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Divulgação

Deliciosa viagem com os Beatles nas estações do Metrô
Em meio ao desencanto provocado

pelos desgovernos, que tal embarcar

numa mágica viagem aos anos 60 para

encontrar uma das bandas mais impor-

tantes, se não a mais importante do

mundo, nas estações do Metrô em São

Paulo? A exposição fotográfica “Beatles:

uma incrível história de sucesso por

meio de imagens” permanece até sábado

(30), na Estação da Sé (Praça da Sé) e

depois, estará de 10 a 31 de outubro na

Estação Clínicas (Av. Doutor Arnaldo,

555, Sumaré).

Clicados ao longo da carreira pelos

fotógrafos da banda, John Lennon, Paul

MacCartney, George Harrison e Ringo

Starr estão em vinte imagens do acervo

histórico da GettyImages, líder mundial

em comunicação visual, em parceria

com a Decorapix – loja online. O even-

to ocorre em paralelo à megaexposição”

Beatlemania Experience” que termina

neste sábado (30), no Shopping Eldora-

do, em São Paulo.

Eleições

Comparecer às urnas é compromisso cívico

E
leições Municipais neste domingo,

2 de outubro de 2016. Está próximo,

mas ainda dá tempo para que os elei-

tores se preparem para exercer o sagrado di-

reito do voto, instrumento mais importante

que os cidadãos têm em mãos em uma demo-

cracia. A Baixada Santista tem mais de 1,3

milhão de eleitores, segundo o Tribunal Su-

perior Eleitoral (TSE) e apenas uma das nove

cidades,  São Vicente contará com o novo

sistema de votação que utiliza o sistema

digital, a Biometria. O município faz parte

da lista com 15 municípios paulistas onde a

identificação híbrida ainda não é obrigató-

ria e a verificação das impressões digitais

ocorrerá apenas para eleitores que já pos-

suem cadastro para tal fim nos cartórios elei-

torais. Os demais votarão utilizando-se da

urna eletrônica. Na Baixada são mais de

2.400 candidatos à vereador e 59 para pre-

feito. Páginas 4, 5 e última.

Os poderosos podem matar

uma, duas ou três rosas, mas

jamais a primavera inteira”

É Primavera - Estação das flores e do recomeço, a Primavera é o retrato da natureza em comunhão:

Che Guevara

Espaço Aberto



* Lucas Guirra é advogado - es-
critório Valadares & Guirra Ad-
vogados/MG
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OPINIÃO

Espaço Aberto

* Lucas Guirra

EDITORIAL Mural

Eleitores do todo o Brasil têm a
obrigação, neste domingo (2 de outu-
bro), de eleger os prefeitos e vereado-
res de suas respectivas cidades. Não res-
tam dúvidas de que as eleições para es-
tes cargos são as mais importantes, pois
dizem respeito diretamente ao que está
mais próximo do eleitor e
sua família.

Afinal, antes de Estados
e União, todos nós mora-
mos em cidades. Por isso,
prefeitos e vereadores devem estar efe-
tivamente compromissados com as coi-
sas de suas respectivas cidades.

Escolher mal equivale à concessão
de um salvo-conduto para que políticos
inescrupulosos façam da atividade po-

Mais uma vez estamos no
período eleitoral, e mais do que
nunca devemos nos atentar à
realidade política do País, para
que assim possamos eleger os
nossos representantes com res-
ponsabilidade e consciência.

Infelizmente, a maioria dos
eleitores não compreende que
são eles quem de fato gover-
nam, sendo o governo tão so-
mente o reflexo da própria po-
pulação que elege através do
voto quem será o responsável
por representá-la e por lutar por
uma cidade cada vez melhor.

É do eleitor que parte a in-
dicação de quem tomará as
“rédeas do poder”. Entretanto,
o que ocorre na maioria das
vezes é que nós cidadãos nos
preocupamos somente com
nosso “próprio nariz”, colocan-
do em jogo somente nossos in-

teresses pessoais e individuais,
deixando por consequência os
interesses egoístas prevalece-
rem sobre o interesse coletivo
e o direito a um governo satis-
fatório.

Não bastasse a falta de in-
teresse no futuro, alguns elei-
tores são capazes de sacrificar
seu poder decisório em prol de
esmolas, num mercado cada
vez mais comum de venda de
votos, fomentando assim a tão
discutida “corrupção”, um mal
que certamente trará prejuízos
infinitamente maiores do que o
benefício momentâneo do “elei-
tor corrupto”.

É comum nos depararmos
com esses “prostitutos políti-
cos”, que sem vergonha algu-
ma oferecem seu voto à venda
e ainda se orgulham da sua ati-
tude desprezível.

O voto é a principal arma
que os cidadãos têm para lutar
por melhorias, e só depende de

lítica negociatas em proveito próprio.
Antes de competência e qualificação,
a atividade política pressupõe ética e
lisura e jamais pode se transmutar em
meio de vida para mal-intencionados.

