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Democracia
Segundo uma pesquisa realizada

na América Latina,  55% da popula-
ção deseja reviver as ditaduras, como
solução aos seus problemas sócioe-
conômicos. É bom salientar que os
problemas sociais dos países sul
americanos cresceram a partir das di-
taduras ocorridas no século passado.

As ditaduras
fomentam a cor-
rupção, assassi-
nam pessoas que
se opõe a regi-
mes fascistas,
subtraem os di-
reitos dos cida-
dãos, cerceiam a
liberdade de im-
prensa para que
não denunciem a
corrupção dentro
dos governos.

Assim como aconteceu no Brasil,
onde o povo sofreu com duas ditadu-
ras (Getúlio Vargas e os militares).
Época em que se cobravam propinas
para fazer obras faraônicas como a
ponte Rio/Niterói, a Transamazôni-
ca (que leva do nada a lugar ne-
nhum), montar a usina nuclear de
Angra com tecnologia totalmente im-
portada da Alemanha e que até hoje
não conseguiu gerar toda a sua ca-
pacidade de energia, ou seja, a ener-
gia gerada mal dá para suprir a re-
gião de Angra dos Reis.

São esses tipos de obras que pa-
gamos até hoje, todos se lembram que
a ditadura militar foi o pai e a mãe
de grandes empreiteiras como a Men-
des Junior, a Odebrecht e tantas ou-
tras que sugavam os cofres públicos
e subsidiavam campanhas políticas
de apaniguados dos generais.

Para que este tempo tenebroso não
volte a pairar sob nossas casas temos
que apostar na construção do verda-
deiro estado de direito democrático
e lutar por uma distribuição de ren-
da onde os trabalhadores tenham
condições de vida digna. Não pode-
mos retroceder isto somente interes-
sa aos países do primeiro mundo que
estão de olho em nossas riquezas.

Para estes paises é muito mais fá-
cil barganhar com um ditador, que im-
põe sua vontade e corrupção na ponta
da baioneta, do que enfrentar a verda-
deira vontade popular através do voto.

PALAVRA DO PRESIDENTE

P e d r i n h o

CULTURA

Risos e tristeza em
�Adeus Lênin�

Em 1989, pouco antes da queda
do muro de Berlim, a Sra. Kerner
(Katrin Sab) passa mal, entra em
coma e fica desacordada durante os
dias que marcaram o triunfo do re-
gime capitalista. Quando ela desper-
ta, em meados de
1990, sua cidade,
Berlim Oriental,
está sensivelmente
modificada. Seu fi-
lho Alexander (Da-
niel Brühl), temen-
do que a excitação
causada pelas
drásticas mudan-
ças possa lhe pre-
judicar a saúde, decide esconder-lhe
os acontecimentos. Enquanto a Sra.
Kerner permanece acamada, Alex
não tem muitos problemas, mas
quando ela deseja assistir à televi-
são ele precisa contar com a ajuda
de um amigo diretor de vídeos.

Recebeu uma indicação ao Glo-

bo de Ouro, na categoria de Melhor
Filme Estrangeiro; recebeu uma in-
dicação ao BAFTA, na categoria de
Melhor Filme Estrangeiro; recebeu
uma indicação ao Cesar, na catego-
ria de Melhor Filme Europeu; ga-

nhou o Goya na ca-
tegoria de Melhor
Filme Europeu;
ganhou 6 prêmios
no European Film
Awards, nas se-
guintes categori-
as: Melhor Filme,
Melhor Ator (Da-
niel Brühl), Me-
lhor Roteiro, Me-

lhor Diretor - Prêmio do Público,
Melhor Ator - Prêmio do Pùblico
(Daniel Brühl) e Melhor Atriz -
Prêmio do Público (Katrin Sab). Foi
ainda indicado nas categorias de
Melhor Diretor e Melhor Atriz (Ka-
trin Sab); e ganhou o prêmio Blue
Angel, no Festival de Berlim.

PALAVRA DOS BANCÁRIOS
Vários gerentes do HSBC estão administrando mais de uma agência. O re-

sultado é stress, sobrecarga de metas, falta de condição de trabalho, assédio
moral, pois é impossível dar lucro em duas unidades geridas pela mesma pes-
soa. Além disso, muitos funcionários estão sendo desviados de suas funções
ganhando o mesmo salário com maior responsabilidade e maior número de me-
tas a cumprir, que não condizem com os seus cargos. Tudo isso é obra do gerente
regional do banco, Renato Tundisi, que demite e não recoloca funcionários ge-
rando acúmulo de serviços.

