para qui-
tar, sendo que o pagamento em 12 ou
em até 36 meses, a amortização não
sofre correção nem juros.

Condições de parcelamento: 12
vezes – desconto de 70%; 24 vezes –
desconto de 60%; 36 vezes – descon-
to de 40%; 60 vezes – desconto de
30%. Para parcelamento em 120 me-
ses não há desconto nem redução de
multas. O acordo no setor de Atendi-
mento ao Público, no térreo do Paço
Municipal (Av. Presidente Kennedy,
900 – Bairro Mirim), de segunda a
sexta-feira, das 8h30 às16h, até o pró-
ximo dia 30 ou pelo endereço eletrôni-

co: www.praiagrande.sp.gov.br, cli-
ca em IPTU 2010.

Santos – O prazo para negocia-
ção da dívida com a Prefeitura de San-
tos é menor. O desconto de até 90%
sobre os juros e multa moratória para
os contribuintes em atraso termina
nesta quinta-feira (23) nos postos de
atendimento e na sexta-feira (24) para
pagamentos via internet. O pagamen-
to pode ser parcelado ou à vista, inde-
pendente do débito estar ou não ins-
crito no cadastro da Dívida Ativa.

Os inscritos na Dívida Ativa po-
dem obter o boleto para pagamento
acessando o portal da Prefeitura

www.santos.sp.gov.br, clicando em
Dívida Ativa, ou recorrer aos postos da
Secretaria de Finanças, da Procuradoria
Fiscal ou no Poupatempo. Quem não

estiver inscrito na Dívida Ativa, pode
procurar o Departamento da Adminis-
tração Tributária (Rua XV de Novem-
bro, 195, 4º andar, no Centro Histórico.
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Ildefonso Paz Dias

Fala
Professor

*Ildefonso Paz Dias - Presidente do
Sindicato dos Professores de Santos,
Baixada e Litorais Norte e Sul.

Viver é interagir
É importante estarmos sem-

pre com a visão preparada, uma
vez que, sempre, haverá alguém
que nos pergunte sobre isto ou
aquilo e mesmo confuso respon-
demos com satisfação sobre o
que nos indagam.

A partir da primeira fala sur-
gem outras que nos levam a con-
versar, relatar fatos, perguntar
sobre notícias e assim o conta-
to nos leva à continuidade, a co-
mentar, a perguntar e descobri-
mos que estamos falando com
alguém que não conhecemos,
mas que nos responde com cla-
reza e atenção.

Felizes somos nós que sem-
pre encontramos palavras que
nos ajudam a conhecer pessoas
educadas, inteligentes, simples.

Ninguém pode reclamar, se-
não agradecer a Deus que nos
coloca na satisfação da fala, no
prazer da conversa e no direito
dos cumprimentos.

Viver é isso.

Homenagem

O governador do Distrito 4420
do Rotary Internacional, Marcos
Anselmo Franco, em visita ao Ro-
tary Clube Santos Noroeste, ho-
menageou o professor Benvindo
Alves que, a exemplo da institui-
ção internacional, completou 105
anos de vida.

A solenidade marcada pela
emoção, especialmente quando o
homenageado, lúcido e demons-
trando excelente memória, ressal-
tou a importância do Rotary. Pro-
fessor Benvindo, um apaixonado
pela Língua Portuguesa e ainda,
um estudioso da República brasi-

Governador Marcos Anselmo, Prof. Benvindo e o presidente do
Santos Noroeste, Fábio Varga

105 anos é a idade do Rotary e do homenageado
Eduardo Cruvinel

leira, não esconde a admiração pelo
poeta baiano Sosígenes Marinho
da Costa e do astrônomo grego,
Sosígenes da Alexandria, que a
pedido de Júlio Cesar criou o ca-
lendário Juliano (com ano bissex-
to). A admiração é tanta que bati-
zou o filho caçula com o nome de
Sosígenes, hoje com 77 anos.

Professor Benvindo tem mais
três filhas, Joana, Irene e Ana, 12
netos, 17 bisnetos e 6 trinetos,
com mais dois a caminho. Entre
suas publicações, uma cartilha
contando passo a passo como
chegar aos 105 anos.

