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GV&CB pisou feio e
 Prefeitura gasta R$ 8.4 

milhões/ano com aluguéis
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Ex-governador do Rotary Distrito
4420, o empresário Roberto

Barroso Filho convidando para
nossa coluna nas páginas 4 e 5

“A PMG poderia utilizar  o imóvel para abrigar setores da administração pública que hoje pagam aluguel” afirmou nosso
entrevistado, secretário de Governo Gilberto Venâncio Alves, na hipótese da não renovação do contrato - Página 3

Suman é empossado 
vice-presidente do PSB 
no estado de São Paulo
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Crianças do Lar 
Maanaim  participam

do Projeto ‘Tarde Feliz’
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Que tal despertar
o interesse das

crianças pela leitura?
Página 6



2 OpiniãoSábado, 23 de setembro de 2017

Endereço: Avenida Adhemar de Barros, 1.347 - Sala 27 B - CEP: 11.430.003 - Telefone: (13) 99716.5052 - Direção Geral: Eda Maria
CNPJ: 28.576.334/0001-27 - Email: welintonandrade@hotmail.com - Diagramação e arte: Jornal da Cidade - Distribuição: Guarujá, Santos e 
Litoral Paulista.  Manifestações de opinião de entrevistados e colunas assinadas são de inteira responsabilidade civil e criminal de seus autores.

Com moral
Quando dá entrevistas 
para a imprensa estadu-
al e nacional, o delegado 
geral da Polícia Civil, Dr. 
Youssef Abou Chahin 
costuma citar positiva-
mente a delegacia de 
Guarujá, cujo delegado 
titular é o Dr. Marco An-
tônio que, por sua vez, 
enaltece o trabalho da 
sua equipe. 

É no dia 29...           

De setembro o Baile da 
Primavera. Organizado 
pela primeira-dama Edna 
Suman, contará com 
show da Banda Nova Era. 
Será um concorrido jan-
tar dançante. Um presen-
te para Vicente de Carva-
lho. Convites no Fundo 
Social 3386.8820.

Por falar em...
Jantar, o FSS já está 
com toda a contabilidade 
preparada para pres-
tar contas ao público 
da arrecadação do Bai-
le da Cidade. Detalhe, 
todos os valores dos 
convites foram deposi-
tados diretamente na 
conta oficial do Fundo 
Social, que possui um 
conselho e legislação 
severa para a aplica-
ção do saldo deposita-
do, inclusive licitação. 

GV&CB pisou feio
O Convention Bureau 
de Guarujá pisou feio 
na bola ao assinar a 
campanha “Vote em 
Guarujá”  (Top Destinos 
Turísticos) para escolha 
do melhor destino turís-
tico do Estado de SP. A 
foto escolhida mostra, 
com destaque, o Hotel 
Sofitel Jequitimar. Para 
isso, cortaram até o belo 
morro do mar casado.

GV&C pisou feio I
Como a campanha não 
é para “destino hotel” e 
sim “destino cidade” fica 
a dúvida sobre o possível 
direcionamento para o 
hotel de Silvio Santos 
onde, recentemente, 
houve uma explosão, 
sendo acomodados  os 
hóspedes daquele hotel 
no  Casa Grande Hotel. 
Estamos atentos. 

Suman é vice
O prefeito Valter Suman, 
do PSB, costuma dizer 
que “não gosta de fazer 
política”. Mesmo assim 
se elegeu vice-presiden-
te estadual do PSB. O 
prefeito, nos bastidores, 
falava para amigos que 
estaria desprestigiado 
no seu partido.

Bingo
Antes da convenção,  o 
prefeito teria sido asse-
diado por vários parti-
dos, entre eles, o PTB, 
do deputado Campos 
Machado, inimigo do 
vice-governador Márcio 
França, presidente es-
tadual do PSB.  Bingo, 
Suman virou vice. 

Mantido...
O andar da carruagem, o 
prefeito Suman, que não 
gosta de fazer política,   
pode conseguir o que 
seus antecessores não 

alcançaram: uma possí-
vel indicação para vice-
governador do estado. 
Mas isso é para 2022. 
Ainda tem muito  chão 
pela frente prefeito.

