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ESPECIAL GUARUJÁ 84 ANOS

Mais duas escolas de cara nova
EM Professor João de Oliveira e o Neim Agripina Alves de Barros foram 
entregues nesta quinta (28) totalmente reformadas. Reinauguração
 faz parte da programação ofi cial de aniversário da Cidade

Os 372 alunos da Escola 
Municipal João de Oliveira, 
no Morrinhos III, agora têm 
um pouco mais de conforto 
para realizar suas atividades. 
Na manhã desta quinta (28), 
o prefeito Válter Suman, ao 
lado do vice-prefeito e se-
cretário da Educação Renato 
Pietropaolo, realizou a entre-
ga da reforma da unidade.

A escola teve a troca total 
dos pisos, telhado e recebeu 
nova pintura em toda a sua 
estrutura. Nos banheiros, a 
troca dos vasos sanitários 
adultos para os de uso infan-
til. Na parte administrativa, 
um novo guichê de atendi-
mento ao público. 

Nos muros foram colo-
cadas telhas, denominadas 
“pingadeiras”, para evitar 
transtornos aos alunos nos 
dias de chuvas. A entrada da 

escola agora tem uma nova 
cobertura, que vai recepcio-
nar pais e alunos da melhor 
forma.

“Uma escola em boas con-
dições propicia um melhor 
aprendizado para as nossas 
crianças. Elas são o nosso fu-
turo e nós precisamos cuidar 
muito bem. Nossa obrigação 
é dar a elas possibilidade de 
desenvolver todo o seu po-
tencial”, disse o prefeito em 
seu discurso durante a sole-
nidade de entrega.

Já a tarde, foi a vez do Nú-
cleo Municipal de Educação 
Infantil (Neim) Agripina 
Alves de Barros, no Jardim 
Praiano (Vila Baiana), que 
atende cerca de 100 alunos, 
apresentar a sua nova cara 
para a comunidade.

A unidade também passou 
por uma grande intervenção. 

Troca de telhas, canaletas 
e das portas, colocação das 
telhas pingadeiras, pintura e 
revisão total da parte elétri-

ca, incluindo a colocação de 
lâmpadas mais econômicas. 
Os portões ganharam repa-
ros e o espaço da lavanderia, 
um novo telhado.

Os banheiros tiveram as 
principais intervenções, com 
um novo trocador e setor de 

banho para os bebês, que re-
cebeu uma bancada em al-
venaria com revestimentos, 
além de novas cubas. A uni-
dade recebeu um trabalho de 
higienização na área externa, 
e a colocação de tela proteto-
ra nos ares condicionados.

M����� N������

Celebrando o aniversário 
da Cidade

 
Casa própria
400 títulos de legitimação fundiária 
foram entregues à moradores do Mor-
rinhos 2. A cerimônia de entrega dos 
títulos aconteceu no Caec André Luiz

Música para celebrar
Um concerto da Orquestra Sinfônica do 
Guarujá, oferece um brinde ao aniversá-
rio da Cidade. O Grupo de Choro também 
integra os festejos.
A programação comemorativa tem ainda 
o cantor Guilherme Arantes

Assinaturas 
Ordem de serviço garante a iluminação 
ornamental  da Praia das Astúrias.
O programa ‘Incentivo ao Atleta’,
 contempla mais de 300 jovens.

Homenagem
O ex-prefeito Jai-
me Dayge, faleci-
do recentemente, 
foi homenageado 
na cerimônia, 
em memória do 
trabalho realizado 
na Cidade e sua 
liderança política.

Nos céus
Como no ano passado, a Esquadrilha 
da Fumaça também presta sua home-
nagem à Cidade, com uma apresenta-
ção especial nos céus do Guarujá.
Uma grande queima de fogos anuncia 
os 84 anos da Pérola do Atlântico

Mostra: “Guarujá, sua história 
e suas memórias”, no Teatro 

Procópio Ferreira
Apresentando trabalhos feitos por 
alunos da rede municipal, a mostra 
trouxe um olhar diferente sobre a 

história do Guarujá
 

Pavimentação na 
Vila Áurea

Entrega de pavimenta-
ção na Avenida Acaraú, 

entre os trechos da 
Avenida Áurea Gonza-

les Conde, até a Rua 
06. Além do asfalto, 

trecho recebeu obras 
de melhoria das guias, 

acessos às calçadas e 
outros reparos.