Um livro reunindo uma das
maiores conquistas do ser
humano, os amigos, foi a ma-
neira que os formando de
2010 da Escola Técnica Trei-
nasse, encontraram para ho-
menagear o fundador da ins-
tituição, professor Jorge Ro-
drigues do Valle.

Alunos reúnem amigos do fundador da “Treinasse”
A idéia foi reunir no livro tex-

tos e mensagens de alguns ami-
gos do professor, falando sobre
a trajetória deste empreendedor
que em 1977, instalou em San-
tos, o primeiro Curso Técnico em
Instrumentação da região.

Homem de visão que acredi-
ta na formação técnica como

base para o desenvolvimento,
Jorge do Valle fez daquele curso
que deu origem à Escola Politéc-
nica Treinasse, o início de uma
história de sucesso, transfor-
mando a instituição em referên-
cia no ensino técnico no Estado
de São Paulo.

A homenagem foi prestada na

noite de terça-feira (21), duran-
te a colação de grau dos alu-
nos dos nove cursos técnicos
da escola que mantém também,
Ensino Fundamental.

A Treinasse fica na Av.
Conselheiro Nébias, 337 e em
São Vicente, na Rua Costa
Rego, 50/60.

CIDADES
Santos

Legislativo realiza o sonho da casa própria e muda para o Castelinho
A inauguração da sede própria da

Câmara de Santos marca o início de
um novo capítulo na história do Le-
gislativo santista e com certeza da
vida nos arredores da Praça Tenente
Mauro Batista de Miranda, na Vila
Nova.

Autoridades civis, militares e ecle-
siásticas misturavam-se aos políticos
que ao lado de inúmeros outros con-
vidados, aplaudiram o emocionado
presidente da Câmara, Marcus de
Rosis (PMDB), com a participação
do prefeito João Paulo Tavares Papa

A inauguração do
novo e funcional
prédio do Legislativo,
carregada de emoção,
levou o presidente
Marcus de Rosis a
teimosas lágrimas, que
não passaram
despercebidas pela
plateia.

Helena Silva

(PMDB) inaugurar o plenário que
leva o nome de seu pai, Dr.Oswaldo
de Rosis, ex-presidente da Câmara
(1977/78 e 1981/82).

 Foram mais de quatro séculos de
espera e pouco mais de dois anos de
obras, para finalmente, a edilidade
santista ocupar um imóvel projetado
para funcionar como a Casa do Povo.
O centenário Castelinho, inaugurado
em 1909, que abrigava o Corpo de
Bombeiros, transferido para moder-
na instalação construída ao lado, foi
restaurado, e nele funcionarão as di-

retorias administrativas e legislativas
e o gabinete da presidência.

O moderno prédio anexo, de qua-
tro pavimentos, abrigará os departa-
mentos administrativos, vinte e qua-
tro gabinetes (atualmente são 17, e
na próxima legislatura serão 23 vere-
adores), auditório, plenário, salas de
reuniões, estacionamento e um estú-
dio de TV.

O arquiteto Ney Caldatto, chefe
do Departamento de Revitalização
Urbana, da secretaria de Planejamen-
to da Prefeitura de Santos, é o res-
ponsável pela restauração do Caste-
linho e construção do prédio anexo.

A nova sede só deverá ser ocupa-
da em final de março ou início de abril,

quando termina o contrato de loca-
ção do imóvel também histórico (foi
residência do patriarca José Bonifá-
cio de Andrada e Silva), na Rua XV
de Novembro.

Caberá ao presidente eleito para
o biênio 2011/2012, Manoel Con-
stantino (PMDB), a ocupação do
imóvel.

O relato do presidente De Rosis
sobre o processo de escolha e constru-
ção da obra, especialmente a descober-
ta de que o terreno onde o Castelinho
está localizado é de propriedade do Le-
gislativo, evidenciou a luta travada ao
longo dos anos por vários outros vere-
adores para a construção da sede.

O Bispo Diocesano, D. Jacyr
Braido fez um pedido à Nossa Se-
nhora do Monte Serrat, “que todos
aqui tenham sabedoria e que nesta
Casa de Leis sejam tomadas deci-
sões verdadeiramente sábias em be-
nefício da família e da juventude”.

