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Polícia Civil de São Paulo 
ainda não conseguiu ser 

atendida por Alckmin

Licença-prêmio vira 
‘poupança’ na Assembleia 

de São Paulo

No dia 11 de julho,  mostramos total apoio a causa dos portuários.A diretoria do Sinpolsan marcou presença no Ato Unificado na praça Mauá , em Santos. Página 7
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Policiais civis  apoiam  protestos 
dos trabalhadores portuários 
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EDITORIAL

Nova tentativa do Governa-
dor de São Paulo e seus “que-
rubins “ da Secretaria de Segu-
rança  Pública , no combate ao 
crime organizado :

GAMESP.
Esse órgão pretende inte-

grar ações de monitoramento , 
em  toda Baixada Santista , o 
Vale do Ribeira fica fora (sic). 
O nome é bonito.

Contamos agora com o Ga-
binete Metropolitano de Ges-
tão Estratégica da Segurança 
Pública. O GAMESP, tem 
como objetivo a integração de 
diversos setores em atividades 
de monitoramento e mapea-
mento da  criminalidade, com 
cruzamento de informações 

das policiais civil, militar e da 
guarda municipal.Mas apos-
tamos que continuarão duas 
policiais a esconder o jogo, 
uma da outra, informações 
de cunho estritamente , inves-
tigativo por parte da civil e da 
militar. Os prefeitos dos muni-
cípios da Baixada Santista não 
entendem nada mas, também 
não querem entender, e fazem 
parte do GAMESP.Na entre-
vista do Secretário Fernando 
Grella Vieira à Tribuna , per-
guntado que uma das queixas 
dos policiais era a baixa remu-
neração e o que podia ser feito 
em relação a isso ? SABE O 
QUE RESPONDEU O SE-
CRETÁRIO ? Que conversou 

com todas Entidades represen-
tativas da categoria (que é ver-
dade) e encaminhou as propos-
tas, para avaliação dos setores 
competentes do Governo.Ou 
seja Cesto.E pronto.Não disse 
nada e não fez nada pelos poli-
ciais...Saco vazio, não fica em 
pé, Secretário !!!

É assim que quer o policial 
trabalhando , pensando em sua 
casa, na mulher , nos filhos, 
nas mínimas despesas dentro 
do orçamento doméstico.Que 
GAMESP nada.Isto é biju-
teria, para enganar o povo.O 
operador do mapa e o visuali-
zador das câmeras, podem até 
entender de ações imediatas 
contra o delito, se trabalhou na 

rua, podendo dar qualquer pal-
pite, mas as autoridades . . .

Mas meus caros companhei-
ros e companheiras. Como vê , 
sem luta não vamos conseguir 
nada.Nosso prejuízo aumenta 
dia-a-dia. Essas manifestações 
até agora não perturbaram o 
Governo.Ele vai levando.Se a 
Internet deu certo nas recen-
tes manifestações populares, 
vamo-nos unir a Saúde e a 
Educação via Internet e par-
timos para luta.Já passou da 
hora. É triste o quadro atual. 
A falta de vontade dos nossos 
irmãos , isto no Estado todo, 
nos revolta.O nosso Sindicato 
é uma andorinha.Há “confron-
to” de Egos nessa história e 

Outra ‘pérola’ do governador Geraldo Alckmin

quem sai ganhando é o Gover-
no,, que está empurrando com 
a barriga, sua gestão de olho 
na reeleição.

Temos que fazer qualquer 
coisa.Como está , não pode 
continuar.

Como diz Ivan Lins : Cutu-
ca por baixo que o de cima cai 
!!! 

DATA  :  19  e  20  de  setembro de 2013.
HORÁRIO :   Das  19  ás  22  horas.
LOCAL : AUDITÓRIO DA UNISANTA 

Rua : Oswaldo Cruz , nº 277 - Bloco E
INFORMAÇÕES : 3302 35 84

T E M Á R I O
DIA 19 de setembro de 2013 – Quinta Feira

1ª.  PARTE  -   CRIMES  NA  INFORMÁTICA
PALESTRANTE:  DR.  ADRIANA  SAMPAIO  LIPORONI  -DELEGADA DE POLÍCIA 

COORDENADORA DA DELEGACIA DE INFORMÁTICA
 l. Data de Instalação

2. Área de atuação
3.Números de ocorrências

4.Inquéritos instaurados
5.Funcionamento  diário

6.Investigações
7.Casos importantes solucionados

2ª.  PARTE - “CUIDADOS  A SEREM  TOMADOS 
NA ELABORAÇÃO DE UM SITE“

PALESTRANTE :   MARCELO  PRADO
WEB DESIGNER – DESENVOLVEDOR DE SITES

DIA  20 de setembro de 2013 – Sexta-Feira

1ª. PARTE  -  “ REDUÇÃO  DA  MENORIDADE  PENAL 
“ PALESTRANTE :  DRA.  MARISA RITA RIELLO DEPPMAN  -GENITORA DE VÍTIMA DE 

LATROCINIO PRATICADO POR MENOR.
2ª.  PARTE -  PALESTRANTE :  DR.  CARLOS ALBERTO CARMELO JUNIOR – PROMOTOR 

DE JUSTIÇA DA VARA  DA INFANCIA E JUVENTUDE.

DESENVOLVIMENTO DO EVENTO
AUTORIDADES CONVIDADAS 

Doutora Sra. Silvia Ângela Teixeira Penteado – Magnífica 
Reitora da Universidade Santa Cecília;

Dr. Rony da  Silva Oliveira – Delegado Seccional  de Polícia de Santos;
Dr.  Norberto Moreira da Silva – Diretor da Faculdade de 

Direito da Universidade Santa Cecília;
Professor  Dr. Fernando Reverendo Vidal Akaoui – Coordenador 

do Curso de Direito da Universidade Santa Cecília;
Sr.  Luiz  Gonçalves – Presidente  Estadual da Nova  Central de Trabalhadores;

Dr. Rodrigo de Farias Julião – Presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil- Seção de Santos;

Dr. Niemer. Nunes Junior – Delegado Seccional de  Polícia de Itanhaém;
Sr. Dr.  Rutinaldo  da  Silva  Bastos – Presidente da  Ordem 

dos Advogados do Brasil –Seção  Itanhaém;
Dr.  Jaber  Tauil – Advogado  da área de Direito Administrativo;

Sr.  Fabio  Marcelo  Pimentel – Presidente do Sindicato  dos Servidores Estatutários 
Municipais de Santos

 1º  FÓRUM METROPOLITANO DE DEBATES  
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A  palavra está com o 
secretário de segurança 

opinião 

Por João Alkimin

A corregedoria da Polícia 
Civil está ligada e subordinada 
ao gabinete do Secretário, por-
tanto cabe a ele fazer com que 
a mesma funcione dentro dos 
parâmetros da impessoalidade, 
moralidade, celeridade e acima 
de tudo com isonomia no trato 
com todos os Policias,sejam de 
carreira forem.

