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Temer; Mototaxi:  “Compete 
privativamente à União legislar 

sobre trânsito e transporte”.
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Verão 2017/2018 poderá
contar com GCM armada

O Decreto Municipal foi publicado na última quarta-feira (25), onde autoriza agentes para o uso de armas de

fogo em Guarujá desde que passem por exame psicológico e treinamento em centro especializado - Página 3

Confira a Hallowizard
e muito mais na agenda 

cultural da semana
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Neste sábado tem
“Caec em Ação” em 
Vicente de Carvalho
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O diretor de fiscalização da PMG,
Fábio Tedesco convidando para
nossa coluna nas páginas 4 e 5

Segurança no Verão
terá reforço de 400 
policiais militares 
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Contra investigação

O deputado federal por Guarujá, 
Marcelo Squassoni, do PRB, votou 
contra o prosseguimento das in-
vestigações  criminais da PGR (MP) 
contra o presidente da República 
Michel Temer, do PMDB.

Squassoni confirmou
Já é a segunda vez que o deputado 
Squassoni vota contra investiga-
ções do presidente e, portanto, 
a favor de Temer. A grande mídia 
fala abertamente do governo sobre 
possíveis trocas de cargos e verbas 
para emendas para obtenção de 
votos favoráveis a Temer. Ano que 
vem tem eleição.

Inconstitucional 
Nem é preciso ser estudante de 
direito para saber que é de com-
petência da União legislar sobre 
matéria de Trânsito e Transporte. 
Basta ler a Constituição Federal no 
seu artigo 22 inciso XI: “Compete 
privativamente à União legislar so-
bre: XI - trânsito e transporte. 

No Google
Se não quiser ler a Constituição, 
basta buscar no Google sobre o 
tema, que aparecerão dezenas de 
matérias, sempre deixando clara a 
competência da União para legislar 
sobre trânsito e transporte.

Imagine municipal
Numa justificativa para uma ADI o 
site ConJur postou: “O STF possui 
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entendimento pa-
cificado sobre o 
assunto e, em ca-
sos semelhantes, 
manifestou-se pela inconstituciona-
lidade formal, por invasão de com-
petência da União, de normas esta-
duais que dispunham sobre regula-
mentação do serviço de mototáxi”.

Fazendo política
Portanto, as Câmaras Municipais 
(e prefeituras) que legislarem so-
bre o tema estarão atuando, salvo 
melhor juízo, sobre matéria que não 
é da sua alçada nem competência. 
Neste caso seria política?  

Planejamento 
A cidade precisa ser pensada no 
seu médio e longo prazo. O que 
queremos para Guarujá? onde 
queremos chegar? Não se pode 
aprovar matéria claramente in-
constitucional para fazer política 
de interesse momentâneo. No  
futuro, como ficam a cidade e as 
pessoas? 

Priscilla candidata?
Deu o que falar  nos meios políticos 
nota publicada aqui em Bastidor 
que informou sobre a possibilidade 
de a ex-secretária Priscilla Bonini, 
diretora da Unaerp, ser candidata 
à deputada no ano que vem ou à 
prefeita, na sucessão de Suman.

Priscilla candidata? II
Se depender de lealdade e partido 
a diretora da Unaerp de Guarujá 
está tranquila, pois a presidência 
do PSD já estaria nas mãos de gen-
te muito próxima dela. Dizem até 
funcionário (a) dela. Convenhamos, 
é  um direito da ex-secretária ser 
candidata. Boa sorte.
 
Unaerp nem, nem
Repercutiu a manchete e a matéria 
exclusiva do JC da última edição  
onde a população pediu que a 
Unaerp colaborasse mais com a ci-
dade. A universidade não paga nem 

a lugue l ,  nem 
IPTU e, agora em 
2017, só está 
dando 14 bol-

sas de estudo. Convenhamos: 
é muito pouco, um absurdo. 

Pegadinha
No Litoral tem gente se especia-
lizando em fazer programa  de 
pegadinha. O João Kleber que se 
cuide. Tem também gente que 
produz o material “mostra em 
particular” e depois não publica. 
Estranho isso. 