Um novo HSA
O curso de medicina da 
UNOESTE funcionará com 
aulas teóricas e práticas 
no prédio do Hospital 
Santo Amaro, que será 
100%  SUS (Hospital 
Escola). Em outro prédio, 
funcionará o novo Hospi-
tal Don Domênico, para 
particulares e convênios.

Nova realidade 

O HSA está passando por   
transformações positivas 
e reformas. Com isso, o 
Hospital pode voltar a 
brilhar como nos tempos 
de Don Domênico. O 
presidente do HSA, Dr. 
Urbano Bahamonde, está 
à frente das transforma-
ções para o desenvol-
vimento da cidade. Ele, 
entretanto, sempre des-
taca o apoio do prefeito 
Válter Suman, do PSB, e 
da direção da UNOESTE

Da forma correta
O empresário de entre-
tenimento, e político nas 
horas vaga, Fábio Fron-
teirotta, após muitos 
problemas com shows 
na cidade parece ter 

entendido a cartilha do 
novo governo. Seus sho-
ws de fim de ano já estão 
com endereço certo. A 
comissão de eventos da 
PMG, entretanto, está de 
olhos bem abertos.

Comissão de Eventos
As atas da Comissão 
de Eventos deveriam  
ser publicadas no Diá-
rio Oficial do Município. 
Assim, teria segurança 
jurídica para os eventos  
aprovados e o conheci-
mento público dos  re-
jeitados, para que não 
se venda em São Paulo 
ou outros estados,  pas-
tel de vento. Evitaria 
também  surpresas de-
sagradáveis de última 
hora em pleno verão. 

Construtor
O secretário de Segu-
rança de Guarujá, Capi-
tão Venâncio, tem sido 
bastante acionado pelo 
governo para “apagar in-
cêndios”. Com trânsito 
livre em vários segmen-
tos, ele entendeu antes 
a necessidade de o go-
verno Suman construir 
mais pontes, ao invés 
de muros. 

PTB Guarujá
Presidente do PTB de 
Guarujá, o empresário 
Heitor Gonzalez está 
em entendimento com 
a estadual para o lan-
çamento de deputados 
na cidade. Estadual é 
quase certo, a dúvida 
é federal. Aguardemos.

Não nega
Em conversas de bas-
tidor, o presidente da 
Câmara Edilson Dias, do 
PT, não admite que será 
candidato a deputado no 
ano que vem. “Estamos 
trabalhando, diminuindo 
valores dos contratos e 

economizando o dinheiro 
público para  a Saúde, 
aproximando a Câmara 
dos jovens e dos bairros” 
desconversa Dias sem 
negar candidatura.    

R$ 8.4 milhões/ano 
Segundo o secretário de 
governo Gilberto Venân-
cio a prefeitura gasta 
cerca de R$ 700 mil  por 
mês (R$ 8.4 milhões por 
ano) com aluguéis para 
acomodar setores da 
PMG em casas e salas 
particulares. 

UNAERP
Em entrevista ao JC (pág. 
3) ele informou que num 
eventual retorno do pré-
dio da UNAERP para a 
PMG, a administração 
economizaria cerca de 
R$ 600 mil por mês, 
mais de R$ 7 milhões 
por ano, que poderiam 
ser investidos em edu-
cação, saúde, creches... 
Entretanto, ele deixa 
claro que a intenção da 
PMG na negociação da 
renovação é o equilíbrio 
“social” do contrato.

Gente que...
Entende do traçado da 
política observa que a 
vereadora e líder do pre-
feito na Câmara, An-
dressa Salles, do PSB, 
está se estruturando 
bem para sua campa-
nha do ano que vem. Há 
falhas que ela mesma 
comete, mas são cor-
rigíveis por enquanto. 

Sem perseguição 
Há muito ainda para se 
falar sobre determina-
do político da região. 
Entretanto, para não 
parecer perseguição 
nem implicância, nesta 
edição, publicamos coi-
sas mais interessantes 
do que os atos dele.

As câmeras...
Internas da Câmara po-
dem ter registrado um 
rato que teria retirado 
exemplares do Jornal 
da Cidade expostos 
ao público, junto com 
outros jornais, em lo-
cal autorizado pelo le-
gislativo. O presidente 
Edilson ficou revoltado. 
Ocorrendo novamente, 
o JC vai requerer oficial-
mente do presidente 
as imagens do local.  
 