Para denunciar ou sugerir basta escrever para Av. Washington
Luiz, 140 � CEP 11.050-200 � Encruzilhada/Santos-SP, ou enviar
pelo e-mail: santosbancarios@uol.com.br

TIRA

SAÚDE

Benefícios
da Pílula

Os contraceptivos orais são al-
guns dos produtos mais estudados
e prescritos. Os benefícios à saú-
de são numerosos e superam os ris-
cos. Existem evidências definitivas
de proteção contra câncer de ová-
rio e de endométrio, doença benig-
na da mama, doença inflamatória
pélvica (DIP), gravidez ectópica e
anemia por deficiência de ferro.

Também tem sido sugerido que
contraceptivos orais podem ofere-
cer benefício na densidade mine-
ral óssea, miomas uterinos, síndro-
me de choque tóxico e câncer co-
lorretal. Existem evidências míni-
mas que apoiam a proteção contra
o desenvolvimento de cistos ova-
rianos funcionais e artrite reuma-
tóide. Tratamento de alterações clí-
nicas com contraceptivos orais é
uma prática clínica que não cons-
ta na bula. Dismenorréia, sangra-
mento irregular ou excessivo, acne,
hirsutismo e endometriose associ-
ada à dor, são alvos comuns da te-
rapia com contraceptivos orais.

A maioria das pacientes não
está consciente destes benefícios
à saúde, bem como dos usos tera-
pêuticos dos contraceptivos orais,
sendo que elas têm uma tendência
a superestimar os riscos. Orienta-
ção e educação são necessárias
para ajudar as mulheres a ficarem
bem informadas a respeito de de-
cisões de cuidados com a saúde e
aderência ao tratamento.
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Dia: 27/04 � 19h
Local: SESC – Rua Conselheiro Ribas,
136 Aparecida – Santos
• PALESTRA E VÍDEO: 28 de abril
“Dia Internacional em Homenagem
aos Trabalhadores Vítimas de
Acidente e Doenças relacionadas ao
Trabalho”. Relembrar os Mortos e
Lutar Pela Vida
Promoção: Fundacentro
Apoio: SUB – DRT/Santos, SESC/
Santos, CUT, Força Sindical e CGT.

Dia: 28/04 � 19h
Local: Sind. dos Metalúrgicos
Av. Ana Costa, 55 – V. Mathias – Santos
• PALESTRA: Reforma Sindical e
Trabalhista / Financiamento Sindical
• Palestrantes: Antonio Carlos Spis
Diretor Executivo CUT Nacional

Dia: 29/04 � 19h
Local: Sindipetro
Av. Conselheiro Nébias, 248
V. Nova - Santos
• PALESTRA: “Gás Natural, Bacia de
Santos e Matriz Energética”.
Palestrantes:
• Alexandre Jatczak Almeida –
Presidente do SINDIPETRO de
Santos
• Djalma de Oliveira – Presidente do
SINERGIA
• Sebastião Moreira Arcanjo –
Deputado Estadual
• Telma de Souza – Deputada
Federal

Dia: 30/04 � 20h
Local: Sind. dos Metalúrgicos
Av. Ana Costa, 55 – V. Mathias – Santos
• TEATRO: “Eles não usam Black Time”
TEMETAL  - “Gota Dàgua” – Cia.
Arte Manha’s, peça de Chico
Buarque de Holanda
Ingresso: 1 quilo de alimento não
perecível

DIA:  1º DE MAIO
a partir das 9h
• Ato na Avenida Paulista
São Paulo

ACONTECE

A G E N D A
do 1º de Maio

INDÍGENAS

Tribo faz apresentação

Em protesto contra às cerca de
600 demissões efetivadas pela di-
retoria do Santander Banespa e
como uma das deliberações do
Congresso dos Funcionários do
Grupo Santander Banespa  a di-
retoria do Sindicato fez manifes-
tação, dia 20/04, na agência do
Banespa/Centro, em Santos. No
ato foram distribuídas 2 mil car-
tas abertas aos clientes e à popu-
lação para explicar que o banco
espanhol retira 20% dos seus lu-
cros mundiais no Brasil.

