Alexandre Andreazzi - Melhor da Baixada Santista

Natal com coral e tenores na Pinacoteca

O

s três tenores brasileiros Armando Valsani, Nino Valsani
e Francisco Romanelli,
acompanhados da banda Felice Itália, se apresentam neste domingo
(29), às 19h, na varanda do Casarão
Branco, sede da Pinacoteca Benedic-

to Calixto, em Santos.
E no dia 6 de dezembro, no mesmo local e hora, o Festival de Corais com a participação dos grupos
Tirolli Orquestra e Coral, Coral Municipal Zanzalá de Cubatão, Coral
Juvenil da Secretaria de Cultura de

Santos e o Coral Municipal de Guarujá.
A programação é gratuita e faz parte da 11ª edição do projeto Aleluia, é
Natal!, da Pinacoteca Benedicto Calixto (Av. Bartolomeu de Gusmão, 15 Boqueirão, Santos).
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Armamento

Sindicalista critica forma de
armar Guarda Civil Municipal
Paulo Passos

Presidente do Sindest, Fábio Pimentel crítica forma de armar a Guarda Municipal, contesta ações da Prefeitura e cobra desmilitarização da unidade. Última Página

Prefeitura de
Santos tem
contas aprovadas
pelo TCE/SP
Página 3

Funcionalismo de
São Vicente e a
ameaça de nova greve
Reprodução

Última Página
Divulgação

Exposição
Internacional
no IHGSV
Página 6

“A morte do rio
que era doce”
Na Coluna “De olho na política”, um
grito contra a indolência do Governo diante do crime ambiental na cidade mineira de Mariana, quase devastada pelo rompimento de uma barragem, a lembrança
de outra tragédia e o envolvimento de
políticos com empresários. Página 8

O Rio Doce, outrora de águas límpidas, hoje um mar de lama
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OPINIÃO
Mural

EDITORIAL
Área sensível do Governo, assim como a que ficaram atônitos, no final de um ano letiSaúde e a Segurança Pública, a Administra- vo. A reação veio de imediato com os estução Geraldo Alckmin dá mais uma demons- dantes ocupando escolas, com o apoio de outração de desacerto e desprezo com a popu- tros, que não da mesma unidade, universitárilação ao tentar implantar, de forma atabalho- os, enfim com a comunidade defendendo o
ada, a chamada reorganização da Educação. que pertence à própria comunidade.
Se de um lado já demonstraE o Governo continua insisva a indiferença e falta de crité- Governo Alckmin tindo no erro, ao acionar a Polírios com o professorado, a ação erra na Educação cia Militar para retirar os estuagora se volta contra o universo Saúde e Segurança dantes das escolas. Esse fato
de alunos, com o fechamento de
não chega a surpreender, pois
escolas, sob a justificativa de separar o alu- de um Governo que aquartelou a PM dentro
nado por turnos, de modo a não misturar fai- da Usiminas/Cubatão para reprimir trabalhaxas etárias.
dores que protestavam contra o fechamento
Mas só faltou levar essa discussão para a de uma unidade da usina e a demissão de quasala de aula e também com os pais de alunos, tro mil funcionários, só dá para esperar o pior.

Espaço Aberto

As garras ditatoriais do PT
*Maria Lucia Victor Barbosa
No Brasil tropical onde a moralidade foi sempre frouxa, a corrupção é entranhada no tecido
social, a impunidade predomina, o
PT encontrou terreno fértil para se
estabelecer. Além disso, uma das
técnicas petistas para dominar
mentes e corações é a propaganda enganosa. Nessa linha somase a exaltação dos feitos do líder
ao temor de criticá-lo o que é interpretado como sacrilégio.
Outra maneira de engabelar intelectos não muito atilados é o
apelo à vitimização. Baseia-se tal
estratagema nos seguintes dogmas: 1º - O PT não erra. 2º - Mesmo
que hajam ‘malfeitos’ os companheiros devem pairar acima da lei.
3º - Somente os outros erram. 4ºEspecialmente Lula e seus familiares jamais cometem falhas.
Para confirmar tais dogmas ou
mandamentos o PT lançou recentemente uma Cartilha do Cinismo
onde é afirmado que a Operação
Lava Jato existe apenas para criminalizar os coitadinhos dos petistas, inocentes acusados sem
provas. Só faltou Rui Falcão, presidente do PT, pedir a prisão do

juiz Sergio Moro, do ministro do
STF, Gilmar Mendes, dos delegados da Polícia Federal, dos procuradores, dos juízes federais. Todos
estão errados, menos os petistas.
Há também outro fator fundamental do fortalecimento do PT: a
falta de uma verdadeira oposição e,
principalmente, o apoio que nunca
faltou do PSDB a Lula. Nesse momento crucial de nossa história os
tucanos querem que Eduardo Cunha, tido como o único corrupto da
República, inicie o processo do impeachment de Rousseff, mas querem também destituí-lo do cargo,
virando assim a casaca do apoio
para vestirem o terno do bom-mocismo. Simultaneamente os tucanos
se prostram mais uma vez aos pés
do PT e se disponibilizam para apoiar o ajuste fiscal, cujo efeito é justamente criar condições para a permanência de Rousseff. É o que se chama de exercício da dubiedade.
Enquanto na política vilezas e
traições se alternam, o descalabro
na economia gerado por Lula e sua
obediente criatura vai retirando
todas as caridades oficiais dadas
pelo governo petista aos pobres e
infernizando a vida dos brasileiros como um todo. Nessa situa-

