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Exemplar gratuito

O secretário de Saúde Everton
Lopes Rodrigues e o presidente

do Hospital Santo Amaro Dr. Urbano 
Bahamonde convidam para nossa 

coluna, nas páginas 4 e 5.

Hospital Santo Amaro 
e Unoeste formarão 
alunos de medicina

Obras do conjunto
“Canta Galo” na Enseada 
beneficiarão 400 famílias  

Página 6

Operação Independência
fiscalizou atividades
no calçadão e praias

Página 7

O Hospital Santo Amaro (HSA) acaba de firmar parceria com a Universidade do 
Oeste Paulista (Unoeste), de Presidente Prudente, considerada a quarta melhor 
faculdade particular do Estado, conforme o Índice Geral de Cursos - Página 3

Prefeito Válter Suman 
recebe o campeão 

mundial de SUP Wave
Página 6
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Contrato da Unaerp e
as ações confusas do 
deputado Squassoni

Página 2
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Notícia confusa
A cidade inteira mobiliza-
da em favor da pequena 
Maya, que precisa de 
um medicamento muito 
caro. Todos colaboran-
do, ajudando, aí, a as-
sessoria do deputado 
federal Marcelo Squas-
soni, do PRB, manda 
uma notícia para a im-
prensa que confundiu 
a cabeça das pessoas.

O título confundiu
Só pelo título, fica a im-
pressão que a assesso-
ria do deputado Squas-
soni confundiu “alhos 
com bugalhos”. Leiam: 
“Após requerimento de 
Squassoni, ANVISA li-
bera primeiro medica-
mento para tratar atrofia 
muscular espinhal (me-
dicamento Spinraza)”.

A fala do deputado
Squassoni
Leia parte do discurso 
do deputado sobre o 
remédio que Maya preci-
sa: “Essa luta não é só 
minha, é de milhares de 
brasileiros que lutaram 
e se mobilizaram. Es-
tou muito feliz em fazer 
parte dessa corrente e 
ter podido ajudar para 
chegarmos a essa ma-
ravilhosa notícia. Assim 
como a menina Maya, te-
nho certeza que a maior 
facilidade de acesso 
ao medicamento trará 
esperança para tantas 
outras famílias de crian-
ças acometidas pela 
doença que aguardavam 
a liberação do remédio”, 
frisou Squassoni. É de-
putado, ficou confuso 
para o leitor comum.

Comunicação confusa
Na cidade  espalhou-se, 
não se sabe como  (al-
guns sabem)     a errônea 
informação de que já 

haviam conseguido o 
remédio para a peque-
na Maya. Uma amiga 
próxima da família, em 
contado com o JC (Jornal 
da Cidade) disse que a 
informação mal escrita 
e confusa prejudicou a 
campanha, que felizmen-
te não parou. Aqui escre-
vemos a verdade.

Melhor não acreditar

Não acreditamos que   
o deputado Squasso-
ni  nem sua assessoria 
tenham tido a intenção 
de tirar proveito político 
de um caso tão sensí-
vel.  Ah. Só para ficar 
claro, o que o deputa-
do conseguiu não foi 
o remédio em si. Mas 
apenas o registro do me-
dicamento. Nada mais.

Não convide...
O secretário de Desen-
volvimento Econômico e 
Portuário Gilberto Ben-
zi, do PSDB, e a vere-
adora e líder o prefeito 
na Câmara Andressa 
Sales, do PSB,  nem 
para um simples café. 
Melhor ainda, nem para 
uma água. Pode dar BO.    

Benzi ficou
Após o imbróglio en-
volvendo a questão do 

Aeroporto, cuja docu-
mentação terá que ser 
refeita em parte, o pre-
feito Válter Suman, do 
PSB, politicamente, foi 
cauteloso: não exonerou 
Benzi. Nem Benzi pediu 
para sair. A relação aze-
dou, o vaso não quebrou, 
mas trincou. A previsão 
é que Benzi e Suman 
comam o peru de Natal 
juntos. Quanto ao Carna-
val, ninguém arrisca. 