PEN, PEN, PEN    

O deputado estadual 
Paulo Correa Júnior, do 
PEN, convidou a educa-
dora Dagmar do Carmo 
Correa Augusto, leia-se 
Colégio Adélia, para ocu-
par a presidência do PEN 
no Guarujá. Pesou para 
o convite do deputado o 
fato de Dagmar trabalhar 
no segmento da educa-
ção e possuir  propostas 
e ideias que vão ao en-
contro do que o partido 
precisa para a cidade. 

Mãe do Dedé
Dagmar é mãe e esposa 
de Luizes, entre eles, 
Luiz Dedé do Adélia, 
suplente de vereador e 
secretário adjunto de 
Turismo na cidade. Se 
aceitar o convite, essa 
presidente vai dar o 
que falar. Não duvidem. 

A renovação ou não 
do contrato entre Pre-
feitura e UNAERP gera 
polêmica, divisões.

A situação envolve   
nuances imagináveis, 
inimagináveis, legais, 
sociais, intelectuais, 
pessoais, profissionais, 
políticas... Abarca uma 
série de necessidades 
e interesses que devem 
merecer toda a atenção 
não só das partes in-
teressadas diretamen-

te (alunos – UNAERP 
– PMG) mas também, 
e principalmente, da 
sociedade.

A sociedade precisa 
saber e  recordar  que 
em 31 de dezembro 
de 2014 (em pleno ré-
veillon), ocorreu uma 
renovação de contrato 
no diário oficial da pre-
feitura dando à UNAERP 
um contrato até o ano de 
2047. Isso no governo 
Antonieta. Tudo sem 

licitação, sem transpa-
rência, sem divulgação, 
sem comemoração. Sim, 
pois se fosse transpa-
rente todos haveriam de 
publicar e comemorar.

Na época dessa re-
novação, a diretora da 
UNAERP Priscilla Bonini, 
filha da reitora Elmara 
Bonini, era secretária de 
Educação. Se não ilegal, 
no mínimo, estranho, 
imoral esse contrato.

A UNAERP, segundo 

dados da própria PMG, 
em dez anos (2008 a 
2017) ofereceu para a 
população apenas 166 
bolsas de estudo. Isso, 
para ocupar um terreno 
de milhares de metros 
quadrados e isenção total 
do pagamento de IPTU.

O posicionamento da 
atual administração  tem 
sido buscar o equilíbrio 
“social” do contrato, numa 
eventual renovação. 

Entretanto, todos  

nós, cidadãos comuns, 
podemos fazer tudo, ex-
ceto o que a lei proíba. Já 
no direito administrativo 
(público) o administrador 
só pode fazer o que a lei 
manda, autoriza, exige, 
ficando este engessado, 
escravo da lei.  

Sem entrar nos me-
andros da questão, sen-
do o terreno e edificação 
ocupados pela UNAERP 
públicos e, vencendo o 
contrato, salvo melhor 

juízo, deve-se aplicar o 
princípio da legalidade, 
abrir licitação, concor-
rência pública para inte-
ressados, ou retomar o 
prédio e ocupá-lo, seja 
como um hospital, seja 
para abrigar setores da 
PMG que hoje pagam 
R$ 8.4 milhões em alu-
gueis por ano, ou até 
mesmo para a UNAERP 
ou outra universidade 
que vença o certame 
conforme manda a lei. 

O Princípio da Legalidade
EDITORIAL

BASTIDOR POLÍTICOBASTIDOR POLÍTICO
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JC – Como estão as tra-
tativas da renovação do 
contrato da UNAERP?
Gilberto – Tivemos 
várias reuniões com 
a diretora Priscilla 
Bonini. Em uma des-
sas oportunidades a 
reitora Elmara Bonini 
veio de Ribeirão Preto 
e também participou. 
André Gueratto, ex-se-
cretário de Governo, já 
havia notificado a uni-
versidade informan-
do que havia dese-
quilíbrio no contrato.

JC -  Qual tipo de de-
sequilíbrio?
Gilberto – No nasce-
douro do contrato da 
Unaerp estava inse-
rido entre as contra-
partidas da institui-
ção para a utilização 
da edificação e ter-
reno públicos, que 
haveria a obrigação 
da dação de 5% de 
bolsas de estudo e 
a reforma e adap-
tação necessárias 
para a utilização do 
imóvel. Nosso ques-
tionamento, em prin-
cípio é o desequilíbrio 
social do contrato.

