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 Campeões do boxe na Arena Santos
Uma escultura de 2,5 metros de altura

com os bustos dos três maiores pugilis-
tas do Brasil, Eder Jofre, Miguel de Oli-
veira e Acelino Popó Freitas, foi inaugu-
rado nesta quinta-feira (25), Dia Nacio-
nal do Boxe, na Arena Santos.

A homenagem da Prefeitura de Santos
em parceria com a Memorial Necrópole Ecu-

mênica reuniu o primeiro campeão mundial
brasileiro da modalidade, Éder Jofre (na foto)
que comemorava aniversário (79), Miguel de
Oliveira e Acelino Popó Freitas. Todos muito
emocionados com a homenagem, sendo que
alguns chegaram às lágrimas, quando Eder
Jofre,que ganhou o primeiro título em 1960 e
mais recentemente passou por sérios proble-

mas de saúde, disse: “São 79 anos bem vivi-
dos, estou feliz pela homenagem e por ter tan-
tos amigos. Tudo o que fiz valeu a pena”.

A escultura criada pelo artista plástico
Hugo Garcia, foi elogiada pelos presentes à
solenidade, na qual o prefeito Paulo Ale-
xandre Barbosa (PSDB) destacou a tradi-
ção esportiva da cidade.

Mercado imobiliário entra em colapso
‘não se vende, não se compra, não se negocia’

Reflexo da crise econômica, o mercado imo-
biliário em Santos enfrenta um de seus piores
momentos, segundo especialistas que falam
de futuro sombrio para o setor. Página 8
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Cubatão

Vitor & Leo cantam no
aniversário da cidade

O aniversário de 66 anos de emancipação
político-administrativo de Cubatão, no dia 9 de
abril, será embalado pelo show da dupla Victor&
Leo, às 20h, na Esplanada da Prefeitura.

Dengue
Em 2015, o

Ministério da
Saúde registrou
até 7 de março,

224 mil casos de
dengue no País.

Em Santos a
população está

apreensiva.
Página 5

Praia Grande
Vereador pede municipalização das

escolas estaduais e prefeito Mourão diz
que este também é seu sonho

Página 5

Ditadura
Após 35 anos, Sindicato reintegra

Nobel Soares ao quadro associativo
Página 4
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As cores de março

EDITORIAL Mural

Passe livre – Em Praia Grande, a
vereadora Janaina Ballaris (PT) é for-
te candidata ao título de “Musa dos
Estudantes”, afinal é sua a iniciativa
de angariar assinaturas e apoio, para
a isenção de pagamento de passa-
gens no transporte público para es-
tudantes de toda a rede de ensino no
Município.
Sucursal – Uma visita ao Palácio
dos Bandeirantes, mais precisamen-
te às dependências ocupadas pelo
vice-governador Márcio França
(PSB) a constatação: São Vicente
nunca foi tão presente no dia a dia
do Governo de São Paulo. O gabine-
te de Márcio França é um referencial
da Primeira Cidade, com muitas pes-
soas que no passado assessoravam
o então prefeito vicentino, hoje vice-
governador do Estado.
Homem do pires I – O prefeito de
São Vicente, Luis Cláudio Bili (PP)
já está se tornando conhecido em
Brasília, como “o homem do pires’.
Visitando os mais diversos gabine-
tes de Ministérios a Câmara dos
Deputados, ela está sempre pleite-
ando recursos e com expectativa de
retorno, sempre, até porque, apesar
da pouca fala e semblante ‘pesado’,
dizem que ele é um otimista convic-
to.
Homem do pires II – Em sua últi-
ma estava em Brasília (nesta sema-
na), Bili  assinou  o termo de  adesão
ao Sistema Nacional de Promoção
da Igualdade Racial (Sinapir), em ato
que contou com a presença da Mi-
nistra Nilma Lino Gomes, da Secre-
taria de Políticas de Promoção da
Igualdade Racional.
Guarujá -  O Ministério Público
Federal ajuizou ação de improbida-
de administrativa contra a prefeita
de Guarujá, Maria Antonieta de Bri-
to (PMDB) , o ex- secretário de Saú-
de do município Marco Antônio
Barbosa dos Reis e o empresário Ri-
cardo Tadeu Carvalho Raposo. Os
três teriam participado da aquisição
irregular, pela Prefeitura, de 50 mil
cartilhas de conscientização para o

combate à dengue em 2009, quando
a prefeita estava em seu primeiro
mandato. Sem licitação, o material
foi comprado por R$ 197,5 mil. O
MPF requer que a Justiça Federal
determine a indisponibilidade de
bens dos réus para que seja garanti-
do o montante necessário ao cum-
primento de eventual sentença con-
denatória.
Sardinha – Nos últimos dois me-
ses parece que aumentou o número
de pessoas que em Santos depende
do transporte público. Algumas li-
nhas, como a 4, andam impraticá-
veis de tão lotados os ônibus, além
da longa espera nos pontos. Nos ho-
rários de pico, especialmente no fi-
nal da tarde os passageiros mais pa-
recem sardinha em lata. Tem até gente
empuleirada próximo ao motorista.
Não há ar condicionado que ameni-
ze o aperto.

H o m e n a g e m
póstuma –  Re-
virando os arqui-
vos da redação,
e n c o n t r a m o s
uma agenda de
2008, com algu-
mas anotações
sobre o Movi-

mento Voto Consciente o que nos
trouxe de volta à lembrança, a figu-
ra da dona Maria Regina Torres de
Azevedo, que faleceu no mês pas-
sado aos 92 anos de idade. Uma das
fundadoras do Voto Consciente, em
Santos, dona Regina se tornou uma
das figuras mais emblemáticas nas
galerias da Câmara, de onde atenta,
acompanhava todas as sessões or-
dinárias, e de forma elegante, quan-
do procurada, dava sua opinião nem
sempre abonadora sobre a atuação
dos vereadores. Numa das anota-
ções encontramos “O voto não tem
preço e o povo não se dá conta do
poder que ele lhe dá. Basta ver como
os que precisam dele se compor-
tam antes, durante e depois das elei-
ções”. À dona Regina, nossa home-
nagem.