Guarda armada
O prefeito Válter Suman, do PSB, 
assinou decreto regulamentando o 
uso de arma de fogo para a Guarda 
Municipal. O secretário da pasta, 
Capitão Venâncio, informou que ha-
verá treinamento técnico e psicológi-
co antes. (leia matéria na página 3).

Benzi candidato?
“Só serei candidato no ano que vem 
se tiver apoio do prefeito Suman”. 
A declaração   é do secretário de 
Desenvolvimento Econômico e Por-
tuário Gilberto Benzi, do PSDB, em 
um programa de TV.

Em grupo
Terceiro colocado nas eleições 
passadas, Benzi deixou claro  que 
quer jogar de forma coletiva. “Não 
adianta eu ser candidato sozinho 
e perder a eleição. Temos 230 mil 
eleitores e a cidade precisa eleger 
deputado federal e estadual”. 

Não esperou
O secretário de Meio Ambiente Sid-
nei Aranha, do PC do B, não teve a 
mesma paciência de Benzi. Aranha 
já declarou apoio para a candidatu-
ra da “companheira” Carina Vitral, 
da cidade de Santos. 

Unoeste
A Faculdade de Medicina da Unoeste 
deve iniciar suas atividades no ano 
que vem em Guarujá. Toda estrutu-

ra está sendo montada e a vinda 
da universidade deve ser um divisor 
de águas para o município. Além de 
movimentar a economia, estimu-
lará a produção acadêmica local. 

Capacitação
 A Secretaria de Turismo, por seu 
secretário adjunto Luiz Dedé do 
Adélia,  ministrou  “Treinamento de 
Receptivo”, aos soldados que rece-
berão munícipes e turistas no Forte 
dos Andradas.  A secretária Thaís 
e Dedé têm se desdobrado pela 
melhoria do turismo na cidade.

Anda calado
O presidente do PTB de Guarujá, 
empresário Heitor Gonzalez,  é 
conhecido por seu poder de articu-
lação nos bastidores da política. 
Anda calado. Aguardemos. 

Suman prefeito
O prefeito Válter Suman, do PSB, 
e o presidente da Câmara Edilson 
Dias, do PT, fizeram oposição à 
desastrosa gestão da ex-prefeita. 
Hoje ocupam os cargos mais im-
portantes da cidade.

Edilson deputado?
Eles não estão juntos abertamente. 
Mas há um respeito institucional 
mútuo entre os representantes dos 
poderes Executivo e Legislativo. 
Edilson quer ser deputado e Suman 
não quer muito problema com a 
Câmara. Bom para a cidade.

Incentivo
A Câmara entregou os prêmios 
‘Prefeito por um Dia’ e ‘Presiden-
te da Câmara por um Dia’ aos 
alunos que fizeram as melhores 
redações sobre esses temas. Os 
homenageados foram os jovens 
Piter Bitencourt da Silva, do 5º 
ano da E.M Angelina Daige, e 
Tânia de Cássia Deodato Valério 
Costa, do 9º ano da E.M Bene-
dicta Blac Gonzalez. O presidente 
da Câmara Edilson Dias parabe-
nizou os vencedores e familiares. 

O porte de arma de fogo por 
agentes das Guardas Civis Mu-
nicipais, concedido através de 
decreto federal desde 2005, ago-
ra regulamentado em Guarujá 
através de decreto municipal do 
atual prefeito Válter Suman, deve 
tornar-se um avanço para a melho-
ra das condições de trabalho dos 
integrantes da instituição, desde 
que comprovada a realização de 
treinamento técnico e psicológico 
destes agentes. Segurança todo 

mundo quer, cada vez mais. Mas 
sempre com responsabilidade. 

O profissional da Guarda Mu-
nicipal com porte de arma de 
fogo deve ser submetido, a cada 
dois anos, a teste de capacidade 
psicológica e, sempre que estiver 
envolvido em evento de disparo 
de arma de fogo em via pública, 
com ou sem vítimas, deverá apre-
sentar relatório circunstanciado 
ao Comando da Guarda Civil e ao 
Órgão Corregedor, para justificar 

o motivo da utilização da arma. 
É de se frisar, que a Lei trata 

do porte de arma para guardas 
municipais em serviço. E como 
isso funciona fora do expediente 
de trabalho?  A Portaria 356, ex-
pedida pelo Diretor Geral da Polí-
cia Federal, em agosto de 2006, 
disciplinou a autorização.