Digo isso antes de fazer o 
seguinte relato: Em São José 
dos Campos foi jogado nos 
belos jardins da 1ª Correge-
doria auxiliar um envelope, 
esse envelope foi pego por um 
Policial e encaminhado ao 
Delegado, para variar depois 
de aberto verificou-se mais 
uma carta anônima com acu-
sações contra Policiais Civis 
da cidade, foi verificado tam-
bém que dentro do envelope 
existia um pendrive que foi 
aberto e encontrada inúmeras 
fotografias.

Após isso, a casa censora 
foi tomada de incredulidade, 
pois o referido pendrive fazia 
parte de um inquérito policial 
existente na própria Corre-
gedoria em que se apurava a 
tentativa de homicídio de que 
fora vítima um informante po-
licial e que supostamente teria 
sido perpetrada pelo mesmo 
policial que usava o informan-
te, ocorrência essa que gerou a 
época comoção por ter havido 
troca de tiros entre o policial 
e o informante que inclusive 
para não morrer invadiu o Ba-
talhão da Polícia Militar.

Mas o que importa não é 
isso, a gravidade é como uma 
carta anônima é acompanha-

da de um pendrive que faz par-
te de um inquérito em curso 
na própria corregedoria, existe 
uma indagação e várias respos-
tas. A indagação já foi feita e 
as respostas:

1) Alguém de dentro da 
própria Corregedoria está se 
dedicando a elaborar e enviar 
cartas anônimas contra seus 
próprios colegas, o que no mí-
nimo é canalhice.

2) Alguém de fora teria in-
vadido a Corregedoria se apos-
sado do pendrive, inserido-o 
dentro do envelope, feito uma 
carta anônima e jogado nos 
jardins da Corregedoria, se isso 
fosse um filme provavelmente 
eu iria acreditar nessa versão, 
mas como se trata 
de vida real não é 
crível.

Frise-se que o 
pendrive não era 
cópia, era o ori-
ginal que deveria 
estar encartado 
aos autos.

Pergunto-me 
então, para que 
serve a Corregedo-
ria, ao que parece 

para perseguir desafetos tal qual 
o Delegado Conde Guerra cuja 
a história demonstra a incan-
sável perseguição que sofreu e 
ainda vem sofrendo.

Isso é de uma gravidade 
que extrapola os limites do 
concebível, é necessário que 
o Secretário de Segurança 
Pública que é o chefe direto 
da Corregedoria saia de sua 
letargia e determine uma apu-
ração rápida e séria do aqui 
narrado.

De qualquer maneira, fica  
aqui uma pergunta, para aque-
les que quiserem responder 
e que provavelmente já a fiz 
antes QUEM CORRIGE A 
CORREGEDORIA.   

Secretário de Segurança 
Pública de São Paulo, 

Fernando Grella

site : Terra

Uma das reivindicações 
da categoria é o direito à apo-
sentadoria especial por atuar 
em situação de risco

São Paulo – Agentes da 
Polícia Civil de São Paulo or-
ganizam uma passeata para 
amanhã (23), na zona sul da 
capital, até a sede do governo 
estadual. A manifestação é 
mais uma tentativa de serem 
recebidos pelo governador 
Geraldo Alckmin (PSDB), a 
fim de discutir a pauta de rei-
vindicações da categoria, que 
reúne agentes penitenciários, 
escrivães, delegados e investi-
gadores. 

A concentração deve sair 
às 14h da Praça do Povo, pró-
ximo ao Jóquei Clube, em 
direção ao Palácio dos Ban-
deirantes, Os policiais têm 
data-base em 1º de março e 
ameaçam entrar em greve no 
dia 1º de agosto, caso não se-
jam recebidos. 

Entre as reivindicações es-
tão pagamento do salário de 
nível superior aos escrivães 
e investigadores, reestrutu-
ração das demais carreiras, 

aposentadoria especial pela 
Lei federal 51/85, que garan-
te o direito à aposentadoria 
de trabalhadores com pro-
fissões de risco em 25 anos 
de carreira, entre outras. Os 
policiais afirmam exercer as 
funções de maneira precária, 
com armamento defasado, 
viaturas sucateadas e escalas 
abusivas de serviços.

"A situação da seguran-
ça pública está lamentável, 
é necessária uma reformu-
lação urgente para que se 
tenha uma polícia decente, 
que a população merece. O 
governador até agora não 
deu sequer uma resposta às 
nossas reivindicações e se 
recusa a nos atender. Esta-
mos dispostos a entrar em 
greve", afirma o presidente 
do Sindicato dos Investiga-
dores de Polícia do Estado 
de São Paulo (Sipesp), João 
Rebouças. O movimento é 
organizado também pelo sin-
dicato dos escrivães (Sepesp) 
e tem participação de agentes 
de todos os segmentos da po-
lícia civil.

Protesto

Polícia Civil de São Paulo 
ainda não conseguiu ser 

atendida por Alckmin
Trabalhadores 
saem em 
passeata até 
a sede oficial 
do governo e 
ameaçam entrar 
em greve a partir 
de 1º de agosto 
se não forem 
atendidos 
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cantinho da nutrição

Dra. Soraia Y. Nakamura 
Nutricionista CRN3 7266

Nutrição Clínica
synakamura@uol.com.br

Diabetes mellitus

 

O Diabetes Mellitus é 
uma doença muito antiga, 
o nome vem da palavra 
grega diabetes, que signi-
fica “fluir por um sifão”, 
e Mellitus, significa “me-
lado”. 

Diabetes Mellitus é 
uma doença metabólica 
caracterizada por um au-
mento anormal do açúcar 
ou glicose no sangue. A 
glicose é a principal fonte 
de energia do organismo, 
quando em excesso, pode 
trazer várias complica-
ções à saúde como, por 
exemplo: a sonolência no 
estágio inicial e problemas 
de cansaço problemas em 
efetuar as tarefas deseja-
das. Quando não tratada 
adequadamente, podem 
ocorrer complicações 
como ataque cardíaco, 
derrame cerebral, insufici-
ência renal, problemas de 
visão, amputação do pé e 
lesões de difícil cicatriza-
ção, dentre outras compli-
cações. 

De acordo com os úl-

Tel.: (13) 3021-2525

www.cadaeventos.com.br

ServiçoS:

• ELABORAÇÃO DE PROJETOS
 E EXECUÇÃO DE CURSOS 

• EXECUÇÃO DE CERIMÔNIAIS 
• ORGANIZAÇÃO DE

 EVENTOS ESPORTIVOS 
• ASSESSORIA EM EVENTOS

timos dados estatísticos da 
OMS, existem no mundo 
330 milhões de doentes 
com diabetes e segundo 
prognósticos poderá atin-
gir mais de 500 milhões 
de doentes no ano de 
2030, caso não se acatem 
as medidas preventivas. É 
importante a realização de 
diagnósticos a tempo, para 
controlar a doença.