O olhar de espanto da pequena modelo só não
é maior porque ela não tem noção do arrocho pelo
qual passam seus pais e a maioria da população
brasileira diante da crise econômica e da falta de
moralidade que tomou conta do País. Alheia à re-
alidade, ela se espantou quando seus pais lhe mos-
traram os preços dos gêneros de primeira necessi-
dade que já estão sumindo das cestas básicas, gra-
ças aos desmandos praticados por quem deveria
zelar pela Nação. Mas não tem nada não, o Go-
verno já lançou o pacote anticorrupção, um conjunto de novas leis para
serem cumpridas não pelos corruptos, mas por quem, sem opção, traba-
lha para mantê-los, mesmo que seja na cadeia.

Nunca houve manifestação
com a do dia 15 de março. Era como
se um só corpo imenso ondulasse
por todas as cidades e capitais,
notadamente, em São Paulo.  Não
houve violência como o PT torceu
para que houvesse. Não houve
ódio como pregou insistentemen-
te o governo. Não havia golpis-
mo, pois pedir o impeachment de
um governante é legal e legítimo.

Quanto a crítica, segundo a
qual toda aquela gente era com-
posta por uma elite branca, perten-
cente à classe alta, adepta da di-
reita e clamando por terceiro tur-
no, mais parece uma alucinação
ideológica ou uma distorção do
fato na tentativa de desqualifica-
lo. Elite branca? Então, estaríamos
em outro país como a Dinamarca,
Escandinávia, Suécia, mas não no
Brasil.

O que houve foi o povo en-
chendo as ruas para deixar claro
que a propaganda tem limite, que
a mentira tem limite, que a hipocri-
sia tem limite e que não se acredita
mais em conversa fiada.

Se existiu cor marcante entre
os milhões de cidadãos essa foi
verde-amarela. Quem ficou no ver-
melho foi o governo petista, que
precisou chamar seus movimentos
chapa branca para defendê-lo. No
desfile chocho dos vermelhos
muitos ganharam transporte e trin-
ta reais para desfilar sem saber o

porquê do ato. Um desses incau-
tos ao ser perguntado sobre o que
fazia ali titubeou, enrolou e depois
de um grande esforço balbuciou:
“nós viemos aqui para pedir que a
Dilma saia”. Que ironia!

Desse modo, o exército de Sté-
dile convocado pelo marechal de
campo do PT, Lula da Silva, não
foi expressivo. O MST, depois do
apelo do seu patrono ficou des-
truindo pesquisa científica, inva-
dindo aqui e ali, mas não chegou a
exercitar toda sua costumeira vio-
lência na passeata. A CUT bem
que se esforçou com os carros de
som, os manifestantes pagos, as
bandeiras e balões, mas não foi
exitosa. A UNE, outrora vanguar-
da estudantil e agora diluída em
pequenos e radicais partidos de
esquerda, e que também vive à
custa do governo petista parece
ter perdido a mística, apesar de
ainda haver fundamentalistas ba-
seados na fé entre suas fileiras.

Contudo, o que explica a falta
de entusiasmo dos vermelhos em
contraste com os verde-amarelos
é que os primeiros também eram
contra os ajustes ficais e a perda
de direitos trabalhistas, coisas di-
tas, é claro, de outro modo para
disfarçar. E esse dado mostra a
solidão da governanta hoje com
13% de aprovação segundo um
instituto, 7% por outro.

Existem também certas carac-
terísticas que precisam ser ressal-
tadas nas manifestações de 15 de
março com relação às críticas que

o ato sofreu: a insatisfação popu-
lar; em pronunciamento a gover-
nanta disse que a corrupção é uma
‘velha senhora’, todos sabem dis-
so, porém, nunca um partido con-
viveu tanto com essa antiga co-
nhecida; os cartazes com “Fora
Lula”, fato que mais deve ter hor-
rorizado o PT, afinal Dilma Rous-
seff é descartável, mas sem Lula o
partido acaba; quando o povo gri-
tou fora Dilma se referia aos doze
anos do PT no poder, tempo em
que não só a Petrobras foi assal-
tada, como o Brasil foi arrebenta-
do, dilapidado, saqueado e fina-
mente, os que estão usando o an-
tiquado termo burguês são inca-
pazes de entender que não há go-
verno que aguente quando a eco-
nomia vai mal.

O que deseja o governo petis-
ta? Que o povo pague por seus
erros e que o PMDB e demais par-
tidos assumam o desgaste políti-
co do arrocho que estão tentando
empurrar goela abaixo dos brasi-
leiros. Enquanto isso, Lula, Rous-
seff e demais companheiros con-
tinuariam na doce vida, prestigi-
ando a velha senhora.

Isto pode acontecer, mas será
um governo morto-vivo, no qual
uma presidente sem dignidade
para renunciar vagará por seus
palácios sem coragem de ir às
ruas. Agora, as ruas são do povo.

O Brasil está vivendo em meio aos mais
estrondosos escândalos políticos da história,
com repercussão internacional e que começa
a mostrar suas primeiras consequências, em
prejuízo, naturalmente, da população que teme
o grau de recessão em que va-
mos chegar. Os desmandos são
inúmeros, não que isso seja pri-
vilégio desse governo, mas nunca dantes tan-
ta sujeira foi e está sendo encontrada debai-
xo do tapete. Em meio a tantos desmandos,
assusta o fato de a presidente Dilma Rousse-
ff (PT) ter sido delicadamente aconselhada
pelo seu mentor, o ex-presidente Lula, sem-

pre presente nas principais decisões do go-
verno, a falar ao povo.

Lula não aconselhou, determinou que a pre-
sidente voltasse atrás com relação às medidas
antipopulares, especialmente aquelas que me-

xem diretamente com os aposen-
tados e pensionistas, os mesmos
que ele em passado recente fez

chorar por descumprir promessas de campa-
nha em 2002, quando considerava sagrados
os direitos já minguados de seus cumpanhei-
ros e cumpanheiras.