JC – A renovação do 
contrato com a UNA-
ERP deve ser feita 
neste ano? E quan-
to àquela prorroga-
ção feita até o ano 

Prédio da UNAERP pode gerar
R$ 7 milhões de economia para PMG

Procurada pela 
reportagem, a as-
sessoria de comu-
nicação da Unaerp 
limitou-se a uma res-
posta padrão para 
todas as perguntas 
enviadas, emitindo 
a seguinte nota a 
respeito dos ques-
tionamentos sobre 

A Prefeitura Muni-
cipal de Guarujá aten-
deu a reportagem 
do Jornal da Cidade  
para  falar sobre a 
renovação do contra-
to com a Universida-
de de Ribeirão Preto 
– Campus Guarujá 

(Unaerp). Chegando 
perto do prazo final 
para a efetivação da 
renovação, que deve 
acontecer até dezem-
bro deste ano, entre-
vistamos o advoga-
do e Secretário de 
Ação Governamental  

Gilberto Venâncio 
Alves, que destacou 
algumas questões 
pontuais na polêmica 
entre as duas partes.

Na entrevista, o 
secretário fala sobre 
um possível dese-
quilíbrio contratual, 

que vem sendo de-
batido em reuniões 
entre a Prefeitura e 
a instituição, com tó-
picos como uma pos-
sível economia de 
R$ 600 mil reais por 
mês em alugueres 
(R$ 7.2 milhões por 

ano), caso setores 
do serviço público 
sejam abrigados no 
prédio, além de uma 
melhor contrapartida 
por parte da institui-
ção, com a constru-
ção e manutenção 
de uma creche para 

200 crianças, en-
tre outros. Caso não 
aconteça a renova-
ção, caberá à Unaerp 
decidir se abrirá ou 
não novas turmas 
(vestibular) a partir 
de 2019. Confira na 
íntegra a entrevista:

de 2047, em 31 de 
dezembro de 2014, 
teve parecer jurídico? 
Quem assinou? Hou-
ve transparência?
Gilberto – Sim, o 
contrato original ven-
ce em 2022 e temos 
até o final de 2017 
para concluirmos as 
negociações, ou seja, 
cinco anos antes do 
seu término. Quanto 
àquela renovação, foi 
feita num outro mo-
mento, mas vamos 
apurar sim a emissão 
do parecer, publici-
dade, transparência 
administrativa... Mas 
não quero entrar 
nesse mérito agora.

JC – Qual a propos-
ta da UNAERP e a 
contra proposta da 
PMG para renovação?
Gilberto – A direção 
da universidade se li-

mitou a oferecer ape-
nas bolsa de estudo, 
entretanto, conside-
ramos muito pouco 
para a ocupação de 
toda aquela área sem 

pagar IPTU nem alu-
guel, e nossa contra 
proposta quer que a 
instituição assuma 
o compromisso de 
construir e manter 

uma creche para pelo 
menos 200 crianças 
carentes da cidade.

JC – Se a prefeitura re-
tomar o prédio e usá-
lo para abrigar setores 
que pagam aluguel 
atualmente, quanto 
a PMG economizaria?
Gilberto – O gasto da 
PMG com aluguéis é 
de cerca de 700 mil 
reais por mês (R$ 
8.400 milhões por 
ano).  Estamos nego-
ciando tendo como 
base de critério a 
razoabilidade e o  in-
teresse público. Não 
havendo acordo, a 
PMG vai impetrar me-
dida judicial e admi-
nistrativa. Acredita-
mos que a economia 
mensal com a ocu-
pação do prédio da 
UNAERP, em a PMG 
tendo o prédio de 

volta,  ficará em pelo 
menos R$ 600 mil 
por mês (R$ 7.200 
milhões por ano).

JC –  Não haven-
do acordo, o que 
acontecerá com a 
UNAERP em 2019?
Gilberto – Neste 
caso, a questão deve 
ir para a Justiça, ca-
bendo  à instituição 
de ensino superior 
decidir, internamen-
te, sobre a continui-
dade ou não da sua 
atividade universitária 
na cidade. A deci-
são de fazer ou não 
vestibular em 2019, 
por exemplo,  cabe à 
UNAERP. A Prefeitu-
ra, neste caso, tam-
bém analisará o que 
seja melhor para a 
cidade e defenderá 
esse interesse pú-
blico no Judiciário. 

