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A celebração pela vida eterna
Na próxima terça-feira, 2 de novembro,

Dia de Finados não é um feriado como ou-
tro qualquer. É a oportunidade de demons-
trar apreço pelos que se foram, orando, can-
tando ou simplesmente em silêncio, numa
celebração pela vida eterna, porque aque-
les que amamos não morrem em nossos
corações.

Nesta data, às 8h, em Santos, o Bispo
Diocesano Dom Tarcísio Scaramussa (foto),
celebrará Missa no Cemitério do Paquetá,
que terá missas celebradas também às 10h
e às 15h. Os demais cemitérios da região
também terão celebrações.

Na Memorial Necrópole Ecumênica,
(bairro Marapé) que espera receber cerca

de 10 mil pessoas, a programação começa
às 8h30 com celebrações do Padre Arcídio,
depois  Frei Rozântimo, às 17h, Padre Chi-
quinho e às 19h, padre Claudio Sherer . Tam-
bém durante a manhã e tarde, das 9h às 12h
e das 14 às 18h, os visitantes poderão rea-
lizar, gratuitamente, medição das taxas de
glicemia (diabetes) e pressão artérial.

Divulgação/Diocese
Finados

Aliado

Prefeitura de Santos inaugura em novembro
Programa de Apoio ao Superendividado

O Programa, primeiro do Estado fora da Capital, funciona-
rá ao lado do Poupatempo para orientar as pessoas à renego-
ciação de dívidas com os seus credores. Página 4

Rogério Bomfim/PMS

Ponte Pensil
É grande a expectativa para a anunciada reabertura nesta sexta-feira

(30), às10h, da Ponte Pensil, o mais conhecido cartão postal de São
Vicente. Página 3 Divulgação/Arquivo

Servidores
Nem todo funcionário público

tem o que comemorar
Em São Vicente a categoria

está em estado de  greve
       Última Página

Em
Novembro

28 anos
de

Flores no bulevar
Para deixar mais agradável o visual do bulevar da Rua XV de

Novembro entre as ruas Frei Gaspar e do Comércio, no Centro
Histórico de Santos, a Prefeitura instalou na última quarta-feira
(28), floreiras nos oito postes de época existentes no local.

Os serviços no local que incluiu pintura, manutenção de calça-
das e de iluminação, fazem parte do programa de manutenção
urbana, “Revitaliza Santos”.
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No rebaixamento da SEPPIR,
chororô pela perda da ‘boquinha’

EDITORIAL Mural

Não engoliu - Até agora, o presi-
dente nacional do PSDB, sena-
dor Aécio Neves, não engoliu o
silêncio do governo brasileiro
diante da decisão da Venezuela
de vetar o ex-presidente do TSE,
Nelson Jobim, na missão da
Unasul (União das Nações Sul-
americanas).
Monitoramento - A Operação Ve-
rão na Baixada Santista contará
com o Detecta, sistema de moni-
toramento de crimes no Estado,
integrado à rede de videomoni-
toramento dos municípios da re-
gião. O anúncio foi feito pelo
secretário de Segurança Pública
do Estado, Alexandre de Mora-
es, durante encontro com prefei-
tos da região. O objetivo é redu-
zir os índices de criminalidade
durante a temporada, quando a
população aumenta significati-
vamente na região.
Denúncia - O vereador santista
Evaldo Stanislau, da Rede, acio-
nou o Ministério Público para
investigar o abandono de ambu-
lâncias da Prefeitura de Santos e
contrato de locação de veículos
particulares. O vereador encon-
trou nove ambulâncias do
SAMU em estado de abandono
na garagem do município.
 Socorro - Médicos socorristas
de Guarujá pedem apoio aos ve-
readores para que sejam restau-
rados benefícios trabalhistas
anulados e bonificações suspen-
sas por força de uma liminar do
Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. Eles lembram que já
são penalizados com a defasa-
gem salarial que ocorre em rela-
ção às demais cidades da Baixa-
da Santista.
Não fiz isso – O funcionalis-
mo municipal de Guarujá acre-

dita que a suspensão de bene-
fícios trabalhistas previstos
pela Lei 135/12, deve-se a de-
núncia feita pelo vereador Val
Advogado (PSB) que se de-
fende: “Não fiz isso. Nunca
tive a intenção de prejudicar o
funcionalismo”.
Imbróglio – Val Advogado es-
clarece que foi autor de uma das
representações que embasaram
a ação proposta pela Procurado-
ria Geral do Estado. E que em
nenhum momento teve a inten-
ção de prejudicar o funcionalis-
mo. “A minha representação era
específica e tinha o intuito de
apenas cessar as indicações po-
líticas e privilegiar o preenchi-
mento de cargos de Diretor de
Escola, coordenação e supervi-
são, através de concurso públi-
co interno”.
Abandono – Em Cubatão, o vere-
ador Fabio Alves Moura
(PMDB), voltou indignado da
visita que fez aos Conjuntos Imi-
grantes I e II. Ele constatou que
a quadra de esportes, um dos
raros equipamentos de lazer dos
moradores está abandonada, e
pede providências urgentes à
prefeita Marcia Rosa (PT).
Sem palavras – Foi assim que fi-
cou uma funcionária da Prefeitu-
ra de São Vicente quando soube
que em comemoração ao Dia do
Servidor Público, a Secretaria de
Esportes do Município oferece
passeio grátis de teleférico (Praia
do Itararé), nesta sexta-feira (30),
aos 6.426 servidores, que boa
parte encontra-se em estado de
greve (leia na última página).
“Não tenho palavras, só se for
para xingar. Eu quero meu paga-
mento em dia e não olhar a cida-
de do alto”.

Os movimentos negros do PT
e do PC do B, que se autointitulam
defensores da raça negra e da
igualdade racial, estão à beira de
um ataque de nervos. Isso porque,
a SEPPIR, Secretaria de Políticas
de Promoção da Igualdade Raci-
al (só na sigla) foi rebaixada de
status.