Quando o eleitor escolhe mal ou se
omite acaba abrindo terreno fértil para

maracutaias e ilícitos de
toda ordem, como o des-
vio de recursos da Saúde
ou Educação, que provo-
cam consequências ne-

fastas. O melhor, portanto, é avaliar
bem os candidatos e votar naqueles que
efetivamente querem uma cidade me-
lhor para todos, e não naqueles que ti-
ram de todos para satisfazer interesses
de grupos.

Voto não tem preço, tem consequência

Sagrado – Membro histórico
do PMDB santista, o vereador
Antonio Carlos Banha Joaquim
entende que a reforma política
é uma necessidade urgente para
tentar frear a criação de novos
partidos de aluguel, aqueles que
não passam de muleta para ou-
tras agremiações partidárias.
Hoje são 35 partidos registra-
dos no Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), mas diante das ma-
nobras em andamento no Con-
gresso, logo chegarão a 70". A
falta de ideologia, segundo Ba-
nha contribui para com o abu-
so econômico das campanhas
e o não cumprimento de pro-
postas, quando elas existem. “É
preciso voltarmos ao debate,
discussões de programas e o
olho no olho com o eleitor, com
a população”.
 Sem campanha – O vereador
Benedito Furtado (PSB), can-
didato à reeleição à Câmara de
Santos para a quinta legislatu-
ra, diz que não faz campanha,
não pede votos nas ruas. “Sou
de opinião que campanha de
rua se faz só uma vez, depois,
se eleito, seu trabalho na Câ-
mara é o que o habilita a con-
quistar os eleitores” diz o vere-
ador que trabalha em defesa da
causa animal.
Voo alto – Keny Mendes
(PSDB), edil santista, candida-
to à reeleição voa alto. Já está
pensando nas próximas elei-
ções municipais, de olho na
Prefeitura e depois seu alvo
será, quem sabe, deputado es-
tadual ou federal. Na sequên-

cia, só o tempo dirá. Ele diz
que não vê a política como pro-
fissão, por isso “reeleição só
uma vez”. O tempo dirá.
Até quando – Todos sabem
que a ex-prefeita de Santos,
Telma de Souza (PT) sempre
foi uma entusiasta pelo partido
da estrela vermelha, afinal foi
uma das fundadoras, mas tem
sido notório a ausência da es-
trela (símbolo do partido) no
peito, durante a campanha para
Câmara, onde iniciou a carrei-
ra na vida pública em 1982.
Uma ex-eleitora do PT comen-
tou  que pelo andar da carrua-
gem, Telma, apesar da grande
amizade com os ‘caciques’ do
partido pode migrar para outra
sigla e completa vaticinando:
“É uma questão de tempo” .
Política sã - “A sã política é
irmã da moral e da razão”,
frase do patriarca da Indepen-
dência do Brasil, José Bonifá-
cio de Andrada e Silva é a pre-
ferida do vereador Pastor Ro-
berto de Jesus (PSDB). Can-
didato à reeleição em Santos,
entende que ao longo dos anos
está ocorrendo uma grave de-
turpação na política, com pro-
tagonistas atuando em interes-
se próprio. Disse ele que a fra-
se do patriarca precisa ser
exercitada à miúde para que o
País entre nos eixos.
Entrevistas – No site www.

jornalespacoaberto.com.br

acesse a janela Eleições e leia
entrevistas com candidatos às
prefeituras e câmaras de San-
tos e São Vicente

Cabe ao eleitor
votar pelo melhor
 para a sua Cidade

nós utilizarmos desta arma que
nos foi oferecida pela Consti-
tuição Federal de forma efici-
ente na defesa de um futuro
melhor, com uma política limpa
e cristalina.

Quem vende seu voto, en-
trega sua liberdade e seu direi-
to de escolha nas mãos de po-
líticos corruptos, que por sua
vez se aliam a outros corrup-
tos, levando à falência nosso
sistema político, determinando
o triste destino da nossa e das
gerações futuras.

Assim, compete a nós es-
colher o futuro. São nossas
atitudes de hoje que determi-
narão o nosso amanhã, e que
por certo evitarão que tenha-
mos que nos perguntar a todo
instante “QUE PAÍS É
ESTE?”.

Coisinha pouca
Na semana que antecede as eleições, vereadores san-

tistas aprovam reajuste dos próprios salários.
Embora aprovado acréscimo de R$ 2.152,77 no atual

subsídio de R$ 9.938,94 totalizando um salário mensal de
R$ 12.091,71 aos vereadores santistas, a Câmara garante
que não houve e não haverá aumento de salário, congelado
até 2020. Segundo a Casa o aumento se refere somente a
encargos. Apenas dois vereadores votaram contra o proje-
to apresentado pela Mesa Diretora do Legislativo, Antonio
Carlos Banha Joaquim (PMDB) e Zequinha Teixeira
(PSD).
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 “Você só dá aula?”
Documentário sobre a rotina e saúde de professores estreia em outubro, no (MISS)

O
s problemas de saúde

enfrentados por profes-

sores, tanto da rede pú-

blica quanto particular, é o tema

do documentário “Você só dá

aula?”, produzido pelo Noise

Coletivo (produtora audiovisual

de São Vicente) tem estreia mar-

cada para 15 de outubro, Dia do

Professor.