Unaerp garante que cumpre o contrato

Extrato do Diário Oficial da renovação 
até 2047 e Priscilla Bonini, diretora
da UNAERP e ex-secretária da PMG

a renovação do con-
trato, entre outros: 
“A UNAERP já enca-
minhou à Prefeitura 
de Guarujá todos os 
esclarecimentos soli-
citados, demonstran-
do o cumprimento 
integral do contrato 
e a licitude de todos 
os atos praticados.”

Gilberto Venâncio Alves, advogado e

Secretário de Ação Governamental
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Diretor do Restaurante Chopp Halle – Pitangueiras – Luiz Menezes 
e parte da equipe convidando para o 17º Festival do Camarão 
Rosa. São 19 variedades de pratos com camarão rosa de primeira 
qualidade. É uma ótima oportunidade para você, sua família e amigos 

se confraternizarem à mesa, apreciando as delícias do Halle. O 
Festival do Camarão Rosa vai até o dia 24 de outubro, todos os dias, 
até o último cliente. Veja detalhes no nosso painel de publicidade 
abaixo. Bom apetite. Encontramos-nos no Chopp Halle. Até lá.

Ribamar 
e Cristina 
Brandão; Guto 
e Roseli; Sérgio 
e Sonia; Ruy 
Petrechen e 
Cláudia:
todos no 
Festival do 
Camarão Rosa 
do Restaurante  
Chopp Halle 
Pitangueiras  

Funcionário 
público de car-
reira da PMG, 
Jair Pereira é 
um exemplo a 
ser seguido pelo 
conhecimen-
to técnico que 
possui, além da 
atenção e res-
peito com  que 
trata os muníci-
pes na prefeitu-
ra. Parabéns

Nosso 
amigo Dr. 
Toninho do 
PAM, da 
Secretaria 
de Saúde: 
indicação 
do prefeito e 
amigo Válter 
Suman

Thiago 
Araújo 
Dias 
Monteiro, 
adminis-
trativo da 
JUCESP 
subsede 
Guarujá: 
Bom aten-
dimento 
ao público
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O Dr. Cláudio Denipoti com parte da simpática equipe do NASO – Núcleo de Assistência à Saúde Odontológica.
Fundada em 1993, a clínica dentária disponibiliza à clientela serviços de implantes, próteses,
aparelhos, clareamento, DTM (alívio dores de cabeça) entre outros. Sucesso, ao Dr. e equipe

O Dr. Anderson Real 
esteve em nosso 
programa da TV 

Guarujá, Canal 11 
da NET. O advogado 

abordou temais 
atuais de casos 

concretos ocorridos 
no Litoral e no país. 

Quem acompanhou o 
advogado na entrevista 

foi sua esposa Bruna 
Bellante e a linda 

filha Giovanna Real. 
Sejam sempre bem-
vindas. Informações 

adicionais do programa 
em facebook.com/
welintonandrade2

O secretário municipal de segurança  Capitão Venâncio:
trabalho conjunto com a PM na Operação Independência

Bruno Moraes e Celso 
Fonseca do Itapema 
Medicina Laboratorial

O secretário adjunto Dedé
do Adélia e a secretária de 
Turismo Thaís Margarido
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1 - MÔNICA
e SANSÃO

A baixinha, dentuça 
e gordinha nasceu 
oficialmente em 3 
de março de 1963, 
em uma tirinha da 
“Ilustrada”, na Folha. 
Mas essa não foi sua 
primeira aparição. 
Mônica desfilou ainda 
anônima na primeira 
página do jornal em 
11 de fevereiro do 
mesmo ano. Quando 
ganhou cores pela 

primeira vez, na “Fo-
lhinha”, o Sansão 
era amarelo. Ele só 
ganhou nome em 
1983, em um concur-
so feito com crianças.
 

2 - CEBOLINHA
Ele existiu mesmo e 
fazia parte de uma 
turma de garotos 
da infância de Mau-
ricio, em Mogi das 
Cruzes (SP). Como 
falava errado, isso 
serviu de inspiração 

ao personagem, que 
nasceu em 1960.