Porém, os banqueiros espa-
nhóis agradecem desempregando

milhares de pais e mães de família.
Assediando moralmente bancários
(as) para que trabalhem sem parar e
sem ganhar horas extras acumulan-

Diretoria organiza ato no Banespa/centro
do funções, para nos últimos dois
anos construírem um lucro de R$
4,6 bilhões, que ao invés de serem
investidos no país foram (em sua mai-
or parte) remetidos para a Espanha.
�Não aceitamos de modo algum de-
missões de trabalhadores, muito me-
nos dos acometidos de doenças ocu-
pacionais. Outro abuso terrível é o
desrespeito aos direitos dos aposen-
tados, que nos últimos três anos fi-
caram sem receber os devidos rea-
justes. Vamos continuar nossa luta
para reverter esta situação�, adverte
Pedrinho, funcionário do Banespa e
Presidente do sindicato.

O Sindicato promoveu dia
17/04, no ginásio Antonio
Guarnieri, no morro da Nova
Cintra, uma apresentação em
comemoração ao Dia do Ín-
dio (dia 19 de abril). Inte-
grantes da aldeia Rio Bran-
co, de Itanhaém, e o chefe da
Funai na região, Cristiano
Hutter, fizeram palestras so-
bre a situação caótica dos
aborígenes no litoral e apre-
sentações de danças típicas,
além de venderem belos arte-
sanatos feitos por eles como

Vários artesanatos foram vendidos para angariar fundos para a tribo

arcos e flechas, cestas de vime
e outras peças. Também foram

comercializados palmitos �in
natura� da reserva.

Prestigiaram o evento cer-
ca de uma centena de pesso-
as entre simpatizantes da
causa, biólogos, historiado-
res, representantes da CUT e
dirigentes sindicais. �É de-
ver de todos proteger e aju-
dar os índios contra a misé-
ria imposta pela ganância de
grileiros e pessoas que que-
rem tirar vantagem destes
povos, eles são a origem do
povo brasileiro�, afirmou Pe-
dro de Castro Junior, Presi-
dente do Sindicato.

“Os índios são a origem do povo brasileiro”

Hutter, o cacique Alcides e a diretora Ana Paula

Aposentados participaram da manifestação
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Quais os maiores problemas que
o meio ambiente na Baixada San-
tista enfrenta?

 Difícil é elencar os �maiores� pro-
blemas ambientais da Baixada Santis-
ta, mas podemos citar aqueles que mais
prejudicam a qualidade ambiental e
conseqüentemente a qualidade de vida
da população. A problemática da con-
taminação do estuário de Santos/São
Vicente bem como dos depósitos irre-
gulares de resíduos tóxicos, certamen-
te são alguns dos piores problemas a
ser enfrentado pelos órgãos ambientais
bem como por toda população.

 A contaminação ambiental, fruto
da falta de legislação rigorosa sobre o
tema no passado e de planejamento am-
biental integrado, deixa suas marcas e
conseqüências na saúde do cidadão, na
qualidade das águas e dos frutos do mar
consumidos, bem como nas restrições
de uso do solo e das águas do estuário.
Muitos acompanham pelos noticiários
as dificuldades na dragagem do canal
do porto, conseqüência da periculosi-
dade dos resíduos que o contaminam.
Os pescadores que habitam e sobrevi-
vem do estuário encontram-se prejudi-
cados, na impossibilidade de realizar
aqüicultura em ambiente insalubre.
Afora todos aqueles que sofrem de do-
enças decorrentes da contaminação.

Hoje se sabe que prevenir é mais
fácil e menos custoso do que remediar.

Esperamos que em nossa região a
lição tenha sido aprendida e que, atra-
vés do planejamento prévio, com parti-

Ingrid elenca
alguns problemas
do meio ambiente
Ingrid Maria Furlan Öberg é bióloga, pós-graduada em
Ciências Ambientais e chefe do Escritório Regional do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente em Santos - IBAMA

AGENDA SINDICAL
Dia 27/04 - das 8 às 18h
Oficina sobre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, no Sindipetro, av. Cons. Nébias, 248.
28/04 - 8h30 Seminário sobre Contrato Coletivo de Trabalho, no Sindaport, Júlio Conceição, 91.
28/04 - 20h
Palestra: �Quem não se comunica...�, com a psicóloga Maria Aparecida Geraldini, Av. Washington Luiz, 140.
05/05 -  20h
Palestra: �Limites: uma questão de amor�, com a psicóloga Maria de Fátima Soares, Av. Washington Luiz, 140.
07/05 - 19h30 - Ato Público de lançamento do Comitê 9840 Santos, na OAB, Pça. José Bonifácio, 55.
12/05 - 20h
Palestra: �Síndrome do Pânico�, com a psicóloga Tânia Mari Benete de Oliveira, Av. Washington Luiz, 140.
15/05 - 9 às 13 h  - Curso de Capacitação p/fiscalização do processo eleitoral (campanhas e eleições),
com Dr. Hélio Silveira, advogado especialista em Direito Eleitoral, no Sesc. 
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cipação social possamos optar por for-
mas de desenvolvimento que conside-
rem a qualidade de vida do cidadão e a
qualidade ambiental como prioridades,
evitando a privatização dos lucros e so-
cialização dos prejuízos.