Novos veículos
Frota municipal recebeu 
reforços: 16 novos veículos 
foram entregues. Seis deles 
são para a área da Saúde, sen-
do duas ambulâncias, outros 
três para a fi scalização, dois 
para o Conselho Tutelar. Além 
de três caminhões hidrojato 
(para limpeza urbana) e dois 
caminhões para as cooperati-
vas de coleta seletiva

 

Morrinhos tem pavimentação 
e ciclovias novas.
Avenida Antenor Pimentel passou 
por intervenções e agora tem vias 
com asfalto novo e espaço adequa-
do para os ciclistas trafegarem em 
segurança.
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Licitação do transporte está aberta
O transporte coletivo de 

Guarujá vai mudar. Nova frota, 
modelo de Bus Rapid Transit 
(BRT), tecnologia de informa-
ção e controle são alguns dos 
benefícios contemplados no edi-
tal para concessão do serviço de 
transporte público coletivo do 
Município, lançado pela admi-
nistração Municipal.

“A população merece um 
transporte público con� ável, ágil 
e confortável; tudo isso a uma 
tarifa justa. E é isso que iremos 
oferecer à Cidade”, destaca o se-
cretário de Defesa e Convivência 
Social de Guarujá, Luiz Cláudio 
Venâncio Alves, responsável 
pela licitação.

A concessão será em lote úni-
co para a prestação do serviço de 
transporte público coletivo de 
passageiros em Guarujá. O docu-
mento segue as diretrizes da Polí-
tica Nacional e do Plano Munici-
pal de Mobilidade Urbana. (mais 
detalhes no quadro abaixo).

Estudos e audiências
O novo edital foi preparado 

com base em um estudo deta-
lhado realizado pela Prefeitura 
para detectar os principais pro-
blemas do atual modelo e tam-
bém com as sugestões colocadas 
pelos moradores durante as au-
diências públicas. Desses en-
contros, saíram sugestões como: 
ar condicionado e wi�  em todos 
os ônibus, acessibilidade, entre 
outras.

Investimentos.
A Prefeitura também exige 

que a empresa vencedora reali-
ze investimentos signi� cativos 

para melhoria do sistema viário 
da Cidade e a adoção de siste-
ma de controle e � scalização da 
operação, permitindo ao cida-
dão acompanhar o itinerário dos 
ônibus. 

O sistema contará ainda com 
linha executiva e turística, bem 
como um serviço especial para 
atender deslocamentos de pes-
soas com di� culdades compro-
vadas de locomoção.

Nova rede BRT
A previsão é de que seja ins-

talado um sistema integrado de 
frota, com linhas estruturais, 
locais e complementares. Para o 
sistema local com pequenos des-
locamentos, será de� nida uma 
tarifa reduzida, cobrando-se a 
tarifa completa apenas quando 
houver a efetiva integração ao 
sistema.

MELHORIAS
Renovação total da frota

Veículos com wi-fi  e ar condicionado

Reforma nos terminais Ferry Boat e Vicente de Carvalho

Sistema operacional e de fi scalização de ponta

Implantação do BRT

Melhorias no sistema viário da Cidade (pontos de ônibus, ruas e avenidas)

R$ 197 milhões  
valor do contrato

15 anos 
tempo de contrato

36 Linhas

82 mil passageiros/dia

“População merece um transporte confi ável, ágil e confortável, com tarifa justa. É o que vamos oferecer”
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PS INFANTIL EM VICENTE DE CARVALHO
A população de Vicente de Carvalho terá um pron-

to-socorro infantil em breve. O prédio � ca anexo ao 
Pronto Socorro da Avenida São João, 111.

FARMÁCIAS
Todo dia mais de três mil pessoas acessam gratuita-

mente os 216 medicamentos disponíveis nas farmácias 
públicas de Guarujá – única do Estado com farmacêu-
tico em tempo integral em todas as suas 15 Usafas.

HOSPITAL WILLIAN ROCHA
Com a reforma estrutural concluída, foi reaberto ao 

público no dia 5 de fevereiro.

MASTOLOGIA
Após cinco anos, Guarujá voltou a ter serviço de 

mastologia, no Hospital Santo Amaro. Também está 
sendo viabilizada a implantação de uma unidade do 
Instituto da Mulher. 