Dirigido por Fabiano Keller,

o documentário apresenta re-

latos de professores que pas-

sam por momentos de estres-

se, violência, autoritarismo,

humilhação ou sobrecarga de

trabalho nas escolas. “O fil-

me é uma forma de escutar e

dar voz ao professor, para que

ele possa mostrar suas angús-

tias e apresentar seu cotidia-

no, que é muito mais do que

“só dar aula”, diz o cineasta

que assina pela parte técnica e

pela fotografia.

Professores falam da rotina

em sala de aulas, dos

problemas de saúde e

afastamentos, em

documentário dirigido pelo

cineasta Fabiano Keller

(no detalhe)

“A situação que os profes-

sores enfrentam em sala de

aula, nos dias atuais, reflete

diretamente na qualidade do

ensino que é passado aos alu-

nos. A estrutura das escolas,

as metodologias de ensino e a

superlotação enfrentada em

muitas classes, contribui para

o alto índice de afastamento

dos professores por problemas

médicos, por exemplo”, diz a

diretora e roteirista do curta-

metragem Mariana Sposati,

que também é pedagoga.

Depoimentos de profissio-

nais de saúde trazem o emba-

samento técnico necessário ao

filme que além de ouvir pro-

fessores na ativa, traz também

depoimentos de docentes que

abandonaram a sala de aula por

problemas diretamente relaci-

onados às questões levantadas

pelo documentário.

Ficha técnica - Noise Coletivo

      Mariana Sposati - Direção e Roteiro

      Fabiano Keller - Direção e Direção de Fotografia

      Caroline Fernandes - Produção

      Cássio Santos - Som

      Betinho Neto - Design de Produção

Fotos: Fabiano Keller/Divulgação

Financiamento - Produzido

em agosto, o filme orçado em

R$ 9.215,00, teve financiamen-

to coletivo, explica Keller, pós-

graduado em Cinema e Lingua-

gem Audiovisual pela Universi-

dade Estácio, diretor da produ-

tora Noise Coletivo.

Após greve de dez dias, gra-

ças a decisão do Tribunal Regio-

nal do Trabalho (TRT-SP) propon-

do a revisão do acordo de 2015

assinado pelo Tribunal Superior

do Trabalho, referente ao vínculo

empregatício dos estivadores nos

terminais de contêineres, os tra-

balhadores decidiram nessa quin-

ta-feira (29), retornar ao trabalho.

Durante a paralisação pelo di-

reito ao trabalho (têm sido cons-

tantemente substituídos por mão

de obra estrangeira – tripulantes),

questão salarial, condições de tra-

balho e composição das equipes.

Ao julgar a greve de dez dias

dos estivadores de Santos, na úl-

tima quarta-feira (28), o Tribunal

Regional do Trabalho (TRT-SP)

propôs perícia sobre o vínculo

empregatício da categoria nos ter-

minais de contêineres. Devido a

SINDICAL

Estivadores voltam ao trabalho
TRT propôs revisão de sentença de 2015 do TST, considerada prejudicial pelos trabalhadores

empate na votação, A presidência

do TRT, foi responsável pelo de-

sempate da votação determinan-

do a transferência do processo

para primeira instância, em Santos,

onde será conduzido por juiz de-

signado por esse tribunal.

Esse juiz conduzirá uma perí-

cia para avaliar o percentual de

utilização de estivadores vincula-

dos e avulsos nos terminais. A

perícia poderá sugerir revisão de

sentença do Tribunal Superior do

Trabalho (TST), de Brasília, pois

esse acórdão determinou que os

terminais utilizem 66% de trabalha-

dores vinculados e 34% de avul-

sos, percetuais considerados pre-

judicial, pelo sindicato, pois dei-

xaria a maior parte dos estivado-

res sem trabalho.

Após a perícia a ser realizada

pela Justiça do Trabalho em San-

tos, o processo retornará à capital

paulista, que então dará um pare-

cer e julgará as reivindicações

econômicas da data-base de mar-

ço. A perícia avaliará instruções,

coletará provas e depoimentos

para verificar se o acórdão do TST,

do final de 2015, merece ser revis-

to diante dos fatos novos ao lon-

go de 2016, como diminuição dos

trabalhos e de ganho dos avulsos.

Retorno ao trabalho - O presi-

dente do Sindicato dos Estivado-

res de Santos, Rodnei Oliveira da

Silva ‘Nei’, visivelmente feliz com

a decisão do TRT, na assembleia

de quinta-feira, enalteceu a união

dos trabalhadores, agradecendo o

apoio de outras categorias, ressal-

tou que mesmo voltando ao tra-

balho, devem continuar unidos

para aguardar o desenrolar da re-

visão do acórdão do TST.