Ao final da solenidade foi enter-
rada no pátio interno, uma caixa con-
tendo vários objetos e documentos
que será aberta daqui a 100 anos.
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Espaço Astral

Silvia Helena

SIGNO DO MÊS
CAPRICÓRNIO

22 de dezembro A 19 DE JANEIRO

VARIEDADES
Lançamentos Nas bancas

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

Período Solar: 22/12 a 19/01
Elemento: Terra
Planeta regente: Saturno

Como sua própria simbologia,
que é a cabra montanhesa, tem a
ambição de chegar ao topo da
montanha, mas com calma e paci-
ência, os capricornianos são pes-
soas de poucas palavras, mas de
comentários secos, um tanto som-
brios e ao mesmo tempo engraça-

dos. São pessoas dignas de confi-
ança e que muitas vezes se exce-
dem nas suas responsabilidades.

Sua mente é extremamente ra-
cional e séria, e seus padrões de
pensamentos são construtivos e
têm uma grande habilidade de pla-
nejar cada detalhe. Por querer sem-
pre cumprir sua meta, o capricor-
niano passa a imagem de frio e
calculista.

No amor, pode ter falha de co-
municação devido à timidez ou
porque considere os negócios
mais importantes; mas seja qual-
quer for a situação, tende a se sentir
um solitário; portanto, deve falar
mais dos seus sentimentos.

Na carreira profissional, o na-
tivo deste signo precisa de segu-
rança e um pagamento certo todo
mês. Esta é a razão de progresso

regular, mas mesmo com calma e
devagar, chega ao topo como é
seu objetivo. Busca sempre a se-
gurança do emprego, como fun-
cionário público, engenheiro, ad-
ministrador de qualquer espécie.

O capricorniano é muito con-
tido, por isso desde adolescente
deveria se interessar por música
para liberar mais o seu lado emo-
cional e sensível de ser.

Cláudia tem as cores do Natal,
com Larissa Maciel na capa: em
Viagem e Turismo dicas para apro-
veitar a baixa do dólar em viagens,
temporada de cruzeiros marítimos
e, grátis um mini guia de Maceió e
as melhores rotas de São Paulo,
incluindo as praias da Baixada
Santista.  A atriz Priscila Fantin é
capa da VIP que elegeu o atacan-
te do Santos FC, Neymar, o Ho-
mem VIP de 2010. Casa Cláudia
tem 49 soluções de decoração para
morar em casa; Pense Leve e ain-
da semanal Capricho, a revista que
combina com o estilo de todas as
gatinhas. Super Interessante ex-
plica como controlar o seu tempo
e a Super Interessante (Edição
Verde) tem verdades e mitos so-
bre a alimentação. Todas nas ban-
cas a sua espera e na redação por
Cortesia da Dimare S.A.

 Colcha de Retalhos, o mais
recente livro de bolso de Beto
Massoni (foto), celebra os 35
anos de arte e cultura desse ator,
diretor, ensaísta, compositor e
dramaturgo premiado, inclusive
no Mapa Cultural Paulista. Col-
cha de Retalhos reúne temas va-
riados em diversos gêneros lite-
rários, passando da prosa poéti-
ca para o humor, navegando pelo
teatro, crônica e artigos. No lan-
çamento, Massoni reuniu fotos,

programas, cartazes, documentos e uma série de informações sobre
sua carreira em exposição realizada no Bar Matilde, na Praia Grande,
onde reside.

Almanaque Social é o livro da
colunista Clara Monforte que abor-
da a história do colunismo social e
seus ícones, os bailes do passado
e também os atuais, a boemia san-
tista e as extintas casas noturnas
e, lugares badalados que continu-
am na memória afetiva de quem
passou pela cidade, como os me-
moráveis clubes recreativos. No
livro (R$ 90,00) à venda nas livrari-
as Realejo e Martins Fontes, os
bastidores dos acontecimentos
sociais, de 2002 a 2009. Clara assi-
na a coluna que leva seu nome no
Jornal da Orla, é   cronista de algu-

mas revistas e apresentadora do
talk show, “Olhos nos Olhos” do
programa televisivo JB.

Noemi Macedo

   Representando vários estados
brasileiros, uma turma prá lá de

animada formada por professores
interessados em discutir os rumos

da educação focada na
diversidade sexual. Adriano,

Jonis, Douglas, Alexandre (assina
a coluna online “Desatando
Nós”), Alexandra, Tatiana,

Mayara, Aline e Tiago que se
conheceram no 8º ENUDS

realizado  recentemente em
Campinas, tem algo em comum: a
preocupação com a educação das

futuras gerações.