3 - CASCUDA
Namorada do Cas-
cão, nasceu como 
uma versão feminina 
e sujinha do persona-
gem. Com o tempo, 
foi ganhando mais 
importância nas his-
tórias e até apare-
ce sem o namorado.

4 - CASCÃO
O  p e r s o n a g e m 

surgiu em 1961, 
inspirado em um 
amigo do irmão do 
cartunista. O primei-
ro gibi do Cascão 
foi publicado só 12 
anos depois do da 
Mônica, em 1982.

5 - ASTRONAUTA
Lançado também na 
década de 1960, 
ele viaja a todos os 
cantos do Universo 
e só volta às vezes 
para casa. De tan-

to viajar, terminou o 
namoro com Ritinha.
 

6 - ANJINHO
Anjo da guarda da 
Turma, ele muda de 
nome nas revisitinhas 
da Turma da Môni-
ca Jovem (a versão 
mangá dos persona-
gens de Mauricio). 
Primeiro para Céuboy, 
depois para Ângelo.

7 - TITI
Ele é mais velho que 

os personagens prin-
cipais da Turma e dá 
em cima de várias me-
ninas nas histórias. 
Só que ele tem uma 
namorada: Aninha.

8 - FRANJINHA
É um dos persona-
gens mais antigos. 
Apareceu na primeira 
tirinha do Mauricio 
publicada na Folha 
da Manhã (atual Fo-
lha de S.Paulo), em 
18 de julho 1959.

Desperte o interesse do seu filho pela leitura
Oi! Você gosta de gibis? Nesta sessão preparamos uma leitura para o nosso público infantil! Como sabemos que as histórias em quadrinhos 

contribuem para despertar do interesse pela leitura e pela escrita nas crianças, além de acelerar a alfabetização infantil, trazemos nesta 
edição um pouco sobre os personagens de Maurício de Souza. Leia para seu filho, sobrinho, netinho ou para seu baixinho favorito!

1 2 3 4
5 6

7 8

Elas fizeram um 
passeio à lanchonete 
Mc Donald’s, brinca-
ram no playground, fi-
zeram atividades  com 
balões  e pintura

Nesta semana,  o 
Fundo Social de Soli-
dariedade de Guarujá 
(FSS) promoveu mais 
uma “Tarde Feliz” 
para as crianças das 
entidades cadastra-
das. Desta vez, 22 
crianças da Associa-
ção Casa de Acolhi-
mento Lar Maanaim 
do Guarujá participa-
ram do Projeto. A ini-

Tatiana Macedo

Crianças do Lar Maanaim participam 
do Projeto ‘Tarde Feliz’

ciativa é uma parceria 
com a rede de lancho-
netes Mc Donald’s 
(Centro e Enseada).

“O projeto Tarde 
Feliz vai muito além 

de um passeio, cada 
tarde é uma emoção 
e um aprendizado. 
O maior presente é 
ver o sorriso no ros-
tinho destas crian-
ças, que raramente 
têm oportunidade 
de desfrutarem des-
ses momentos de 
lazer. É gratifican-
te passarmos essa 
tarde juntos no Mc 
Donald’s”, declarou 

a primeira-dama e 
presidente do Fundo 
Social de Solidarie-
dade, Edna Suman.

As crianças apro-
veitaram a tarde brin-
cando no playground, 
fazendo atividades 
com pintura e balão. 
Além de saborear o 
lanche e ganhar brin-
des. Para o franque-
ado das lanchonetes 
do Mc Donald’s, Ma-

rio Eduardo Pereira 
Martins Junior, foi 
um momento único. 
“Para nós é um pra-
zer muito grande es-
tar recebendo essas 
crianças aqui. São 
crianças que não tem 
oportunidade de vir 
sempre, e perceber 
a felicidade estam-
pada no rosto delas 
não tem preço”, re-
velou Mario Eduardo.

Lar Maanaim
Casa de Acolhi-

mento Lar Maanaim 
do Guarujá (Rua Chi-
le, 1067- Jardim Três 
Marias ), recebe sub-
venção da Prefeitura. 
O Lar é uma entidade 
que acolhe crianças 
e adolescentes cujos 
direitos básicos fo-
ram violados. Hoje 
atende 22 crianças 
de 3 a 16 anos.