Está com pinta...
De candidato o presiden-
te da Câmara Edilson 
Dias, do PT. Projeto nos 
bairros, economia nos 
contratos, relacionamen-
to de respeito com for-
madores de opinião. A 
dúvida é se será estadu-
al ou federal. Vai depen-
der da conjuntura política 
do ano que vem.

Por falar em...
Câmara Municipal, se 
alguém tiver a curiosi-
dade de pesquisar os 
valores dos produtos e  
dos contratos de presta-
ção de serviços da épo-
ca em que o deputado 
Marcelo Squassoni foi 
presidente da Câma-
ra de Guarujá com os 
praticados agora nota-
rá uma diferença muito 
grande. Grande mesmo.

O prefeito...
Válter Suman, do PSB, 
costuma dizer que não 
gosta de fazer política. 
Gosta de “prefeitar” ou 
seja, trabalhar. E tem 
demonstrado isso por 
quase toda a cidade com 
obras de melhoramento 
e limpeza. No momento, 
o prefeito está bem na 
fita junto à maior parte 
da população. O desafio 
agora é manter o namo-
ro atual, noivar no ano 
que vem, elegendo seu 

deputado (a), e casar 
na época da reeleição.

Surpreendendo...
Positivamente a cidade, 
a primeira-dama Edna 
Suman começa a colher 
reconhecimento da po-
pulação pelo profissiona-
lismo e sensibilidade à 
frente do Fundo Social. A 
principal conquista dela: 
o retorno do espírito de 
solidariedade na cidade.

O deputado...
Federal Marcelo Squas-
soni, do PRB, não gosta 
nem de ouvir falar sobre 
o hospital público que 
prometeu em campanha 
para Vicente de Carvalho 
e até agora não conse-
guiu. No local funciona 
hoje um hospital particu-
lar e de convênios.

O presidente do...
Hospital Santo Amaro 
Urbano Bahamonde dei-
xou claro no Programa 
Welinton Andrade na TV 
que o deputado Marcelo 
Squassoni não deu R$ 
23 milhões ao Hospital. O 
que o deputado ajudou foi 
na portabilidade da dívida 
juntando todas elas num 
único banco. “Continua-
mos devendo e pagando, 
não entrou  dinheiro” novo.

Welcome Unoeste
A Unoeste está  instalan-
do seu curso de medici-
na na cidade de Guarujá. 
A Universidade, criada 
em 1972, é atualmente 
a 4º melhor universidade 
particular do Estado de 
São Paulo, estando entre 
as 10 melhores do Bra-
sil. Sejam bem-vindos.

Unoeste e HSA:
parceria
As reformas que   estão 
ocorrendo no   Hospital 
Santo Amaro já são, 

em parte, resultado da 
parceria entre HSA e 
Unoeste. O Santo Amaro 
será um Hospital Escola. 
Quem está à frente da 
parceria  com a Unoeste 
é o presidente do HSA 
Dr. Urbano Bahamonde e 
o prefeito Válter Suman, 
que apoia o projeto.

Gostem ou não...
É preciso reconhecer que 
com as obras e zeladoria 
da cidade, o retorno dos 
festejos juninos, do Baile 
da Cidade, dos desfiles 
cívicos, entre outras coi-
sas, o município vive um 
outro clima. Um outro as-
tral. Parece que a nuvem 
negra que pairava no céu 
da cidade, finalmente, 
está se dissipando.

O presidente do PTB...
Empresário Heitor Gon-
zalez está quietinho no 
seu canto (ou melhor, 
no seu aquário). Mas 
não deixa de fazer po-
lítica. Foi do PTB a in-
dicação de Thaís Mar-
garido para o Turismo.