Vereadores
santistas na

Estação Valongo,
que sediou almoço

comemorativo à
inauguração do
novo espaço do
Legislativo no

histórico Castelinho,
antiga sede do QG

Bombeiros

Helena Silva

* Para este Natal, a
Lucky Scoop preparou
uma noite especial, com a
participação do DJ
Allyson, Banda Carlos
Bronson, Grupo feitiço,
Maurício Prado, Dj Nall  e
Luiz Américo.

* Podem agendar: a 9ª
edição da Flip - Festa
Literária Internacional de
Paraty, será realizada de 6
a 10 de julho de 2011, sob
a curadoria de Manoel da
Costa Pinto.

* A primeira festa de confraternização
reunindo artistas de Teatro da Baixada
Santista será realizada no próximo dia 29.
Leandro Taveira, coordenador geral do
55º Festival Santista de Teatro Amador
(Festa) que será realizado em abril de
2011 avisa que os interessados deverão
acessar, www.amigosecreto.com.br e
solicitar entrada do grupo “Classe Teatral
BS” no endereço:
www.amigocoulto.com.br/02_03.asp

* Elegante como deveriam ser todos os homens, o vereador
santista Arlindo de Barros na solenidade de inauguração da nova
sede da Câmara, ao invés de colocar a comenda na blusa de uma
das profissionais que trabalhou na edificação da casa, com uma
reverência, entregou-a à homenageada.

Divulgação Divulgação
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Carlos Pinto

* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

VERÃO

O inventário cultural brasileiro - I
Com a finalidade de ampliar o trabalho de

criação de um sistema de informações culturais
do País, o IBGE – Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística, em convênio com o Ministério
da Cultura, divulgou os resultados finais do
Suplemento de Cultura da Pesquisa de Informa-
ções Básicas Municipais.

Tal levantamento, executado no segundo
semestre de 2006 com o envio de questionári-
os aos 5.564 municípios brasileiros, teceu um
quadro da diversidade cultural e territorial, tra-
çando um mapa dessas cidades no panorama
cultural do Brasil.

O estudo aponta que entre 1999 e 2006, o
número de municípios com provedor de inter-
net cresceu 178%, e os que possuem unida-
des de ensino superior aumentou em 103.1%.
Outro fato apontado por esse inventário é que
a arte do bordado é a atividade artesanal com
maior frequência, sendo encontrada em 75.4%
das nossas cidades.

A pesquisa também levantou o investimen-
to dessas cidades na área cultural e chegou à
média de R$ 273,5 mil, e que a totalidade das
prefeituras emprega no setor aproximadamen-
te 58 mil pessoas.

Subordinado a outra Secretaria, vamos en-
contrar 12.6% dos municípios, enquanto que
em 6.1% o setor cultura está atrelado direta-
mente ao gabinete do prefeito, e tem por cos-
tume o seu uso o fortalecimento da imagem
do gestor municipal. A não existência de um
órgão gestor, é um forte indicador da pouca
importância do prestigio dessa área.

Essa realidade pesquisada pelo IBGE de-
termina que em 84.6% das cidades brasileiras
não existem órgãos exclusivos para gerir a cul-
tura, predominando em 72% deles o acopla-
mento a outros setores.

A média dos gastos anuais dos municípios
brasileiros com a cultura atinge a sofrível im-
portância de R$ 273, 5 mil, o que corresponde a
apenas 0.9% do total de receitas das nossas
cidades. Por região, a Nordeste é a que mais
aplicou em média 1.2% do total da receita arre-
cadada; as regiões Norte e Sul, destinaram 0.8%
de suas receitas, enquanto as regiões Sudeste
e Centro-Oeste aplicaram respectivamente,
0.9% e 0.6%. Apenas em 57.9% de nossos mu-
nicípios existe uma política cultural.

No próximo comentário vamos continuar ana-
lisando este levantamento efetuado pelo IBGE,
que entendemos de alta prioridade para o Brasil.