 Existem quatro tipos 
de diabetes: Pré-diabetes, 

Diabetes dos tipos I (de-
pendência de insulina) 
tipo II (não dependente de 
insulina) e a Diabetes Ges-
tacional.

 Na Pré-Diabetes ain-
da é possível prevenir, já 
na do tipo I e II é muito 
importante tratar adequa-
damente, para prevenir 
complicações.

 
Diagnóstico
Realização de exame 

de sangue mediando-se 
a glicose plasmática em 
jejum de pelo menos 8 
à 10hs, e normalmente 
solicita-se posteriormente 
o exame de teste de tole-
rância à glicose oral. Refe-
rências: glicemia: 70 a 99 
mg/dl normal;

Intolerantes: 
100 à 125mg/dl, 
Diabetes Mellitus: 
≥ 125mg/dl 

A nutricionista Dra. 
Soraia Yoshimi Nakamu-
ra/Academia Movimen-
tação/consultório/Li-
pomaster/Praia Grande 
salienta que uma alimen-
tação equilibrada é o ide-
al, tendo as refeições prin-
cipais inclusive o lanche, 
não ficar três horas em 
jejum, praticar exercícios 
regularmente, não fumar, 
evitar o stress, medir regu-
larmente o nível de tensão 
arterial, teste de glicemia e 
o de colesterol.

Incluir em sua alimen-
tação: alimentos naturais 
e integrais, ingerir legumi-
nosas e verduras, pois pos-

suem alto teor em fibras, 
que retardam o índice gli-
cêmico, consumir de 3 a 5 
porções de frutas, ingerir 2 
l de água diariamente; 

Evitar: gorduras, fri-
turas, bebidas alcoólicas, 
produtos industrializados;

Moderar: no uso indis-
criminado de produtos li-
ght e diet.; e adoçantes de 
maneira geral.

O ideal é que uma 
equipe de multiprofissio-
nais realizem o acompa-
nhamento do paciente; 
adequando de forma indi-
vidualizada.       

 Até o próximo encon-
tro!
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Licença vira ‘poupança’ na Assembleia de SP

A Assembleia Le-
gislativa de São Paulo 
aprovou uma resolução 
para permitir aos servi-
dores a venda integral 
da licença-prêmio, uma 
manobra que pode custar 
aos cofres do Legislativo 
paulista um custo adicio-
nal de R$ 1,5 milhão por 
ano. Especialistas em di-
reito administrativo afir-
mam que a Casa tornou 
possível o desvirtuamen-
to completo do benefício, 
uma vez que ele foi cria-
do para ser fruído como 
descanso, e não recebido 
como dinheiro.

Instituída pelo Estatu-
to do Funcionalismo Pú-
blico do Estado de São 
Paulo em 1968, a licença-
prêmio é um benefício de 
90 dias de licença a cada 
cinco anos trabalhados 

pelo servidor. Alterações 
na legislação estadual, 
contudo, foram permitin-
do que parte da licença 
fosse percebida em di-
nheiro. Na Assembleia, 
desde 2009 e até a mu-
dança, feita em junho, os 
servidores podiam ven-
der até 60 dos 90 dias. 
A partir do ano que vem 
poderão vender o perío-
do completo de 90 dias.

No funcionalismo fe-
deral, a licença-prêmio 
foi extinta em 1997 du-
rante uma reforma admi-
nistrativa promovida pelo 
então presidente Fernan-
do Henrique Cardoso. 
No Executivo paulista, 
a licença-prêmio só pode 
ser vendida por algumas 
carreiras, como policiais 
e professores - casos em 
que a substituição é mais 

difícil. No Poder Judici-
ário estadual, como na 
Assembleia, a prática da 
venda da licença-prêmio 
é disseminada.

Em situações seme-
lhantes, pelo País afora, 
a licença-prêmio somen-
te pode ser paga em di-
nheiro em casos como 
aposentadoria ou exone-
ração. Em muitos casos, 
no entanto, o benefício 
foi inteiramente desvir-
tuado. Não raro, servido-
res optam por acumular 
as licenças-prêmio para 
recebê-las anos depois 
em dinheiro, quando já 
ganham salários muito 
maiores do que os que 
recebiam quando obti-
veram o direito ao bene-
fício. Ou seja, na prática 
recebem valores muito 
maiores do que aqueles a 

Deputados paulistas autorizam servidores a vender três meses que teriam 
de ser usados para descanso; custo anual deve chegar a R$ 1,5 milhão

PARA ASSOCIADOS SINPOLSAN DESCONTO DE R$ 1,00 

que tinham direito origi-
nalmente.

Ritmo relâmpago. A 
mudança que permitiu a 
venda integral da licença-
prêmio no Legislativo foi 
proposta no último dia 11 
de junho pela Mesa Dire-
tora, composta pelo pre-
sidente, Samuel Moreira 
(PSDB), pelo 1º secre-
tário, Ênio Tatto (PT), e 
pelo 2º secretário, Edmir 
Chedid (DEM). Trami-
tou em ritmo relâmpago 
e foi aprovada por una-
nimidade pelo plenário 
dois dias depois, em 13 
de junho, tornando-se a 
resolução 889/2013.

Em 2012, a Assem-
bleia gastou R$ 7,2 mi-
lhões referentes a licença-
prêmio com o pagamento 

a 620 servidores ativos. 
No ano anterior, o valor 
tinha sido de R$ 5,9 mi-
lhões, para 598 funcioná-
rios. O Orçamento total 
do Legislativo paulista 
para 2013 é de R$ 844 
milhões. A Casa diz que 
a mudança feita agora 
pode beneficiar até 300 
servidores por ano. Em 
2014, mais 527 funcio-
nários estarão aptos a re-
querer o pagamento.

Crítico da iniciativa 
dos deputados paulistas, 
o professor de direito 
administrativo Floriano 
de Azevedo Marques, 
da Universidade de São 
Paulo (USP), afirma que 
"permitir a conversão de 
licença-prêmio em pecú-
nia é desvirtuar a finali-

dade do benefício, além 
de criar uma oneração ao 
erário que se constituiria 
em mais um desapreço à 
responsabilidade fiscal".

Além disso, tal medi-
da "vai no sentido con-
trário do que nos últimos 
tempos vem sendo a re-
gulamentação da maté-
ria, no sentido de exigir 
que o servidor não acu-
mule licenças prêmio e as 
goze ao longo do exercí-
cio. Licença-prêmio não 
pode virar uma espécie 
licenciosa de prêmio em 
dinheiro", conclui o pro-
fessor.