Ivan Maciel

Durante a greve os estivadores fizeram várias

manifestações pelas ruas da cidade



PÁGINA 4 - ESPAÇO ABERTO/SETEMBRO DE 2016 ESPAÇO ABERTO/SETEMBRO DE 2016 - PÁGINA 5
ELEIÇÕES 2016 Eleições Municipais/2016

1º turno - 02 de outubro

2º turno - 30 de outubro

N
este domingo, 2 de outu-

bro, serão realizadas elei

ções municipais, e você

eleitor, já parou para pensar na res-

ponsabilidade do seu voto? Fique

atento às suas escolhas porque

esta eleição é a que mais tem in-

fluência no seu cotidiano, na sua

vida, afinal é no município que

você busca atendimento de saú-

de, justiça, transporte, enfim, o

básico.

Por esta razão, antes de acio-

nar a tecla confirme da urna ele-

trônica, lembre-se que a maioria

das ações que interferem na vida

A importância das eleições
onde reside o eleitor
da população, tem seu desenvol-

vimento nos municípios. Analisem

as propostas, os discursos e não

se deixem levar por programas mi-

rabolantes, mas que não trazem

benefícios à cidade e que na mai-

oria das vezes não saem do papel.

A região está cheia de exemplos

das conseqüências de discursos

vazios e propostas obsoletas, ou-

tras possíveis mas não aplicadas

por falta de gerenciamento e prin-

cipalmente de compromisso para

com a população, cansada de ou-

vir desculpas esfarrapadas relaci-

onadas à falta de verba. Prefeitos e

vereadores dificilmente convivem

com mazelas  do tipo, canais féti-

dos, enchentes, lixo na porta, trans-

porte público deficitário, falta de

vagas nas escolas, e especialmen-

te fila para ser atendido nas unida-

des de saúde em geral.

Candidatos são muitos: as

nove prefeituras da Baixada San-

tista são disputadas por 59 pos-

tulantes (até o encerramento des-

sa edição, 10 desses candidatos

ainda aguardavam decisão de re-

cursos por parte da Justiça Elei-

toral).

Dos prefeituráveis, 4 concor-

rem à reeleição, por coincidência,

todos do PSDB: Santos: Paulo

Alexandre Barbosa; Praia Gran-

de: Alberto Mourão;  Itanhaém:

Marco Aurélio e  Mongaguá: Ar-

tur Parada Prócida ( PSDB).

Dois dos atuais prefeitos de-

sistiram da reeleição: Luiz Cláudio

Billi, de São Vicente e Ana Preto,

de Peruíbe.

Nos demais municípios: Berti-

oga, Cubatão e Guarujá, os atuais

prefeitos Mauro Orlandini (DEM),

Márica Rosa (PT) e Maria Antoni-

eta (PMDB) concluem o segundo

mandato consecutivo.

Candidatos de Praia Grande

Bertioga: Caio Matheus (PSDB); Kaled Ali El Malati (PSDC) e  Miran-

da (PPS)

Cubatão: Dinho Heliodoro (SD); Ademário (PSDB); Fábio Inácio (PT);

Doda (PSB) e Wagner Moura (PMDB)

Guarujá: Adilson de Jesus (PMDB); Duino (PSC); Gilberto Benzi

(PSDB); Haifa Madi (PPS); Jonatas Nunes (PSOL); Angélica Mariano

(PTC); Rogério Lima (PV); Sidnei Aranha (PCdoB); Val Advogado (SD);

Professor Valter Batista (REDE) e Dr. Valter Suman (PSB)

Candidatos a prefeito na região

Candidatos de São Vicente

Itanhaém: Aureo Bacelar (PT); Marcelo Strama (PSB); Marco Aurélio

(PSDB); Professor Moacyr (PSOL) e Pastor Raimundo Belmiro (PRTB)

Mongaguá: André Bahia (PTC); Prof Artur (Artur Parada Prócida)

(PSDB); Jacob Neto (PP); Rafael Redó (DEM) e Renato Donato (PSB)

Peruibe: Alex Matos (PMDB); Antônio Barros (PRB); Emer  (PSDC);

Gilson Bargieri (PSB); Luiz Maurício (PSDB); Mário Omuro (PSD); Nel-

son do Posto (PR) e Dr. Valdez (PTdoB)

Praia Grande: Alberto Mourão (PSDB); Carlos

Karan (PSD); Jasper 9(PSOL); Ri-

bamar (PSDC) e Rosana Marques

(PSL)

Santos: Carina Vitral (PCdoB);

Débora Camilo (PSOL); Edgar Bo-

turão (PROS); Genival Bezerra

(PSDC); Helio Hallite (PRTB);

Marcelo Del Bosco (PPS); Paulo

Alexandre Barbosa (PSDB) e Pau-

lo Schiff (PDT).

São Vicente: Alfredo Martins

(PT); Luciano Batista (PTB); Pe-

dro Gouvêa (PMDB); Kayo Ama-

do (REDE); Davi Morgado (PSC);

Fernando Bispo (PR); Marcelo

Omena (PCO); Júnior Bozzella

(PSD) e Paulo Alfaiate (SD)

Neste dia 2 de outubro

faça sua parte:

VOTE CERTO

Candidatos

de

Cubatão

Candidatos de Santos

2º Turno – Somente em municípios com mais de 200 mil eleitores em que nenhum dos

candidatos consiga a maioria absoluta, ou seja 50% dos votos válidos mais um. Os dois

candidatos mais votados no 1º turno disputam o 2º turno entre si.