Agentes que atuam em Mu-
nicípios com mais de 500 mil 
habitantes estão aptos a portar 
arma, em serviço e fora dele, den-

tro dos limites territoriais de seu 
respectivo Estado. Para cidades 
como Guarujá, entre 50 mil e 500 
mil habitantes, os agentes devem 
estar armados somente dentro da 
cidade, e em serviço.

O fato é que o uso da arma deve 
equilibrar o confronto com bandidos, 
porém nunca, mas nunca, intimidar 
a população. Que o armamento 
aconteça para tornar a Cidade mais 
segura seja no Inverno ou no Verão. 
Quanto mais segurança melhor.

Quanto mais segurança melhor 
EDITORIAL
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A Guarda Munici-
pal de Guarujá pode 
estar armada já na 
temporada de Verão 
2017/2018, que co-
meça em dezembro. 
A expectativa sur-
ge após o Decreto 
12.381 publicado em 
diário oficial, na última 
quarta-feira (25), que 
regulamenta o uso de 
arma de fogo para os 
agentes que integram 
a instituição. O decre-
to estabelece critérios 
e condições para porte 
de arma de fogo, entre 
eles está a obrigato-
riedade do teste de 
capacidade psicológi-
ca a cada dois anos. 

Para ter autorização 
para o porte, o guarda 
deve comprovar a re-

O prefeito de Gua-
rujá, Válter Suman, 
deve promulgar nos 
próximos dias três 
importantes leis que 
contribuirão para o 
alívio das dívidas da 
Cidade, permitindo 
mais investimentos. 
Os projetos de lei, de 
autoria do Executivo, 
foram aprovados nes-
ta terça-feira (24) pela 
Câmara de Guarujá.

Um deles, pioneiro 
na Baixada Santista, 
autoriza a compensa-
ção de débitos tributá-
rios e não tributários 
inscritos em dívida 
ativa até 25 de março 
de 2015, com crédi-
tos de precatórios (dí-
vidas ajuizadas contra 

o Município). Assim, 
quem tem precatórios 
a receber da Prefeitu-
ra, mas também tem 
dívidas a pagar, po-
derá fazer a compen-
sação desse valor. 

Hoje, o Município 
deve mais de meio bi-
lhão com precatórios, 
e as dívidas desses 
contribuintes somam 
cerca de R$ 70 mi-
lhões – valores que 
poderão ser econo-
mizados pelo Poder 
Executivo Municipal.

“Esse projeto é de 
extrema importância, 
tendo em vista que o 
Município enfrenta sé-
rias dificuldades para 
quitar o estoque de 
precatórios até 31 de 

dezembro de 2020, 
prazo previsto pela 
emenda constitucional 
94/2016”, afirma o 
prefeito Válter Suman.

O outro projeto 
aprovado pelo Legis-
lativo também trata 
de precatórios: ele 
atualiza a regulamen-
tação e reativa a Câ-
mara de Conciliação 
de Precatórios, atu-
almente regulamen-
tada pelas leis mu-
nicipais 4163/2014 
e  4 2 4 0 / 2 0 1 5 .

A atualização da 
legislação municipal 
se faz necessária em 
razão do advento da 
Emenda Constitucio-
nal 94/2016, que al-
terou o artigo 100 da 

Constituição Federal 
e introduziu os artigos 
101 a 105 ao Ato das 
Disposições Constitu-
cionais Transitórias.

“Quem optar pelo 
acordo, abrindo mão 
de 40% do valor, terá 
chance de receber 
o precatório antes 
da ordem prevista 
pelo Tribunal de Jus-
tiça do Estado de 
São Paulo”, afirma 
o procurador muni-
cipal Lucas Ricetti.

O terceiro projeto 
de Lei é similar ao 
que autoriza a com-
pensação das dívidas 
com precatórios, mas 
dessa vez abrangendo 
os débitos em geral.