Texto: 
Fernando Gallo - O 

Estado de S.Paulo15 de 
julho de 2013 
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Policiais civis apoiam protestos 
dos trabalhadores portuários 

Ainda sobre a pec 37
O DEPUTADO FEDE-

RAL LOURIVAL MENDES, 
Delegado de Polícia e autor 
da PEC 37 : “Há na gênese do 
processo , um principio deno-
minado PARIDADE DE AR-
MAS, ou seja , as partes tem de 
ter igualdade de meios e opor-
tunidade durante o processo.
Num processo justo, tanto a 

defesa quanto a acusação , têm 
as mesmas chances de acusar e 
defender.Investigar é produzir 
provas.Investigar é levantar da-
dos e informações inerentes a 
um crime.Se uma das partes do 
processo (parte acusatória pu-
der produzir provas , e a parte 
adversa (no caso, a defesa) não 
tiver essa oportunidade , então 

quebraremos a paridade das 
armas dentro do processo.”

E continua o Deputado 
Lourival Mendes : “Na realida-
de, o Ministério Público , tem 
se transformado em um órgão 
seletivo , não investiga crimes 
, investiga pessoas, quem apa-
rece na mídia.E isso não pode 
continuar .Nós vivemos num 

Estado Democrático de Di-
reito, onde as funções de cada 
um , estão contidas na Consti-
tuição Federal.Ao Ministério 
Público cabem quase dez fun-
ções.São tantas , que ele não 
está dando conta de cumprir e 
ainda , vai investigar , função 
para qual não tem competên-
cia legal.”

No dia 11 de julho , Dia 
Nacional das Lutas , mostra-
mos total apoio a causa dos 
portuários.A diretoria do Sin-
polsan marcou presença no Ato 
Unificado na praça Mauá , em 
Santos.

O movimento contou com 
a participação da Intersindical, 
Central Única dos Trabalha-
dores (CUT), União Geral dos 
Trabalhadores (UGT), Força 
Sindical, Central Geral dos Tra-
balhadores do Brasil (CGTB), 
Nova Central Sindical de Tra-
balhadores (NCST), Central 
Sindical e Popular (CSP) e Cen-
tral dos Trabalhadores e Tra-
balhadoras do Brasil (CTB).As 
principais reivindicações Fim 
do Fator  Previdenciário; Jorna-
da de 40 horas Semanais, Sem 
Redução de Salário; Reajuste 
Digno para os Aposentados; 
Mais Investimentos em Saúde 
Pública, Educação e Segurança 
Pública; Transporte Público de 
Qualidade; Fim do Projeto de 
Lei 4330 que amplia a Terceiri-
zação; Reforma Agrária e o Fim 
dos Leilões do Petróleo. 

Em seguida os companhei-
ros portuários seguiram em pas-
seata até o Porto.No período da 
tarde o navio navio Maersk La 
Paz, foi ocupado por estivado-
res , que pediam a contratação 
da Embraport, com regime de 
escalação do Órgão Gestor de 
Mão de Obra (Ogmo). 

O protesto dos estivadores, 
que pediam a contratação da 
Embraport de acordo com o 
regime de escalação do Órgão 
Gestor de Mão de Obra (Ogmo), 
durou 12 horas. O terminal opta 
pelo sistema de Consolidação 
das Leis Trabalhistas (CLT).
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oPInIão 

“está em curso o festival de mentiras !!!
Estamos vivendo dias re-

veladores atualmente. Chega 
a ser cômico de tão trágico. 
A desfaçatez de autoridades 
públicas , políticos e empre-
sários brasileiros na ânsia de 
tirar o máximo de benefícios 
para si, em detrimento dos in-
teresses da sociedade.

A pátria está sendo saque-
ada do que de mais valiosos 
ela possui : a sua honra !!

A prova disso, é que auto-
ridades públicas , políticos  e 
empresários , mentem , men-
tem , mentem  e mentem para 
conseguir justificar o injustifi-
cável !

A Presidenta Dilma men-
tiu ao dizer que não retiraria 
um centímetro de direito do 
trabalhador do porto. Men-
tiu , ao dizer que não haveria 
prejuízos aos trabalhadores 
com a nova Lei dos Portos.

A Odebretch, uma das 
maiores empresas do Brasil, 
e que deveria ter responsabi-
lidade com o social , por ser, 
em alguns aspectos , motivo 
de orgulho dos brasileiros , é  
a criadora deste instrumento 

do atraso que quer acabar 
com o trabalhador portuário 
avulso.

A Odebrecht / Embraport, 
mentem ao dizer que con-
tratou estivador pela CLT.O 
que ela contratou , contratou 
de forma irregular e ela não 
contratou nenhum estivador. 
Portanto , a Odebrecht e e a 
Embraport, estão gastando 
um dinheirão , mentindo e 
enganando a sociedade.

A Odebrecht e a Embra-
port estão mentindo !!!

Cabe lembrar que a Ode-
brecht e a Embraport, é 
aquela empresa que pegou 
dinheiro do FGTS, que é do 
trabalhador, para construir 
seu terminal portuário. O di-
nheiro foi liberado pelo fun-
do curador do FGTS.

A Odebrecht e a Embra-
port , mentiu para o Governo 
e o Governo está mentindo 
para a sociedade quando não 
cobra da Odebrecht e Embra-
port  que elas cumpram com 
o compromisso que assumi-
ram, para ter autorização 
para explorar seu terminal, 

que esta dentro do porto or-
ganizado de Santos. 

Atenção Ministério Públi-
co !!!Está ocorrendo um cri-
me contra a coisa pública.

A Odebrecht e a Embra-
port, para ter autorização 
do Governo Federal para 
construir seu terminal, se 
comprometeu em “utilizar 
o Órgão Gestor de Mão de 
Obra-OGMO, a semelhan-
ça dos terminais públicos de 
Santos”, pois bem, ela men-
tiu no falado e no escrito e o 
Governo, através da Antaq.
Tem a obrigação legal e mo-
ral de cobrar a Odebrecht e a 
Embraport cumpra o que se 
comprometeu.

A Antaq. Tem que vir a 
público e justificar o porque 
, a Odebrecht e a Embraport 
não está cumprindo com o 
compromisso que lhe per-
mitiu ter autoriazação para 
construir seu terminal.

RODNEI OLIVEIRA 
DA SILVA – PRESIDENTE 
DO SINDICATO DOS ES-
TIVADORES  

GRITO POR JUSTIÇA 
DOS ESTIVADORES 

Agradecemos a todos que colaboraram com 
as oitocentas doações de roupas para a 

Campanha do Agasalho 2013 .Foram doadas 
roupas e sapatos femininos, masculinos e 

infantis. Já entregamos as arrecadações,  ao 
Fundo Social de Solidariedade de Santos. 

SInPOLSAn PARTICIPA 
DA CAmPAnhA DO 
AGASALhO 2013

SinpolSan participa 
da campanha do 
agaSalho 2013
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Fonte : Revista Isto É 

A revista ISTOÉ revela 
na edição desta semana um 
grandioso esquema de des-
vio de dinheiro das obras do 
Metrô e dos trens metropo-
litanos, montado durante os 
governos do PSDB em São 
Paulo.

Lobistas e autoridades 
ligadas aos tucanos opera-
vam por meio de empresas 
de fachada, segundo a pu-
blicação.