ção, temeroso de perder seus privilégios e sua vida nababesca, o
PT expõe suas garras totalitárias
que, aliás, são por demais conhecidas quando os petistas desqualificam, agridem, ameaçam os considerados inimigos e usam a violência dos chamados movimentos
sociais sustentados pelo partido.
Exemplo atual foi visto quando
o governo Lula/Dilma se abateu
contra caminhoneiros em greve.
Além das pesadas multas que inviabilizaram o protesto, a governanta
estigmatizou a greve como criminosa, porque bloquear estradas é algo
criminoso. O MST pode bloquear e
invadir o que quiser. Do mesmo
modo a Via Campesina que destrói
pesquisas em fazendas quando lhe
dá na telha. A CUT pode bloquear o
que desejar e é especialista em greves políticas. Porém, para os caminhoneiros que pedem a saída da
senhora que infelicita o país, tratamento de choque.
O PT ainda tem força e não
vai deixar facilmente as delícias
do poder.
* Maria Lucia Victor Barbosa é socióloga – mlucia@sercomtel.com.br
www.maluvibar.blogspot.com.br

Diante do modelo de política praticada no Brasil, não duvidem de que a presidente Dilma Rousseff (PT) vai tentar, até
deixar o Governo, não importa quando, encontrar uma fórmula
mágica para taxar os brasileiros pelo ar que respiram. Se o Senado aprovou Medida Provisória que autoriza cobrança por meio
da conta de luz em caso de falta de chuvas, precisamos urgente
de uma linha direta com São Pedro, pois ar e chuva são elementos da natureza vitais à sobrevivência.
Como a intenção do Governo é compensar as usinas hidrelétricas pelo custo de gerar energia diante da escassez de chuvas,
se não tiver interferência dos céus aumentando o volume pluviométrico, especialmente em áreas de interesses dos manda-chuvas
que pululam Brasília, nós que trabalhamos para pagar impostos e
gerar riquezas para serem desvirtuadas para contas bancárias de
mafiosos acobertados pelo manto extenso da má política, morreremos de sede na escuridão. São Pedro, ajuda a gente.
Guarujá - Com 18 emendas, a Câmara de Guarujá aprovou o orçamento de R$ 1,4 bilhão da Prefeitura para 2016, (0,4% a mais do
que previsto para este ano). Educação e Saúde ficarão com a maior fatia (25% e 15%, respectivamente), em atendimento ao que
preconiza a Constituição Federal. As emendas somaram cerca
de R$ 20 milhões em recursos a
serem destinados para finalidades específicas, definidas pelos
próprios vereadores.
Na contramão - Projeto de lei (PL)
do vereador santista Evaldo Stanislau (Rede) solicitando segurança no entorno das universidades, contradiz o anúncio do
secretário de Segurança Pública
do Estado, Alexandre de Moraes, que reafirmou recentemente
a queda nos índices de criminalidade na Baixada Santista.
Moda verão 1- Agora é lei. Motoristas de táxis, lotação, transporte escolar e motoristas do
transporte coletivo de Santos,
podem trabalhar trajando moda
verão: bermudas. De autoria do
vereador Banha (PMDB) o PL
sancionado pelo prefeito Paulo
Barbosa (PSDB), inclui uma função já extinta, a de cobradores.
Moda verão 2 – Banha fez questão de citar que, anteriormente o
projeto já tinha sido apresentado por outro vereador na Câmara, mas não foi aprovado por falta de padronização. A bermuda
tem que ser jeans ou social, na
altura do joelho e sem estampa.
Reiterando – O vereador Manoel Constantino (PMDB), presidente do legislativo santista, preocupado com as chuvas de verão, tem reiterado à Prefeitura, o

desassoreamento do canal da Av.
Brigadeiro Faria Lima e da Rua
Stefan Bryk, no Jardim Rádio
Clube, na expectativa de reduzir
o impacto das enchentes. Parece que a Subprefeitura e a Secretaria de Serviços Públicos têm
feito ouvidos moucos.
Batata assando - O senador Delcídio do Amaral (PT-MS), líder do
Governo na Casa, primeiro senador preso em exercício do mandato, abre a porteira para prisão
de outros peixes grandes envolvidos na maior rede de maracutais já vista na história do País.
Preso pela Polícia Federal por
tentar atrapalhar investigações
da operação Lava Jato, o senador deixa à deriva os segredos
que os presidentes Dilma e Lula
tentam esconder a todo custo,
entre eles a malfada compra superfaturada pela Petrobrás de
uma refinaria de petróleo em
Passadena, Texas (EUA), em
2006. Na época a presidente Dilma Rousseff presidia o Conselho de Administração da estatal.
O então presidente da República era Lula.
O planalto deve estar em polvorosa porque a prisão de Delcídio
por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) foi ratificada
pelo Senado por 59 votos, 13
contra e 1 abstenção. Se no Senado a relação de amizade e coleguismo está sendo pressionada pelo espírito de justiça, noutras esferas nada será diferente.
Por isso, o presidente da Câmara
dos Deputados Eduardo Cunha
(PMD), também investigado pela
operação Lava Jato que se prepare pois ao que tudo indica não
terá opção.
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Santos