Shows de Verão
Verão é entretenimen-
to, é curtir, se divertir. 
Guarujá é uma cidade 
praiana. Entretanto, as 
empresas que vierem 
para o município preci-
sam respeitar as nor-
mas, as regras, as leis. 
Todos são bem-vindos. 
Todos mesmo, sem exce-
ção,  mas fiscalizaremos 
de perto. Muito perto.

Contrato da Unaerp
Informações vindas da 
Prefeitura dão conta que 
o prefeito Válter Suman, 
do PSB, e o vice e se-
cretário de Educação 
Renato Pietropaolo, do 
PSB, não vão dar mole 
na renovação do contrato 
entre PMG e UNAERP. 

Sem renovação, sem 
novas matrículas?
Informações de basti-
dores dão conta que a 
negociação está difícil. 
Hoje, a UNAERP não 
paga IPTU nem aluguel 
do enorme prédio públi-
co que ocupa, e oferece 
pouquíssimas bolsas 
de estudos para alunos 
carentes. Salvo enga-
no, o contrato tem que 
ser renovado agora em 
2017, cinco anos an-
tes do término. Se não 
houver acordo, o que se 
fala na cidade é  que a 
universidade não poderá  
fazer novas matrículas.

Sem “acordão”

Na imprensa, o prefeito 
Suman já deixou claro 
que “Não haverá “acor-
dão”. Será tudo claro 
e transparente. No mo-
mento, o que a UNAERP 
oferece de contrapartida 
para a cidade é muito 
pouco”, informou o pre-
feito para nossa coluna. 
Na avaliação de advoga-
dos da cidade, se o pre-
feito renovar com a UNA-
ERP, sem licitação, terá 
problemas com MP e Jus-
tiça. Já tem gente com 
ação pronta e o prefeito 
vai transferir o problema 
da universidade para ele. 
A diretora Priscilla Boni-
ni estaria preocupada.

Não existe início fácil. 
O primeiro passo na ca-
minhada da vida, o pri-
meiro dia na escola, a pri-
meira palavra, o primeiro 
namoro, amor e beijo,   
o primeiro diploma, o 
primeiro andar de bici-
cletas sem as rodinhas...

Hoje   começamos uma 
nova jornada na impren-
sa da cidade e região. 
O começo, o início do 
trabalho do Jornal da 

Cidade. Sabemos que 
na vida, nada é fácil. 

Teremos dificuldades 
e sabemos que serão 
muitas. Entretanto, te-
mos a certeza da vitó-
ria do trabalho sério, 
persistente e correto.

A direção do JC – Jornal 
da Cidade - selecionou 
profissionais capacita-
dos, especialistas nas 
suas áreas,  com mais de 
vinte anos de experiência, 

com o intuito de entregar 
ao leitor o melhor possí-
vel não só nas bancas 
mas também em nos-
so site e redes sociais.

Com a democratização 
da comunicação, hoje, 
não existe grande nem 
pequeno. O que existe 
é material de publicação 
técnico, com conteúdo  
e credibilidade de um 
lado, e do outro,  lixo em 
vídeo, áudio e escrito.

Nosso foco será a 
verdade. Abordaremos 
as coisas boas que pos-
sam conduzir a cidade 
ao crescimento e desen-
volvimento econômico 
sustentável com o resul-
tado geração de empre-
gos e bem estar social, 
bem como as ruins que 
infelizmente acompa-
nham  nosso município, 
como pragas, há dé-
cadas, especialmente 

nos últimos oito anos.
Contrato da Sabesp, 

contrato da Translitoral, 
contrato da UNAERP, Sho-
ws de Verão, decisões do 
Executivo e Legislativo... 
Tudo será repercutido 
nesse espaço, em nossas 
páginas. Sempre manten-
do a responsabilidade e a 
ética de ouvir as partes, 
desde que as mesmas 
não se furtem e tenham 
coragem de se pronunciar 

sobre temas    espinhosos 
mas caros, importantes 
para o munícipe, contri-
buinte, consumidor, leitor 
e eleitor que, ao final 
de tudo, acaba sempre 
pagando a conta da in-
competência da gestão do 
dinheiro público, ou usu-
fruindo os resultados de 
uma eventual boa gestão.