Ele regulamenta, 

SEGURANÇA

Guarda Civil de Guarujá pode estar
armada na próxima temporada de Verão

Agentes devem passar por exame psicológico e treinamento em centro especializado

Projetos de Lei devem contribuir para diminuir dívidas

Projetos de Lei de autoria do Executivo 

foram aprovados pela Câmara de Guarujá

alização de um trei-
namento técnico de 
no mínimo 60 horas 
para porte de armas 
de repetição e 100 
horas para porte de 
armas semi-automá-
ticas. O profissional 
também será subme-

tido à requalificação 
profissional com, no 
mínimo, 80 horas por 
ano. O planejamen-
to e a execução do 
treinamento serão de 
competência da GCM.

“Uma parte da 
guarda já passou por 

exame psicológico e 
outros também vão 
fazer”, afirma o se-
cretário de Defesa e 
Convivência Social de 
Guarujá, Luiz Cláudio 
Venâncio Alves, res-
saltando os próximos 
passos para a concre-

tização do armamento.
Depois dos exa-

mes acontece o trei-
namento em centro 
especializado, assi-
natura de um con-
vênio com a Polícia 
Federal e por fim pro-
cedimentos adminis-
trativos. “Se correr 
tudo dentro do que 
estamos planejando, 
a expectativa é finali-
zar essas etapas até 
o início da temporada 
de verão”, afirma o 
titular da pasta.

O prefeito anunciou 
o decreto à corporação 
na noite de terça-feira 
(24), durante a abertu-
ra da Semana da Guar-
da, no Teatro Procópio 
Ferreira, que contou 
com uma extensa pro-

gramação em home-
nagem aos homens 
que estão na ativa e 
aos que já se foram.

“A farda torna vo-
cês um alvo, e esta-
mos trabalhando para 
que tenham melhores 
condições no exercício 
do ofício. O decreto é 
um passo importante 
nesse sentido”, disse 
o chefe do Executivo.

A Guarda Municipal 
foi criada pela Lei 
2730, de 26 de outu-
bro de 1999, com o 
objetivo de zelar pelos 
próprios públicos e co-
laborar com a preser-
vação da ordem e da 
segurança pública. A 
primeira turma iniciou 
suas atividades em 
19 de abril de 2000.

no âmbito do Sistema 
Municipal Tributário, 
critérios para a com-
pensação de créditos 
tributários e não tribu-
tários com créditos 
líquidos e certos. Ou 
seja: qualquer muníci-

pe ou fornecedor que 
tenha dívida com a 
Prefeitura e ao mes-
mo tempo algum cré-
dito a receber poderá 
fazer a compensação 
desses valores ad-
ministrativamente.

Agentes também serão submetidos a

requalificação com no mínimo 80 horas/ano
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Confira entrevistados do Programa Welinton Andrade na TV

O diretor da Força Tarefa Luiz Antonio de Rossi e o diretor de Fis-
calização da Prefeitura Municipal de Guarujá Fábio Luiz Tedesco  
estiveram em nosso programa onde prestaram relevantes infor-

mações  ao público  sobre temas que são de atribuição das  suas 
diretorias.  Foram entrevistas de prestação de serviços esclarece-
doras. Informações adicionais em facebook.com/welintonandrade2

A advogada Rose Oggiano, conselheira 
estadual da OAB São PauloMarly e o advogado Tucunduva Neto

O presidente do Hospital Santo Amaro
Dr. Urbano Bahamonde à frente da

obra de Don Domênico Rangoni 



welintonandrade@hotmail.com

facebook welinton andrade

twitter.com/welintondatv

Tel.: 99716.5052

Por Silvia Sant Anna
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Comemoração de 25 anos da turma de ciências contábeis da Unimonte

Participei com minha esposa, a contadora Silvia Sant´Anna, e Jeniffer  da comemoração de 25 anos de formatura
da sua turma de Ciência Contábeis pela Aelis – Unimonte.  A Unimonte foi a responsável pela criação do 1º curso de
Ciências Contábeis da Baixada Santista. Coube à instituição também a 1ª graduação tecnológica em Petróleo e Gás.

Além do bom serviço da casa, os presentes aprovaram a boa e diversificada música ao vivo do local, que conta com estacionamento.