TCE emite parecer favorável às contas do Município em 2013
Arquivo

O

prefeito de Santos Paulo Alexandre Barbosa
(PSDB) está comemorando a aprovação das contas da
Prefeitura relativas ao exercício
de 2013 - o primeiro ano de seu
governo - pela Segunda Câmara
do Tribunal de Contas do Estado (TCE) - órgão fiscalizador do
Estado de São Paulo e de seus
municípios (exceto a Capital).
A análise teve parecer favorável com formação de autos
apartados que segundo a assessora técnica do Gabinete do Prefeito Municipal, a advogada Vera
Stoicov, consistem na abertura
de processo para alguns apontamentos da fiscalização que
demandam mais informações,
mas que não impactaram isoladamente nas contas municipais.
“O resultado do julgamento já

ção e da Saúde, superiores ao
mínimo Constitucional, e a
economia de 4,08% obtida pela
Administração, na ordem de
R$ 67,1 milhões.
Legislativo - A lei orgânica do TCE-SP (lei complementar n° 709/1993) estabelece que o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas

Dados de Santos (2013)
Percentual aplicado na Educação Básica (recursos próprios): 26,75%
Percentual mínimo previsto pela Constituição (recursos próprios): 25%

Contas de 2013 da Prefeitura foram aprovadas pelo TCE do Estado

demonstra que Santos cumpre
todas as diretrizes estabelecidas
pelo órgão fiscalizador”, disse a
advogada.

Os integrantes da Segunda
Câmara destacaram os bons
índices municipais de recursos
aplicados nas áreas da Educa-

Percentual do Fundeb aplicado na valorização do magistério: 90,61%
(+30,61)
Percentual mínimo previsto em lei: 60%
Percentual aplicado na Saúde (recursos próprios): 18,79%
Percentual mínimo previsto pela Constituição (recursos próprios): 15%
Resultado da execução orçamentária (superávit): 4.08%
Economia obtida de R$ 67,1 milhões

Praia Grande

Mongaguá

Cidade comemora aniversário
com Fernando e Sorocaba
Jonas de Morais

Mongaguá se prepara para comemorar 56 anos de emancipação político-administrativa com programação
variada que inclui show da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, além do
Baile Oficial de Aniversário.
Celebrado oficialmente em 7 de
dezembro, o aniversário tem programação (entretenimento, esporte e lazer, além da entrega de obras públicas) de 1º a 12 desse mês. Todos os
eventos serão gratuitos.
PROGRAMAÇÃO
Dia 01/12 - 19h - Abertura do Salão
de Exposição da Oficina de Artes Plásticas (Centro Cultural Raul Cortez)
Dia 02/12 - 19h - Apresentação das
Oficinas de Violão, Coral e Teclado
(Centro Cultural Raul Cortez)
Dia 03/12 - 20h - Oficina de Teatro no
Espetáculo ‘Cinema ao Vivo’ (Centro
Cultural Raul Cortez)
Dia 04/12 - 19h- Sessão Solene (Câ-

somente deixará de prevalecer
por decisão de dois terços (2/
3) dos membros da Câmara
Municipal. A estimativa é que
esta apreciação pelo Legislativo santista, onde o prefeito
Paulo Alexandre tem a maioria, ocorra no início do próximo ano, sem qualquer objeção.

mara Municipal de Mongaguá - Av.
São Paulo, 3324, Vera Cruz)
Dia 05/12 - 17h30 - 4ª Corrida e Caminhada de Aniversário de Mongaguá
(Av. Dudu Samba, Centro)
Dia 06/12 - 19h - Missa em Ação de
Graças (Igreja Matriz, Av. São Paulo,
Centro)
22h - Show de Aniversário, com Fernando & Sorocaba (Praça Dudu Samba, Centro)
Dia 07/12 - 08h - Hasteamento das
Bandeiras (Prefeitura de Mongaguá,
Av. Getúlio Vargas, 67, Centro)
19h - Baile Oficial da Terceira Idade e
Orquestra Cassino de Sevilla (Clube
Itapoan, Centro)
Dia 11/12 - 20h- Oficina de Jazz, espetáculo ‘Jazz pelo mundo’ (Centro
Cultural Raul Cortez)
Dia 12/12 - 20h - Jazz Sinfônica do
Estado de São Paulo (Centro Cultural Raul Cortez).