Boa leitura.

Equipe Jornal da Cidade

O trabalho vence tudo
EDITORIAL

BASTIDOR POLÍTICOBASTIDOR POLÍTICO
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O Hospital Santo 
Amaro (HSA) acaba 
de firmar parceria 
com a Universidade 
do Oeste Paulista 
(Unoeste), de Pre-
sidente Prudente, 
considerada a quar-
ta melhor faculdade 
particular do Estado 
de São Paulo, confor-
me o Índice Geral de 
Cursos (IGC). A partir 
do acordo, a institui-
ção vai se tornar um  
hospital-escola para 
formar alunos de me-
dicina. A informação 
foi dada por Urbano 
Bahamonde Manso, 
diretor-presidente da 
Associação Santama-
rense de Beneficência 
do Guarujá (ASBG), 
mantenedora do HSA.

“A parceria com 
Unoeste é um  grande 
projeto que estamos 
conseguindo mate-
rializar no Guarujá. 
Todo esse conjunto 
tem a finalidade de 
transformar o Santo 
Amaro em hospital de 
ensino. Vamos formar 
médicos. Feito isso, 
nosso credenciamen-
to no MEC (Ministério 
da Educação), em 
parceria com o Mi-
nistério da Saúde, 
permite que o Santo 
Amaro atinja um grau 
acima na hierarquia 
de hospitais, fazendo 
jus ao recebimento 
maior de verba”, ex-
plica Manso.

Segundo ele, esse 
aporte,  em torno 
de R$ 300 mil men-
sais, garantirá melhor 
atendimento no Siste-
ma Único de Saúde 
(SUS), respeitando a 

Santo Amaro vai virar hospital-escola 
para formar alunos de medicina

vocação benemerente 
do hospital. “O Santo 
Amaro foi construído 
por Dom Domênico  
para atender as pes-
soas carentes da ci-
dade e a gente segue  
neste propósito”.

Manso afirma que 
a chegada da facul-
dade vai provocar um 
crescimento “sem 
precedentes” no nível 
interno do hospital. 
“Vamos ter professo-
res, coordenadores, 
preceptores e alu-
nos, todos desen-
volvendo práticas na 
área do SUS”, disse 
ele, garantindo que 
o paciente do Sis-
tema Único de Saú-

de  passará a ter um 
ganho “fantástico” 
na atenção médica.

CENTRO DE
HEMODINÂMICA
Mas as novidades 

não param por aí. 
Um segundo projeto, 
desta vez envolvendo 
a participação de um 
grupo de empresá-
rios, vai possibilitar 
investimentos no se-
tor de convênio mé-
dico.  O atendimento 
dos pacientes com 
plano de saúde  pas-
sará a ser feito em 
um novo hospital, 
que ganhará o nome 
de Dom Domênico  e 
funcionará dentro da 

área construída do 
próprio Santo Amaro.   

Essa parceria com 
a iniciativa privada 
visa melhorar a assis-
tência  na alta com-
plexidade do hospital, 
que corresponde aos 
setores de traumato-
ortopedia, nutrição 
e neurologia. Ainda 
dentro dos procedi-
mentos complexos,  
o serviço de  saúde 
vascular vai ser be-
neficiado também  e  
ganhará um centro de 
hemodinâmica.   

O projeto conta 
com o suporte da  
Prefeitura. “O prefei-
to Valter Suman tem 
dado um importante 
apoio ao Santo Ama-
ro, está sensível e 
envolvido com os pro-
blemas e questões 
do hospital. Ele nos 
ouve, analisa as nos-
sas pretensões e tem 
avaliado nossos nú-
meros”, disse Manso. 