As duas correntes políticas,
enxertos dos seus respectivos par-
tidos, travam uma declarada e fe-
roz disputa por cargos públicos e
verbas para projetos de ações afir-
mativas, que nunca a negritude
toma conhecimento.

Foi com essa motivação que se
lançaram contra a decisão da pre-
sidente Dilma em fundir a SEPPIR
com outras secretarias, ditas de
movimentos sociais, com as mes-
mas e reconhecidas inutilidades.

Por que os movimentos negros
dos partidos de esquerda estão
estarrecidos?  

Acontece que a SEPPIR é um
sustentáculo do governo do PT e
do movimento negro do PT junto
à negritude, pois participa atenta-
mente do nefasto jogo do faz de
contas. A SEPPIR faz de conta que
tem proposta e projeto para a
igualdade racial; o governo do PT
faz de conta que financia essas
propostas e projetos.

Os movimentos negros dos
partidos de esquerda só não fa-
zem de conta na hora de embolsar
as verbas, que recebem da SEP-
PIR, com projetos para a Causa
Negra e Quilombola (que nunca
são beneficiadas em nada), fazen-
do de conta que se preocupam
muito com as mazelas e exclusões
lançadas contra seus iguais.

A perda de status de ministé-
rio da SEPPIR (que na verdade

No próximo ano, Santos receberá pela primeira vez, uma ses-
são itinerante da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
O evento será realizado no dia 13 de junho, em comemoração ao
aniversário de José Bonifácio, o Patriarca da Independência.

A iniciativa é do deputado Paulo Corrêa Junior (PEN), que
conseguiu juntamente com os 22 parlamentares que representam
as bancadas no Colégio de Líderes, aprovar a sessão itinerante
em Santos, na data em que a Cidade se transforma em sede do
Governo do Estado em homenagem a José Bonifácio, nascido em
13 de junho de 1763.

Ainda não está definido onde a Assembleia Legislativa se
instalará, provavelmente no Castelinho da Vila Nova, sede da
Câmara Municipal, mas as entidades de classe podem começar a
pensar na lista de reivindicações e a população se organizar para
acompanhar de perto a atuação dos parlamentares.

“Quem subestima o inimigo
perde a guerra”

nunca o foi) que foi rebaixada no
programa de reestruturação de
ministérios na qual seriam fundi-
das, também, as Secretaria Espe-
cial de Políticas para Mulheres
(SPM), a Secretaria Nacional de
Juventude (SNJ) e Secretaria de
Direitos Humanos (SDH), todas
incorporadas ao novo Ministério
dos Direitos Humanos (MDH)
criou uma grande frustração junto
aos ditos movimentos negros da
esquerda.

Esquerda da qual fazem parte:
família Sarney; família Jader Barba-
lho; família Renan Calheiros; Joa-
quim Levy; Eduardo Cunha; Silas
Malafaia; Crivella e outros racistas
e homofóbicos declarados.

Isso por quê?
É...  pelo que parece, acabou a

boquinha.

O Brasil está parado, os brasileiros estão
sem rumo. Essa é a sensação ao analisarmos
o momento atual quando todos desconfiam de
todos, quando postos de trabalho estão fechan-
do, quando os preços, impostos e juros estão
subindo, quando a pobreza se aproxima da an-
tiga classe média e quando a clas-
se rica desta se aproxima.

Pior, quando a autoridade máxi-
ma do País, a presidente da Repú-
blica, Dilma Rousseff (PT), está acuada, sem
ação, sem noção e sem, pelo menos tempora-
riamente, a proteção do amigo, mentor, aque-
le que ainda se acha presidente, Luiz Inácio
Lula da Silva, que por intermédio do filho in-

vestigado pela Polícia Federal, finalmente co-
meça a sentir o peso da lei, que ainda, tenta
acontecer no País.

Vivemos a pior crise de credibilidade, mo-
ralidade e econômica da história. As poucas
coisas que crescem além dos preços, impos-

tos e juros são corrupção, criminali-
dade, escândalos envolvendo a clas-
se política de pequeno, médio e alto
escalão numa escalada que beira à

obscenidade. A presidente Dilma, bem que
poderia, num rasgo de  benevolência para con-
sigo mesma, tomar uma atitude, antes que
outros incompetentes, ou o povo o façam. O
que não pode é o Brasil parar.

O País não
pode parar

Maria Lucia Victor Barbosa (socióloga)
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Guarujá

A Ponte Pensil
será reaberta ao públi-
co, nesta sexta-feira
(30), às 10h. O anún-
cio feito pelo secre-
tário de Logística e
Transportes do Esta-
do, Diogo Nogueira,
gera muita expectati-
va, pois a reabertura
da ponte já foi anun-
ciada e adiada por
seis vezes. Ainda não foi confir-
mada a presença do governador
Geraldo Alckmin (PSDB) ao even-
to, mas como ele tem estado mui-
to presente na região, é possível
que venha prestigiar esse mo-
mento tão aguardado pela popu-
lação vicentina, especialmente a
que depende da reabertura da
ponte para encurtar o longo ca-
minho que se criou com seu fe-
chamento, entre casa e trabalho.

Fechada em 2013 para ampla
reforma, a Ponte Pensil, deveria ter
sido reaberta no ano seguinte
(2014) no ensejo das comemora-
ções pelo centenário da obra cons-
truída em dois anos (1912/1914),

“Depois do desserviço e
da falta de planejamento, a
Prefeitura abandonou com-
pletamente a rua que em dias
de chuva se transforma em
lamaçal e em dias de sol quen-
te e estiagem, em fonte de
poeira”, reclamam os mora-
dores da Rua Luís Laurindo
Santana, no bairro Santa
Rosa, em Guarujá.

Rua pequena (duas qua-
dras) que em passado recen-
te era, segundo os morado-
res, local ideal para morar, a
cerca de dois anos, ações que
consideravam impensadas
por parte da Prefeitura que para a rea-
lização de obra na Av. Ademar de Bar-
ros, desviou o transito pesado (ôni-
bus e caminhões) para a via, virou tor-
tura. Hoje com os blocos sextavados
(piso) desnivelados, uma considerável
quantidade deles retirada, calçadas
quebradas e muita lama, a Rua Luís
Laurindo Santana é a ‘cara do abando-
no’ por parte da administração Maria
Antonieta de Brito (PSDB).