Projetos recebem apoio do Condesb
Divulgação/PMPG

Reforma da sede do
o Condesb, Usiminas,
Radiopatrulhamento Aéque forneceu agregado
reo e recapeamento da Av.
siderúrgico (escória) e
Ministro Marcos Freire,
aço, empreiteira Latina e
dois projetos de Praia
a empresa Ibirá (indústria
Grande, de cunho metrode produtos plásticos).
politano foram aprovados
Outro item aprovado
na 193ª reunião ordinária
foi o de aditamento da
do Condesb (Conselho de
Prefeitura ao processo
Desenvolvimento da Redo Fundo Metropolitagião Metropolitano da
no destinado à obra de
Mourão detalha projetos na reunião do
Baixada Santista) para rerecapeamento da Av.
Condesb, realizada nesta semana
ceber investimentos.
Ministro Marcos Freire
Segundo o prefeito Alberto disse Mourão.
(cerca de 10 quilômetros), no
Mourão (PSDB), duas novas aeAlém de ceder a área e inves- valor de R$ 1.302.248,52, que
ronaves serão incorporadas à fro- tir com recursos próprios, a cons- complementará o montante de
ta do Radiopatrulhamento Aéreo, trução do Grupamento foi viabi- investimento da Administração
no bairro Mirim, assim que os ser- lizada com parcerias que incluem Municipal.
viços forem concluídos. Um será
usado na área de saúde (transporte de pacientes) e outro para o
meio ambiente (patrulhamento ambiental e marítimo).
“Temos dois helicópteros, de
última geração, comprados pelo
Governo do Estado. Para recebêlos é preciso climatizar o local. Precisamos reformar o espaço não só
para atender as necessidades dessas aeronaves, mas também para
a conservação do helicóptero
Águia que já é utilizado pela corporação. A Prefeitura de Praia Grande cedeu o local ao Estado e bancou parte da obra de construção”,

PÁGINA 4 - ESPAÇO ABERTO/NOVEMBRO

DE

2015

L
SINDICA

Dois grupos disputam a direção do Sintracomos
Fotos: Vespasiano Rocha/Divulgação

Associados têm dois dias para eleger a nova diretoria do Sindicato

C

erca de 4 mil associados
(aptos a votar) do Sindicato dos Trabalhadores na
Construção Civil, Montagem e
Manutenção Industrial (Sintracomos) têm dois dias para definir os
novos rumos da entidade, através
de eleição que acontece nesta
quinta-feira (26) e sexta-feira (27).

Duas chapas disputam a preferência dos trabalhadores: Chapa 1, liderada pelo atual presidente, Marcos Braz de Oliveira (Macaé) e a oposição, Chapa 2, presidida por Bernadete Trajano, funcionária da Prodesan, também diretora do sindicato.
A votação acontece na sede do

sindicato em Santos (Rua Júlio Conceição, 102,Vila Mathias)e nas subsedes de Cubatão, Guarujá e São
Vicente onde estão as urnas, das 8h
às 17h. A apuração será na sede, em
Santos, após o encerramento da
votação, tão logo cheguem as urnas dos outros municípios. A posse
está programada para início de 2016.

Consaúde contrata médicos para
Vale do Ribeira e Litoral Sul
Termina nesta sexta-feira (27), o prazo para os médicos interessados no processo seletivo emergencial para contratação de profissionais em diversas especialidades médicas, aberto pelo Consaúde – Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Vale do Ribeira e Litoral Sul se apresentarem no Serviço de Pessoal do Consaúde, na cidade Pariquera-Açu.
A contratação será por tempo determinado de um ano ou até a elaboração de
concurso público.
Os interessados devem comparecer
ainda hoje (sexta-feira), das 9h às 16h,
no Serviço de Pessoal do Consaúde, na

Rua dos Expedicionários, 140, no centro de Pariquera-Açu.
É preciso levar currículo e documentos pessoais, incluindo o registro
no Conselho Regional de Medicina, o
CRM. A seleção dos profissionais será
feita pela análise do currículo, com
prova de títulos.
As vagas são para o Hospital Regional Jorge Rossmann, de Itanhaém, Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua,
de Pariquera-Açu e SIMOV – Serviço
Inter-Hospitalar e Móvel Vale do Ribeira.
Informações pelo telefone (0xx) 133856-9600.

Chapa 1

Chapa 2

Atual presidente, Marcos Braz Macaé de Oliveira, independentemente da crise econômica que assola o
País, diz que insistir na capacitação dos trabalhadores é essencial.
Ele aposta na experiência à frente
do Sindicato e na defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores, ressaltando que a greve é o
último recurso para garantir esses
direitos e que foi essa experiência,
aliada à força de vontade dos trabalhadores que fez com que o sindicato obtivesse êxito em todas as
negociações salariais realizadas.

A chapa de oposição, presidida
pela diretora, Bernadete Trajano,
que diz ter resolvido se candidatar por estar insatisfeita com algumas medidas adotadas por Macaé,
atual presidente e candidato à reeleição. Ela entende que as greves das terceirizadas da Refinaria
Presidente Bernardes e Cosipa são
exemplo de medidas impensadas
e que negociações salariais precisam ser realizadas com mais cautela. Bernadete afirma que houve
perdas salariais e diz que esse quadro precisa ser invertido.