Ele prossegue:  “E 
essa questão da he-

modinâmica é uma 
dívida que o poder 
público tem há muitos 
anos com a popu-
lação. E nós vamos 
honrar muito em bre-
ve, mas ainda não 
sei precisar a data. 
Porém, vamos cami-
nhar nesse sentido 
e disponibilizar uma 
área para instalar a 
hemodinâmica”, ga-
rante.  “E o que é mais 
importante: o servi-
ço vai atender não 
só plano de saúde, 
mas o SUS também”.

O diretor-presiden-
te frisa que todas 
essas mudanças e 
investimentos têm  
como objetivo final 
ampliar e melhorar 
o atendimento públi-
co, mantendo todos 
os leitos do Santo 
Amaro restritos aos 
pacientes do SUS, o 
que garante uma  se-
gunda fonte de renda  
para o hospital. Um 
programa do Governo 
Federal, via Ministério 

da Saúde, repassa 
às instituições hospi-
talares que dedicam 
100% dos seus leitos 
ao Sistema recebe 
um aporte financeiro 
destinado à média e 
alta complexidade, 
também em torno de 
R$ 300 mil por mês. 

“Guarujá vai viver 
novos tempos, não 
só o Santo Amaro, 
mas toda sua rede 
pública”, prevê Man-
so com entusiasmo.

O prefeito Suman e o presidente Urbano com a reitoria e diretoria da Unoeste

Santo Amaro será hospital-escola 

O presidente 
Urbano 

Bahamonde
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Presidente do Rotary Club Guarujá empossa novos companheiros 
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SOCIAL GUARUJÁ-SANTOS

Os companheiros de Rotary prestigiaram a posse dos novos membros

A presidente da ASFAR Dra Letícia Reis com amigas colaboradoras do Rotary 

O novo rotariano, empresário
Antonio Carlos Gouveia e Izilda
com os presidentes do Rotary,

Dra Letícia e Dr. Guaraci

O sócio honorário do Rotary Luiz Menezes,
o secretário adjunto da PMG Alex Monteiro,

o presidente do Rotary Guarujá,
Dr. Guaraci Reis e a Dra Letícia Reis

Os médicos dermatologistas, Dra. Elizabeth
Senra e Dr. Osmar da Cruz Catarin

 (novo rotariano), com o primeiro-casal 
do Rotary, Dra. Letícia e Dr. Guaraci



Pedro Guilliod Oliva comemora aniversário com amigos e familiares

welintonandrade@hotmail.com

facebook welinton andrade

twitter.com/welintondatv

Tel.: 99716.5052

Por Silvia Sant Anna
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SOCIAL GUARUJÁ-SANTOS 5

Filho da querida psiquiatra Dra Daniela Samico, o estudante Pedro Guilliod Oliva comemorou seu aniversário
de oito anos ladeado por amigos, colegas de escola, familiares e muitas brincadeiras. Foi ótimo. Parabéns.

Fátima flores e Carlos Henrique com amigos
O aniversariante 

Pedro radicalizando 
Carlos  e Selma, avós do Pedro,

Dra Daniela Samico e Rodrigo Aguiar

Ítalo, Fernanda, Gisele, Thiago, Samia e Pablo
Dra. Daniela Samico

e Dra. Elisângela
Michele Ciconi, Silvia Estela, Fernanda Machado,
Dra. Daniela Samico, Dra. Edirene e Meire Lucia
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As obras de drena-
gem, água e esgoto 
que vão interligar a 
rede existente com 
a nova rede que está 
sendo instalada no 
conjunto habitacional, 
que a Prefeitura de 
Guarujá está cons-
truindo no bairro Can-
tagalo, na região da 
Enseada, estão avan-
çando e  próximas do 
fim. Os trabalhadores 
avançaram nas fren-
tes que as atividades 
estão divididas e, ago-
ra, fica cada vez mais 
próximo o sonho, das 
400 famílias contem-
pladas, ser realizado.