CUIDANDO DE TODA A REDE

Ambulatório referência de especialidades - Reforma 
estrutural, com melhorias no telhado, pintura, hidráu-
lica, elétrica, recuperação em alvenaria, entre outros.

Ceo e Farmácia do Povo - Reparos na estrutura hi-
dráulica, elétrica, troca de pisos, instalação de divisó-
rias de gesso, reparos no teto, pintura total.

Unidade Docinhos - Programa Docinhos mudou 
para nova sede, na Avenida Manoel da Cruz Michael, 
343, antiga sede da UBS Santa Rosa. 

UBS Morrinhos - Reforma estrutural, com  pintura 
e demais reparos.

 
Siad – Sem � la na espera - A sede do Serviço de 

Internação e Assistência Domiciliar (Siad) passou a 
atender na Rua Buenos Aires 190- Vila Maia/Centro. 
Hoje são 283 pessoas atendidas, e não há � la de espera.

UPA Enseada - Toda climatizada, com iluminação 
no entorno. 

UPA Vicente de Carvalho  - Grande limpeza, inter-
venções e reparos.

UPA/Usafa Santa Cruz  - Remodelada com pintu-
ra, mobiliário e novos equipamentos como eletrocar-
diógrafo, cardioversor, des� brilador, respirador e ven-
tilador mecânico. 

UBS e Usafa
Pintura e uma ‘cara nova’ para UBS Vila Alice e 

Usafa Cidade Atlântica. 

Querido e conceituado como médico, o prefeito priorizou a saúde e começa a implan-
tar uma nova � loso� a de atendimento humanizado e e� ciente em toda a rede municipal 
de saúde. O modelo piloto dentro deste novo conceito é o PAM da Rodoviária, principal 
pronto-socorro da cidade. Totalmente revitalizado e climatizado, recebeu identi� cação 
de salas e alas, controlador de acesso e mais área de paisagismo. Tem toldo do portão até 
a entrada da recepção e estacionamento diferenciado para funcionários e pacientes. O 
conforto está aliado a e� ciência: o sistema de classi� cação de risco (protocolo de Man-
chester), prioriza atendimento para quem está em situação pior. Com a aprovação dos 
munícipes, o objetivo de Suman, agora, é  estender este modelo para as demais unidades. 

‘Meu 
compromisso 
é entregar uma 
saúde 
humanizada, 
onde o 
munícipe seja 
recebido com 
respeito, 
carinho 
e efi ciência’

‘O foco está nas 
pessoas. Tenho 
consciência que 
estou no cargo 
para servir aos 
munícipes’

VEÍCULOS ‘PARA SERVIR’
Esta semana, o prefeito entregou mais 16 novos 

veículos. Para a saúde são 4 Ônix para a Atenção Bá-
sica, duas ambulâncias para o serviço de urgência e 
emergência e outros 3 para vão para a � scalização. Os 
veículos foram adquiridos com verba do leilão reali-
zado na Garagem Municipal. O Conselho Tutelar de 
Guarujá e Vicente de Carvalho recebe mais 2 (estes 
com recursos devolvidos da Câmara)

Três caminhões hidrojato vão trabalhar na desobs-
trução da rede de esgoto e limpeza. Outros dois cami-
nhões, frutos de um TAC entre MP e Sasip serão cedi-
dos, em comodato, às cooperativas de coleta seletiva 

Em abril, a secretaria de Assistência Social recebeu 
seis veículos, adquiridos com recursos do Ministério 
do Desenvolvimento Social.

CAPACITAÇÃO E EMPREGO
2500 vagas em 33 cursos oferecerão capacitação 

pro� ssional para a população atendida nos serviços 
socioassistencias, através de contrato com o Senac  
assinado em janeiro. 

Com objetivo de levar quali� cação para mais perto 
das comunidades, o FSS  inaugurou em maio sua pri-
meira O� cina Itinerante, no Caec Márcia Regina (Ave-
nida Mário Daige, 1.440 – Jardim Boa Esperança). 

No início do ano, o Fundo também abriu mais de 
300 vagas em cursos de Modelagem & Corte e Costu-
ra Industrial; Crochê; Bordado livre; Artesanato em 
feltro; O� cina de Cartonagem; O� cina de Cartona-
gem Teen (Novo); Patchwork; Padaria Artesanal. Em 
junho realizou a primeira formatura do curso Pada-
ria Artesanal, inaugurada em  dezembro.