O encontro de colegas de classe só foi possível graças ao empenho de Marcos Nogueira que, através das redes
sociais e telefonemas, encontrou e mobilizou parcela dos colegas de turma. Eles se reuniram na Black Jaw
Choperia em Santos. Parabéns aos formandos de 1992 da Unimonte. O descontraído encontro foi perfeito. 
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A Fortaleza da Bar-
ra Grande de San-
to Amaro, em Santa 
Cruz dos Navegantes, 
recebeu serviços de 
manutenção na última 
quarta-feira (25). A 
ação foi realizada pela 
Prefeitura de Guarujá, 
por meio da Secreta-
ria de Cultura, com o 
apoio da Secretaria 
de Meio Ambiente e 
1ª Brigada de Artilha-
ria Antiaérea. A ação 
teve a intenção de 
beneficiar o patrimô-
nio nos âmbitos da 
viabilidade, segurança 
e revitalização. Fo-
ram executados ser-
viços de poda das 
árvores, capinação e 
pintura de toda exten-
são da fortificação.

Márcio Tattoo, ta-
tuador guarujaense, 
foi campeão em dois 
recentes festivais, o 
Tattoo Day, em Re-
gistro, e o 2º expo 
Leste Tatto, na capi-
tal paulista, na cate-
goria pontilhismo. O 
artista, que atua na 

profissão há quatro 
anos, levou o nome 
da cidade para o 
pódio das decisões 
entre diversos pro-
fissionais de todo o 
Brasil. Na foto, os 
tatuadores Arisson, 
o campeão Márcio, 
Leonardo e Fabrício.

O Conselho de 
Ministros e Pastores 
de Guarujá (Com-
peg) reuniu cerca 
de 8 mil pessoas 
na Praça 14 Bis em 
Vicente de Carva-

lho. O evento contou 
com a participação 
de autoridades. A 
atração musical, a 
cantora gospel Lu-
dmila Ferber, foi 
o auge do evento.

OPORTUNIDADES

Prefeito empossa 
membros da Comissão 
Municipal de Emprego 

Objetivo é articular ações que ajudem a 
fomentar o mercado de trabalho em Guarujá

No último dia (23), 
o prefeito de Guarujá, 
Válter Suman, em-
possou os membros 
da Comissão Munici-
pal de Emprego, ins-
tituída pelo Decreto 
nº 12.286. A Comis-
são foi instituída por 
meio da Lei Municipal 
2563 / 1997, tem por 
finalidade estimular e 
intermediar a partici-
pação da sociedade 
organizada junto aos 
órgãos de governo 
e da administração 
pública, buscando de 
forma conjunta viabili-
zar ações efetivas que 

minimizem os efeitos 
negativos dos ciclos 
econômicos e do de-
semprego nas diver-
sas faixas etárias.

Em sua composi-
ção participam mem-
bros do governo mu-
nicipal, governo esta-
dual, representantes 
sindicais e dos sindi-
catos patronais, so-
mando 18 membros 
entre titulares e su-
plentes, garantindo a 
pluralidade de visões 
e opiniões, buscando 
a harmonia e soma 
de esforças em busca 
do bem-comum: fo-

mentar o mercado de 
trabalho em Guarujá e 
Vicente de Carvalho.

“Estou muito oti-
mista, tenho certeza 
que com a comunhão 
de forças obteremos 
bons resultados”, 
declarou o prefeito 
Válter Sumam que 
parabenizou os mem-
bros da comissão.

A solenidade acon-
teceu na sala de reu-
niões do gabinete 
no Paço Moacir dos 
Santos Filho, que 
fica na  avenida San-
tos Dumont, 800 - 
Vila Santo Antônio.

A partir de 2017, 
o Governo do Esta-
do, através da Se-
cretaria Estadual 
de Emprego e Re-
lações do Trabalho 

tem atendido de-
mandas dos mu-
nicípios por meio 
de Comissões. “Por 
isso, a Secretaria 
de Desenvolvimento 

Econômico e Portuá-
rio da Prefeitura de 
Guarujá se mobili-
zou para atualizar 
a Comissão e em-
poderá-la”, afirma 

Diego Abreu, presi-
dente da Comissão.

Segundo Diego, 
é preciso ações que 
atendam as necessi-
dades reais do Muni-

cípio. “Não adianta 
somente formarmos 
comissão é preciso 
trabalhar desde o 
início para que as 
coisas aconteçam. 

Começaremos com 
uma carta de inten-
ções com diagnósti-
co socioeconômico 
de Guarujá”, reve-
lou Diego Abreu.