Gestora do Hospital de Cubatão
adere ao Pacto Pelo Emprego
Aderbau Gama
A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil (AHBB), gestora do Hospital Municipal “Dr.
Luiz de Camargo da Fonseca e Silva” , em Cubatão, é a mais nova
entidade a aderir ao Pacto Pelo
Emprego, programa criado em 2010
pela Prefeitura para incentivar a
geração de empregos para os moradores da Cidade. A assinatura
do termo de compromisso entre a
Prefeitura e a AHBB ocorreu nesA prefeita Marcia Rosa e Antonio Carlos
ta semana em solenidade realizaPinotti, assinam o acordo
da no auditório do hospital.
O acordo prevê que a entidade compro- de) e Carlos Alberto Benincasa (Emprego e
mete-se a privilegiar a mão-de-obra cuba- Desenvolvimento Sustentável).
Nesse momento de intranquilidade em
tense na contratação de novos funcionários, em especial as mulheres, os jovens que que Cubatão e demais cidades da região se
entram no mercado de trabalho (primeiro em- encontram, diante da possibilidade da ameaça de demissão de mais de 4 mil trabalhaprego) e pessoas com deficiência.
Para tal recrutamento, a AHBB recorrerá dores da Usiminas ser cumprida no início
ao cadastro do Posto de Atendimento ao do próximo ano, a adesão ao Pacto Pelo EmTrabalhador (PAT), órgão integrado ao Sis- prego por parte das empregadoras do mutema Nacional de Emprego (SINE) que fun- nicípio, naturalmente não resolverá o granciona em Cubatão sob coordenação da Se- de impacto negativo para as famílias e concretaria Municipal de Emprego e Desenvol- sequentemente para a Cidade, mas é um
alento.
vimento Sustentável (Semed).
O Pacto - O Pacto Pelo Emprego é uma
Assinaram o documento, a prefeita Marcia Rosa (PT), o diretor-presidente da das iniciativas do governo municipal voltaAHBB, Antonio Carlos Pinotti Afonso, e os das à valorização da mão-de-obra e gerasecretários municipais Benjamin Lopez (Saú- ção de renda em Cubatão.
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Livro inspira recuperação da
Casa de Cultura da ‘Henry Borden’

Seduc tem
nova titular
Cláudio Magário/PMSV

Henrique Ramos

A etapa seguinte do projeto diz
respeito à recuperação da Casa de
Cultura da escola que estava praticamente desativada, porque o
imóvel estava em estado precário.
As professoras convidaram alunos e familiares a participarem da
recuperação do local.
Casa de Dona Sofia - Pais, professores e alunos participaram do
mutirão pró-recuperação da Casa

Divulgação

A

recuperação e revitalização da Casa de Cultura da
UME Usina Henry Borden, na Vila Light, em Cubatão,
teve como ponto de partida, o livro “A caligrafia de Dona Sofia”,
de André Neves. O livro conta a
história de uma professora aposentada apaixonada por literatura
que, com medo de esquecer seus
poemas prediletos, os escrevia nas
paredes de sua casa. Depois com
a ajuda do carteiro, ela passou a
entregar cartões poéticos pela cidade.
Organizado pelas professoras
Fabiana Elisa dos Santos e Monica Cabral, surgiu o projeto ‘Poemas Envelopados’ baseado no livro, o que fez com que estudantes
dos 2º e 3º anos, tal qual Dona
Sofia, se dedicassem à leitura, a
criação de poemas e desenharam
cartões, que foram entregues à familiares e pelas ruas de Cubatão.

de Cultura, cujo encerramento no último
dia 13, foi marcado
por mais uma etapa
do projeto “Poemas
Envelopados” com a
realização de um sarau poético que
teve apresentações de teatro, canto e leitura de poemas.
A Casa de Cultura foi limpa,
paredes pintadas e os ambientes

decorados com cortinas, quadros,
tapetes, almofadas tornando o local convidativo. A coordenadora
da Escola, Ana Paula Coutinho,
adianta que outros professores já
começam a pensar em projetos
para o próximo ano letivo, de forma a utilizarem, junto com os alunos, a Casa de Cultura que passou a ser chamada de
“Casa de Dona Sofia”, com apoio da diretora da escola, Gisele Antonangelo.
A UME Henry
Borden que atende
217 alunos no Ensino
Fundamental 1 e 2,
fica na Rua Amazonas
s/nº, Vila Light. Em
2011 a escola foi classificada pelo
Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica como a 59ª
melhor escola do Brasil e a melhor
da região.

A educadora Damiana Albuquerque (foto) é a nova titular da
Secretaria de Educação de São Vicente (Seduc).
Pedagoga e pós-graduada em
psicopedagogia, a nova secretária
que foi gestora de escolas particulares durante 15 anos, e na rede
municipal de ensino de São Vicente foi coordenadora pedagógica da
EMEF Duque de Caxias; assessora técnica-pedagógica da Seduc e
antes de assumir a Secretaria estava diretora de EMEF Matteo Bei.
Damiana assumiu a Seduc em
substituição a Sandra Januzzi, que
ficou no cargo por dois meses e pediu exoneração há duas semanas.
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Exposição internacional em São Vicente
Gilberto Greco

A

Baixada Santista terá
oportunidade de apreciar os grandes pintores
mundiais sem que os interessados saiam da região. A partir de
sábado (28), reunindo 25 obras
de artistas internacionais, a exposição “Clássicos em São Vicente”, no Instituto Histórico e

Geográfico de São Vicente, estará aberta ao grande público.
O Instituto, fechando a agenda de novembro, recebe a exposição internacional “Clássicos em
São Vicente” reunindo acervo de
grandes pintores internacionais,

Reprodução

como os brasileiros Tarsila do
Amaral (detalhe), Romero Brito,
o italiano Emilio Gola, o alemão
Franz Marc, o estadunidense
Winslow Homer, Carl Moll, vienense e o francês Albert Marques.
Vernissage - Para apresentar
a exposição, o Instituto abre suas
portas nesta sexta-feira (27), às
19h, para o vernissage que acontece nos salões e terraço da belíssima sede da entidade na Rua Frei
Gaspar, 280, Centro de
São Vicente.