Ainda neste ano, 146 alunos se formaram nos cur-
sos de garçom, bartender, camareira, costura indus-

trial, auxiliar de cabeleireiro, maquiagem e manicure 
do Programa Via Rápida Emprego, parceria da Pre-
feitura com o Governo do Estado.

INCENTIVO AO ESPORTE
Incentivando  atletas, a Prefeitura iniciou em abril 

a seleção para o Programa de Incentivo ao Esporte, 
que cederá bolsas mensais para 387 esportistas de 
diversas modalidades. Também foi assinado o con-
vênio com o Estado para implantação de um Centro 
de Formação Esportiva, garantindo aulas gratuitas 
de futebol, judô, karatê e surfe para 530 jovens entre 
6 e 17 anos. 

A Praia da Enseada ganhou um espaço de Beach 
Tennis, perto do Morro do Maluf.

MAIS SEGURANÇA
Decreto do prefeito regulamenta o uso de arma de 

fogo pela Guarda Civil Municipal. A primeira turma, 
com 35 guardas, recebeu certi� cado de curso de por-
te de armas, em janeiro.

Outro avanço expressivo é a construção da sede 
do 21º Batalhão da Polícia Militar na Enseada, fruto 
de TAC, custeado pela Sobloco, Unoeste e Prefeitura.

Em abril a cidade sediou o Fórum Nacional de 
Segurança Municipal, quando lançou o “Guarujá 
Cidadão”. O aplicativo para denúncias e chamados, 
permite ao munícipe entrar em contato direto com 
o Poder Público em diversas áreas, como segurança, 
cidadania e trânsito. 

TURISMO AVANÇA
Com os recentes avanços Guarujá recebeu o prê-

mio Top Destinos Turísticos na categoria Sol e Praia. 
Em outra frente, o convênio assinado com o IFSP ga-
rante a implantação do “Observatório de Turismo”. 

Mais um Posto de Informações Turísticas foi inau-
gurado em janeiro, dessa vez na Avenida General 
Monteiro de Barros, próximo ao número 670, ao lado 
do Posto 3 do Corpo de Bombeiros, nas Astúrias.

Em dezembro, a Prefeitura assumiu, junto ao SPU, 
a gestão de suas praias pelos próximos 20 anos.

Em abril, a Câmara aprovou o Plano Diretor Mu-
nicipal de Turismo, dando as diretrizes para que o 
segmento possa atingir um dos principais objetivos 
do setor: gerar emprego e renda.

SEBRAE AQUI
Início das atividades do posto � xo do Sebrae no 

dia 5 de outubro. 

SUPERMEI
Ação conjunta entre o Sebrae e a Prefeitura ini-

ciou em maio o Programa SuperMEI com uma série 
de cursos e soluções para microempreendedores.
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‘Avanços são 
frutos de 
austeridade   
na gestão e 
compromisso 
da equipe’

Colocar as contas em ordem para que a Prefeitura 
pudesse honrar seus compromissos; este foi o princi-
pal foco da administração Suman, no primeiro ano de 
mandato. Depois de sanar as � nanças e com as certi-
dões em ordem, Suman coloca em prática o ‘projeto de 
reconstrução da cidade’, prometido durante a campa-
nha de 2016, e cidade começa a receber investimentos 
em todos os setores. A maior parte dos recursos é fruto 
da articulação política do prefeito que, em pouco tem-
po, se tornou e� caz na habilidade de atrair investimen-
tos estaduais, federais e da iniciativa privada para o 
Município, desafogando os cofres públicos.

O prefeito reconhece que depende da parceria com os 
servidores para ‘tocar bem a Prefeitura’. Com os paga-
mentos dos servidores municipais rigorosamente em dia 
antecipou, mais uma vez, o 13º salário, aos mais de 6 
mil funcionários municipais, injetando cerca de R$ 13,5 
milhões na economia local. Também voltou a pagar as 
licenças-prêmio, o que não acontecia desde 2014, com o 
objetivo de pagar todas até o � nal deste ano.