“Ao assinar um acordo 
com o Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômi-
ca (Cade), a multinacional 
alemã Siemens lançou luz 
sobre um milionário pro-
pinoduto mantido há qua-
se 20 anos por sucessivos 
governos do PSDB em São 
Paulo para desviar dinheiro 
das obras do Metrô e dos 
trens metropolitanos. Em 
troca de imunidade civil e 
criminal para si e seus exe-
cutivos, a empresa revelou 
como ela e outras compa-
nhias se articularam na for-
mação de cartéis para avan-
çar sobre licitações públicas 
na área de transporte sobre 
trilhos.

Para vencerem concor-
rências, com preços super-
faturados, para manuten-
ção, aquisição de trens, 
construção de linhas férreas 
e metrôs durante os gover-

nos tucanos em São Paulo 
– confessaram os executivos 
da multinacional alemã –, 
os empresários manipula-
ram licitações e corrompe-
ram políticos e autoridades 
ligadas ao PSDB e servido-
res públicos de alto esca-
lão”, diz a ISTOÉ.

O problema é que a prá-
tica criminosa, que trafegou 
sem restrições pelas admi-
nistrações de Mario Covas, 
José Serra e Geraldo Alck-
min, já era alvo de investi-
gações, no Brasil e no Exte-
rior, desde 2008 e nenhuma 
providência foi tomada por 
nenhum governo tucano 
para que ela parasse. Pelo 
contrário. 

Desde que foram feitas 
as primeiras investigações, 
tanto na Europa quanto no 
Brasil, as empresas envolvi-
das continuaram a vencer 
licitações e a assinar contra-
tos com o governo do PSDB 
em São Paulo.

Ainda de acordo com a 
revista, o Ministério Pú-
blico da Suíça identificou 
pagamentos a personagens 
relacionados ao PSDB re-
alizados pela francesa Als-
tom – que compete com a 
Siemens na área de maqui-
nários de transporte e ener-
gia – em contrapartida a 
contratos obtidos. Somente 
o MP de São Paulo abriu 15 
inquéritos sobre o tema.

A ISTOÉ diz também 
que esta rede criminosa tem 
conexões em paraísos fis-
cais e teria drenado, pelo 
menos, US$ 50 milhões do 
erário paulista para abaste-
cer o propinoduto tucano, 
segundo as investigações 
concluídas na Europa.

SUSPEITOS
As provas oferecidas pela 

Siemens e por seus execu-
tivos ao Cade são contun-
dentes. Entre elas, consta 
um depoimento bombástico 
prestado no Brasil em junho 
de 2008 por um funcionário 
da Siemens da Alemanha. 
ISTOÉ teve acesso às sete 
páginas da denúncia. Nelas, 
o ex-funcionário, que pres-
tou depoimento voluntário 
ao Ministério Público, reve-
la como funciona o esque-
ma de desvio de dinheiro 
dos cofres públicos e forne-
ce os nomes de autoridades 
e empresários que partici-
pavam da tramoia. Segun-
do o ex-funcionário cujo 
nome é mantido em sigilo, 
após ganhar uma licitação, 
a Siemens subcontratava 
uma empresa para simu-
lar os serviços e, por meio 
dela, realizar o pagamento 
de propina. Foi o que acon-
teceu em junho de 2002, du-
rante o governo de Geraldo 
Alckmin, quando a empre-
sa alemã venceu o certame 

para manutenção preven-
tiva de trens da série 3000 
da CPTM (Companhia Pau-
lista de Transportes Metro-
politanos). À época, a Sie-
mens subcontratou a MGE 
Transportes.

De acordo com uma 
planilha de pagamentos da 
Siemens obtida por ISTOÉ, 
a empresa alemã pagou à 
MGE R$ 2,8 milhões até 
junho de 2006. Desse total, 
pelo menos R$ 2,1 milhões 
foram sacados na boca do 
caixa por representantes da 
MGE para serem distribuí-
dos a políticos e diretores da 
CPTM, segundo a denún-
cia. Para não deixar rastro 
da transação, os saques na 
boca do caixa eram sempre 
inferiores a R$ 10 mil. Com 
isso, o Banco Central não 
era notificado.

A MGE é frequentemen-
te utilizada pela Siemens 
para pagamento de propina. 
Nesse caso, como de costu-
me, a MGE ficou encarre-
gada de pagar a propina de 
5% à diretoria da CPTM”, 
denunciou o depoente ao 
Ministério Público paulista 
e ao ombudsman da empre-
sa na Alemanha. Ainda de 
acordo com o depoimento, 
estariam envolvidos no es-
quema o diretor da MGE, 
Ronaldo Moriyama, segun-
do o delator “conhecido 
no mercado ferroviário por 

sua agressividade quando 
se fala em subornar o pes-
soal do Metrô de SP e da 
CPTM”, Carlos Freyze Da-
vid e Décio Tambelli, res-
pectivamente ex-presidente 
e ex-diretor do Metrô de 
São Paulo, Luiz Lavorente, 
ex-diretor de Operações da 
CPTM, e Nelson Scaglioni, 
ex-gerente de manutenção 
do metrô paulista.

Scaglioni, diz o depoente, 
“está na folha de pagamento 
da MGE há dez anos”. “Ele 
controla diversas licitações 
como os lucrativos contra-
tos de reforma dos motores 
de tração do Metrô, onde a 
MGE deita e rola”. O en-
carregado de receber o di-
nheiro da propina em mãos 
e repassar às autoridades 
era Lavorente. “O mesmo 
dizia que (os valores) eram 
repassados integralmente a 
políticos do PSDB” de São 
Paulo e a partidos aliados. 
O modelo de operação feito 
pela Siemens por meio da 
MGE Transportes se repetiu 
com outra empresa, a japo-
nesa Mitsui, segundo relato 
do funcionário da Siemens. 
Procurados por ISTOÉ, 
Moriyama, Freyze, Tam-
belli, Lavorente e Scaglioni 
não foram encontrados. A 
MGE, por sua vez, se nega 
a comentar as denúncias e 
disse que está colaborando 
com as investigações.

denúncia da revista Isto É 

Propinoduto desviou milhões do 
transporte nos governos do PSDB
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL 2013

COQUETEL 
MOBILE

BAIXE agora!BOMBA e 
PIRÂMIDE

Agora com  
os novos jogos

www.samsungapps.com

BANCO 11

Que
avança
passo a
passo

Prato
apreciado
no Pan-

tanal

Leito para
transporte
de feridos

Tornar
macio e
lustroso

(?) do
Jordão,
cidade

paulista

Alter (?),
o amigo
íntimo

Bolo de 
(?), iguaria
de festa
junina

Imitar a
voz do
sapo

O aluno 
desenvol-
vido no
estudo

Antigo 
magistra-

do de
Veneza

Isso, em
espanhol

Caracte-
rística da
pele hu-

mana

Nome do
símbolo
de "watt"

O animal 
desprovi-
do de pés
ou patas

(?) na
manga:
"arma

secreta"

Poliedro
de vinte

faces

Tomei
uma

atitude

Cobre as
pedras
nos rios

Falta de
chuvas

Indivíduo 
desagra-
dável em

discussões
na internet

(ing.)
Sem o nome ou a

assinatura do autor

Mulher respeitável 
de meia-idade (p. ext.)