Serviço
Exposição “Clássicos em São Vicente”
Data - Diariamente, de 28 de novembro a 20 de dezembro
Horário -13h às 17h30
Local: IHGSV - Rua Frei Gaspar, 280 - Centro - São Vicente
Ingressos - R$ 10,00 e R$ 5,00

Com TamTam na Trilha do Noel
Há 15 anos, a Associação Projeto TamTam, uma das vertentes
do Orgone Grupo de Arte, leva
além de brinquedos, a magia do
Natal às crianças residentes em
bairros carentes de Santos.
Não se trata de carreata, mas
uma plêiade de gente especial, sim
porque para integrar o TamTam
tem que ser muito, mas muito especial mesmo, de espírito e de
vontade de promover a alegria
onde quer que chega com muita
zuada levando aos pequenos, brinquedos arrecadados junto à população.
Doações - O TamTam continua

Espaço Astral

aguardando sua doação. Pode até
ser brinquedo usado, desde que em
bom estado.
Além da sede do Orgone no 3º
andar do Teatro Municipal Braz
Cubas (Av. Pinheiro Machado, 48,
Vila Mathias) em Santos, entre os
postos de arrecadação, estão: Demar Gráfica (R. Luiza Macuco, 59,
Vila Mathias), Padaria Vitória (R.
Ricardo Pinto, 68, Aparecida), Bazar Santo Antônio (R. Barão de Paranapiacaba, 106, Encruzilhada),
Casas Bahia (R. Amador Bueno,98,
Centro) e Wizard (R. Luiz Suplicy,
74, Gonzaga).
Em São Vicente, Simsalabim Pa-

22 de novembro – 21 de dezembro
Silvia Helena

No domingo (22) às
13h25, o Sol entrou no signo de Sagitário, o signo que
representa a seta da esperança, deixando para trás toda a
energia transformadora de
Escorpião e agora vem ele o
CENTAURO, nos trazendo a
disposição de aprender, transformar e criar demonstrando que não podemos deixar

Arquivo

pelaria, na Av. Prefeito José Monteiro, 491, Jardim Independência e
em Praia Grande: Grupo Genoma (R.
Tupi, 772) e Sorveteria Bariloche,
na Av. Presidente Castelo Branco,
6116, ambos na Vila Tupi.
As doações podem ser feitas até
19 de dezembro. No dia 20, você também pode colaborar na deliciosa tarefa de embrulhar as doações para
presente. No dia 22, a turma do
TamTam se traveste de enviados
do Papai Noel e seguem a trilha
dos mais carentes para alegrar através de um brinquedo, um abraço,
um sorriso, àqueles que ainda podem sonhar com a magia do Natal.

SIGNO DO MÊS: SAGITÁRIO
de ter esperança.
Você não conhecerá nenhum
sagitariano quieto. Todos têm
uma enorme sede de viver, de
conhecer o mundo. E se ele não
faz isso fisicamente, faz por meio
de leituras! É o terceiro signo
do elemento fogo, e com ele
vem a TOCHA DO CONHECIMENTO.
Quando um sagitariano quer
aprender, ou a energia do Sagitário começa a caminhar, não há

A exposição com curadoria do
espanhol D. Enrique Garrido, estará aberta ao público a partir de
sábado (28) até 20 de dezembro,
das 13h às 17h30, diariamente.
Ingressos - Apesar da importância do evento, o ingresso
tem valor simbólico, apenas a título de colaboração para com as
obras de restauração da Casa do
Barão, sede do Instituto, a R$
10,00 e R$ 5,00 (estudantes,
professores, maiores de 60 anos
e aposentados).

ninguém mais interessado do
que ele. Quando não quer, pode
bater de frente e comprar brigas. Apesar disso, Sagitário sabe
o poder do conhecimento.
Quem estuda, quem sabe, alcança as melhores posições. Também tem um lado filósofo.
O sagitariano precisa se sentir livre e não consegue suportar a mais leve sensação de
claustrofobia, seja física ou emocional. O simbolismo que mos-

tra o emblema de Sagitário, uma
seta apontada visando o alvo,
mostra o seu sempre movimento e aventura. Sua vida para fazer sentido precisa ter desafios.
Também pela necessidade de se
sentir livre, ama os animais, pois
respeita a natureza em todas as
suas formas.

Sei que está difícil, mas astrologicamente falando Sagitário significa OTIMISMO, então vamos tentar transformar,
palavras e pensamentos negativos, em intenções positivas.
Vamos trabalhar a astrologia de forma que as ferramentas sejam favoráveis a nós, e
aprender com cada situação,
transformar... Alquimia. Vamos ser os alquimistas de nossas vidas.
Silvia Helena - Astróloga
Tel: 3466-4500 - Site: www.stellium.jor.br
E-mail: silvia@stellium.jor.br
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Feliz, Marcela
França, recebeu
amigos com um
coquetel, na
quinta (26), no
Club XV de
Santos, para
comemorar dois
anos do
programa
“De Bem com a
Vida”, levado
ao ar pela
TV COM.

Walter Cabrera

Impossível não registrar o sorriso do novo casal Roberta e André
dos Anjos, dando boas vindas à nova etapa de suas vidas, em
cerimônia de extremo bom gosto e requinte realizada no
Clube de Regatas Vasco da Gama

Em noite de festa pela
inauguração do Clube
Soroptimista Internacional
Monte Serrat, a presidente do
SI São Vicente, Luciana
Duvaresch na doce espera e
Fátima Bonavides, presidente
da mais nova entidade.