Fundo Social, presidido por Edna Suman, promoveu mais uma “Tarde Feliz” para 
as 22 crianças da Associação Casa de Acolhimento Lar Maanaim do guarujá
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MENU: Entrada: Salpicão de 
Lagosta, Bolinho de Bacalhau, Queijos  
Parmesão, Gouda e Provolone. 
Jantar: 1 - Paella do Halle, com camarão 
rosa, camarão 7 barbas, lagostinha,
lula, polvo, vôngole, marisco e frango.
2 - Linguado à Húngara.
3 - Filet à Fiorentina.
Sobremesa: Creme de frutas vermelhas
com sorvete de morango e mel
Bebidas: Chopp, Chivas, caipirinha, 
sucos, refrigerantes e água. – Vinhos: 
todos  importados 

Apoio:

27 de outubro de 2017, às 20h

8º Jantar de Confraternização
MISSA DE SÉTIMO DIA
Neste domingo (24/9), às 10 

horas, acontece na Igreja Matriz, a 
Missa de Sétimo Dia do professor Ed-
son Gracia, ilustre personalidade da 
Educação em Guarujá, que exerceu, 
entre outras funções, a diretoria do 
Colégio Raquel de Castro Ferreira e 
a supervisão de ensino da Prefeitura 
Municipal de Guarujá. Edson deixa seis filhos, Elizabete, 
Eloisa, Eliane, Frederico, Fernando e Fábio; 11 netos, 
Carlinhos, Guilherme, Edson Neto, Frederico Filho, 
Gabriel, Marino, Juliana, Daniela, Matheus, Vitória e 
Diego, além de dois bisnetos, Valentina e Bernardo.

Responsabilidade 
no uso do dinheiro 
público. Assim o ve-
reador e presidente 
da Câmara Municipal 
de Guarujá, Edilson 
Dias, junto aos in-
tegrantes da mesa 
diretora, dirige a tra-
jetória do Legislativo 
Municipal, atuando 
de forma sistemática 
na fiscalização de 
contratos públicos e 
na concretização do 
corpo a corpo com a 
população, através 
de ferramentas como 
os projetos ‘Câmara 
no Bairro’ e ‘Câma-
ra Jovem’, entre ou-
tros aprovados em 
plenário. Apesar das 
especulações, Edil-
son ainda não pen-
sa em sair candida-
to no ano que vem.

Com a alteração 
da Lei Orgânica de 
Guarujá, através do 
projeto de sua au-
toria, que institui a 
emenda parlamentar 
do Município, quando 
cada vereador tem R$ 
500 mil reais para 
realizar indicações 
para ações dentro 
do orçamento do go-

“Responsabilidade no uso do dinheiro
Público é prioridade”, afirma Edilson 

Telefonia 
Antes:

R$ 463 mil
Hoje:

R$ 123 mil 

Internet
Antes:

R$ 122 mil
Hoje:

R$ 77 mil

Manutenção
Antes:
228 mil
Hoje:

126 mil

Computadores
e Notebooks

Antes:
R$ 673 mil

Hoje:
R$ 472 mil

Impressos, Papel
e similares

Antes:
R$ 2289 milhões 

Hoje:
R$ 1440 milhão

verno municipal em 
2018, os projetos 
vêm levantando junto 
à população anseios, 
necessidades e su-
gestões voltadas para 
cada parte da cidade. 

Vale lembrar, que 
metade do valor de 
cada vereador deve 
ser indicado para área 
de saúde, deixando 
R$ 250 mil livres para 
ações em outras situa-
ções, como por exem-
plo, na execução de 
obras ou ajuda para 
entidades sociais.

Desde que assu-
miu a presidência da 

Câmara, Edilson e os 
demais vereadores 
estão engajados na 
avaliação do uso do 
dinheiro público na 
Cidade. Não somente 
pensando no futu-
ro, com a fixação da 
emenda parlamentar, 
as ações em plenário 
conseguiram reduzir 
em 25% o orçamento 
da Câmara Municipal, 
através de negocia-
ções de contratos vi-
gentes e a realização 
de novas licitações.

“Nós chamamos 
todos os representan-
tes das empresas que 

prestam serviço antes 
do vencimento dos 
contratos, e fizemos 
propostas para pactu-
ar a redução dos pre-
ços praticados, sem 
diminuir o serviço re-
alizado ou no produto 
fornecido”, explica. 