Rosângela e Doris Vila Nova resi-
dem nessa rua há 46 anos e dizem que

São Vicente

Fim da novela “Ponte Pensil”

por Saturnino de Brito, com obje-
tivo de sustentar tubulações por
onde passariam os esgotos de
Santos e São Vicente para Praia
Grande. Desde então, outras cin-
co datas foram anunciadas e igual-
mente canceladas.

A ponte tornou-se um marco e
por quase um século, o mais im-
portante elo de ligação com o Li-
toral Sul e estado do Paraná. Com
a construção do Emissário Subma-
rino, em Santos, a ponte que des-
de sua inauguração servia também
à travessia de veículos e pedes-
tres, passou apenas à travessia. A
Concrejato/Concremat é a empre-
sa responsável pela obra.

Arquivo/Divulgação
Moradores reclamam abandono de rua

Jornalista Washington

Veículos pesados danificaram a pavimentação
da rua e calçadas no Santa Rosa

a Prefeitura ao invés de melhorar as
condições do local, só piorou.

“Quando minha família se mudou
para essa rua ela era de terra batida.
Muitos anos depois ela, uma das últi-
mas ruas do bairro a receber calçamen-
to, foi pavimentada com blocos sexta-
vados. O serviço foi perfeito, valori-
zou nossas casas. Há dois anos, para a
realização de obras na Av. Ademar de
Barros, a Prefeitura desviou o trânsito
pesado para essa rua e aí começou o
tormento. Sem estrutura para o tráfego

de ônibus e caminhões em
direção ao terminal e ao por-
to, logo a pavimentação co-
meçou a afundar. Um dia
apareceu uma máquina pe-
sada e em nome da Prefeitu-
ra retirou os blocos sextava-
dos soltos e sumiu deixando
a rua esburacada. Em conse-
quência, carros, motos e bi-
cicletas começaram desviar
dos inúmeros buracos, usan-
do parte das calçadas e o re-
sultado é esse: ruas esbura-
cadas e calçadas quebradas”
diz Rosângela num fôlego só,
acrescentando que devido a

trepidação provocada pelo trânsito,
algumas casas já apresentam rachadu-
ras.

Rosângela e Doris  afirmam que
Prefeitura e Câmara já foram procura-
das, sem retorno. Na semana passada
no Diário oficial de Guarujá foi publi-
cada uma relação de ruas que serão
pavimentadas e repavimentadas, mas
a Rua Luís Laurindo Santana não está
na lista “Parece que local virou rua
fantasma para a Prefeitura”, conclui
Rosângela.
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Encerram-se nesta sexta-feira (30),
as inscrições para o tradicional Curso
de Classificação e Degustação de Café
da Associação Comercial de Santos
(ACS), cujas aulas serão realizadas de
3 a 26 novembro, de segunda a sexta-
feira, das 8h às 10h. 

Considerado o melhor da modali-
dade no Brasil, o curso é reconhecido
também nos principais países consu-
midores. Cerca de 40% dos classifica-
dores certificados pela ACS são es-
trangeiros. A programação inclui: visi-
tas a uma fazenda, a um armazém e ao

Estágio na Prefeitura
Estudantes têm prazo até 26 de novembro para inscrição no processo

seletivo de estagiários para 2016 para a Prefeitura de São Vicente. Os inte-
ressados devem ter no mínimo 16 anos completos até a data de convocação
para entrega de documentos, devidamente matriculados e frequentando as
aulas. Inscrições no Departamento de Capacitação (Decap), na  Rua José
Bonifácio, 404 - 5° andar no Centro. O estagiário receberá bolsa-auxílio que
varia entre R$ 450 e R$ 600, com carga horária de 20 à 30 horas
semanais. Mais informações no edital completo: Processo Seletivo de Está-
gio – 2016: http://www.saovicente.sp.gov.br/concursos_processos/pdf/
EDITAL%20DO%20PROCESSO%20SELETIVO%202016.pdf

Após 21 dias de
greve, a quarta mai-
or da história da ca-
tegoria, os bancári-
os voltaram a traba-
lhar na última terça-
feira (27), após
aprovarem a nova
proposta da Fede-
ração Nacional dos
Bancos (Fenaban)
de reajuste salarial
de 10% e 14% nos
vales alimentação e
refeição.

Os funcionários do Banco do Bra-
sil e da Caixa Econômica Federal rejei-
taram as propostas da Fenaban, mas,
aprovaram a volta ao trabalho na mes-
ma data que os funcionários de ban-
cos privados.

Para Ricardo Saraiva Big, presi-
dente do Sindicato dos Bancários de
Santos e Região, a pressão exercida
pelo governo e por bancos privados
para redução de salário foi muito for-
te, mas os bancários se mantiveram
firmes e conseguiram demover a Fe-
naban dos 5,5% de reajuste propos-
tos inicialmente até chegar aos 10%,
na última rodada de negociação.

Entre as propostas aprovadas,
estão:

- Reajuste: 10%.
- Piso de escriturário após 90 dias: R$
1.976,10
- Piso de caixa após 90 dias: R$

Classificação e Degustação de Café
terminal de embarque no porto, além
de aulas de classificação e degustação
e o acompanhamento do processo do
grão (da produção a estufagem), as-
pectos econômicos, legislação, tecno-
logia até prova da bebida.

As matrículas custam: R$ 880,00
para alunos que comprovem vínculo
empregatício com empresas associadas
à Associação Comercial de Santos; e
R$ 1.650,00 para não associados, na
Associação (Rua XV de Novembro,
137 - 3.º andar). Mais informações pelo
telefone (13) 3212-8200 - ramal 220.