Governo do Estado atende Cidades através de comissões

��Secretaria do Em-
prego e Relações 
do Trabalho do Go-
verno do Estado. 

�� Secretarias Mu-
nicipal de Desen-
volvimento Econô-

mico e Portuário, 
Desenvolvimento e 
Assistência Social;

�� Representando 
os empregadores: 
Associação Comer-
cial de Guarujá, Or-

dem dos Advogados 
do Brasil e Conta-
b i l idade Moura.

�Representando 
os trabalhadores: 
SindServ, Sintho-
ress e o Sindlipeza.

Conheça a comissão

Comissão busca viabilizar ações efetivas que minimizem os 

efeitos negativos dos ciclos econômicos e do desemprego

Fortaleza da 
Barra recebe 

melhorias

Guarujaense vence 
festivais de tatuagem

Marcha para Jesus 
reúne oito mil 

pessoas na 14 Bis
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Na próxima tempo-
rada de Verão, Guarujá 
receberá 400 policiais 
militares para reforçar 
a segurança. A cerimô-
nia de recepção aos 
agentes está marcada 
para o dia 20 dezem-
bro, às 15 horas, no 
Teatro Procópio Ferrei-
ra, que fica na Avenida 
Dom Pedro I, 350, 
no Jardim Tejereba. 

Na última sexta-fei-
ra (20), a Secretaria 
de Defesa e Convivên-
cia Social (Sedecon) 
realizou a segunda 
reunião preparatória 
para a Operação Ve-

rão 2017/2018. O 
encontro aconteceu 
na Escola Dirce Va-
lério Gracia e reuniu 
representantes do 
Sistema de Seguran-
ça Pública Municipal - 
Secretarias de Defesa 
e Convivência Social, 
Educação, Infraestru-
tura e Obras, Esporte 
e Lazer, Operações 
Urbanas, Cultura e 
Policia Militar do Esta-
do de São Paulo.

A iniciativa faz par-
te de um convênio 
firmado entre a Prefei-
tura e a Secretaria da 
Segurança Pública do 

Após passar por to-
dos os centros de ativi-
dades educacionais e 
comunitárias (Caecs) 
da Prefeitura, o Caec 
em Ação retoma a sua 
unidade inicial. Neste 
sábado (28), a Secre-
taria de Educação de 
Guarujá realiza mais 
uma edição do Projeto 
no Caec Professora 
Márcia Regina dos 
Santos (Avenida Mário 
Daige, 1.440 – Jar-
dim Boa Esperança), 
das 9 às 14 horas.

O evento oferece 
gratuitamente uma 
gama de serviços de 
saúde, cidadania e 
de lazer à população. 
Nesta 8ª edição, a 
abertura vai contar 
com Circuito de Na-
tação e Futebol de 
Salão. Cerca de 23 

Na tarde da última 
segunda-feira (23), o 
prefeito Válter Suman 
assinou a ordem de 
serviço que autoriza 
o início dos trabalhos 
para realização do 
estudo de campo que 
definirá quais setores 
de empreendimento 
devem ser incentiva-
dos na Cidade. O es-
tudo também prevê a 
formação de mão de 
obra específica para 
determinado ramo de 
atividade ou serviços, 
voltados ao turismo, 
porto, aeroporto, tec-
nologia, entre outros 
segmentos.

O estudo de viabi-
lidade acontece em 
decorrência de con-
vênio com o Governo 
do Estado, por meio 

OPERAÇÃO VERÃO

Reforço da segurança na temporada
irá contar com 400 policiais militares 

PM(s) reforçam a segurança de dezembro a março de 2018, em Guarujá

Estado de São Paulo, 
que tem por objetivo a 
junção de esforços e 
a cooperação técnica, 

material e operacio-
nal para a realização 
de operações poli-
ciais no Município. 

Os policiais milita-
res ficam até março 
de 2018 em Guarujá. 
O número do efetivo 
será o mesmo do ano 
passado, contando 
com o reforço dos 
policiais escalados 
em Diária Especial 
por Jornada Extraordi-
nária de Trabalho Poli-
cial Militar (DEJEM).