Pedras
Dizia o ex-prefeito de Santos, Oswaldo Justo, morto em 2003, que

“... campanha se faz gastando sola de sapato, dando topada em

pedrinha, olhando no olho da população, não diferenciando clas-

se social, discutindo propostas com homens e mulheres e mantendo

os ouvidos atentos às reclamações, pois elas nortearão com altera-

ções, se necessárias, o desenvolvimento do programa de governo”.

Isso foi no século passado. Agora, em pleno século XXI, o

grande aliado de uma campanha está ligado à tecnologia. Apesar

do avanço, o corpo a corpo continua fazendo a diferença. As redes

sociais se tornaram uma importante ferramenta para os candidatos,

especialmente para aqueles que uniram o gastar sola de sapato com

a internet.
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Karan Mourão Ribamar Rosana Jasper

Alfredo Bozzella Omena

Davi Kayo Paulinho

Bispo Luciano Pedro

Carina Débora Boturão Hallite

Del

Bosco

Paulo

Alexandre

Paulo

Schiff Genival

Ademário Dinho

Doda Fábio Wagner

espacoabertoabril2016paginas4e5.pmd 29/09/2016, 13:481
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Espaço Astral

Silvia Helena

SIGNO DO MÊS: LIBRA

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

Desde 22 de setembro come-

çamos a transitar com o Sol em

Libra, com o início do Equinó-

cio, que significa o momento exa-

to que marca o começo da pri-

mavera ou do outono é quando

o sol incide com maior intensi-

dade sobre as regiões que estão

localizadas próximo à linha do

Equador.

O termo tem origem na jun-

ção dos termos latinos aequus

(igual) e nox (noite). Quando

ocorre o equinócio, o dia e a noi-

te têm igual duração (exatamente

12 horas).

O equinócio ocorre durante

os meses de março e setembro,

quando há mudança de estação.

No momento do equinócio, a luz

solar incide de igual maneira so-

bre o hemisfério norte e sobre o

hemisfério sul. O equinócio de pri-

mavera, também conhecido como

Ponto Vernal, consiste no momen-

to em que o Sol atravessa o Equa-

dor de sul para norte; as flores em

nosso hemisfério florescem, reno-

va-se o solo, pois, no Hemisfério

Norte, as folhas (um adubo para a

terra), caem, ou seja, o equilíbrio

no planeta. Exemplo que deveria

ser seguido por todos os líderes

mundiais.

A entrada do signo de Libra,

um signo cardinal (signos que ini-

ciam estações) nos mostram o meio

do zodíaco, a representação da

balança, da justiça, o companhei-

ro; é um signo do elemento ar, lo-

calizado junto à coluna do Sul,

caracterizado por Vênus que cor-

responde ao elemento ar que se

refere ao grau de Companheiro.

Libra simboliza o equilíbrio entre

as forças construtivas e destruti-

vas, por isso estaremos mais en-

volvidos com o amor em todos os

sentidos, mas o amor pensado,

não o amor doação. Os relaciona-

mentos têm de ser “de igualdade”,

sejam eles pessoais, sociais ou de

negócios. O libriano é diplomáti-

co e sociável, mas também pode

ser muito dependente e indeciso.

O nascido sob esse signo bus-

ca uniões e associações; equilíbrio

e comparação, arte e música. Mo-

destos e amigáveis apresentam boa

aparência. A fase sob o signo de

Libra é de momentos em que va-

mos gostar de tudo que é bonito. A

busca pela justiça, pelo companhei-

ro, pelos iguais estará presente,

por isso não ficaremos sozinhos.

Dicas para esse momento: man-

ter as tonalidades rosas próximas,

ter plantas, vasos próximos e sem-

pre que possível largue o controle

remoto, deixe o sofá, vá caminhar,

23 de setembro – 22 de outubro

vá apreciar o espetáculo que a

natureza nos mostra, e ver que a

vida é feita de simplicidade, e que

precisamos de pequenas situa-

ções para sermos felizes.

O signo de Libra rege o amor

e os relacionamentos em geral.

Portanto não podemos admitir

um libriano de forma solitária,

nem que seja necessário casar

ou se relacionar várias vezes.

Deixe a balança de Libra equili-

brada. Deixe a Primavera reno-

var o nosso interior. Primeira-

mente não adianta querer mudar

o externo se o interno está em

desequilíbrio. Momento de con-

versar, ouvir e acreditar que so-

mos seres humanos e compa-

nheiros acima de tudo!!!

Neste sábado (1 de outubro)

acontece o encerramento da 14ª

edição do Festival de Cinema de

Santos - Curta Santos, na Cadeia

Velha, Praça dos Andradas, Cen-

tro de Santos), local de origem

do festival.