Bancários estiveram em
greve por 21 dias

2.669,45 (que inclui R$ 470,75 de gra-
tificação de caixa e R$ 222,60 de ou-
tras verbas de caixa).
- PLR regra básica: 90% do salário
mais valor fixo de R$ 2.021,79, limi-
tado a R$10.845,92.
- PLR parcela adicional: 2,2% do lu-
cro líquido distribuídos linearmente,
limitado a R$ 4.043,58.
- Auxílio-refeição: de R$ 26 para R$
29,64 por dia.
- Cesta-alimentação: de R$ 431,16
para R$ 491,52
- 13ª cesta-alimentação: de R$431,16
para R$ 491,
- Auxílio-creche/babá: de R$ 358,82
para R$ 394,70 (para filhos até 71
meses). E de R$ 306,96 para R$
337,66 (para filhos até 83 meses).
- Dias parados: compensação de uma
hora diária até 15 de dezembro, a par-
tir da assinatura do acordo.

Apartir da segunda quinze-
na de novembro, o Procon
Santos inaugura o Progra-

ma de Apoio ao Superendividado
(PAS), o primeiro em todo o Esta-
do que vai funcionar fora da
Capital. O setor de conciliação que
funcionará em imóvel na Rua Ama-
dor Bueno, em fase final de refor-
ma, ao lado do Poupatempo, tem
como objetivo auxiliar os consu-
midores superendividados,
orientando e promovendo a rene-
gociação de dívidas com os seus
credores.

O PAS será um trabalho con-
junto com o Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania
(CEJUSC) vinculado ao Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo,
para auxiliar aqueles que por ra-
zões diversas deixaram de cumprir
compromissos financeiros, como
empréstimos, financiamentos, con-
tratos de crédito ao consumo, pres-
tação de serviços, aquisição de produ-
tos, independente do total das dívi-
das.

O programa atende consumidores,
inclusive, tratando do problema finan-
ceiro por meio de análise da situação
econômica, curso de orientação finan-
ceira, planilhamento de receita/despe-
sas, renegociação de dívidas e, se ne-
cessário, audiência de conciliação de
dívidas com os credores. Há possibi-
lidade, dependendo do caso de queda
(redução) do total devido, pois são
eliminados todos os valores extras de
multas e taxas indevidas.

SINDICAL

Vem aí o Programa de Apoio
ao Superendividado

Mas fiquem atentos os interessa-
dos, porque o PAS não atende as dívi-
das de multas, indenizações, taxas de
condomínio, aluguel, prestação da casa
própria, pensões alimentícias, impos-
tos (dívidas fiscais), parcelas do sis-
tema habitacional e outros. Nesses ca-
sos a atuação se limita a renegociação
de débitos provenientes de juros e
multas passíveis de renegociação.

Conciliação - O coordenador do
Procon-Santos, Rafael Quaresma, ex-
plicou que “o programa busca reunir
em uma audiência todos os credores
para negociar a redução do valor da

cobrança, e permitir que o consu-
midor comece imediatamente a qui-
tar sua dívida”.

Quem pode participar - Pa-
gar dívidas, negociar e renegociar
com credores, definitivamente não
é tarefa fácil, pois a pessoa supe-
rendividada, normalmente não tem
‘cabeça’ para pensar por onde co-
meçar, mesmo se dando conta de
que usou crédito além do limite.
Aí entra o Programa de Apoio ao
Superendividado.

E quem pode recorrer ao pro-
grama? Pessoa física, maior de ida-
de e capaz, com um mínimo de dis-
ponibilidade financeira, desde que
constatada a condição de superen-
dividado pelos especialistas do se-
tor.

E quem não vê a hora da inau-
guração do PAS em Santos, pode
começar a separar a documentação
necessária, porque a Prefeitura está
trabalhando a todo vapor para ini-

ciar o serviço.
Documentos necessários -  Com-

provantes da renda individual, com-
plementar (pensão, aluguel) e familiar
(auxílio dos familiares no pagamento
de despesas básicas); comprovantes
das despesas básicas: contas de luz,
água, gás, telefone, recibos de aluguel,
prestações, média dos gastos com ali-
mentação, transporte, saúde e educa-
ção; demonstrativos das dívidas: con-
tratos, extratos da conta corrente, car-
nês, últimas cinco faturas de cartão de
crédito e outros dependendo do tipo
de endividamento.

O PAS a ser inaugurado pela
Prefeitura de Santos funcionará ao

lado do Poupatempo

Divulgação Sindicato

Esta foi uma das mais longas greves da categoria
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Inscrições - Até 13 de no-
vembro, a Secretaria de Educa-
ção de São Vicente (Seduc) está
com inscrições abertas para alu-
nos de Pré-escola e Ensino Fun-
damental (incluindo Ensino de
Jovens e Adultos - EJA) que se
encontram fora da rede pública.

O cadastro para o ingresso
no ano letivo de 2016 deve ser
feito nas escolas da rede muni-
cipal, pelos pais ou responsáveis
legais (nos casos de menores de

SV - Ano Letivo 2016
idade) e pelo próprio estudante
(para os que têm mais de 18
anos). Os documentos necessá-
rios são certidão de nascimento
ou cédula de identidade do alu-
no, carteira de vacinação atuali-
zada (exceto para os ingressos
na educação de jovens e adul-
tos), RG dos pais e responsáveis,
histórico escolar (para os que já
passaram em algum momento
pela escola) e comprovante de
residência no Município.

As inscrições para o Vestibuli-
nho 2016/1º Semestre da ETEC
Mongaguá estão abertas até 10 de
novembro, às 15 h. O formulário e
o boleto com a taxa de inscrição
estão disponíveis no site da uni-
dade www.eteab.com.br . Os inte-
ressados devem acessar o site,
preencher o formulário e imprimir
o boleto com a taxa R$ 30,00, que
deve ser recolhida junto à rede
bancária ou a instituições conve-
niadas.

São 240 vagas para os cursos
técnicos e 70 para o Ensino Mé-
dio. Há vagas para cursos técni-
cos de Administração, Edifica-

ETEC de Mongaguá
ções, Enfermagem, Informática
(Programação), Manutenção e
Suporte em Informática e Turismo
Receptivo. Também há vagas re-
manescentes para os cursos de
Administração, Edificações e In-
formática. Nestes casos, os can-
didatos realizarão avaliação de
competências para ingressar.