Oh! Que delícia de ciranda!
Divulgação
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Turismo

Cresce o turismo religioso em Itanhaém
Divulgação/PMI

Festejada em
8 de dezembro,
Nossa Senhora
da Conceição, Padroeira de Itanhaém, venerada
desde a fundação
da cidade, em
1532, é uma das
responsáveis
pelo crescimento
do turismo religioso na cidade.
No próximo
dia 8 de dezembro, quando a santa será homenageada, Itanhaém que já iniciou a
programação comemorativa, celebrará a tradicional festa religiosa,
com a participação de turistas.
A partir desta sexta-feira (27),
até 8 de dezembro, será realizada
no Centro Histórico a tradicional
quermesse na Praça Narciso de

Andrade. E no sábado (28), acontece a abertura da Festa da Padroeira, a partir das 12h, na Igreja
Matriz de Sant’Anna (foto).
No Dia de Nossa Senhora da
Conceição de Itanhaém, comemorado em 8 de dezembro, haverá
uma missa solene com coroação,
às 10h, na Igreja Nossa Senhora

da Conceição e, em seguida, um
almoço às 12h, no Centro Comunitário.
As comemorações finalizam
com uma missa solene e procissão até o Convento, a partir das
17h. A procissão tem reunido nos
últimos anos, centenas de turistas da Baixada Santista, do Estado e de outras regiões do País,
atraídos pela devoção à santa.

Seja pela singeleza das canções a nos transportar à infância
com as cirandas acalentando na
hora de dormir, ‘As Cirandeiras’
Layr Peniche e Sonia Piologo, contagiam o público em suas apresentações.
A musicalidade da dupla está

na apresentação de “Oh! Que delícia de Ciranda”, que acontece
nesta sexta-feira (27), às 19h, no
Centro Cultural Arueiras do Brasil, na Av. Irmãos Adorno 44 – Sítio do Campo (próximo ao Terminal Tude Bastos) na Praia Grande.

Ficha técnica
Elenco: Layr Peniche e Sonia Piologo.
Direção e cenografia: Roberto Massoni
Adereços: Irlaine Menezes
Figurinos: Izilda de Oliveira
Iluminação e som: Arlete Ramello
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“Armamento parcial da
guarda é perigoso”
Divulgação

A

A morte do rio que era doce

“

decisão da Prefeitura de Santos de armar entre 50 e 70
guardas municipais coloca em
risco os demais integrantes da corporação, formada por cerca de 500 pessoas, na maioria homens”.
A opinião é do presidente do Sindicato dos Servidores Estatutários
Municipais de Santos (Sindest), Fábio
Marcelo Pimentel, que representa a
categoria. O sindicalista entende que
parcela da corporação será alvo de criminosos.
“Se armarem 70 guardas, 430 ficarão a mercê do crime, pois a revolta da no Orlandini, sobre a lei federal que
bandidagem contra o agente desarma- possibilitou o armamento às guardas
do será a mesma em relação ao porta- municipais, o secretário afirmou que a
dor de arma”, pondera o sindicalista, lei é do ano passado. O sindicalista é
que afirma que há mais de três anos categórico: “Isso não é verdade, tanto
que outras guartenta negociar a
das, como a da
questão.
Fábio lamenta que
Fábio argu“o governo municipal capital paulista e
da vizinha Praia
menta que toda
teime em tomar
a guarnição vesatitudes sem conversar Grande, já portam
armas há anos”.
te farda azul e
com a categoria”
A lei 13.022/
considera que
2014
a
que
se
refere
a
prefeitura,
setodos serão alvos de marginais: “Em
gundo
Fábio,
ao
contrário
do
que
disvez de licença para matar, os profissionais desarmados terão condenação se o secretário municipal adjunto de
segurança, Bruno Orlandini, na divulpara morrer”.
Ele considera “demagógica e fala- gação da medida, não deu as condiciosa a alegação da Prefeitura para ar- ções para o armamento.
“As condições já existiam”, elucimar a pequena parcela de policiais em
da
o
presidente do sindicato. “O que
relação ao conjunto. A Guarda Muniessa
lei
exige é o ajustamento da legiscipal poderia estar armada há muito
lação
municipal
à federal, para discitempo” diz o presidente do Sindest,
plinar
o
funcionamento
das guardas”.
esclarecendo que, ao contrário do aleA
lei
evocada
pelo
secretário
adgado pelo Executivo, a legislação fejunto,
segundo
Fábio,
proíbe
que
o
deral permissora do armamento da
comando
da
Guarda
seja
exercido
por
Guarda não é do ano passado.
Desmilitarização - Contestando policial militar: “Mas a de Santos é
recente pronunciamento do secretário gerida pelo tenente-coronel da Polícia
municipal adjunto de segurança, Bru- Militar, Flávio de Brito Júnior”.