Impreciso

Indígena
de Mato
GrossoFator que

valoriza o imóvel

Letra do
Tesouro
Nacional
(sigla)

Lou (?),
cantor
Destro;
ligeiro

(?) Thom-
pson, atriz 

Joule
(símbolo)

A

G

I

3/eso. 4/emma — fubá — reed. 5/troll. 6/bororo — dáblio.

culinária diversão

Aos Associados 
SInPOLSAn 

envie suas sugestões para os e-mails:

jornalflagrante@yahoo.com.br ou 
jornalflagrante@sinpolsan.com.br

Ingredientes

1 kg de camarões médios, 
limpos e cortados à borboleta
2 garrafinhas de leite de coco
Caldo de camarão
½ xícara (chá) de azeite de 
dendê
2 cebolas médias cortadas 
em pedaços grandes
2 tomates médios cortados 
em pedaços grandes
1 pimentão grande cortado 
em pedaços grandes
2 dentes de alho descascados
Pimenta branca moída
Coentro e cebolinha

Modo de preparo

Tempere o camarão com 
a pimenta branca, o sal e 
reserve.
No liquidificador, bata o 
tomate, a cebola, o pimentão, 
o alho e o leite de coco.
Coloque a mistura em panela 
grande, leve ao fogo alto e 
deixe ferver até reduzir de 
volume.
No molho, acrescente o caldo 
de camarão e os camarões 
temperados.
Regue com azeite de 
dendê e deixe ferver por 
aproximadamente 5 minutos.
Prove o sal e corrija se 
necessário.
Retire a panela do fogo, 

Moqueca de 
camarão

tempere com cebolinha picada, o coentro e sirva 
imediatamente.

Dicas de Mãe
Rendimento aproximado de 6 porções.
Faça o caldo de camarão em casa, fervendo as cascas 
do crustáceo utilizado na receita junto com uma cebola, 
uma cenoura e dois talos de salsão.
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ASSOcIADOS cOM pLANO 
De SAÚDe DA BeNeFIcIÊNcIA 
pORTUGUeSA

ANADIR DE CAMPOS
ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA
ANA MARIA PAULA ALMEIDA
AVANI ANALIA DA SILVA CARDOSO
ANA CAROLINA FERNANDES DE SOUZA
ANNA CLARA DELFIN PINTO
ANA CAROLINA HIROKO OBA
ANA FLAVIA VICENTE DE ARAUJO
BRUNA DE ANDRADE BORGES
CACIANE DE CASSIA FERREIRA SILVA
CONCEIÇÃO APARECIDA GONZAGA NASCIMENTO
CLEVELANDO EBENAU MARTINS 
CAMILA FERREIRA ARAUJO
CAMILA LISBOA DE CASTRO
CAROLINA DE CASTRO TEIXEIRA
CARLOS EDUARDO GARCIA MORAD
DIONE MAYARA DOS SANTOS ARAGAO DE OLIVEIRA
DULCINEIA FERREIRA SANTANA
ELISANGELA ALMEIDA CRUZ
GERALDA IONE DA CORTE
HILKIAS AIAS CARDOSO TEIXEIRA
ISABELLE ALVES DA ROCHA GARCIA MORAD
IARA MIGUEIS PICADO
JULIANA BATISTA TEIXEIRA
JOSEFA MARIA DE CARVALHO
JOSE ROBERTO MARQUES DE ABREU
JOSE ARNALDO DA NATIVIDADE ROSA
JOSE ROBERTO FERNANDES
LEANDRO LEITE DE NORMANDIA 
MIRIAN MARGARETE DE ABREU 
MARIA ANILDA DOS SANTOS
MARIA NILDETE DA SILVA CESAR
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
MARIA CECILIA FERNANDES DEMIRDJAN
MARIA LUIZA DE FATIMA MACHADO
MATEUS ALEXANDRE TEIXEIRA MATOLA DE REZENDE 
MARIA LUCIA OLIVEIRA DE MOURA
MARIA DIVA DO NASCIMENTO
MARIA LUCIA OLIVEIRA DE MOURA
NATHALIA CALVINO PINTO
NORMANDO PINTO GOMES

NICOLE BIGHETTI
PRISCILA SUELEN DIAS SUHAI
PEDRO GUILHERME PINTO JORDAO DE FARIAS
RODRIGO PICCIUTI RODRIGUES 
ROSANE APARECIDA SILVA
ROGERIO FERNANDES
REYDNER LEITE DONATO DE JESUS
SUELI CRISTINA MACHADO
SILVANA HERZOG
SERGIO DA COSTA SANTOS
SONIA REGINA DA SILVA PAIVA
TEREZA TEIXEIRA
TANIA MARIA SOARES
VINICIUS DO NASCIMENTO DA SILVEIRA
VICTOR NUNES FREITAS

ReLAÇÃO De ASSOcIADOS cOM 
pLANO De SAÚDe DA “SANTA 
cASA”. e QUe eSTÃO cOM SUAS 
cARTeIRINHAS VeNcIDAS

ANESIA ELISABETE BATISTA - 
AMELIA LATUF PEREIRA
ADRIANA DE FATIMA DE SOUZA
ADRIANA NERIS VITOR
ANTONIO CARLOS ALEGRIA SERRA
AUDRI NOVELLI
AUREA LOBAO PICADO
ALUISIO FERREIRA COSTA
ANA MARIA KONECNY CAVALCANTI
ANTONIO RITA DE SOUZA
ANDREIA APARECIDA BASTOS 
BENEDITO PIRES DE ALMEIDA
BEATRIZ DE ABREU LADEIRA
BENEDITA FERRO DE OLIVEIRA
BEATRIZ DIAS FERNANDES
CANDIDO DA CONCEICAO OLIVEIRA
CINTIA CASTANHO DE GOUVEIA LIMA
CARLOS ALBERTO RODIL GUIMARAES
CELINA RIPAS DE ALMEIDA
CREMILDA DE SOUSA
CILEZIA MARIA C RODRIGUES
CARLOS ALBERTO MARTINS 