A prova está prevista para o
dia 13 de dezembro, às 13h30. Ou-
tras informações podem ser obti-
das pelos telefones (13) 3448-3800
e (13) 3448-3837, ou pessoalmente
na secretaria da ETEC Adolpho
Berezin, na Avenida Monteiro Lo-
bato, 8.000, no bairro Jussara.

Estão abertas até 19 de novem-
bro, as inscrições para a 2ª. Legis-
latura da Câmara Jovem de Santos.
Podem se inscrever escolas do En-
sino Fundamental II ao Ensino Mé-
dio sediadas em Santos, pelo site
www.camarajovem.camarasantos.
sp.gov.br e clicar no ícone “Faça a
sua inscrição”. Serão eleitos os 21
jovens vereadores (e suplentes)
mais votados das escolas que ti-
verem a maior porcentagem de alu-
nos votantes, proporcionalmente
ao seu respectivo colégio eleito-
ral. São elegíveis, alunos do 8º
ano do Ensino Fundamental ao
2º ano do Ensino Médio.

O Projeto Câmara Jovem de
Santos tem como objetivo promo-
ver a integração da Câmara Muni-
cipal de Santos com estudantes do
ensino fundamental e médio, das
escolas municipais, estaduais e
particulares, permitindo ao aluno
participar da rotina da Câmara e
compreender o papel do Poder Le-
gislativo Municipal, contribuindo
para a formação de sua cidadania e
compreensão dos aspectos políticos
da sociedade. Não há custo para ins-
crição e a posse dos novos jovens
vereadores será no próximo ano.

Câmara Jovem de Santos,
inscrição para a 2ª Legislatura

Para a Câmara Jovem podem se candidatar alunos do
Ensino Fundamental e Médio

CMS/Divulgação

Trabalho infantil

“Poupe a criança de um futuro ruim, não dê esmola”

Com o slogan “Poupe a cri-
ança de um futuro ruim,
não dê esmola”, a Prefei-

tura de Santos deu início neste
mês de outubro, no qual se co-
memora o Dia da Criança, à cam-
panha contra o trabalho infantil.
No lançamento da campanha a
secretária de Assistência Social
de Santos, Rosana Russo, divul-
gou resultado de pesquisa inédi-
ta no País sobre o entendimento
da sociedade a respeito do traba-
lho infantil.

O resultado do levantamento
não causou surpresa, afinal o san-
tista como qualquer outro cidadão,
sabe que é errado dar esmolas e/
ou simplesmente dar uma moeda a
crianças nas ruas, estejam elas pra-
ticando malabares nos semáforos
ou mendigando, mas o fazem.
Mesmo assim, a pesquisa apre-

sentou dados importantes, como
o fato de que a sociedade tem difi-
culdade em reconhecer algumas
atividades como trabalho infantil,
como casos de malabares, servi-

ços domésticos e até da explora-
ção sexual.

A pesquisa evidencia as con-
tradições da população: 48,7%
pensam que a criança e o adoles-

cente devem trabalhar. Para 71,4%,
isso o torna “bom cidadão”, só que
para 38,8% o dinheiro é repassa-
do a um adulto que explora crian-
ça e adolescente e para 29,4% o
dinheiro vai ser gasto com drogas.

A campanha de combate ao tra-
balho infantil, que será realizada até
janeiro de 2016 pelas secretarias de
Assistência Social (Seas) e de Co-
municação e Resultados (Secor)
prevê a distribuição de 5 mil folde-
res, 500 cartazes, além de faixas,
anúncios em rádios e jornais, espa-
ços publicitários das calçadas e na
traseira dos ônibus municipais.
Dentro da programação, em dezem-
bro e janeiro, o grupo teatral Os
Panthanas – Núcleo de Pathifarias
Circenses fará rápidas interven-
ções nas ruas, mostrando os peri-
gos do trabalho infantil.

A iniciativa é financiada pelo

Conselho Municipal de Assistên-
cia Social (CMAS) e apoio da Co-
missão Municipal de Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil e
Proteção ao Adolescente Traba-
lhador (CMPETI).

O alerta da secretária Rosana
Russo, é para que a população não
compre produtos de crianças, que
não dê esmola e que não empregue
uma criança. “Ao ver essa situa-
ção, basta entrar em contato com o
Disque Urgência Social. A partir do
momento que é feita a denúncia,
os serviços públicos abordam a
criança, identificam e trabalham
com ela e sua família”. A secretária
não informou o tipo de trabalho
que sua Secretaria realiza com a cri-
ança e seus familiares para que a
prática não se repita.

O telefone do Disque Urgên-
cia Social é o 0800-17-77-66.

Arquivo/Divulgação

Matrículas nas próprias escolas.
Consulte: http://www.saovicente.sp.gov.br/serviço/index.asp

Crianças em semáforos, prática comum nas vias de grande movimento
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Espaço Astral

Silvia Helena

SIGNO DO MÊS: ESCORPIÃO

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

Na sexta-feira, 23 de outubro,
às 15h46 o sol começou a cami-
nhar no oitavo signo do zodía-
co, Escorpião. Alguns se assus-
tam com o signo, porque  repre-
senta uma fase de morte e trans-
formação que deverá ser inten-
samente vivenciada. O seu tema,
muitas vezes mal entendido, é a
mudança profunda e definitiva.
Esta mudança quase sempre te-
mida e evitada a todo o custo só

acontece após uma luta demorada
e por vezes dolorosa. 

Neste segundo signo do ele-
mento  Água, a vivência dos sen-
timentos é intensa, profunda e,
muitas vezes, inconsciente. A
Água Fixa de Escorpião é a que
mais se apega aos sentimentos,
procurando segurança, mas é tam-
bém a que tem maior capacidade
de transformá-los.