Fica a pergunta: quando a presidente Dilma
vai governar para o povo?

Para quem
Dilma governa?
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Três dias após entrar  em vi-
gor o Decreto 4117-A assi-
nado pelo prefeito Luis

Cláudio Bili (PP), que prevê a des-
tinação de R$0,10 (dez centavos)
da passagem do transporte coleti-
vo (lotações) do município ao

ASociedade Portuguesa de Be
neficência inaugura no pró-

ximo dia 1º de abril, às 10h, as no-
vas instalações do Centro de Tra-
tamento Intensivo (CTI) Cardioló-
gico “Dr. Arthur Domingues Pin-
to”, implantando na região, novo
conceito de atendimento nesse
tipo de unidade hospitalar.

A Beneficência (Av. Bernardino
de Campos, 47, Vila Belmiro) será o
primeiro hospital da Baixada Santis-
ta a ter um CTI com acomodações

SantosSão Vicente

Beneficência e o novo
conceito de CTI

Alexandre Neves

individuais (apartamento) com direi-
to a acompanhante. A unidade equi-
pada com tecnologia de ponta, dis-
ponibilizará 10 leitos, sendo 6 apar-
tamentos (com estrutura para um
acompanhante) e 4 leitos comuns.

Na ocasião serão inauguradas
também, as novas instalações do
Serviço de Hemodinâmica “Prof.
Dr. Francisco Cardoso Barbalho
Neto”. As novas unidades estão
instaladas no 4º andar do Hospi-
tal Santa Clara.

Vereador vai à Justiça contra taxa
do transporte para a Saúde

Fundo Municipal de Saúde, pode
sofrer um revés. Isso porque o
vereador Pedro Gouvea (PMDB)
ingressou com representação ju-
dicial contra a medida.

O decreto entrou em vigor, na
mesma data (23) em que a tarifa

das lotações foi reajustada pas-
sando de R$ 2,60 para R$ 3,10, ge-
rando  reclamações por parte dos
passageiros que consideraram
abusivo o reajuste de quase 20%.

O vereador Gouvea diz que o
prefeito errou ao criar uma taxa por
decreto, explicando que a tarifa
deveria ser majorada para R$ 3,00
e ele (Bili) está embutindo uma taxa
de R$0,10 que não pode ser com-
putada como doação. “Assim a
taxa cobrada da população é ile-
gal” afirma o vereador.

Até o fechamento dessa edi-
ção, o prefeito Bili  que entende
que a destinação dessa taxa à Saú-
de vai beneficiar a população com
a melhoria do atendimento no se-
tor, uma vez que de acordo com os
dados da Cooperlotação, as lota-
ções transportam anualmente, cer-
ca de dois milhões e meio de pas-
sageiros, ainda não tinha conhe-
cimento oficial da representação.

Divulgação/Arquivo
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Olançamento do livro
“Santos, 1980: Portu-
ários em Greve – Nem

os Pombos Apareceram no Cais”
que resgata a recente história de
luta dos trabalhadores portuári-
os de Santos, com ênfase à his-
tórica greve de março de 1980,
coincidiu com a eclosão de ma-
nifestações contra o atual gover-
no e reforça o apelo à reflexão
sobre os tempos de chumbo im-
postos pela ditadura militar, quan-
do movimentos reivindicando
direitos, protestando contra des-
mandos, eram impraticáveis.

O livro, escrito a quatro mãos
pela historiadora da Universida-
de Federal de Roraima, Adriana
Gomes Santos e do pesquisador
Antonio Fernandes Neto, na vi-
são do seu apresentador, o his-
toriador da Universidade Fede-
ral de São Paulo, Murilo Leal,
“Trata-se ao mesmo tempo, de
texto militante, que oferece li-
ções sobre um processo de im-
portância notável – a greve dos
portuários da Companhia Do-
cas de Santos de março de 1980
- e, assim, engaja-se em uma pe-
dagogia da luta de classes e, por
outro lado, cumpre a função, em
muitas de suas passagens, de um
trabalho de história imediata.”

A obra resgata a importân-
cia da então militância sindical
no Porto de Santos, com a ex-
plosão da greve dos portuários
de março de 1980, que durou
exatos 5 dias, com a participa-
ção de 100% da categoria, e
descreve o papel desempenha-
do pelo então fiel de armazém
ajudante, Nobel Soares de Oli-
veira, mobilizando os trabalha-
dores na direção do movimento
paredista e sua exoneração em
12 de setembro de 1980, por ato
da Companhia Docas de Santos,
atendendo assim aos objetivos
do regime militar.

Cidadania plena – Conside-
rado o principal protagonista da
greve, Nobel Soares de Olivei-
ra, na época com 22 anos, inte-
grante da Convergência Socia-
lista, que conseguiu mobilizar a

Por que ditadura nunca mais?

Para agilizar o trabalho nos portos brasileiros,
a Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria, iniciou por Santos o processo de moderniza-
ção no atendimento portuário. A demora e os en-
traves na liberação de mercadorias e embarcações
pela Agência são as mais frequentes reclamações
dos portuários.

Quando em visita ao porto santista para anun-
ciar as novas medidas, o ministro da Saúde, Arthur
Chioro, conversou com o vereador Antônio Car-
los Banha Joaquim (PMDB), sobre o projeto a ser
implantado a partir do Porto de Santos.

Entre as mudanças no funcionamento da Anvi-
sa nos portos, está a ampliação do quadro de ser-
vidores nos postos do órgão para agilizar  a emis-
são de documentos (licença) sobre a qualidade
sanitária das mercadorias inspecionadas, bem
como a fiscalização sanitária dos navios. Essa me-
dida gerará economia de tempo e dinheiro com alu-
guel de cointêineres e custo de armazenagem.