As obras do Canta-
galo são parte do Pro-

Obras do conjunto habitacional do “Canta 
Galo” na Enseada beneficiarão 400 famílias  

grama de Aceleração 
do Crescimento-PAC 
II. A obra é uma parce-
ria do Ministério das 
Cidades, Secretaria 

de Estado da Habi-
tação, por meio do 
Casa Paulista, e da 
Secretaria Municipal 
de Habitação (Sehab), 

com recursos do orça-
mento da Prefeitura

Toda a tubulação 
que será conectada 
nesta estação eleva-

Prefeitura está instalando a rede de água, vindo pela Avenida 
Dom Pedro I e já está próxima do conjunto habitacional

O mais novo cam-
peão mundia l  de 
SUP Wave, Luiz Di-
niz, conhecido como 
Bolinha, foi recebido 
nesta semana  pelo 
prefeito de Guarujá, 
Válter Suman, do PSB. 
Foi o primeiro compro-
misso oficial do es-
portista guarujaense 
no Brasil após a con-
quista do ISA World 
SUP Championship, 
na Dinamarca, na úl-
tima quinta-feira (7).

O campeão esta-
va acompanhado de 
amigos, familiares e 
membros do Projeto 
CT Lugar ao Sol, de 
Guarujá, que propor-
ciona a crianças e 
jovens de comunida-
des da Cidade treina-
mento com baterias 
de surf, aulas de na-
tação e condiciona-
mento físico. Vários 
campeões passaram 
pela instituição, na 

tória e demais tubu-
lações já feitas nos 
prédios também está 
sendo construída, 
mas em outro ponto. 
A equipe da Prefeitura 
está instalando a rede 
de água, vindo pela 
Avenida Dom Pedro I 
e já está próxima do 
conjunto habitacional. 
Os serviços já ultra-
passaram a UPA En-
seada e, agora, não 
estão mais alterando 
o acesso do Balneá-
rio Cidade Atlântica.

Enquanto isso, ou-
tra equipe faz a ligação 
de esgoto do bairro. 
Atualmente, os traba-
lhos estão concentra-
dos na Rua Leonor da 

Silva Quadros, porém 
realizados atrás da 
Unaerp, onde não há 
trânsito de veículos.

O  denominado 
P ro je to  Enseada 
contempla um total 
de 1.060 moradias. 
Desse montante, 
400 unidades, que 
integram a primeira 
fase do projeto, já 
estão 100% prontas 
e devem ser entre-
gues, beneficiando 
famílias que serão 
removidas do Can-
tagalo e algumas da 
Vila Baiana, que se 
encontram cadastra-
das no programa de 
locação social da Se-
cretaria de Habitação.

Luiz Diniz conquistou o ISA World SUP 
Championship, na última quinta-feira (7)

Campeão mundial é recebido pelo prefeito

Na última semana, 
a Diretoria de Trân-
sito e Transporte de 
Guarujá (Ditran) reali-
zou   revitalização na 
sinalização da Ave-
nida Thiago Ferreira 
e ruas próximas, em 
Vicente de Carvalho. 
O trabalho foi feito 
em toda a extensão 
da via e contou com 
a pintura das faixas 
para pedestres, lom-
badas e principal-

mente o remodela-
mento das vagas es-
peciais de estaciona-
mento para idosos. 

Segundo o órgão 
municipal, a ação que 
já contemplou outros 
pontos da Cidade, 
tem como objetivo 
garantir maior segu-
rança aos pedestres 
que frequentam o 
comércio da região 
e aos próprios co-
merciantes locais. 