Parte da infraestrutura
montada para as festas
de final do ano na Bai-

xada Santista será reaproveita-
da para a programação de sho-
ws musicais durante as férias
de verão em alguns municípi-
os como Praia Grande que terá,
entre as atrações de janeiro, a
cantora Maria Rita.

Cubatão – Um imenso pal-
co no Jardim Casqueiro rece-
berá, a partir das 21h, do dia
31, vários grupos, entre eles,
Katinguelê; na Praça Princesa
Isabel, recém inaugurada, ou-
tro palco receberá músicos da
região. A chegada de 2011 será
marcada por grande queima de
fogos que atingirão de 25 a 500
metros de altura desenhando
no céu várias imagens.

Praia Grande – Este muni-
cípio tem programação especi-
al, já que a passagem do ano é
o início da programação em co-
memoração ao 44º aniversário
da Cidade. Em sua 19ª edição,
o maior projeto de shows de
verão ao ar livre do litoral pau-
lista, o Show do Verão é Você
será realizado no bairro Avia-
ção.

A programação tem início
às 21h, do dia 31, com o Grupo
Na Hora H; dia 1º de janeiro,
Edson (da antiga dupla Edson

Festa da Virada antecipa o show do Verão

“Água faz bem à saúde,
mas se não for usada com res-
ponsabilidade, em muito breve
será o bem mais raro do plane-
ta”.

A afirmação é do presiden-
te da ONG Amigos da Água,
Miguel Escandon que pede à
população cuidado com o des-
carte de medicamentos que se
jogado na água, terminará por

Água – use com moderação
poluir a fauna e flora.

“O descarte de medicamen-
to é um perigo para o planeta,
especialmente, anticoncepcio-
nais, pela concentração de
componentes químicos e hor-
mônios. Estes são responsá-
veis pela assexualização de
plantas e animais. Essa infor-
mação pode parecer absurda,
mas cientistas provam que a

redução da reprodução huma-
na em determinadas regiões é
originada pela poluição em
meio líquido”.

Segundo Escandon, os efei-
tos da poluição e do mau uso
da água são assustadores e a
população precisa se consci-
entizar de sua responsabilida-
de para com o futuro de nos-
sas gerações. Para o ambien-

talista, que inicia com o Espa-
ço Aberto ,uma parceria visan-
do a conscientização sobre o
uso racional da água, é preciso
pensar global, mas para isso é
necessário, primeiro, cuidar de
sí e do meio em que vive.

e Hudson); dia 2,
Pixote; dia 6,
João Neto e Fre-
derico; 7, Sorriso
Maroto (todos
com início às
23h); 8, Nuwan-
ce/Zé Henrique e
Gabriel às 21h.; 9,
Hugo Pena e Ga-
briel às 23h.

Dia 14, Guilherme e Santia-
go; 15, Sampa Crew; 16, Rud e
Robson.

O aniversário da Cidade,
comemorado no dia 19, com
show da cantora Maria Rita
(foto), no Baile Oficial da Cida-

de que, este ano terá como
tema “Baile de Máscaras”, no
Salão de Eventos do Palácio
das Artes. Convites a R$ 400,00,
com renda revertida ao Fundo
Social de Solidariedade de
Praia Grande. Nesta noite, o

Show de Verão apresenta Jeito
Moleque. A programação se
estende até 29 de janeiro, com
vários artistas, entre eles, Zezé
Di Camargo e Luciano e Exalta-
samba.

Itanhaém, na Praia do So-
nho, a partir das 22h do último
dia de 2010, tem show do gru-
po Art Popular. Em Peruíbe,
antes do show pirotécnico na
Praia do centro, show  de Ka-
tinguelê e Fundo de Quintal.
Em São Vicente, a dupla Bru-
no e Marrone cantam na vira-

da do ano, aos
15 minutos do
dia 1º de janei-
ro, na Praia de
Itararé.

S a n t o s -
Com shows pi-
rotécnicos a
partir de cinco
balsas e em ou-
tros quatro lo-
cais: Fortaleza
da Barra, Morro
São Bento,
Morro do Ilhéu

e Caruara, o Réveillon dá início
à programação nas cinco ten-
das de verão (Pompéia, Gonza-
ga, Boqueirão, Embaré e Apa-
recida) de muito agito na tem-
porada, com atividades varia-
das, de esporte a música.

Fotos: Divulgação
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