Anvisa inicia modernização por Santos

No abraço, Banha e Chioro esquecem as
diferenças partidárias em atenção à melhoria

no porto santista

Divulgação
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categoria sem necessidade de
piquetes, tamanha a consciência
dos grevistas na necessidade de
enfrentamento do regime e na
defesa de suas reivindicações de
natureza econômica, a bem da
chamada “ordem pública” foi
demitido da então Companhia
Docas de Santos. Na sequência
foi excluído do Sindicato dos
Empregados na Administração
Portuária, apesar da manifesta-
ção dos trabalhadores portuári-
os que foram às ruas protestar
contra sua demissão das Docas
e em assembleia  extraordinária
decidiram por sua reintegração
à entidade sindical, decisão que
não foi acatada  pela direção do
Sindicato.

Hoje, Nobel, 69 anos, advo-
gado, já pode comemorar o res-
gate da cidadania plena porque
a atual diretoria do sindicato,
atualmente presidida por Everan-
dy Cirino dos Santos, acatou seu
pedido de reintegração e em ofí-
cio expedido no último dia 25,
comunica que deliberou pelo
resgate do direito sindical cas-
sado durante a ditadura militar,
mantendo a mesma matrícula –
nº 5.175- de quando sua sindi-
calização em 1º de março de
1968. A reparação social com
sua reintegração ao quadro as-
sociativo do Sindicato será feita
como se Nobel nunca tivesse se
afastado da entidade, asseguran-

Nobel Soares comandando a histórica greve dos portuários, eternizada no
livro “Santos, 1980: Portuários em Greve – Nem os Pombos Apareceram no

Cais”, cujo lançamento aconteceu na UniSantos

O advogado Nobel Soares, 35
anos depois da histórica greve

Divulgação

do-lhe os mesmos direitos dos
trabalhadores que se encontram
em atividade na atual CODESP,
em conformidade com o art. 7º,
§ 4º e 10, § 3º, do Estatuto So-
cial do Sindicato, aprovado em
09 de janeiro de 2004. O ato será
celebrado em 14 de maio próxi-
mo, durante as comemorações
do aniversário de 82 anos do Sin-
dicato.

“Lulinha da Baixada” -
Nobel Soares, fichado nos ar-
quivos da Agência São Paulo do
SNI – Serviço Nacional de In-
formação da Presidência da Re-

pública como “Lulinha da Bai-
xada”, numa referência ao en-
tão militante sindical Lula (Luiz
Inácio Lula da Silva), segundo
o dossiê do órgão foi demitido
da Companhia Docas em 12/9/
1980, por liderar o movimento
grevista, afinal ele era conheci-
do dos militares, como respon-
sável pela célula santista da
Convergência Socialista. Na
época da histórica greve, No-
bel, participava da fundação do

PT – Partido dos
Trabalhadores, ten-
do ocupado a sua
executiva municipal,
sendo eleito verea-
dor em Santos em
1982, cumprindo
mandato eletivo de
1983 a 1988. Há
muito, Nobel, que
durante a Ditadura
foi alvo constante
das ‘buscas’ do SNI

e outros órgãos da repressão,
se afastou do PT por discordar
da conduta política que o parti-
do seguiu.

Por que ditadura nunca
mais? – Assim como Nobel, inú-
meros outros brasileiros tiveram
a vida profissional e social cei-
fada e tantos outros, ceifada a
própria vida durante a Ditadura
Militar, quando o encontro de
três pessoas já era considerado
ato subversivo, quando reivin-
dicar direitos era considerado
mais que subversão, quando pro-
testar era considerado crime e
viver fora dos padrões definidos
pelos ditadores, era correr o ris-
co da sentença de morte. Assim
era o Brasil há 35 anos, quando
a histórica greve do Porto de
Santos eclodiu.
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Overeador Ednaldo Santos
Passos, o Reco, de Praia
Grande, pediu a municipa-

lização das escolas estaduais. A
Câmara aprovou o requerimento do
vereador que solicita ao prefeito Al-
berto Mourão, a realização de estu-
dos visando a possibilidade de o
Município assumir a administração
das unidades do Estado, medida
que requer a formalização de parce-
ria junto ao governo estadual.

“A distância do gestor nas es-
colas estaduais reflete negativa-
mente na educação como um todo:
da qualidade do ensino ao bom
funcionamento das unidades, por
esta razão solicitei ao prefeito
(Mourão), estudo para verificar a
possibilidade de municipalizar as
escolas estaduais para o bem de
milhares de crianças do Municí-
pio” disse o vereador que tem re-
cebido muitas queixas por parte de
pais de alunos.

O vereador entende que a dis-
tância do governo, nas figuras do
governador e do secretário de Edu-
cação, gera um falta de compromis-

Câmara sugere municipalização das escolas estaduais

Praia Grande já conta com unidades municipalizadas

so que resulta na queda da quali-
dade do ensino. Ednaldo entende
também que o distanciamento das
famílias com relação aos filhos tam-
bém contribui para o pouco apren-
dizado e isso independe da escola.

O requerimento ainda não che-
gou à Prefeitura, mas segundo o
prefeito Mourão “a vontade do
vereador é a minha”.

“As mudanças no ensino e nas
relações familiares são muitas, mas
a educação continua como em

qualquer tempo, es-
sencial para o futuro
dos nossos filhos e
não podemos deixar
que a qualidade conti-
nue caindo em prejuí-
zo dos estudantes. O
ensino na rede muni-
cipal de Praia Grande é
elogiado pelos pais,
por isso, o pedido de
municipalização com o compro-
misso de manter os professores já

lotados nestas unidades, e como
contrapartida, o governo do Esta-
do repassaria uma verba ao Muni-
cípio”.

Sonho - A Prefeitura de Praia
Grande já conta com unidades que
passaram pelo processo de muni-
cipalização e Mourão explica que
a tendência é que gradualmente o
Município absorva  das 6as até 9as

séries, mas não na velocidade que
ele quer e os pais gostariam.

“A vontade do vereador é a
minha. Meu sonho é que todo
Ensino Fundamental seja tocado

madas em Ensino Médio de perío-
do integral. Que o Estado e a
União investissem na qualificação
profissional , de forma que o alu-
no saísse vocacionado e não fa-
zendo o vestibular da moda, para
abandonar o curso um ou dois
anos depois”.