DENISE AZEVEDO COSTA
DOLORES LISBOA DA SILVA
ERNESTO MARCELO DE ABREU
EDILAINE DE OLIVEIRA AVELINO
ELISETE CAVALCANTE SILVA 
EDNA PACHECO
ELIANA BATISTA DOS SANTOS SOUZA
 FRANCISCA SALES DO NASCIMENTO
FABIANO SANTOS P. DE SOUSA
GUIOMAR BICALHO SOLANO LOPES
GERALDINO RUSSOMANO
IRACY COUTO CLIMENTE
IRMA FONSECA DE AZEVEDO
IRENE ABREU LADEIRA
IZALINO CANAVESE
IZILDA GOMES ALEGRIA
JOSEFINA DE OLIVEIRA FREITAS
JOAO CARLOS DE GOUVEIA LIMA
JOSEFINA ASSUMPCAO
JOANA DARQUE MUNIZ
KARLA VILCHES RAMOS FIORDELICE
LUCIO DE ARAGAO
LUCIA PICCIUTI RODRIGUES
LEDA PREARO RIBEIRO
LUIZ CARLOS LISCINIO DE CASTRO
LUDMILA  MARIA LETICIA DE ALMEIDA AMARAL
MARCIO GONCALVES MULERO
MARLENE APARECIDA OLIVEIRA RODRIGUES
MARIA DE LOURDES DA SILVA EGREJA
MARCO ANTONIO DA SILVA
MARIA DO CARMO PASSOS LEME
MARIA DE SOUSA SILVA
MANOEL CRUZ  GONCALVES JUNIOR
MARCOS DA SILVA EGREJA
MILTON CESAR DE ANDRADE
MARIA FRANCISCA DA SILVA LIMA
MARIA DE LOURDES SILVA DAL SECCO
MARILZA LEITE  DE MENEZES
MARIA HELENA DE SOUZA
MARIA CLEILIA DE SOUZA PINHO
MANOEL FERREIRA FELIX NETO
NOE CESAR DIAS NETO
NAIR SANTANA ANDRADE
OSWALDO TEIXEIRA DE ASEVEDO
PERSHING DE SOUZA E SILVA 
ROSA DE LIMA GONCALVES 

ROSARIA HELENA DE CASTRO BEZERRA
ROSANGELA DE ALMEIDA PETTA
ROBERTO RODRIGUES
REGINALDO BARBOSA
SERGIO GONCALVES 
SEBASTIANA APARECIADA PEREIRA
SILVINO BARROS 
SOLANGE APARECIDA BARBOSA NUNES
SARAH ARAUJO PASQUARELLI
TATIANA PEREIRA DOS SANTOS EGREJA
THEREZINHA MARIA DE JESUS CHICA
THEREZINHA DE LOURDES ZAGO IERARD
THEREZINHA CRUZ PACHECO
TEREZA ROMAO AUGUSTO
TERESA DEVRAMOS PITA
VERA LUCIA DE SOUSA SILVA
VALDICE BERNARDINA COUTO
ZORAIDE CESAR SIMOES 
ZENAIDEGOMES DOMINGUES
ZELIA DELFIM PINTO
ZETI BRITO FALCAO
 

ReLAÇÃO De ASSOcIADOS cOM 
pLANO De SAÚDe DA “ANA cOSTA”

ALCEMIR EMMANUEL DOS SANTOS
ALESSANDRA DIAS  PAPINE
ALEXANDRE DOS SANTOS PAPINE JUNIOR
ANGELA CECILIA DOS PRAZERES
BEATRIZ MARIA AMORIM DE FREITAS
DOUGLAS MORAES DA SILVA
ERIKA ANDREA CONDE BECHELLI
FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS
GABRIELA VICTORIA P. DOS SANTOS
GENIVALDO FARIAS 
GENIVALDO FARIAS DE QUEIROZ
GUILHERME DOS SANTOS CRISTINO 
ISABELA TRENAHI SILVA
JOEL SILVERIO
MARIA BETANIA MELO AZEVEDO
MURILO DA CRUZ
MYLENA DE OLIVEIRA SANTOS
SOELI OLIVEIRA DE BRITO
VERA LUCIA COUTINHO LIMA MONTEIRO
YEDA MARIA CAVALHEIRO SIMOES

Podem retirar a carteirinha do plano de saúde no Sinpolsan 
Local: Rua Oswaldo Cruz, 167 - Boqueirão - Telefone : 3302-3584

ATEnÇÃO ASSOCIADOS! 
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ADELINO DUARTE DA COSTA 
AGOSTINHO PEREIRA 
ALEXANDRE MAGNO DE MORAES SANTOS 
ANA CLEIA  JUSTO LOURENCO  
ANADIR DE CAMPOS 
ANALBERTO RODRIGUES CORREA 
ANDRE LUIZ SANTOS SALES 
ANDREA LEITE DE CASTRO  
ANTEK DE OLIVEIRA 
APARECIDA  DE OLIVEIRA MARQUES 
ARSENIO RIBEIRO FERREIRA FILHO 
BARBARA CRISTINA DA FONSECA JOAO LEITE 
CARLOS ALBERTO PACHECO BASTOS 
CARLOS COSTA CARVALHO  
CARLOS MARIO DOS SANTOS 
CECILIA DOS SANTOS MARTINS 
CLAUDETE DE ANDRADE FERNANDES 
CLAUDIO ELENO RODRIGUES 
CLEVELANDO EBENAU MARTINS 
CRISTIANE ANDREA STOS ANTUNES DO PRADO 
DENIA COSTA DO NASCIMENTO 
DENISE AZEVEDO COSTA 
DOMINGOS RIOS SANTANA 
EDEVALDO RIBEIRO SANTANA 
EDNA PACHECO 
ELIANE MARTINS 
ELIDA FERREIRA TEIJEIRA 
ELIZABETH MARIA DE OLIVEIRA 
ELOISA MACEDO DE OLIVEIRA 
ELZA GONCALVES DA SILVA 
EUNICE TONASSO DA TRIDADE 
FERNANDO DE SOUZA CASALI 
FLAVIO MACHADO FEITOSA 
GERALDA IONE DA CORTE 
GILBERTO PEREIRA DE QUADROS 
GLAUCO ROBSON ALVES BARBOSA 
IRANI DA COSTA MOREIRA 
IRANI PIRES DE OLIVEIRA 
ISABEL CRISTINA GUERRA DOS SANTOS 
JABER TAUYL 
JOAO BATISTA DE BARROS 
JOAO CARLOS JERONIMO 
JONAS FRANCISCO DA SILVA 
JORGE FIDEO SHINZATO  
JOSE DE OLIVEIRA HOTTS 
JOSE LUIZ ANTONIO 
JOSE ROBERTO P.BARRETO JR 
JULIO DE PAULA RAMOS 
LAERCIO ZIMMERMAN BRITO 
LAURO  BUSCH JUNIOR 
LEA SILVEIRA VALENTE  
LILIAN RITA MORI BAER 
LINDALVA FERREIRA DOS SANTOS  
LUCEMAR ROQUE  
LUCI MARY GONCALVES 
LUCIANO FALCAO 
LUCIANO FERRARI DOS SANTOS 
LUCILIA MARIA BARBOSA DA SILVA 
LUCIO DE ARAGAO 
LUISA HELENA DOS SANTOS 