 
Qual a situação dos mangues da

região?
Na Baixada Santista, grande parte

das áreas de manguezal foram aterra-
das no passado para construção de
terminais portuários, conjuntos habi-
tacionais, marinas e outros. Dos man-
guezais que restaram, alguns encon-
tram-se em áreas contaminadas.
Hoje sabe-se da importância dos man-
gues na reprodução dos recursos pes-
queiros, na filtragem das águas e para
evitar erosão e assoreamentos, além
de ser pouso de aves migratórias e
manter ninhais. Por todos esses fato-
res os manguezais são considerados
área de preservação permanente pela
legislação federal.

 Se pretendemos um desenvolvi-
mento sustentável para a região, preci-
samos pensar o ambiente como um todo.
Isto significa considerar a capacidade
de suporte de cada ecossistema, consi-
derar as diferentes comunidades que
vivem na região, seus anseios e neces-
sidades, e planejar de forma integrada,
evitando degradações que possam tra-
zer prejuízo futuros.

  
Qual o papel do IBAMA na região?
Na região da Baixada Santista atu-

am órgãos ambientais em três instân-
cias: municipal, estadual e federal.
Em conjunto formam o SISNAMA -
Sistema Nacional de Meio Ambiente.
O IBAMA de Santos, enquanto órgão
federal, é responsável pelas questões
referentes à fauna silvestre, fiscali-
zação de pesca, pesca amadora, fis-
calização da exportação de produtos
da flora e fauna, licenciamento de
obras que envolvam o mar territorial
e a plataforma continental, proteção
das áreas de preservação permanen-
te, entre outros.

Por ter caráter supletivo sobre os
demais órgãos do SISNAMA, cabe ao
IBAMA também agir muitas vezes em
conjunto, evitando a degradação e
poluição ambiental e atuando quan-
do da impossibilidade de ação dos
outros órgãos. No Estado de São Pau-
lo, a CETESB é responsável pelo li-
cenciamento e fiscalização das
questões envolvendo poluição, resí-
duos, indústrias; o DEPRN é respon-
sável pelos licenciamentos de supres-
são de vegetação,entre outros; a Polí-
cia Ambiental age na fiscalização de
toda sorte de questões ambientais, in-
cluindo fauna e pesca.

Questões envolvendo árvores urba-
nas, podas, animais domésticos, lixo,
são geralmente resolvidas pelos órgãos
municipais de meio ambiente. É claro
que isto é um resumo das funções, mas
acredito que possa auxiliar o
cidadão na hora de procurar ajuda ou
denunciar problemas ambientais.

Vale Tudo
retira atletas

das olimpíadas

Muitos pitboys e poucos atletas
olímpicos. O Rio de Janeiro é a
meca dos lutadores no Brasil, mas
a maioria dos briguentos prefere
olhar o verdinho dos dólares vin-
dos do vale-tudo e não para o ouro
da luta livre e greco-romana. Tanto
é assim que o país não está levan-
do nenhum atleta para Atenas-
2004, enquanto dezenas de brasi-
leiros com �orelha de couve-flor�
desfilam pelos milionários ringues
do Japão e dos EUA.

Um caso exemplar desse quadro
é Antoine Jaoude, 27, principal fi-
gura da luta livre. Prata no Pan de
Santo Domingo, no ano passado,
esse filho de libaneses estava re-
cebendo do COB (Comitê Olímpi-
co Brasileiro) R$ 500 mensais para
tentar a vaga olímpica. Para com-
pletar o orçamento, faz bico de se-
gurança e intérprete (fala árabe,
francês, inglês e espanhol).

Mas o que garante seu rendi-
mento são os combates de vale-
tudo. Ele já participou de seis con-
frontos desses. As bolsas dessas
lutas giram em torno de R$ 40 mil.
Em um embate nos EUA (Jaoude
fez um), o cachê pode chegar a US$
100 mil. Ou seja, ganhando ou per-
dendo, já embolsam essa quantia só
para expor seu corpo a joelhadas
na cara e cotoveladas na nuca.

Resultado: dinheiro no bolso,
longos períodos de contusão, trei-
namento na luta atrapalhado pela
necessidade econômica e mais uma
modalidade em que o país vai mal
em Olimpíadas.