O alto custo da medida é de-
safio que embaralha, o sonho do
prefeito que lembra o período de
1995 a 2001, quando teve início o
processo gradual de municipali-
zação da Educação Fundamental.
“Eu já dizia que o processo tinha
que ser gradual e que exigiria um
investimento inicial de R$ 10 mi-
lhões para as reformas. Hoje, não
posso estimar de imediato o mon-
tante, mas esse investimento com
certeza seria enorme, para dar as
mesmas condições aos prédios e
estrutura.

O custeio aumentaria demais
para a Prefeitura, e mesmo que par-
te viesse do Fundef, não seria o
suficiente, pois hoje esses repas-
ses não representam 35% dos
nossos gastos”.

Dengue

Amorte no último dia 20, de
um garoto de 13 anos,
com suspeita de dengue

grave, deixou a população santis-
ta mais apreensiva diante da pos-
sibilidade de uma nova epidemia
de dengue, a exemplo da registra-
da em 2013. O temor é justificado,
afinal os prontos-socorros tem re-
gistrado uma procura muita acima
do normal, com pessoas queixan-
do-se dos sintomas da doença,
além disso, as temperaturas eleva-
das e as pancadas de chuvas são
fatores que favorecem a prolifera-
ção do Aedes aegypti, mosquito
transmissor da dengue.

A Secretaria Municipal de Saú-
de informa que foram 216 casos
confirmados (212 de dengue bran-
da, 3 casos de dengue com sinais
de alarme e 1 caso de dengue gra-
ve ) desde o início do atual ano
epidemiológico, iniciado em julho
de 2014, com o registro de um óbi-
to. O quadro exige uma atenção
especial, razão pela qual a Secre-
taria mantém uma equipe respon-
sável pela capacitação de todas as

População teme nova epidemia
unidades de saúde públi-
cas e particulares para o
manejo de casos suspei-
tos de dengue.

“Trata-se de um traba-
lho contínuo, in loco e em
períodos diferentes para
atingir a totalidade dos
profissionais. Todas as
policlínicas e alguns hos-
pitais particulares já rece-
beram a capacitação. O processo
continua nos prontos-socorros”,
informa a Secretaria.

Demora – Uma das queixas da
população com relação ao atendi-
mento relacionado à dengue está
na demora de retorno às consulta/
exames, mas a Secretaria explica o
trâmite para se chegar ao resulta-
do do exame sorológico.

“As unidades de saúde públi-
cas e particulares são responsá-
veis pela notificação de casos sus-
peitos à Vigilância Epidemiológi-
ca do Município que encaminha o
material coletado para o Instituto
Adolfo Lutz (IAL), laboratório res-
ponsável pela emissão dos resul-

tados da sorologia, enviada à Se-
ção de Vigilância Epidemiológica
que, então, dá retorno à unidade
de saúde do paciente. Assim, o
tempo de chegada do resultado
pode variar de acordo com a de-
manda do IAL”.

Mutirões – A cidade está in-
festada de mosquitos e no co-
mércio a procura por repelentes
de todos os tipos, loção, gel, ae-
rossol, elétricos, pulseira e ade-
sivos com citronela, aumenta a
cada dia.

Equipes da Prefeitura realizam
mutirões pela Cidade, comple-
mentando a ação das armadilhas
(atualmente são 461 instaladas em

diversos bairros). As ar-
madilhas, estruturas que
contêm uma substância
que atrai a fêmea do mos-
quito Aedes aegypti, se-
manalmente, são vistoria-
das pelos agentes de con-
trole de vetor e os bairros
em que há mais fêmeas
capturadas têm o reforço
de combate à dengue na

semana seguinte por meio de mu-

tirões casa a casa ou nebulizações
(aplicação de inseticida).

As localidades identificadas
com a maior incidência do Ae-
des aegypti  são prioritárias para
a realização dos mutirões. O
acompanhamento do resultado
obtido pelas armadilhas (mapa
de capturas) pode ser feito pelo
endereço eletrônico: http://
www.santos.sp.gov.br/projetos/
dengue

O Ministério da Saúde mudou as denominações referentes à dengue,
tornando os termos menos fortes, embora a mudança de nomenclatura não
amenize a gravidade da doença.  Assim, a denominação dengue hemorrágica
não existe mais nas notificações.

AS NOVAS DENOMINAÇÕES PARA DENGUE:
Dengue mais branda - quando o paciente apresenta sintomas, mas evolui
bem com hidratação. Os sintomas mais comuns são dor de cabeça, dor nos
olhos, prostração, manchas avermelhadas pelo corpo, dores musculares e
dores nas articulações.
Dengue com sinais de alarme – quando o paciente apresenta mais sinto-
mas: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, sangramento de
mucosas, hemorragia, hemorragia digestiva e/ou gastro intestinal,  palidez,
pressão baixa, sonolência e/ou irritabilidade, diminuição de urina, hipotermia,
aumento repentino de glóbulos vermelhos, queda abrupta de plaquetas e des-
conforto respiratório.
Dengue grave – quando há evolução dos sinais de alarme, com insuficiên-
cia respiratória e choque (disfunção grave de órgãos).

Fotos: Divulgação

Vereador
Ednaldo Passos

Prefeito
Alberto Mourão

pelo Município. Sonho que todas
escolas estaduais sejam transfor-

Divulgação/PMS

Equipes vistoriam imóveis e orientam a população
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Espaço Astral

Silvia Helena

SIGNO DO MÊS: ÁRIES

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

No último dia 20 às 19h45, o 
Sol entra no signo de Áries, o
primeiro do zodíaco, portanto
para a astrologia um ano novo
que é sempre uma incógnita, um
espaço vazio que encheremos de
vivências ao longo dos próxi-
mos 365 dias. E, por mais que
sejamos responsáveis pelo que
vai nos acontecer, sempre é bom
saber o que os astros nos reser-
vam.