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
LUIZ GONCALVES MAGRO  
LUIZ GONZAGA GARCIA DA COSTA VINAGRE  
MARCELO MENDES DOS SANTOS 
MARCIO RAMOS CALLEGARO 
MARCO ANTONIO DA SILVA (POLICIAL) 
MARCO ANTONIO MATHIAS DA SILVA 
MARIA ALICE NASSIF 
MARIA APARECIDA DOS SANTOS 
MARIA APARECIDA FARIAS DE QUEIROZ 
MARIA DA PENHA BERNARDO MOREIRA 
MARIA DO CARMO OLIVEIRA RAMOS 
MARIA HELENA DE SOUZA ( AGENTE ADM) 
MARIA IVONEIDE DE ALMEIDA ROCHA 
MARIA LUIZA DOS SANTOS 
MARLENE DO CARMO PEREIRA MARQUES  
MAURICIO MONTEIRO 
MEIRE IVALDA SOMAITE 
NELSON MARTINS DA SILVA 
NIVAIL DE CASTRO WOJTISCK 
OSCARLINA SANTOS CABRAL RIBEIRO 
PAULO JOSE  RIBEIRO 
RADAMES AMANCIO 
RAIMUNDO MARTINS DE BRITO JUNIOR  
REINALDO BARBOSA SANTOS 
RICARDO DE ALMEIDA RAZOES 
RICARDO DOS SANTOS PEUKERT 
RICARDO KRONE JUNIOR 
ROSALVA FERNANDES 
ROSANGELA DE ALMEIDA PITTA 
ROSEMARY SPAGNA LOPES 
RUBENS EDUARDO BARAZAL TEIXEIRA 
RUTE FARIAS DA SILVA 
SANDRA LEONEL TORRES GOMES  
SERAFIM MARQUES DE OLIVEIRA 
SERGIO THOMAZ 
SIDNEY LUIS DOS SANTOS 
SOLANGE DE ALCANTARA RODRIGUES FEITOSA  
SOLANGE JOVINO FERNANDES 
SONIA REGINA LIMA PINTO 
SUZANA CARDOSO MORAIS CARVALHO  
TANIA MARIA SOARES 
TERESINHA AMELIA BRASIL ANDRADE 
UNILDA DONIZETI OLIVEIRA HENRIQUE 
VALDICE BERNARDINA COUTO 
VALNIR DE BARROS 
VERA DE LOURDES DAL SECCO 
VERA LUCIA DE ANDRADE VENTURINI  
VERA LUCIA FERREIRA DI LUCCIA 
VIRTUOSA ANTUNES DOS SANTOS 
WAGNER PETER DA CRUZ 
WALDEMAR DA ROCHA RAMOS 
WALTER DE OLIVEIRA SANTOS 
WANDERLEY DE SOUZA 
WILLIANS JOSE DA CONCEICAO 
YVONNE RAMOS ROCHA 
ZAIRA VILAS BOAS 
ZELINDA FATIMA DE N CALIXTO SILVEIRA 

A força do maniqueísmo
Momento de reflexão

O babilônico MANI,  O 
Vivente, nascido em 216, 
conseguiu, talvez , a mais 
notável vingança contra a fi-
losofia grega , que o rejeitou, 
ao fundar a sua doutrina, em 
275, ainda que tenha morri-
do flagelado por isso .

Até hoje, o maniqueísmo 
domina mentes e raciocínios 
e teve incrível influência nos 
núcleos mais poderosos da 
história da humanidade.Seus 
seguidores apontavam como 
representantes de seus prin-
cípios de Adão a Noé, de 
Abraão a Santo Agostinho, 
ainda que isso possa ser con-
testado.

Não se pode negar que 
tanto as religiões quanto a 
formação pequeno-burgue-
sa usaram o maniqueísmo 
como base de sua força...
Segundo MANI, duas cor-
rentes definem tudo: A Luz, 
equiparada com Deus e o 
Bem e a Obscuridade , sím-
bolo do Mal e ás vezes, da 
matéria , Elas seriam eternas 
e igualmente poderosas , ja-
mais se mesclando.

Eis o prejuízo causado: 
o que foi determinado estar 
na luz, será sempre o Bem e 
o que estiver estabelecido na 
Obscuridade , sempre o Mal. 
O dito filosófico vingou-se 
brilhantemente de qualquer 
rejeição : o mundo tornou-se 
MANIQUÍSTA, negando a 
maravilhosa complexidade 
do ser humano,  e da natu-
reza , e os homens passaram 
a não admitir o que seria a 
base da sabedoria , da mara-
vilhosa humildade e da evo-
lução a de que todos temos 
tudo , a ninguém podemos 
julgar e que jamais seremos 

perfeitos.E de que não há vi-
tória sobre o Mal, mas enten-
dimento dele e superação em  
alguns momentos.

Foi na adesão ao MANI-
QUEÍSMO, um nível baixo 
de raciocínio, o que se criou a 
direita e a esquerda na política 
, em campos absolutamente 
estanques, o que torna tudo 
tão medíocre , relegando os 
questionamentos e avaliações 
a níveis primários : se sou es-
querda , não posso reconhe-
cer qualquer valor na direita e 
vice-versa.

Um dos piores efeitos do 
MANIQUEÍSMO está no ra-
dicalismo , que tanto domina 
a inteligência humana e se re-
flete nas opiniões ou conceitos 
.Sentimos isto na pele , e mui-
tas vezes , na má interpretação 

que fazem de alguma palavra 
nossa ou texto, por mais literal 
intenções , sucumbem ao due-
lo do presumível Bem contra 
o Mal , não se iludam.

Se afirmo preguiça quan-
to a frequentar uma acade-
mia (o que não aprovo em 
mim mesmo ) ou critico esse 
obsessivo e neurótico cultivo 
ao corpo , muito julgam que 
sou contra o exercício físico 
e o esporte , quando admi-
ro muitíssimo sua prática e 
constância , sem excessos.
Se louvo uma atitude contra 
a intolerância da opção se-
xual das pessoas, passo a ser 
adesista À causa ; por outro 
lado, se faço alguma conside-
ração crítica sou visto como 
preconceituoso. 

O MANIQUEÍSMO, é 
melancólico porque não per-
mite as pessoas , uma visão 
mais ampla da vida , sem 
divisões de Bem e Mal, sem  
posições fechadas, inflexí-
veis. Porque mata a  malea-
bilidade , o jogo de cintura e 
principalmente, o humanis-
mo , sepultados pelos donos 
da verdade.

É apavorante conviver 
com pessoas que não têm 
dúvidas a respeito do Bem.
Aí mora o fanatismo , a vi-
são impiedosa der outras 
visões , a intolerância. Por 
incrível que pareça , MANI 
ainda vence e não se visuali-
za uma derrota sua nas pró-
ximas gerações. O momento 
que vivemos é de amarga 
constatação de sua força.

É uma pena !!

Autor: LUIZ ALCA DE 
SANT’ANNA – Jornal A 
Tribuna –data : 28/06/13  
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não 
Perca 
teMPo!

Associe-se já e aproveite de 
tudo que o SINPOLSAN pode lhe 
oferecer. Preencha seus dados
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