A partir das 13h, várias ativi-

dades do Encontro dos Criado-

res, com exposições, artes visu-

Curta Santos

U
m panorama da comu

nidade Mantiqueira, lo

calizada no polo indus-

trial de Cubatão pode ser visto

até 21 de outubro, na exposi-

ção “A Cidade Através da Len-

te – Olhar da Comunidade” no

saguão da Prefeitura. A exposi-

ção conta a história do bairro

por meio de 40 fotos feitas por

seus moradores. O objetivo, se-

gundo Karina Bacci, que divide

a curadoria da mostra com a ar-

tista plástica, Flavia Mielnik, é

“despertar os moradores para a

reflexão e valorização do am-

biente em que vivem, transmi-

tindo esse olhar para outros pú-

blicos”.

Idealizado pela Pink Produ-

ções e viabilizado por meio da

ais, oficinas e gastronomia, e para

encerrar, às 20h, uma homenagem

a David Bowie

(detalhe), artis-

ta plural, músi-

co, ator, artista

plástico, faleci-

do em janeiro

deste ano, com

a presença da

Exposição

Fotos: Divulgação

Cubatão através da lente dos moradores da Mantiqueira
Lei Estadual de Incentivo à Cul-

tura, o ProAC, com patrocínio

da Usiminas, o projeto A Cida-

de Através da Lente – Olhar da

Comunidade é uma “viagem” à

comunidade Mantiqueira, retra-

tando o movimento intenso da

rodovia, a proximidade das in-

dústrias, a natureza da Serra do

Mar, os hábitos dos cerca de 420

habitantes.

Formado por operários que

vieram de outros estados para

trabalhar na pedreira que exis-

tia no local e em indústrias do

polo petroquímico, o bairro às

margens da Rodovia Cônego

Domênico Rangoni, na divisa

com o município de Santos, dis-

ta 13 quilômetros do centro de

Cubatão.

A exposição conta a história do bairro por meio de 40 fotos

Divulgação/PMC

jornalista e DJ Flávia Durante

(foto), que entre vários shows dis-

cotecou o de Amy Winehouse.

Para celebrar o legado do ar-

tista e fechar o ‘Curta Santos”

com chave de ouro, Flávia Duran-

te, que desde 2015 produz anual-

mente o Baile do Bowie, brindará

a plateia com o som do gênio da

música homenageado.

A exposição no Saguão do

Paço Municipal (Praça dos

Emancipadores, s/nº), pode ser

visitada de segunda à sexta-fei-

ra, das 8h às 17h. Entrada gra-

tuita.

A Cia de Dança de Cuba-

tão sagrou-se a equipe campeã

do Festival Bravos Excellence,

de São Paulo, no último fim de

semana. Os bailarinos vence-

ram em sete categorias diferen-

tes, tiveram duas coreografias

classificadas em segundo lu-

gar, além das premiações es-

peciais como: Melhor bailari-

no e menção honrosa. A dire-

tora artística da Cia, Vanessa

Toledo, também destaca a pre-

miação de “Melhor Conjunto

de Obras”, que contempla equi-

pes que se evidenciam de uma

maneira geral na competição. 

Cia de Dança
de Cubatão
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O Médico Veterinário Eduardo

Ribeiro Filetti é um dos oito vete-

rinários brasileiros que participam

como palestrantes e debatedores

no maior congresso de Veterinária

do mundo, o 41º Wsava (World

Smal Animal Veterinary Associati-

on Congress) que termina neste

sábado (1º de outubro), em Carta-

gena, na Colômbia.

Nesse Congresso da Associa-

ção Veterinária Mundial de Peque-

nos Animais, Filetti,  que viaja a

convite do Laboratório Inovet (la-

boratório que cuidou de todos os

cavalos da equipe olímpica de hi-

pismo do Brasil nos Jogos 2016 no

Rio de Janeiro), participa de mesa

redonda que debate os avanços da

Veterinária na América do Sul).

O veterinário santista que já

Animal

Estreando em campeonatos, Pa-

rafina, o cão surfista de Santos, deu

show nas ondas de Huntington Be-

ach, na Califórnia (EUA) e garantiu

dois pódios no Surf City Surf Dog,

evento exclusivo para cães, reali-

zado no último domingo (25).

Parafina, foi o segundo colo-

Filetti participa do maior congresso
de veterinária do mundo

participou de diversas edições

desse congresso mundial que

acontece a cada dois anos, expli-

ca a importância do evento.

“É no Wsava que são defini-
das todas as estratégias de profi-
laxias e tratamento de doenças
na veterinária. Neste congresso
conhecemos e debatemos novas
doenças e fazemos intercâmbio
com colegas de todo o mundo”.

Diretor da Clínica Veterinária

Filetti e do Bouticão Produtos Ve-

terinários, Eduardo Filetti, um dos

principais especialistas de animais

de pequenos portes do País é pro-

fessor e pesquisador da Universi-

dade Santa Cecília e colunista do

Espaço Aberto.

O Wsava  é considerado o prin-

cipal congresso de veterinária do

mundo, realizado uma vez na Améri-

ca do Sul, uma na do Norte e uma na

Europa. Em 2005, o congresso acon-

teceu no Brasil, no Rio de Janeiro.

Cão santista no pódio do
surf dog na Califórnia

Margarete Po/Divulgação

cado na categoria Large (surfan-

do sozinho) e terceiro no Tandem

Sup, junto com o seu dono, o ins-

trutor de surf, Augusto Martins.