Numa primeira fase desse sig-
no, que se chama a SERPENTE,
estas capacidades podem ser usa-

das de forma defensiva e algo ma-
nipulador, tendo em vista a pre-
servação emocional. Quando se
atinge certa maturidade interior,
que é a fase ÁGUIA já voamos,
entendemos que é preciso buscar
a essência espiritual e voltarmos
aqui na terra para abastecer-nos.
Estas características tornam-se os
principais auxiliares da transforma-
ção. Quando o Escorpião compre-
ende que não tem de estar sempre
a defender-se, inicia a verdadeira
descoberta de si mesmo: um ser

em permanente mudança, a FENIX
representando a transformação to-
tal. Portanto um signo em cons-
tante mudança interna.

Os filhos de Plutão, seu regen-
te  são, em sua maioria, os seres
mais subjetivos e misteriosos do
zodíaco, carregam em si, uma imen-
sa carga emocional e possuem uma
necessidade quase visceral de re-

23 de  outubro – 22 de novembro

lacionamentos, que devem sem-
pre ser profundos e significati-
vos. Não se entregam com facili-
dade, mas quando isso aconte-
ce, costumam ser de uma lealda-
de e fidelidade sem igual. No
entanto, são seres noturnos e as
horas que antecedem o amanhe-
cer são os momentos que eles
carregam maior energia vital em
seus corpos. Por isso sua luta é
interna secreta e às vezes incons-
ciente - o guerreiro é aqui leva-
do a confrontar e a transformar
os seus demônios interiores.

‘O Homem que Voava com os
Peixes’ uma realização da Noise
Coletivo (grupo independente de
produção audiovisual), de São Vi-
cente, foi selecionado para repre-
sentar a Baixada Santista no Mapa
Cultural Paulista. O curta-metragem

Neste sábado (31), das 15h às
22h, no Instituto Histórico e Geo-
gráfico de São Vicente (IHGSV), di-
versas atividades acontecem para
celebrar a cultura cigana. Roberto
Petrovich, líder da Banda Petrovi-
ch Show, apresentará a “Festa Ci-

Noite Cigana no IHGSV

gana” que através da música, dan-
ça, leitura de cartas e de mãos, arte-
sanato, comidas e costumes típi-
cos tem por objetivo difundir, po-
pularizar e valorizar essa cultura. In-
gressos: R$ 15,00. O IHGSV fica na
Rua Frei Gaspar, 280, no Centro.

Documentário
Divulgação

narra a história do vicentino Már-
cio Barreto em seu emaranhado
cotidiano artístico, de saraus a pes-
quisas sobre a arte caiçara. A pro-
dução independente tem direção e
roteiro de Rachel Munhoz, que di-
vide a produção com Gael Mota.

Competindo com dançarinos
de diversos estados, Fernando
Curcio (foto), professor de Hip
Hop participará do ‘Duelo de Es-
tilos – Breaking Uruguai’ com-
petição de dança que acontece
nos dias 27, 28 e 29 de novem-

Dança

Bailarino de Itanhaém no ‘Breaking Uruguai’
bro, em Montevidéu, no Uru-
guai. A competição reunirá bai-
larinos de vários países. Fernan-
do é professor do grupo de Dan-
ça da Melhor Idade do Fundo
Social de Solidariedade de Ita-

nhaém, que se reune as terças e
quintas no Centro Municipal
Tecnológico de Educação, Cul-
tura e Esportes (CMTECE), na
Avenida Condessa de Vimieiros,
1.131, Centro.

Divulgação/PMI

De 10 a 15 de novembro, será
realizada a quarta edição do “Cul-
turalMente Santista – Diálogos
Culturais”, fórum itinerante que
discute a cultura de Santos. O
evento que integra o calendário
oficial da Cidade contará com a
participação de mais de 70 artistas
e agentes culturais envolvidos di-
reta e indiretamente na produção
cultural.

O CulturalMente Santista 2015
realizado pelo CineZen Cultural e
coordenado pelo jornalista André
Azenha, realiza atividades no Sho-
pping Pátio Iporanga (Av. Ana
Costa, 465, Gonzaga), Cine Roxy 4

‘CulturalMente Santista’ debate
a cultura na Cidade

- Pátio Iporanga, Torto MPBar (Av.
Siqueira Campos, 800, Boqueirão),
Sesc (Rua Conselheiro Ribas, 136,
Aparecida), Teatro Guarany (Pra-
ça dos Andradas, 100, Centro),

Instituto Arte no
Dique (Rua Briga-
deiro Faria Lima,
1349, Rádio Clu-
be), Gibiteca Muni-
cipal Marcel Rodri-
gues Paes (Posto
5, na orla do Bo-
queirão) e Concha
Acústica. 

Todas as ativi-
dades são gratui-

tas, exceto a realizada no Torno
MPBar, no dia 10, às 23h30, que tem
entrada a R$ 10,00. A programação
completa está disponível no site
www.culturalmentesantista.com.br.

Divulgação/Camila Genaro

Contação de história, uma das atrações

FestaFesta
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Turismo

Parque Voturuá cobra ingresso a partir de novembro
 A partir de 1º de novembro, o

Parque Ecológico Voturuá em São
Vicente, também conhecido como
Horto Municipal, passa a cobrar
ingresso de R$ 2,00 e meia-entra-
da (R$ 1,00), exceto aos sábados,
domingos e feriados, para  crian-
ças de 5 a 11 anos e grupos de
alunos do ensino fundamental,

médio, técnico ou superior, com
apresentação do comprovante de
matrícula ou carteira de estudan-
te. Não pagarão ingresso crianças
com até 5 anos de idade, pessoas
acima de 60 anos e com deficiên-
cia; grupos de alunos, professo-
res e monitores de escolas. Os re-
cursos serão destinados ao Fun-

do Especial de Apoio e Investi-
mento para o Turismo (FATUR) e
aplicados, com prioridade, em pro-
jetos de manutenção do parque.

Localizado em uma área preser-
vada de Mata Atlântica com 825 mil
metros quadrados, o parque tem
mais de 150 animais, entre aves,
répteis e mamíferos, sendo que os
leões, onças, o hipopótamo Ramon
e a arara Canindé Chinha, são os
os mais procurados pelos visitan-
tes. O espaço ainda conta com um

pesque-pague, academia ao ar li-
vre, trilhas, playground e infraes-
trutura para lazer.