‘É sagrado o direito de 
ter a escritura da casa e 
morar com dignidade’

ESCRITURA NA MÃO
Guarujá tem mais de 50 núcleos irregulares; cerca de 1/3 

da cidade, e o prefeito já começou o trabalho para mudar esta 
triste realidade. Ele pretende entregar, ainda neste mandato, 
cerca de 4 mil títulos de propriedade, dos quais 1.200 já foram 
entregues: esta semana foram mais 400 no Morrinhos III. Os 
próximos a serem bene� ciados devem ser os moradores do 
Cantagalo, onde, em abril, o governador, ao lado de Suman, 
entregou chaves de apartamentos do CDHU para 400 famílias. 

Em março, o prefeito assinou junto SPU nova cessão de áreas 
da União para o Município, o que deverá bene� ciar cerca de 
1.500 famílias da comunidade com títulos de propriedade.

PARQUE DA MONTANHA
A Prefeitura retomou as obras paradas desde 2016 no Par-

que da Montanha. O conjunto habitacional vai abrigar mais de 
mil famílias.

Requalifi cação de vias do Pae Cará 

Requalifi cação de vias do Jardim Conceiçãozinha, Fases 1 e 2 

Rampas de acessibilidade no Centro 

Recapeamento da Rua Manoel Cabral 

Recapeamento da Joana de Menezes Faro, no Pae Cará 

 Infraestrutura das ruas de Vicente de Carvalho 

Pista de skate no entorno do Estádio Municipal 

Obras na Rua Silvio Daige (Jardim Tejereba) 

Revitalização do entorno da Rodoviária 

Drenagem na Avenida Bento Pedro da Costa, Jardim Conceiçãozinha 

Recapeamento asfálti co da Avenida Santos Dumont (2ª Fase) 

Recapeamento asfálti co da Av. dos Caiçaras (2ª Fase) 

Praça Possidônio Xavier de Jesus (1ª Fase) 

Reforma da quadra poliesporti va da Praça Possidônio Xavier de Jesus 

Morrinhos - Entrega de pavimentação e ciclovias 

70 intervenções no trânsito, incluindo adequação de calçadas, campanhas educati vas, melhoria em semáforos, sinalização, rotatórias e ciclovias.

Praia das Astúrias - Avenida General Monteiro de Barros - Iluminação do Calçadão na Orla da Praia.

Praia da Enseada - Requalifi cação e urbanização da Orla e vias de Acesso - Avenida Miguel Estéfano.

Vicente de Carvalho - Pavimentação, drenagem e sinalização viária nas ruas Maranhão, Guilherme Backeuser e Marechal Floriano 

Praia de Pitangueiras: Nova edifi cação do Posto de Salvamento da Rua Quinti no Bocaiúva 

4 Ecopontos

‘Estamos tirando 
a cidade do  
abandono. E ainda 
há muito a fazer’
As idas e vindas de Suman a São Paulo e Brasília 

deram resultado: só em recursos para infraestru-
tura, o prefeito viabilizou R$ 21,6 milhões entre 
julho de 2017 e junho de 2018: frutos de verbas 
federais, estaduais e emendas parlamentares. Os 
trabalhos já estão sendo executados, melhorando 
a qualidade de vida na cidade

 ‘Escola deve oferecer condições para  
criança desenvolver todo potencial’

UNIFORMES 
Os mais de 33 mil alunos voltaram a receber uniformes de verão e inverno. 

NOVAS UNIDADES  
Inauguração do Núcleo de Educação Infantil Conveniado (Neic) Vida e Paz Vila Lygia.
Biblioteca/gibiteca da Escola Mário Cerqueira Leite Filho, Perequê.
Polo da Univesp na Escola Municipal 1º de Maio - convênio com o Estado. 
Nova biblioteca, gibiteca e videoteca na Escola Municipal Angelina Daige, Vila Áurea.
Reforma total das escolas: Professor João de Oliveira, no Morrinhos;
Núcleo de Educação Infantil Agripina Alves de Barros, na Vila Baiana ; e
Maria Eunice Cruz, Perequê. 

VAGAS EM CRECHES
Atendimento ampliado com mais 486 vagas, por meio de novos convênios com 
entidades. Também foi inaugurado mais um Neic, na Enseada.
 
MEIO AMBIENTE
Convênios para coleta seletiva com as cooperativas Cooperben e Mundo Novo, atenderão 
Vicente de Carvalho. A Cidade terá ainda uma estação de Sustentabilidade Móvel.
Também foi inaugurada a 1ª Estação de Sustentabilidade do Município, contêiner instalado 
em Vicente de Carvalho, na área das linhas de transmissão. Guarujá também terá uma Base 
de Pesquisa Acadêmica Sustentável (BAPAS) - fruto de cooperação técnica com a Unisanta.