Enfrentando ondas de até 2 me-

tros, ainda levou o prêmio de re-

velação do torneio, como melhor

estreante.

Filetti afirma que o evento é a
oportunidade para

acompanhar a evolução no que
diz respeito ao mundo animal

Arquivo EA

...A jornalista Hilda Pereira
Prado de Araújo, lança no
próximo dia 18 de outubro, o
livro “Santos - História de
Aviadores Constitucionalistas e
Expedicionários”, durante as
comemorações pelos 59 anos
de fundação da Associação
Cívica, Cultural e Histórica dos
Capacetes de Aço de 1932 de
São Vicente. O evento acontece
no Instituto Histórico e
Geográfico de São Vicente, na
Rua Frei Gaspar, 280, no
Centro da cidade.

...Nesta quinta-feira (29), a
coach Madalena Feliciano,

ministrou palestra sobre o tema
“Relacionamento Interpessoal

e Comunicação Interna” na
Sociedade Portuguesa de

Beneficência de Santos.
Madalena, diretora do Instituto
Profissional de Coaching, uma
das cinco melhores academias

de coaching do Brasil, com
significativa participação em

programas de televisão,
explicando o processo que

orienta pessoas e equipes em
busca de bons resultados em

seus empreendimentos
(coaching).

Gustavo Cury Facebook

O escritor e advogado Écio Lescreck (camisa branca) recebeu
muitos amigos na Pinacoteca Benedicto Calixto, durante o

lançamento de seu mais recente livro “O Revoar das Borboletas.
Entre eles, não poderia faltar, José Bueno de Oliveira, personagem

obrigatório nas obras de Lescreck que já está trabalhando no quinto
livro, tudo a ver com a versão masculina do Chapeuzinho Vermelho.

Divulgação

Adriana Andrade

• • • Se for a Belo Horizonte até o próximo dia 4 de

outubro, não deixe de visitar a Casa Cor Minas Gerais

2016, montada numacasa pré-fabricada com a utiliza-

ção de tecnologia moderna e sustentável, 100% brasi-

leira, na Alameda das Latânias, 30, bairro São Luiz –

região da Pampulha em BH. A mostra que apresenta

18 ambientes tem toda a energia elétrica consumida é

gerada na própria casa por meio de placas fotovoltai-

cas. Visitação de terça à sexta das 15h às 22h. Sábado,

das 13h às 22h e no domingo, das 13h às 19h. A expo-

sição termina dia 4. Mais informações no site

www.casacorminas. com.br.

Marcelo Teixeira e
Paulo Della Rosa
em noite de posse na
Academia Santista
de Letras. Na
ocasião, Paulo
Della Rosa, o
Delegado Poeta,
assumiu a Cadeira
26, cujo patrono é
Martim Francisco
Ribeiro de Andrada
(O Terceiro). O mais
novo acadêmico foi
saudado por
Marcelo Teixeira,
Pró-Reitor
Administrativo da
Universidade Santa
Cecília.

Delegado na Academia
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* Carlos Pinto – Jornalista e Presidente do ICACESP

Carlos Pinto

As recentes operações da Lava Jato estão aprofun-
dando as implicações do ex-presidente Lula, nos escân-
dalos de corrupção que envolvem a Petrobrás e outros
órgãos do Governo Federal. Envolvem também, outros
membros dos governos petistas e de partidos aliados,
notadamente, o PMDB. Além da Petrobras, o BNDES
desponta como bola da vez não apenas neste quesito
da corrupção, mas também, pelos nebulosos patrocíni-
os de obras faraônicas em países da América Latina e
África. É uma caixa de segredos que após desvenda-
dos, por certo farão com que estes ditadores de fancaria
de países vizinhos, tenham dias de insônia.

Os desdobramentos oriundos dos pronunciamen-
tos dos promotores da Operação Lava Jato, trazem em
maior evidência as bravatas do comandante, como foi
adjetivado por eles, o ex-presidente. Desfilando por pa-
lanques no nordeste do País, viajando em jato particu-
lar, com despesas pagas por não sei quem, Lula tem
desfiado um sem número de adjetivos na tentativa de
atingir o juiz Sergio Moro e seus assessores. No deses-
pero de uma autodefesa, fala demais e se complica, pois
não consegue convencer ninguém.

Na iminência de ter que sentar na frente do juiz Moro,
tenta desqualifica-lo e com isso aumenta as suspeitas
da sociedade, sobre sua efetiva atuação nos referidos
escândalos de corrupção. A prisão do ex-ministro Guido
Mantega colocou mais lenha na fogueira em que ardem
vários integrantes da classe política brasileira. As acu-
sações contra ele, formulada por outros envolvidos no
esquema fraudulento de obras da Petrobrás, por certo
trará mais claridade após sua oitiva em Curitiba.