Dentro do parque está a Casa
da Cultura Afro-Brasileira, com
acervo que conta a história da es-
cravidão no Brasil, da colonização
até a Lei Áurea. O local recebe ati-
vidades relacionadas à promoção
da igualdade racial.

O Parque que funciona de terça
a domingo, das 9h às 17h, fica na
Av. Anita Costa, s/nº - Vila Voturuá.

Adriana Soeiro sorrindo para
a idade nova recem

conquistada e comemorada
com familiares e amigos.

Divulgação/PMSV

Alan Lopes

A atriz e psicóloga Cláudia Alonso, sondada por diferentes
partidos para ingressar na política partidária e fazer a diferença.

Ela ainda não se definiu.

Luiz Vinagre

A dinâmica Regina Elsa Araújo,
Coordenadora Regional da
Baixada Santista da Defesa
Civil do Estado de São Paulo,
feliz com a performance de

estudantes da região na
Olimpíada do Conhecimento

em Desastres Naturais
realizada em Praia Grande.

A advogada Danielle Maximovitz Bordinhon, em recente palestra
na Beneficência Portuguesa sobre direitos das pessoas com câncer.

• • • Em Santos, o Projeto Jam
no Dique, recebe nesta sex-
ta-feira (30), às 16h, a banda 
Quizumba Latina, formada
por Ugo Castro Alves, Theo
Cancello, Rodrigo Vilela, Rich
Nichols, Edison Kbeça e Lu-
ciano Rocha. Esta apresen-
tação tem a participação es-
pecial da cantora Lua Mari-
na. Com entrada franca, o
projeto é desenvolvido pelo
Instituto Arte no Dique (Rua
Brigadeiro Faria Lima, 1349,
Rádio Clube).

• • • Da amiga Conceição Ca-
margo, o lembrete: em 21 de no-
vembro, o tradicional e concor-
ridíssimo Jantar Anual da APAE
de Praia Grande, a partir das
20h, no Palácio das Artes, com
renda revertida para a institui-
ção. Informações e convites
pelo telefone 3472 5257.

• • • E neste sábado (31), às 18h45, enlace de Roberta Alcedo e André
dos Anjos que sobem ao altar da Catedral de Santos para o ‘sim’ que
dará início a nova etapa de suas vidas.
• • • César Antelo agitando para a realização do1º EPIN – Encontro dos
Presidentes Inovadores, no Grill do Tenis Clube de Santos. Na ocasião será
entregue a medalha “Abdul Harris” representando a alegria e o compa-
nheirismo dos integrantes da CPI – Confraria dos Presidentes Inovadores
do Rotary.
• • •  Artesões de Itanhaém que fazem parte da Superintendência do
Trabalho Artesanal nas Comunidades (Sutaco) participarão da feira de
artesanato “Artes Associadas”, programada para 8 de novembro a par-
tir das 10h, em salão de eventos na Av. Peruíbe, 234, Praia do Sonho.

Rogério Bomfim/PMS

Arquivo particular
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Corte no Sistema “S”  é
punição para quem produz

A decisão do Governo Federal em transferir para
a Previdência Social, um total de 30% das quantias
repassadas pelas empresas brasileiras para o Sistema
S, (SESI-SENAI-SESC-SENAC), resulta em um tre-
mendo golpe nas instituições atingidas. Se concreti-
zada essa heresia, resultará em uma verdadeira heca-
tombe no trabalho social, esportivo, cultural e educa-
cional que tais entidades produzem anualmente.

O resultado dessa política governamental, que
tenta a todo custo solucionar os rombos na econo-
mia nacional, será catastrófico. Haverá demissão
de profissionais que atuam nessas entidades, pro-
gramas por elas desenvolvidos serão devidamente
castrados, e quem perde com isso é a sociedade
brasileira. O governo não faz a sua parte e, ainda
por cima, pune de maneira desastrada, aqueles que
cumprem as lacunas deixadas por ele.

Como ainda não foi devidamente formalizada,
esta medida traz em seu bojo uma tremenda des-
consideração por tudo que as entidades do Sistema
S produzem em suas áreas de atuação. É um des-
serviço para com a cidadania deste país, como a
evidenciar que esse trabalho, se paralisado, não tem
a menor importância.

O pior em toda esta estória, é que os recursos
que o governo quer capar, não lhe pertence, pois
não podem fazer parte do orçamento da união. Para
juristas consultados pelas entidades em vias de se-
rem atingidas, o Sistema S tem garantias constituci-
onais, e se o Governo Federal insistir nessa tese,
poderá enfrentar ações na justiça com a certeza de
que será derrotado em todas as instâncias.

A ação governamental de cima para baixo, é tí-
pica de regimes ditatoriais, pois não serão apenas
os empresários os atingidos por essa medida dra-
coniana, mas sim, em grande escala, os usuários
do Sistema S, que só no Estado de São Paulo são
aproximadamente três milhões. Não houve por parte
do Governo nenhuma negociação com os Presi-
dentes das Confederações e Federações empresa-
riais, que respondem pelo Sistema S.

Caso essa medida venha a ser concretizada, o
que será mais um erro governamental, ficaremos
privados de novos teatros, casas de cultura, esco-
las profissionalizantes, projetos sócios-culturais e
esportivos- que tanto o SESI como o SESC, SE-
NAI e SENAC constroem em várias cidades do
Estado. Suprem a ausência do governo estadual,
que há vários anos abandonou essa missão de pro-
ver os municípios paulistas, de casas de espetácu-
los e centros culturais. Pois de parte do Governo
Federal, fazem milênios que esse tipo de constru-
ção não acontece.

* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

Carlos Pinto

Trabalhadores a mercê da
política econômica e partidária

Divulgação

Entre as várias datas co-
memorativas do mês de
outubro, está o Dia do Ser-
vidor Público, mas muitos,
ao invés de comemorar,
estão apreensivos por fal-
ta de pagamentos de salá-
rios em dia, pela possibi-
lidade de perderem bene-
fícios, pela falta de aten-
dimento médico hospita-
lar, etc..., como acontece
aos servidores dos muni-
cípios de Guarujá e São
Vicente, sendo que neste
último existe a expectati-
va de mais uma greve (a
quarta do ano).

