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Editorial

A nossa idéia é utilizar este 

espaço para manter o debate de 

políticas públicas com os nossos 

leitores e contribuir, assim, com o 

nível de consciência da nossa po-

pulação. Queremos fugir das polí-

ticas coronelistas da demagogia, 

do clientelismo, do assistencialis-

mo e do fisiologismo político, pois 

tais culturas políticas alimentam a 

corrupção e a inconsciência de ci-

dadania ativa, além de ferir a dig-

nidade da pessoa humana. 
Acreditamos que se cons-

trói uma cidade e um país melhor 

com a politização das pessoas e 

com a cultura da participação po-

pular e do controle social dos po-

deres Legislativo, Executivo e Judi-

ciário, pois estamos no regime re-

publicano, isto é, onde todas as 

autoridades estão submissas à lei e 

os poderes neles investidos exis-

tem para que executem deter-

minados deveres de suas funções e 

jamais em seus próprios benefí-

cios.
 

Abraços a todas as pessoas.

VANDERLEI SIRAQUE

Os Centros Educacionais 
de Santo André - CESAs, criados 
pela administração petista, é 
uma experiência de Educação In-
clusiva de sucesso. A idéia pen-

asada pela prof . Bete foi de escola 
aberta à comunidade, sem mu-
ros, onde a educação comple-
mentar, a cultura, o esporte e o 
lazer pudessem caminhar juntos 
e com a participação de toda a 
comunidade do entorno dos CE-
SAs: crianças, adolescentes, jo-
vens, idosos, homens e mulhe-
res, todos(as) integrados(as), jun-
tamente com os alunos(as) e os 
pais, durante a semana e aos fi-
nais de semana. 

Em todos estes locais a 
violência e a depredação dos e-
quipamentos públicos diminuí-
ram e a participação da comu-
nidade chegou a mais de 70 mil 
pessoas/mês nas 10 unidades, 

adurante a gestão petista. A prof . Bete defende que Santo André deveria ter 
mais CESAs, como por exemplo, o CESA Ecológico Parque do Pedroso.

A professora, que fala emocionada sobre a educação, afirma que este 
espaço educativo, mais do que uma construção de concreto é um projeto 
político pedagógico que serviu de referência para outros países como 
Uruguai, Cuba, Argentina e, também, para outras cidades do Brasil onde foi 
apresentado. Para ela, a educação é muito mais que giz e lousa ou cartilha, é a 
valorização dos educadores, a participação dos pais, alunos e comunidade do 
entorno escolar. É essencialmente um projeto político pedagógico construído 
por todas as pessoas envolvidas a partir de suas experiências culturais e de 

avida. Além dos CESAs, a prof . Bete lembrou do Projeto Sementinha, do 
aumento do número de vagas nas creches, da necessidade dos uniformes 
escolares, da qualidade da merenda, da escola de pais, da democratização da 
gestão e da acessibilidade dos alunos, bem como, na defesa da vinda das 
Escolas Técnicas Federais em nossa cidade com recursos do Governo Federal. 

ENTREVISTA

A PROFESSORA ELISABETE TONOBOHN SIRAQUE 
FALA SOBRE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E OS CESAS, 

DO QUAL FOI CRIADORA E COORDENADORA

«...mais do que uma 
construção de concreto, é um 

projeto político pedagógico 
que serviu de referência para 

outros países...»

PROFESSORA ELISABETE TONOBOHN SIRAQUE 
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Distribuição interna para filiados do PT

O PT de Santo André administrou a nossa cidade 
por quatro gestões e as políticas públicas aqui desen-
volvidas serviram de paradigma para diversas outras 
administrações municipais do Brasil e do mundo e foi 
referência no modo petista de governar, em especial 
nas áreas da educação, saúde, desenvolvimento 
urbano, participação popular, esporte, cultura e lazer, 
urbanização e proteção da dignidade da pessoa 
humana. O planejamento e o gerenciamento das 
ações foram os meios utilizados.

Além dos prefeitos, elegemos dezenas de verea-
dores, desde 1982, e sempre tivemos um deputado 
estadual e outro federal para manter a relação com o 
Estado e a União.

Ocorre que todas as vezes que o nosso partido 
se dividiu nós perdemos a gestão da prefeitura, dimi-
nuímos o número de vereadores eleitos e dificultamos 
a eleição de nossos deputados e, todas as vezes que 
nos unimos em torno de um projeto de poder político 
e de políticas públicas, fomos vencedores em todas as 
esferas: prefeito, vereadores e deputados.

Foi em torno desta proposta que o conselho po-
lítico do Vanderlei Siraque fez a reunião dia 13 de se-
tembro e decidiu que ele não seria inscrito como 
candidato a prefeito nas eleições de 2012 e, ao mesmo 
tempo, reforçaria as articulações políticas para que 
assuma o mais rápido possível a cadeira de deputado 

O CONSENSO E A UNIDADE DO PT DE SANTO ANDRÉ 
EM TORNO DE UM PROJETO PARA 2012 E 2014.

federal e, ainda, será o candidato único do PT-Santo 
André, articulado regionalmente, com apoio deste 
projeto político na reeleição de 2014, fato que nos 
honra e orgulha.

Depois deste consenso, respaldado em torno 
deste projeto político de poder e de políticas públi-
cas, nos unimos todos aos esforços de eleger os can-
didatos a vereadores do PT e o companheiro Carlos 
Grana a prefeito de Santo André.

A unidade e o consenso do PT de Santo André 
demonstram que todo projeto deve ser construído, 
desenvolvido e executado coletivamente, conforme 
o mérito e a capacidade política e técnica dos nossos 
filiados e dos nossos aliados, tendo em vista que 
“sonho que se sonha só é apenas um sonho e sonho 
que sonhamos juntos é uma realidade”.

Demos o primeiro passo rumo ao paço! Agora é 
preciso planejar, definir responsáveis pelas ações, ter 
uma política adequada de comunicação focada na 
cidadania andreense e demonstrar que o nosso pro-
jeto é o melhor para todas as pessoas da nossa que-
rida cidade de Santo André. 

Vamos em frente companheiros e compa-
nheiras! Estamos juntos e fortes neste projeto!

ELISABETE TONOBOHN SIRAQUE, 
VAGNER DE CASTRO E MICHEL MINDRIZ

BANCOS ENTRARAM NA JUSTIÇA CONTRA LEI DO SIRAQUE QUE 
GARANTE PRIVACIDADE E SEGURANÇA PARA OS CLIENTES 

A lei n.14.364/11, de autoria do Vanderlei Siraque, determina que 
as agências bancárias coloquem biombos nas filas dos caixas para ga-
rantir a privacidade, a intimidade e a segurança dos clientes.

Ocorre que, o PTB, representando os interesses dos banqueiros, 
para não cumprir a lei, entrou com a ADI-4633 junto ao STF para tentar 
anular a lei. No entanto, a lei está em vigor e os bancos têm que cumpri-
la, pois os biombos contribui para evitar os assaltos da “saidinha” dos 
bancos. As maiores vítimas dos bandidos da “saidinha” são os aposen-
tados e as mulheres.

Os bancos somente respeitarão a lei por meio da mobilização dos 
seus funcionários, clientes e de ações do Mistério Público. O custo para 
eles é uma miséria, diante dos lucros exorbitantes que ganham no Brasil. 
Então não sabemos porque não contribuem com a segurança dos  
funcionários e dos seus clientes?