ESPECIAL GUARUJÁ 84 ANOS 06B29 de junho de 2018digital.com.br

Sessão Solene 
celebra o dia
da Cidade 
e da Câmara

Com uma homenagem a ex-vereadores e autoridades da Cidade, a Câmara do Gua-
rujá realizou sessão solene na última quinta (28) para celebrar os 84 anos do Município 
e os 70 anos de fundação da Casa de Leis.

Entre os homenageados, estiveram: o prefeito Válter Suman, que foi parlamentar de 
2001 a 2008; Edson dos Santos Claudio, o mais antigo ex-vereador guarujaense, atual-
mente com 82 anos, e que participou da 6ª e 7ª legislaturas - entre os anos de 1969 e 
1973; Maristela Ramos, a mais antiga ex-vereadora da cidade, atualmente com 73 anos, 
e que participou da 10ª e 11ª legislaturas, entre anos de 1989 e 1996; além de Roberto 
Nascimento, o popular Beco-Beco, que fez parte da 7º, 8ª, 9ª e 10º legislaturas, entre os 
anos de 1973 a 1992, e também chegou a presidir a Casa, em 1982.

Coral e exposição 
Durante a solenidade, houve apresentação do coral municipal, além de uma expo-

sição de fotos e documentos históricos que compõem o acervo da Câmara. O público 
presente teve ainda oportunidade de conferir a ata da primeira sessão ordinária da Casa 
de Leis, além de muitas imagens que marcaram os 70 anos de atividades do legislativo.

Janeiro 
de 1948
Mês em que foi 
realizada a primeira 
sessão ordinária do 
legislati vo do Guarujá

S����� L������

A primeira eleição de 
vereadores em Guarujá 
ocorreu em 1947, quan-
do foram eleitos 18 re-
presentantes, incluindo 
o primeiro presidente do 
Legislativo, Leôncio Ca-
margo Filho. Eles assu-
miram seus mandatos em 
janeiro de 1948. A sessão 
legislativa que iniciou os 
trabalhos da Câmara Mu-
nicipal de Guarujá ocor-
reu numa casa na Rua 
Petrópolis (atualmente, 
rampa do Edifício Boule-
vard).

Tempos depois, a sede 
do legislativo foi transfe-
rida para a Avenida Má-
rio Ribeiro, no mesmo lo-
cal onde hoje é o Guarujá 
Center Shopping. Ainda 
na Av. Mário Ribeiro, a 

Câmara Municipal tam-
bém funcionou no imóvel 
do antigo Fórum (mais 
conhecido como Anexo 
Pitangueiras), que tam-
bém abrigava a Prefeitura 
naquela época. Só mais 
adiante é que houve a 
mudança para atual sede, 
na Avenida Leomil, 291, 
onde permanece desde 
então.

História 
preservada

Atual presidente da 
Câmara, o vereador Edil-
son Dias, destaca a im-
portância de se preservar 
a memória da Cidade. 
"O resgate histórico da 
atuação do Legislativo 
em prol da população e 
do desenvolvimento da 

cidade é inspirador para a 
mudança que desejamos 
na forma de fazer políti-
ca. Muitos que estão no 
Executivo ou Legislativo 
hoje tem avós e pais que 
lutaram por Guarujá e 
por nossa gente. E devem 
ser lembrados como par-
te importante da história 
da cidade”, enfatiza.

HISTÓRIA
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Guarujá, 84 anos de emancipação

A nova gestão da Câma-
ra Municipal, num esforço 
conjunto de todos os seus 
vereadores, está realizan-
do uma gestão e� ciente e 
conseguindo economizar 
neste ano, em torno de R$ 
6 milhões. Ao somarmos 
este valor ao esforço do ano 
passado, onde ocorreu um 
verdadeiro choque de ges-
tão e uma economia de R$ 
4 milhões revertidos aos 
cofres da Prefeitura, tere-
mos R$ 10 milhões a mais 
no orçamento da cidade em 
apenas dois anos.