“Sabemos que o 
Município chega a 
contar com milhões 
de pessoas na tem-
porada de Verão. Por 
isso, a Prefeitura fará 
a sua parte para au-
mentar a segurança 

da população e turis-
tas, ao incrementar 
ainda mais a operação 
delegada”, declarou o 
secretário de Defesa 
de Convivência Social 
de Guarujá, Luiz Cláu-
dio Venâncio Alves.

No encontro da úl-
tima semana também 
foram abordadas tra-
tativas operacionais 
para o reforço policial 
nos eventos de final 
de ano e Carnaval. 
Uma nova reunião 
está agendada para 
novembro, para acer-
tar os últimos deta-
lhes da Operação.

 A cerimônia de recepção aos agentes

está marcada para o dia 20 dezembro

Centro de Inovação e Tecnologia
começa a ser estudado em Guarujá

Jardim Boa Esperança recebe
‘Caec em Ação’ neste sábado (28)

mil pessoas já foram 
beneficiadas pelo 
projeto, que aconte-
ce uma vez por mês. 

A população do Jar-
dim Boa Esperança e 
região terão acessos 
a serviços de saú-
de como aferição de 
pressão, fazer teste 

de glicemia/diabe-
tes, além de obter 
informações sobre 
prevenção às DSTs 
(doenças sexualmen-
te transmissíveis) e 
dengue. Procedimen-
tos estéticos e de 
bem-estar como corte 
de cabelo, manicure, 
massagem terapêuti-
ca, também vão ser 
ofertados. Também 
estarão à disposição 
serviços de cidadania, 
como informações 
na área jurídica, de 
programas sociais, 
expedição de creden-
cial para estaciona-
mento de deficiente 
físico e cadastramen-
to do Cartão SUS. 

da Secretaria de De-
senvolvimento Eco-
nômico, Ciência, Tec-
nologia e Inovação. A 
empresa responsável 
pela análise em Gua-
rujá é a CPTI Tecno-
logia & Desenvolvi-
mento, vencedora da 
licitação, que deverá 
concluir o trabalho 
em até 24 semanas. 
Após, a Prefeitura 
iniciará os trâmites 
para a implantação 
do Centro Municipal 
de Inovação e Tecno-
logia, que deve ser 
integrado à Escola 
Técnica Municipal 1º 
de Maio. Toda a obra 
será financeiramen-
te viabilizada com 
verba estadual, com 
uma pequena contra-
partida do Município.

O Centro funciona-
rá como uma espécie 
de incubadora de em-
presas, incentivando 
empreendedores que 
não possuem recur-
sos para iniciar suas 
atividades. “No local, 
esse empreendedor 
poderá iniciar suas 
atividades com todo 
apoio como computa-
dores, espaço físico 
adequado, logística 
entre outros. Quan-
do tiver condições 
financeiras, ele sai, e 
abre espaço para ou-
tro empreendedor”, 
destaca Paulo Cavini, 
diretor de Ciência, 
Tecnologia e Inovação 
da Secretaria Muni-
cipal de Desenvol-
vimento Econômico 
e Portuário (Sedep). 

O evento oferece uma gama de serviços

de saúde, cidadania e de lazer à população

Centro Municipal de Inovação e Tecnologia, que deve
ser integrado à Escola Técnica Municipal 1º de Maio
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O Jornal da Cidade 
conversou nesta se-
mana com o músico 
de Guarujá, Guga Bas-
tos, que prepara um 
CD autoral para o ano 
que vem. Natural de 
Campinas, Guga mu-
dou-se ainda criança 
para São Paulo, onde 
veio a se interessar e 
aprender música na 
igreja Presbiteriana. 
Em Guarujá desde 
1988, atuando como 
professor de música 
e animando as noites 
das principais casas 
de música ao vivo, o 
artista se reinventa 
em seu novo projeto. 

Guga está em fase 
de preparação do 
projeto “Brasil um 
Sonho Intenso”, com 
dez músicas auto-
rais, compostas em 

conjunto com duas 
artistas guarujaen-
ses, Mirtes Marinho 
e Marisa Simons, 
que deve render um 
disco para o primeiro 
semestre de 2018. 
Neste projeto, em 
estilo MPB, o artista 
trabalha ritmos bra-
sileiros como xaxa-
do, xote, baião, rock, 
fandango, polca, con-
tando ao público um 
pouco da história das 
imigrações de cada 
estado e da cultura 
que cada povo trouxe 
para os quatro can-
tos do Brasil.