Bônus - Em Santos, a
poucos dias, dos 12 mil
servidores, 7.866 estatutários de sete se-
cretarias contaram com o reforço da boni-
ficação do programa de Participação Dire-
ta nos Resultados (PDR). A quantia, que
representa até 50% do vencimento do car-
go, foi depositada junto com o pagamento
de outubro, totalizando R$ 5,3 milhões. O
prêmio variou em até 50% do vencimento
do cargo, de acordo com a avaliação. O
PDR é um programa de metas para redu-
ção de despesas e melhoria do atendimen-
to à população e será estendido a todas as
secretarias, além da CET e Cohab, cujos
funcionários deverão cumprir as metas para
terem direito à bonificação no próximo ano.

O programa de metas no entanto, não
incluiu os funcionários contratados via CLT
gerando descontentamento. “Esse progra-
ma discriminou os celetistas que também
são trabalhadores e estão servidores no pe-
ríodo de vigência do contrato”, disse um

celetista que prefere não ser identificado.
Ele argumenta que tal qual os funcionários
públicos de carreira, trabalham e cumprem
suas obrigações “É claro que em todos os
setores existem os apaniguados, os folga-
dos e até turistas – por força do ‘quem
indica’ – mas no geral, a maioria veste a
camisa do serviço público e se esforça para
dar o seu melhor à Administração e conse-
quentemente à população. Por essa razão
não é justo que os celetistas fiquem de fora
dessa avaliação, já que o setor avaliado tam-
bém depende de seu trabalho”.

Contra - O Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais (Sindserv) é contra
essa bonificação argumentando que lon-
ge de ser uma valorização do trabalha-
dor, é um engodo. “Somos contra o abo-
no, prática usual em órgãos públicos, por-
que não gera salário, não conta para a
aposentadoria. É um prêmio com inten-

cionalidade. O correto se-
ria a valorização real do
funcionalismo com com-
promissos que motivaria a
todos” diz Alexandre Ma-
netti, diretor de Comuni-
cação do Sindicato.

O Sindserv sugere me-
didas que considera reais
para a valorização do funci-
onalismo que refletiriam na
melhoria dos serviços à po-
pulação: “sanar a carên-
cia de funcionários em
todos os setores necessá-
rios; recuperar o poder de
compra dos servidores
perdidos por anos sem re-
ajuste; diminuir o núme-
ro de alunos por sala de

aula; cesta básica de acordo com a mé-
dia de uma Cesta Básica em Santos, e
não dois terços dela; instalar ar-condi-
cionado nas salas de aulas, leitos hos-
pitalares e outros locais imprescindí-
veis; auxílio alimentação digno em uma
cidade onde a refeição é a mais cara em
todo o Estado de São Paulo”.

Estatutários – O diretor de Comuni-
cação do Sindest – Sindicato dos Servido-
res Estatutários Municipais, Rogério Ca-
tarino explica que o objetivo do Sindest é
garantir os direitos dos estatutários. “Essa
bonificação não foi ideia nossa, mas tive-
mos representantes nas discussões que
definiram que neste ano seriam contem-
pladas algumas secretarias e que as demais
participariam da avaliação com vista ao
próximo ano. Assim, nosso trabalho é para
que os estatutários tenham seu direito as-
segurado”.

No Guarujá, os funcionários públicos da Prefeitura
protestam contra a incorporação de abono de 1,9% aos salários,
proposto pela Administração, em detrimento do abono de R$
200,00. Na última terça-feira (27), aproveitaram o ato público
realizado diante da Prefeitura e posteriormente na Câmara, para
repudiar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin)
proposta pelo Ministério Público Estadual, acatada pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), com base
em denúncia do advogado Valdemir Batista Santana (vereador
Val Advogado, do PSB), que nega a intenção (leia no Mural-
página 2).

Assinada pelo relator Salles Rossi, do TJSP, liminar
suspende pagamento da gratificação correspondente a 6% do
salário dos mais de seis mil servidores, revoga ainda o adicional
de risco de 30% dos 342 guardas municipais e a gratificação por
assiduidade, pontualidade e produtividade que corresponde de
R$ 400,00 a R$ 600,00 por plantão de 120 médicos.

A presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos da
Prefeitura Municipal de Guarujá, Márcia Rute Daniel Augusto,
explica que, caso não consiga revogar a liminar, proporá à
Prefeitura que incorpore os 6% da gratificação ao salário-base
de todos os servidores.

Guarujá
“Se a situação do funcionalismo público está difícil em

alguns municípios, imaginem em São Vicente, onde a categoria,
mais uma vez está em estado de greve pelo mesmo motivo:
pagamento de salário em dia”. Assim, Júlio Cezar Franco
Jeremias, delegado de base do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de São Vicente, inicia a entrevista,
afirmando que em São Vicente o funcionalismo público
municipal nada tem a comemorar, adiantando a possibilidade de
nova greve no início de novembro.

“Estamos em estado de greve para pressionar a Prefeitura a
fazer pagamentos em dia, pelo fim do escalonamento, pela
manutenção da data de pagamento (último dia útil do mês) e pela
saída do superintendente da Caixa de Saúde. Se não recebermos
nesta sexta-feira (30), na terça-feira, 3 de novembro, estaremos
em assembleia na frente da Prefeitura para oficializar a greve por
tempo indeterminado. A concentração será a partir das 8h.

Júlio explica que além dos pagamentos em atraso, os
servidores enfrentam outro problema: a falta de atendimento
médico hospitalar. “Estamos sendo lesados, pois temos descon-
tados 3% no holerite para a Caixa de Saúde, mas não temos
atendimento na Santa Casa e no Hospital Frei Galvão, ambos em
Santos, que por falta de pagamento suspenderam o atendimento.

São Vicente
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