A boa gestão do dinhei-
ro público traz a garantia 
da qualidade de vida, possi-
bilitando investimentos em 

moradia digna, políticas de 
geração de emprego, edu-
cação e saúde para todos. 
É necessário que se faça 
uma administração pública 
pro� ssional que, em médio 
e longo prazo, corrijam os 

anos de abandono e desgo-
verno que a cidade passou. 
Sempre digo que é preciso 
cuidar da nossa gente, evi-
tar que a violência castigue 
ainda mais a nossa popu-
lação e afaste o turista, que 
pode gerar o desenvolvi-
mento e empregos para a 
cidade contribuindo para a 
promoção da igualdade so-
cial.

Temos belezas naturais, 
patrimônios históricos, 
rede hoteleira e gastro-
nômica de primeiríssima 
qualidade. Portanto, a cida-
de precisa de um plano de 
crescimento que integre a 
quali� cação da massa tra-
balhadora para atender aos 

serviços que possui e que 
poderão surgir com o futu-
ro Aeroporto de Guarujá. 
Somos a única cidade do 
estado que possui todos os 
modais de transporte (por-
to, ferrovia, rodovias e ae-
roporto). E isso já mostra a 
importância do Legislativo 
ter aprovado um arrojado 
Plano de Mobilidade Ur-
bana; a lei que possibilita a 
realização de uma nova lici-
tação do transporte público 
que contempla a melhoria 
da nossa infraestrutura viá-
ria; o Plano Municipal de 
Saneamento Básico; o Plano 
Municipal de Turismo; bem 
como a lei que aumentou a 
alíquota do ISSQN das em-

presas portuárias, gerando 
mais recursos para a cidade.

Além disso, participa-
mos, no início deste mês, 
da entrega de dois veículos 
para os Conselhos Tutelares 
de Guarujá e de Vicente de 
Carvalho, que assim como 
a infraestrutura para o tra-
balho dos conselheiros na 
defesa de nossas crianças e 
os mais de 300 equipamen-
tos para a área da Saúde que 
estão sendo adquiridos pelo 
Executivo em virtude desta 
economia realizada pela 
Câmara.

Esses são apenas alguns 
exemplos de como uma 
gestão e� ciente pode, rapi-
damente, contribuir para a 

melhoria de vida de milha-
res de pessoas. Por isso, de-
sejo que todos se unam em 
prol de um plano comum: 
a construção de uma nova 
visão de futuro para que a 
cidade e a sua gente pos-
sam ter a qualidade de vida 
que merecem. A Câmara de 
Guarujá está trabalhando 
para poder contribuir com 
este objetivo, atuando em 
harmonia com o Executivo 
sem perder a sua autono-
mia, mas atenta ao momen-
to de união que a reconstru-
ção da cidade precisa.

Edilson Dias, presidente 
da Câmara Municipal

Sem perder a 
autonomia a 
Câmara está 
atenta à 
necessidade 
de união para 
reconstruir 
a cidade.

Nossa gente
94 anos de Unaerp

A Unaerp completu 
em  junho seus 94 anos de 
vida e 19 anos do Campus 
Guarujá. Com pioneiris-
mo em seu DNA - foi uma 
das primeiras instituições 
de ensino superior do 
interior paulista - a Uni-
versidade prima pela ex-
celência, investe no saber 
cientí� co, mantém cons-
tante relação com a comu-
nidade e está sempre em 
busca de desa� os.

Fundada em 1º. de ju-
nho de 1924 como Socie-
dade Escola de Pharmácia 
e Odontologia de Ribeirão 
Preto, tem como objetivo 
promover o desenvolvi-
mento social, educacional 
e cultural. Sua trajetória 
foi marcada por ciclos de 
evolução, principalmente 
a partir de 1959, quando 
o professor Electro Bonini 
assumiu a entidade.

Reconhecida como 
Universidade em 1985 e 
comandada pela  reito-
ra Profª. Elmara Bonini, 
a Unaerp oferece cursos 
de graduação e pós-gra-
duação em programas 
de mestrado e doutorado 
reconhecidos pela Capes, 
mantém pesquisas com 
� nanciamento próprio e 
com principais órgãos de 
fomento como o CNPq, 
e investe em modernos 
laboratórios e centros de 
estudos, aliados a pesqui-
sadores de alto nível.

"Nossa história é a de 
uma instituição pioneira, 
movida por ideais direcio-

nados à coletividade e con-
victa de que somente a edu-
cação pode, efetivamente, 
transformar o País. Vincu-
lados à comunidade, alunos, 
docentes e colaboradores 
atuam sempre em prol da 
sociedade", ressalta a reitora.