O artista começou 
cantando e tocando 
violão e bateria. Na 
juventude, Guga pas-
sou a acompanhar 
músicos nas noites 
de Ribeirão Preto, 

MÚSICA

Artista de Guarujá prepara CD entre 
Aulas e shows nas noites de Guarujá

‘Brasil um sonho Intenso’ será um álbum com 10 músicas autorais e diversos ritmos

quando foi orientado 
pelo pastor a sair 
do ambiente musical 
religioso, por não po-
der manter as duas 
atividades juntas.  

Neste caminho, 
Guga começou defi-

nitivamente a tocar 
profissionalmente e 
abandonou a igreja. 
Em Campinas, mon-
tou a banda Bamba 
Azul, no mesmo estilo 
do Grupo Mamonas 
Assassinas, com mú-

sicas sarcásticas e 
engraçadas, que caiu 
nas graças de Rick 
Bonadio. A banda gra-
vou um CD e desde 
então passou a abrir 
shows de diversos ar-
tistas importantes da 
época. Com a morte 
dos integrantes do 
Mamonas, “perdeu 
a graça fazer graça”, 
conta o artista, e o 
projeto acabou.

Em 2002, já em 
Guarujá, o músico 
montou a escola de 
música Ondas So-
noras, no centro de 
Pitangueiras, trans-
formando o ambiente 
em um espaço cul-
tural, com shows de 
artistas consagrados 
e internacionais, lan-
çamentos de livros e 
projetos fotográficos.

O espaço ficou 
aberto por 12 anos, 
até que, segundo 
Guga, em 2014 a 
Prefeitura abriu uma 
escola de música 
em frente ao seu 
espaço, com aulas 
grátis e usando os 
mesmos professo-
res para ministrar 
as aulas. “Por esta 
falta de percepção 
do governo municipal 
daquela época, (ges-
tão Antonieta) não 
conseguimos manter 
a escola por falta 
de alunos e o espa-
ço fechou”, contou 
à reportagem. Logo 
após, abriu a loja de 
instrumentos Oceano 
Rock, na rua Petrópo-
lis, onde mantem até 
hoje o espaço com 
duas salas de aula.

Guga está em fase de preparação do 

projeto “Brasil um Sonho Intenso”

PROGRAME-SE

ROGÉRIO ORLANDO:
PANELA DE UM
HOMEM SÓ
Quando: quinta-feira 
(2) Horário: 21 ho-
ras. Ingressos: R$ 
R$ 40,00 inteira/ 
R$ 20,00 meia/ R$ 

10,00 antecipa-
do. Onde: Te-
atro Procópio 
Ferreira (aveni-
da Dom Pedro 
1, 350, Jar-
dim Tejereba)

O SEQUESTRO 
DA LUA
Quando: quin-
ta-feira (2) às 
18 horas. sá-
bado (4) às 16 

horas. Ingressos: R$ 
30,00 inteira e R$ 
15,00 meia ou ante-
cipado. Onde: Teatro 
Procópio Ferreira (ave-
nida Dom Pedro 1, 
350, Jardim Tejereba)

APRENDIZ DE BOBO
Sexta-feira (3), 16 hs.
Ingressos: R$ R$ 
40,00 inteira/ R$ 
20,00 meia/  R$ 
10,00 antecipado. 
Onde: Teatro Procó-
pio Ferreira (avenida 
Dom Pedro 1, 350, 
Ja rd im Te je reba)

MINHA TIA É UMA SANTA
Sábado (4), 21 horas
Ingressos: R$ R$ 

60,00 inteira/ R$ 
30,00 meia. Onde: 
Tea t r o  P r ocóp i o 
Ferreira (avenida 
Dom Pedro 1, 350, 

Jard im Te jereba)

HALLOWIZARD
Quarta-feira (1), 21 hs.
Onde: Lucky Scope 

(Praça Válter Be-
lian, no Guaiúba). 
Atrações: Dj Ally-
son/ Dj Régis/ Feli-
pe Okazaki e Banda

Programação especial para o feriado prolongado