Por outro lado, estamos em plena corrida eleitoral
visando a renovação das Câmaras Municipais e, das
mais de cinco mil prefeituras do País. O que vemos em
algumas propagandas de candidatos, notadamente em
Santos, são o cometimento de erros grosseiros de por-
tuguês, além de propostas que não se coadunam com o
atual quadro econômico do País. Não se pode entender
como alguns candidatos, que em seus programas falam
de transformações no setor de educação, venham a co-
meter erros grosseiros contra o vernáculo. Em alguns
casos, tão gritantes, que devem ter proporcionado a
Camões, uma revirada no túmulo.

O nível dos candidatos, por suas propostas, chega
a ser sofrível, e nos dá a nítida dimensão do que nos
espera nos próximos quatro anos, com relação às Câma-
ras Municipais. Esse quadro demonstra o desencanto
da sociedade com a participação na política, abrindo
espaços para que candidatos sem expressão, sem quali-
ficação e sem propostas plausíveis, se arvorem em arru-
mar um emprego público. Ficar achando que o juiz Ser-
gio Moro é o nosso herói, me faz lembrar de uma frase
épica de Bertolt Brecht: “Infeliz da Pátria que necessita
de heróis”.

As bravatas do

comandante

Vereadores

A corrida por uma das
128 cadeiras da região

Adisputa por uma
das 128 cadeiras
distribuídas pe-

las nove Câmaras da Bai-
xada Santista, desde o iní-
cio da campanha para as
eleições deste ano está
cada vez mais acirrada em
todas as cidades. Até do-
mingo (2 de outubro) –
dia das eleições munici-
pais, 2.422 candidatos
disputarão o eleitorado
da região em busca de
uma vaga.

Santos, a cidade com maior núme-
ro de cadeiras (21), registra 379 candi-
datos, enquanto Bertioga, cujo Legis-
lativo dispõe de 9 cadeiras, tem 108
postulantes. São Vicente tem o maior
número de candidatos a vereador: 425
que disputam uma das 17 cadeiras da
Câmara e Itanhaém registra 142 candi-
datos concorrendo a uma das 10 ca-
deiras.

Os demais municípios: Cubatão, tem
240 candidatos postulando uma das 11
cadeiras: Guarujá, cuja Câmara é forma-
da por 17 cadeiras, registra 327 candi-
datos; em Mongaguá, 216 candidatos

estão na corrida por uma das 13 cadei-
ras do Legislativo; a Câmara de Peruíbe
tem 15 cadeiras pleiteadas por 302 can-
didatos e em Praia Grande, 283 candi-
datos disputam uma das 17 cadeiras.

Inusitado – Em Santos, quatro vere-
adores não concorrem à reeleição, um
deles, o mais antigo do Legislativo, após
cumprir sete mandatos consecutivos (28
anos) e não perder nenhuma eleição,
José Lascane (PSDB) não vai concorrer
à reeleição, fato inusitado na casa pelas
peculiaridades: abdicar da disputa sem
ter perdido uma eleição sequer. Mate-
mático, durante 25 anos presidiu uma

das mais impor-
tantes Comissões
da Casa, a de Fi-
nanças.

O que levou
Lascane a abdi-
car? Segundo ele,
o entendimento
de que um ciclo
se fecha e porque
acredita que não
conseguira mais
uma legislatura (4
anos) com o mes-
mo ritmo com que Câmara de Bertioga – 9 vereadores

Câmara de Santos – 21 vereadores

trabalhou até agora. “Não
seria um vereador comple-
to e estaria em falta com a
população, especialmen-
te com os eleitores” disse
Lascane.

Os outros três que
não concorrem à reelei-
ção, são: Evaldo Stanis-
lau (Rede) é vice na cha-
pa do prefeituravel Paulo
Schiff (PDT), Sandoval
Soares (PSDB), vice do
prefeito Paulo Alexandre
(PSDB) que concorre à

reeleição e Marcelo Del Bosco (PPS)
candidato a prefeito.

Cartórios
eleitorais

Cubatão - 119ª Zona Eleitoral
Rua Bahia, 67, Vila Paulista
Guarujá - 212ª Zona Eleitoral
Rua Washington, 473, Vila Maia
Guarujá - 310ª Zona Eleitoral
Avenida Santos Dumont, 689, Sitio
Paecará
Itanhaém e Mongaguá - 189ª Zona
Eleitoral
Rua Professora Dinorah Cruz, 71,
Centro, Itanhaém
Peruíbe - 295ª Zona Eleitoral
Rua dos Pescadores, 85, Centro
Praia Grande - 317ª Zona Eleitoral
Avenida Guilhermina, 267 - Térreo,
Jardim Guilhermina
Praia Grande - 406ª Zona Eleitoral
Av. Dr. Vicente de Carvalho, 220 e
230, Cidade Ocian
Santos - 118ª Zona Eleitoral
Rua Amador Bueno, 63, Centro
Santos e Bertioga - 272ª Zona
Eleitoral
Rua Vereador Henrique Soler, 279,
Ponta da Praia
Santos - 273ª Zona Eleitoral
Avenida Bernardino de Campos, 99,
Campo Grande
São Vicente - 177ª Zona Eleitoral
Avenida Presidente Wilson, 884,
Gonzaguinha
São Vicente - 340ª Zona Eleitoral
Rua Santa Cruz, 110, Centro

Fotos: Divulgação