Quase centenária, a 
Unaerp foi mais uma vez 
pujante ao implantar o Cam-
pus Guarujá em 30 de junho 
de 1999, em parceria com 
a Fundação Fernando Lee. 
Investimentos foram neces-
sários para transformar uma 
estrutura inacabada em um 
complexo que possibilita a 
formação de milhares de jo-
vens, gera empregos, desen-
volve eventos cientí� cos e 
pesquisas para compreender 
a realidade da região.

Para a pró-reitora da 
Unaerp Guarujá, Profª Pris-
cilla Bonini, "a Universidade 
vem alcançando novos pa-
tamares por sua excelência 
e tradição que transforma 
grandes sonhos em reali-
dade, transforma a nossa 
sociedade. Um País se faz 
com uma educação séria, e 
a Unaerp está diariamen-
te exercendo este compro-
misso". A transformação da 
sociedade é fruto da relação 
constante com a comuni-
dade pela atuação do Nú-
cleo de Projetos Sociais da 
Unaerp Guarujá, o que re-
sultou no reconhecimento 
pela Associação Brasileira 
de Mantenedoras de Ensino 
Superior (ABMES) com o 
selo Instituição Socialmente 
Responsável.

Aos 72 anos, Roberto 
Junqueira mais uma vez 
foi exemplo de supera-
ção no último domin-
go (24), ao conquistar a 
prata na Maraton de La 
Bandera, em Rosário, na 
Argentina.

Segundo o atleta, a 
condição climática do 
local foi o maior desa� o. 

O guarujaense Ricardo 
dos Santos faturou o ouro no 
Campeonato Paulista de Fi-
siculturismo, realizado entre 
os dias 22 e 24 de junho, em 

Campeão paulista 
de fisiculturismo

Destaque 
no pedestrianismo

Miss Bariátrica 
2018 é do Guarujá

Clotilde dos Santos, de 
34 anos e moradora da 
Enseada, foi eleita Miss 
Bariátrica São Paulo 2018.

O des� le que a elegeu 
aconteceu no último dia 
24, no Casa Grande Hotel, 
também no Guarujá.

Além de uma viagem 
de uma semana para Sal-
vador com acompanhan-

te, a vencedora ganhou 
produtos de beleza da 
dermatologista Lígia Ko-
gos, um curso de modelo 
pro� ssional da O� cina By 
Clô, programa de treina-
mento físico da WPS Pila-
tes e kit de maquiagem da 
Maybelline.

As outras � nalistas fo-
ram: em 2º lugar, a pau-

listana Ursula Andriolo 
– que recebeu uma via-
gem para Recife, em Per-
nambuco, e na 3ª coloca-
ção � cou Kesia Roberta 
de Miranda, de Ferraz de 
Vasconcelos - premiada 
com uma viagem para 
Porto Seguro, na Bahia. 
O 4º lugar foi de Milena 
Bezerra e o 5º, Alessandra 
Quirino. 

Milena Bezerra tam-
bém foi eleita a Miss Voto 
Popular. A Miss Simpatia, 
eleita pelas participantes, 
foi Eusiane Brizolla.

“Lá estava muito frio. Na 
hora da largada, a tempe-
ratura estava por volta de 
zero grau. Mas eu me saí 
muito bem e o resultado 
foi dentro da expectativa. 
Fiz uma prova bem con-
servadora, já que ainda 
não tinha experiência de 
correr num lugar tão frio”, 
ressaltou.

São Paulo.  Com a vitória, o 
atleta se classi� cou para o 
Campeonato Brasileiro.

O esportista competiu 
pela divisão “� siculturis-

mo clássico” – que agrega 
� siculturistas de até 1,71m 
esando até 73 quilos. 

Ricardo a� rma que esta-
va em foco para o torneio 
desde dezembro. “A rotina 
de treinos engloba uma par-
te cardiovascular, realizada 
em duas sessões diárias”.

O próximo desa� o será 
o Campeonato Brasileiro, 
entre os dias 26 e 29 de ju-
lho. Segundo o competidor, 
“a expectativa é grande. A 
meta é entrar pro Top 3, 
para assim conseguir a clas-
si� cação para o Sul-Ameri-
cano”, ressaltou.
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