Esse ano com a regência de 
Marte, nos trará uma energia de
ação, de vida, de força e, num
primeiro momento, pode assus-
tar, pois Marte é o Deus da Guer-
ra, e vem com força total.

 Marte representa os persona-
gens masculinos, os homens, a
energia, o impulso, a vontade pes-
soal, a força do desejo, a indepen-
dência, a determinação, assertivi-
dade, conquistas, competição,
combate, adversários, rival, inimi-
go, os instintos, virilidade, audá-
cia, sangue-frio, dinamismo, cora-
gem, força pessoal, resistência e
capacidade de defesa. 

Também detém outras quali-
dades como a impaciência, impru-
dência, intolerância, violência, rai-
va, irritação, agressão, brutalida-
de, ações arriscadas, egoísmo,
vingança, prepotência, descon-
trole e a eterna insatisfação com
tudo. Essas são as qualidades
que provavelmente estarão pre-

sentes em diversos momentos do
ano.  

 Dizem que as mulheres são de
Vênus e os homens são de Marte,
porém é Marte que desperta em
todos nós a luta por nossos dese-
jos, nos dá a capacidade de agir, o
impulso para enfrentar os desafi-
os e participar de competições.
Tudo isso será muito positivo,
porque fará o mundo girar e sair
do comodismo. 

Poderá ser ainda um ano de
importantes acontecimentos his-
tóricos e transformações mundi-
ais, nem sempre agradáveis. Mui-
tos poderão entrar em lutas por
seus ideais ou para garantir
a própria sobrevivência, sendo
iminente o risco de conflitos e

guerras. Poderão também surgir
situações violentas, acidentes e
fenômenos naturais que causam
destruição para construção.

Individualmente podemos es-
colher e utilizar de forma constru-
tiva as energias que os Cosmos
nos oferece, mas precisamos nos
comprometer com a vida interior
que existe em nós. Marte está tran-
sitando pelo Meio do céu  no mapa
astral do nosso País.  Ele represen-
ta a maquina da locomotiva, ou seja
sem ela o trem não caminha!!! 

Não podemos esquecer que
dia 20 começa a Primavera, anun-

ciada pelo equinócio de março.
O equinócio (do latim “equi”
(igual) e ”nox” (noite) – noites
iguais) ocorre em março e se-
tembro, quando o equador ce-
leste se encontra alinhado com
a trajetória elíptica da Terra em
torno do Sol. De uma maneira
mais simples, o eixo terrestre não
está inclinado, logo a duração
do dia é igual à duração da noi-
te. Por essa razão, muitas flores
e folhas!!!!! para comemorar a
entrada da Primavera e do Ou-
tono.

Flores para serem plantadas
em nossos quintais e folhas para
serem limpas de nossa vida. Va-
mos lá porque com Áries, come-
çamos o ano com força total!!!

de 21 de março a 20 de abril

“Vai Passar - Pra Não Dizer Que
Não Falei das Flores Também” é
a exposição  que reúne instala-
ções em fotos, figurinos e obje-
tos cênicos da comissão de fren-
te (foto) apresentada pelo Orgo-
ne Grupo de Arte, durante o des-
file deste ano da Escola de Sam-

Artes Plásticas

Orgone  e o eterno carnaval de
uma comissão de frente

ba União Imperial, que pode ser
vista até sábado (28), na  Galeria
de Arte Braz Cubas (Av. Sen. Pi-
nheiro Machado, 48, 2º andar, Vila
Mathias). A iniciativa é da Ong
Tamtam e Clube Foto Amigos.

A Comissão de Frente em ex-
posição, dirigida pelo arte-edu-

cador Renato Di Ren-
zo, foi premiada com o
Estandarte Santista
2015 como a Melhor
Comissão de Frente do
ano.

A exposição pode ser vista
até sexta, das 10h às 21h, e sá-

bado, das 10h às 19h. Entrada
franca.

Fernando Alonso

Moraes Moreira e Nação
Zumbi  são dois dos nomes já con-
firmados para a Virada Cultural
Paulista 2015, que em Santos será
realizadas nos dias 30 e 31 de maio.
As datas, horários e locais dos sho-
ws, assim como a programação
completa de atrações, que também
inclui artistas da Cidade, ainda não
foram divulgados.

A Virada Cultural Paulista é re-
alizada pela Secretaria da Cultura
do Estado de São Paulo em parce-
ria com 23 Prefeituras, com o Sesc-
SP e com o MIS – Museu da Ima-
gem e do Som. Este ano, as cidades
que integram a agenda da progra-
mação cultural recebem as atrações
nos dias 23 e 24 ou em 30 e 31 de
maio, como é o caso de Santos.

Teatro
Virada

CulturalTeatro do Kaos se prepara para espetáculos em além mar

Serviço
“Os sapatos que deixei pelo
caminho”
Dias - 28 e 29 de março (sába-
do e domingo), às 20 horas
Local - Teatro do Kaos
Ingressos - R$ 10,00 (inteira) e
R$ 5,00 (meia)
Classificação etária - 16 anos.
Mais informações: (13)
3372-7211.

Sander Newton

A trupe do Teatro
do Kaos se prepara
para estrear em terras
portuguesas, com o
espetáculo “Os sapa-
tos que deixei pelo ca-
minho”. O Grupo se
apresenta durante o 8º
Ciclo de Teatro Brasi-
leiro que será realiza-
do em Arcos de Val-
devez (norte de Portu-
gal), em maio próximo.

Mas para que o
Teatro do Kaos, de
Cubatão,  cruze o oce-
ano rumo a Portugal,
precisa de verba para
o custeio das passagens do elen-
co (estadia e alimentação  serão
fornecidos pelos responsáveis do
evento) por esta razão neste final
de semana (dias 28 e 29), às 20h,  o

Teatro do Kaos se prepara para apresentação em Portugal

grupo volta a apresentar o espe-
táculo, com ingressos a R$ 10,00

(inteira) e R$ 5,00
(meia). Para a arre-
cadação de recur-
sos, o espetáculo
está sendo apresen-
tado desde feverei-
ro no Teatro do
Kaos (Praça Coro-
nel Joaquim Mon-
tenegro, 34, Largo
do Sapo, em Cuba-
tão, logo após a
Ponte do Arco-Íris).