“Com empresas 
que aceitaram a re-
negociação fizemos a 
renovação dos contra-
tos. Com as empresas 
que não aceitaram 
vamos finalizar o con-
trato vigente e foram 
abertas licitações para 
novas contratações”, 
afirma o presidente.  

Em reais, esse va-
lor representa uma 
economia de R$ 4 
milhões, sendo que a 
metade foi devolvida 
em julho passado à 
Prefeitura e a outra 
metade aguarda a 
finalização dos pro-
cessos licitatórios 

Alguns
valores que 
mudaram 

nos contratos 
vigentes:

pelo Executivo, para 
a aquisição de mais 
de 300 equipamen-
tos voltados a área 
da Saúde, aparelhan-
do as Unidades de 
Pronto Atendimen-
to (UPA’s) e o Servi-
ço de Atendimento 
Móvel de Urgência 
(SAMU) de Guarujá.

Apesar das especu-
lações e agradando a 
gregos e troianos com 
a execução de suas 
ações na presidência 
do Legislativo, Edil-
son ainda não pensa 
na possibilidade de 
tornar-se candidato 
nas Eleições 2018. 

“No momento es-
tou focado na gestão 
dos contratos, visan-
do redução dos cus-
tos, com o apoio de 
todos os vereadores, 
para que cada centa-
vo seja devolvido à 
Prefeitura e investi-
do na Cidade. Minha 
prioridade é a Câmara 
neste momento. Só 
no ano que vem vou 
avaliar a possibilidade 
de uma possível can-
didatura a deputado 
estadual ou federal”, 
afirma Edilson Dias. 

Vereador e presidente da Câmara 
Municipal de Guarujá, Edilson Dias

“Com empresas 
que aceitaram 
a renegociação 

fizemos a 
renovação dos 

contratos.”



8 PolíticaSábado, 23 de setembro de 2017

Suman é empossado vice-presidente
do PSB no estado de São Paulo

 Na avaliação do prefeito, sua nova posição partidária é de 
grande responsabilidade para o fortalecimento do partido e 

pode influenciar para a vinda de mais recursos para a cidade

O prefeito de Gua-
rujá, Válter Suman, 
foi empossado vice-
presidente estadual 
do Partido Socialista 
Brasileiro (PSB) du-
rante o 11º Congresso 
Estadual da sigla, rea-
lizado no último sába-
do, dia 16, na Assem-
bleia Legislativa do 
Estado de São Paulo.

Suman é um dos 
três vice-presidentes 
estaduais do PSB, 
ao lado de Átila Ja-
comussi, prefeito de 
Mauá, e Gustavo Hen-
rique Costa, o Guti, 
prefeito de Guaru-
lhos. Em seu discur-
so, Suman ressaltou 
a união e o fortale-
cimento do partido.

“A política, dentre 
todas as vocações, 
é a mais nobre, mas 
dentre todas as pro-
fissões também pode 
ser a mais vil. Pior 
que o governo dos 

maus é o silêncio dos 
bons. Nós fazemos 
parte de uma socie-
dade de bem, daque-
les que querem, em 
comum união, que 
o País tenha mais 
justiça social e que 
têm a grande respon-
sabilidade de ouvir 

o clamor de uma po-
pulação que geme e 
sofre em busca de 
atendimento médico, 
saneamento básico 
digno, vaga em cre-
che. O PSB está de 
olhos muito abertos 
e nós, em comum 
união, iremos vencer 

esse momento. É na 
crise que se forjam os 
líderes, e o PSB é um 
celeiro de grandes e 
jovens líderes”.

O congresso esta-
va lotado de filiados, 
simpatizantes e dele-
gados do partido”. O 
vice-governador Már-

cio França foi reeleito 
presidente estadual 
do PSB, e está em 
seus planos a candi-
datura ao governo de 
São Paulo em 2018.

“Somos o segundo 
partido mais vota-
do do Estado nas 
últimas eleições, com 

quase 4,5 milhões 
de votos. Pretendo 
disputar o governo 
de São Paulo, vai ser 
a primeira vez que o 
PSB terá um candi-
dato a governador do 
Estado e será uma 
grande honra”, dis-
se o vice-governador.

Suman e o vice-governador, Márcio França