Prefeitura
armará 70 dos
500 guardas
municipais no
próximo ano e
Sindicato cobra
desmilitarização
do órgão

O sindicalista explica que a lei
prevê a desmilitarização da guarda,
estabelece plano de carreira para
seus componentes e uma série de
providência ainda não adotadas pela
Prefeitura.
“Apesar do prazo para a adoção
dessas e de outras medidas expirar em
agosto de 2016, até agora a Prefeitura
ainda não discutiu com o Sindicato e
tampouco com os profissionais a implantação da lei”, reclama.
Sem diálogo - O sindicalista destaca não ter posição firmada sobre o armamento ou não da guarda: “Nossa
diretoria defende que as políticas públicas municipais sejam, obviamente,
exercidas pelos municípios. Que bom
não estarmos em regime totalitário e
que parte da segurança da cidade seja
tratada no município. Mas a regulamentação da Guarda precisa ser debatida com seus integrantes e seu Sindicato”.
Fábio lamenta que “o governo
municipal teime em tomar atitudes sem
conversar com a categoria, desprestigiando os trabalhadores e o sindicato.
Se conversasse, seria bem melhor”.

São Vicente

Funcionalismo novamente em estado de greve
Tão logo o prefeito Luis Claudio Bili
(PP) anunciou que neste mês de novembro terá novo (o quarto) escalonamento de salários, os servidores, em assembleia, decretaram estado de greve.
Na assembleia foi decidido que,
caso todos os servidores não recebam pagamento na próxima segundafeira (30), iniciam uma nova greve na
terça-feira, dia 1º de dezembro, por tempo indeterminado, ou seja, até que a
Administração pague a todos.
Os funcionários estão indignados

com a forma como o prefeito pelo quarto mês consecutivo vem pagando a categoria “Independentemente de estarmos com salários atrasados, todos temos contas à pagar. Não são poucos
os colegas que estão vivendo de favor das famílias e de amigos. Eu, por
exemplo, já devo tanto a tanta gente
que ao passar na rua do mercadinho
onde compro, mudo de calçada. Tenho
vergonha de negar tudo aos meus filhos. Esse negócio de pagar em dia uns
e outros ficarem sem nada, é coisa de

Carlos Pinto

mau pagador”, disse um funcionário
que por medo de perseguição, pediu
para não ser identificado, mas fez questão de dizer que a revolta não é sua
apenas, “é de todo o funcionalismo”.
A Prefeitura marcou para esta sexta (27) à tarde, uma reunião com os representantes do funcionalismo.
Às 19h no Sindicato, uma nova assembleia para decidir estratégias visando a possível greve, caso os salários não sejam pagos a todos os funcionários no último dia útil do mês.

O rio era Doce, mas a Samarco é amarga, devoradora
de bens naturais, de caráter de homens que vem corrompendo ao longo dos anos em que se instalou em
Mariana, patrocinando candidatos em várias eleições. É
uma empresa que traz em sua arquitetura, não apenas a
Vale do Rio Doce, mas também a famigerada BHP, uma
empresa anglo-australiana, que já cometeu os mais variados crimes ambientais.
Cantado em verso por Carlos Drummond de Andrade, e imortalizado nas fotos de Sebastião Salgado, o Rio
Doce levará muitos anos para tentar se recuperar deste
desastre ambiental. Várias espécies de peixes, nativos
desse rio, praticamente estão extintas, e enquanto o
Governo dorme em sua indolência e falta de capacidade
de adotar atitudes corretas, o Judiciário tratou logo de
conceder uma liminar ao presidente da Samarco, para
evitar sua prisão.
Mas a mesma agilidade do Judiciário verificada neste episódio do Rio Doce, parece que não está sendo
observada em outro episódio ocorrido há sete anos, em
uma barragem na construção de uma usina hidroelétrica
em Rondônia, nas cercanias da cidade de Vilhena. Um
acidente que detonou mais de mil e trezentos hectares
de mata nativa, além da fauna, em uma área de preservação permanente.
O mais interessante, é que a construtora responsável, Schahin Engenharia, é a mesma envolvida na operação Lava Jato. E para se isentar de culpa, essa empresa
acusa falhas no projeto, e também acusa o Deputado
Eduardo Cunha, Presidente da Câmara Federal, de ser
seu perseguidor. E vai mais longe: diz que o senhor Lúcio Funaro, operador financeiro da Central Elétrica Belém, dona do empreendimento, é ligado ao Deputado
Eduardo Cunha.
Órgãos ambientais aplicaram multa de cem milhões
de reais, que até o momento, sete anos depois, ainda
não foi paga. Isto para ilustrar o que deve ocorrer com
este desastre ambiental que atingiu o Rio Doce, e que
deixou milhares de moradores das cidades situadas em
suas margens, sem qualquer condição de continuar a
utilizar a agua desse rio, e também liquidou com o trabalho de centenas de pescadores.
E a lama tóxica continua seu curso e está em vias de
chegar ao oceano, onde por certo, causará danos maiores em Abrolhos e vizinhança. Em todo este episódio, a
nossa Ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, levou uma semana para sair de sua confortável cadeira no
Ministério, e chegar até o local do acidente para verificar a extensão dos estragos.
Quando será que teremos um governo que tenha
atitudes? Ação e pensamento devem andar unidos. Não
adianta elogiar governantes como os da China e Coreia
do Norte, e não ter as mesmas atitudes que esses governos teriam, nos casos acima expostos. Lá ninguém brinca com o Estado. Todos os responsáveis já estariam
identificados e devidamente punidos exemplarmente.
* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