O espetáculo
“Os sapatos que
deixei pelo cami-
nho”, texto de Cíce-
ro Lopes com dire-

ção de Marcos Felipe, após tem-
porada em Cubatão e São Paulo,

levará o público português a uma
reflexão sobre os desafios impos-
tos pela vida. Preconceito, deter-
minação, sonho, amor, luta e su-
peração são alguns dos temas tra-
tados pela montagem, que une ci-
nema, música, artes visuais, dan-
ça e teatro de bonecos.
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A Revista Viagem Legal, da
Associação das Estâncias Bal-
neárias do Estado de São Pau-
lo (Aprecesp), na edição do bi-
mestre março/abril destaca Ita-
nhaém. Em quatro páginas, a
publicação mostra um roteiro
que compreende a nova Orla e
Praia do Centro (Praião), Boca
da Barra, Praia dos Pescado-
res, Monumento de Souza,
Píer do Pescador (Guaraú),
Gruta Nossa Senhora de Lour-
des, Passarela e Cama de An-
chieta, Morro do Pernambuco,
Praia do Cibratel, Pocinho de
Anchieta e Centro Histórico,
que abriga o Convento Nossa
Senhora da Conceição, Museu Conceição de Itanhaém e Igreja Matriz de Sant’Anna.

Turismo

Revista destaca turismo de Itanhaém
Divulgação

Amizade faz bem ao coração e estas amigas sabem muito
bem disso. Sentadas: Myriam, Noemi, Adriana, Silvia e

Rosângela. De pé: Agostinha, Leda e Rosaura

Unidas pela arte de educar, a atriz e psicóloga Cláudia
Alonso e a sempre deputada e professora Telma de Souza.

Luiz Vinagre

Vilma Aparecida
Barbeiro, jornalista,

radialista, psicóloga,
gerontóloga e logo,

logo, enfermeira,
mas antes de tudo,

amiga, irmã.

No idealismo da estudante de Jornalismo Yonny
Furukawa, as expectativas de uma geração

Seriedade, sobriedade e
sapiência de uma grande

mulher que representa uma
geração de mulheres a
frente de seu tempo, a
queridíssima Lucilina

Maria Luiza.

Divulgação

Porque todos os dias, todos os meses são delas, independentemente de 8 de Março

Maria de Lourdes dos Santos ladeada pela advogada
Mônica Cristina Pedro dos Santos e a médica Márcia

Andrea Pedro Terras. Mãe e filhas em momento sempre
especial, ou seja, todos os dias.

...Neste sábado (28),
a partir das 21h,
acontece o Jantar

dançante promovido
pelo Lar das Moças
Cegas para marcar
a reinauguração do
salão de festa  da
entidade, na Rua

Carvalho de
Mendonça, 229.

Divulgação

Luiz Vinagre
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Há uma crise ética e moral
Há uma crise moral e ética no Brasil. As pessoas

perderam de vez a vergonha, e quando furtam dez reais,
é porque não puderam roubar dez milhões. E essa crise
não está circunscrita aos governantes, aos políticos,
membros do judiciário e afins. Está enraizada no seio da
sociedade, através do crime organizado, de comercian-
tes que exploram os consumidores, que não respeitam
códigos, leis e demais legislações que tentam nos pro-
teger desses ataques.

Quando explodiu o escândalo do mensalão, o go-
verno tratou de editar um pacotão de combate à corrup-
ção como se isso resolvesse alguma coisa. Afinal de
contas expoentes do governo estavam envolvidos até
o pescoço nessa maracutaia. Hoje, quando o assunto
em pauta é o petróleo, vem o governo com outro paco-
taço, idêntico ao do mensalão, para tentar nos ludibriar,
tapar o sol com a peneira, acreditando que somos um
povo sem memória.

Quando um governo aparelha o Estado, desde o exe-
cutivo, passando pelo legislativo e chegando ao judici-
ário, está mais que claro que esse governo não tem com-
promissos com a democracia, a ética, a moral e para com
o povo que o elegeu. Está movido por princípios pouco
edificantes, totalmente divorciados da vontade popu-
lar, que vem se manifestando nas ruas do país contra
essa libertinagem.

A América Latina está desprovida de lideranças po-
líticas que pretendam representar suas sociedades, aci-
ma dos seus interesses de perpetuação no poder. É só
olhar para a Venezuela, Bolívia, Equador e outros países
do hemisfério. E querem se perpetuar, a exemplo das
ditaduras dos países africanos a quem o nosso governo
tanto adora ajudar, para se locupletarem, amealhar for-
tunas que são depositadas em bancos dos paraísos fis-
cais, como se fossem imortais.

O Brasil, da forma como caminha, corre o risco de
uma ruptura social, que todos nós sabemos como co-
meça mas nunca como e quando termina. Já tivemos
episódios neste País, que nos trouxeram muitas lágri-
mas e sangue, mas ao que parece as pessoas não apren-
dem com a história, tem memória fraca, só sabem se quei-
xar e nunca adotam uma postura de mudança. Pois essa
mudança começa em nossos lares, com a educação de
nossos filhos, com a escolha correta de nossos repre-
sentantes, e com uma postura moral e ética que possa
ser transmitida aos demais familiares e amigos.

Temos a necessidade de uma reforma política pro-
funda, adaptar nosso sistema aos mais modernos do
mundo, de forma que a cada dois anos, possamos refe-
rendar ou não, aqueles que elegemos para nos repre-
sentar. Um referendo desses, hoje, tenho absoluta cer-
teza de que os atuais governantes, seriam apeados do
poder, e teríamos um novo ciclo eleitoral. Mas para isso
o povo tem que deixar de lado as novelas, o BBB e
outras babaquices que os meios de comunicação, tam-
bém dominados pela grana governamental, despejam
diariamente em nossos lares.

* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

Carlos Pinto

Ataxa de crescimento
econômico do País
continua caindo verti-

ginosamente com redução da
produção, de trabalho, de salá-
rios, especialmente de esperan-
ça. A crise econômica que já se
instalou no País mostra reflexos
em todos os setores da econo-
mia, com restrição de crédito,
juros altos e desemprego.

Em Santos, o mercado imo-
biliário é um dos principais in-
dicadores de que a crise é uma
grande ameaça à tão propalada
qualidade de vida, diante do
desestímulo às compras devi-
do a incerteza, especialmente
medo dos próximos passos do
governo, pois não se vislumbra
crescimento, exceto com rela-
ção à corrupção, à bandidagem
que assolam o Brasil.

O administrador de empre-
sas Cesar Abdul-hak An-
telo e o corretor de imóveis
Mantovani Calejon, fazem
uma análise do atual mo-
mento do mercado imobili-
ário na cidade, onde cres-
ce assustadoramente o nú-
mero de imóveis, especial-
mente novos, fechados.

Mercado parado – Categórico, Ce-
sar Antelo, administrador de empresas,
diretor da Hama Imóveis afirma que o
mercado imobiliário em Santos está pa-
rado e isso se deve a três fatores: endi-
vidamento da classe média; aumento
das taxas de juros para financiamentos
e a falta de geração de emprego.

“A crise em Santos é reflexo da cri-
se brasileira. O crescimento no País está
restrito à criminalidade do colarinho
branco, lavagem de dinheiro e corrup-
ção. Com esse quadro o que se pode
esperar? Apenas a estagnação. A clas-
se média está com a corda no pescoço
e fora do alvo das grandes construto-
ras que embora mantenham  imóveis
fechados, continuam erguendo torres.
Aí vem a pergunta: por que se constrói
tantos edifícios de alto  padrão se o
poder aquisitivo da população não é
suficiente para a compra? Ou será que
esses imóveis são vendidos e os com-
pradores por razões que  desconhece-
mos preferem mantê-los fechados?”

Cesar usa a expressão “o mundo
de Bob está caindo” para identificar o
momento econômico do País que in-
fluência o mercado imobiliário.

“Registramos nos últimos anos um

Mercado imobiliário parado é
reflexo da crise econômica

Fotos: Espaço Aberto e Luiz Vinagre

Especialistas afirmam que o mercado imobiliário
está parado e o medo do futuro é muito grande

crescimento muito significativo com a
facilitação do crédito, mas a realidade
política que veio à tona com desman-
dos de toda ordem jogou por terra a
perspectiva de um desenvolvimento a
partir de empreendimentos que não se
consolidaram e da geração de empre-
gos que não aconteceu. Com isso a
construção civil entrou em declínio, o
apoio dos bancos cessou. Hoje, quem
investe na construção civil são empre-
sários com capital ou com apoio sufi-
cientes para manter 40% ou mais do
empreendimento fechado, ou quem fi-
nancia direto com o comprador tendo
o próprio imóvel como garantia, ou
seja, se o comprador não pagar, pega
o apartamento ou casa de volta”.

Desequilíbrio social -  Para o cor-
retor de imóveis que se  aposentou
após 55 anos de trabalho no setor,
Mantovani Calejon, o mercado imobi-
liário em Santos e no País, vive o dese-
quilíbrio social. Os imóveis existem, os
interessados também, mas os primei-
ros estão com preços fora da realidade
e o segundo não tem dinheiro e se tem,
o medo do futuro desconhecido, mas
com perspectivas pouco alentadoras,
faz com que fique na encolha. Neste

momento de incerteza nin-
guém compra ninguém vende.
As prateleiras estão cheias
mas hoje, o trabalhador está
voltando aos tempos de con-
tenção por imposição do de-
sacerto do governo: traba-
lhando durante o dia para ga-
nhar o jantar e guardar um
pouco para o almoço de ama-
nhã”.

Mantovani diz que a prova
de que o mercado imobiliário na
Cidade estagnou, são as pági-
nas de classificados dos jornais.
“As corretoras não estão anun-
ciando,  e investem na tentati-
va de venda virtual. O corretor
está apreensivo e não raro en-
contro profissionais distribuin-
do folhetos de mega-empreen-
dimentos para os quais não tem
comprador. Aqui, uma observa-
ção: Santos  recebeu em passa-

do recente, uma enxurrada
de informações sobre cres-
cimento com a Petrobras
(pré-sal) e outras empre-
sas. Mais um engodo. Com
isso se multiplicaram os ter-
raços gourmet  que ainda
estão vazios. Os compra-
dores sumiram, porque não

foram construídos imóveis de um e de
dois quartos, a grande procura. Santos
agora só têm imóveis de 3 e 4 quartos,
quando as famílias estão cada vez mais
diminutas. Diante dessa realidade  as pes-
soas estão sendo empurradas para São
Vicente e Praia Grande, onde o preço dos
imóveis é no mínimo, 20% menor que o
praticado em Santos”.

O corretor, ex-vereador santista, ex-
plica que atualmente em Santos existe
um dúzia de construtoras ‘fazendo’ alto
padrão, mas isso vai durar apenas por
mais quatro anos e aí  sobrarão  duas ou
três dessas empresas, contradizendo os
inúmeros consultores que  vindos da
capital aqui se instalaram para apregoar
uma realidade inexistente. “Esses gran-
des consultores foram os primeiros a re-
tornarem de onde vieram quando o en-
godo começou a ser desmistificado, por-
que hoje, o que se vende, se aluga, se
negocia na cidade é boteco, no mínimo
cinco por semana. A coisa é séria, se
vende muita bebida alcóolica e isso nada
mais é que o desequilíbrio social  pre-
sente em todos os setores. Independen-
temente da postura do Governo Federal
o mercado imobiliário só vai reagir se a
sociedade reagir”.

Cesar Antelo Mantovani Calejon