Av. Thiago Ferreira e 
ruas próximas recebem 
reforço na sinalização

Trabalho contou principalmente com o
remodelamento das vagas especiais de

estacionamento para idosos e cadeirantes

qual Bolinha começou 
há 11 anos e hoje 
ocupa o cargo de vice-
presidente. “Espero 
continuar sendo um 
bom exemplo para 
as novas gerações, 
que eles possam ver 
que é possível chegar 
lá”, disse Bolinha, 2º 

brasileiro a ganhar o 
título na história do 
campeonato, e o 1º 
do sexo masculino.

O prefeito Válter 
Suman destacou o 
feito do jovem. “Há 
uma frase que diz: 
quem sabe o que quer 
vai mais longe. Você 

se dedicou, provavel-
mente abriu mão de 
várias coisas e hoje 
é esse exemplo mun-
dial, que muito honra 
Guarujá. Vamos bus-
car mecanismos para 
que nossa cidade con-
tinue sendo celeiro 
de grandes atletas”.

Diretor de Espor-
tes de Guarujá e 
voluntário no Proje-
to CT Lugar ao Sol, 
José Roberto Galvão 
afirma que esse é 
o 13º título mundial 
de um guarujaense. 
“O primeiro foi em 
1972, do boxeador 
peso médio Carlos 
Antunes. Mas o surf 
é o esporte que mais 
vem trazendo títulos”.

A instituição, com-
posta por mais de 20 
voluntários, atende 
cerca de 80 crianças e 
jovens de 6 a 18 anos, 
além de acompanhar os 
atletas profissionais.

� COZINHA INTERNACIONAL
� FRUTOS DO MAR
� COMIDA ALEMÃ

� AMBIENTE CLIMATIZADO
� FRENTE PARA O MAR
� SERVIÇO À LA CARTE 

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1520 Pitangueiras, Guarujá - Tel: (13) 3382.1040 www.chopphalle.com.br

SALÃO RESERVADO NO PISO SUPERIOR PARA 
COMEMORAÇÕES E EVENTOS CORPORATIVOS



O feriado da Inde-
pendência  não foi dia 
de descanso para os 
agentes públicos de 
Guarujá. A Operação 
Independência, reali-
zada pela Prefeitura 
com a coordenação 
do secretário muni-
cipal de segurança 
capitão Luiz Cláudio 
Venâncio, resultou   
em  648 orientações 
a respeito da circula-

Operação Independência fiscalizou 
atividades nas praias do munícípío

Foram 203 orientações referentes a som na faixa arenosa, comércio irregular, bicicletas no calçadão
e areia, prática esportiva em local e horário proibido, além de pessoas com animais na faixa arenosa
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ção de bicicletas no 
calçadão, som abusi-
vo e presença de ani-
mais na praia, além 
de coibir a colocação 
de tendas e promover 
barreiras fiscais con-
tra veículos de turis-
mo sem autorização.

 Além disso, os 
agentes barraram cin-

co vans, dois ônibus e 
uma Kombi que tenta-
vam entrar na Cidade 
sem autorização, mul-
tando os motoristas. 
Também foram retira-
das da faixa de areia, 
no canto do Tortuga 
(final da Praia da En-
seada), carretas que 
conduzem jet skis. 

Participaram da ope-
ração 15 policiais mi-
litares, 11 fiscais da 
Prefeitura e 15 guar-
das civis municipais.

A ação, que visa 
fiscalizar uma série de 
atividades na faixa de 
areia e calçadão das 
praias de Pitanguei-
ras, Enseada, Astú-

rias e Tombo ocorreu 
durante todo o feria-
dão de 7 de setembro 
e o foco dela foi impe-
dir atividades proibi-
das por lei na Cidade.

Para o secretário 
Capitão Venâncio “Os 
resultados foram po-
sitivos. A cidade não 
via uma ação dessa 

há muito tempo. O 
prefeito Suman nos 
determinou que a lei 
seja cumprida. Afi-
nal, como querem 
as pessoas de bem, 
trabalhadores e em-
presários, Guarujá 
precisa deixar de ser 
uma cidade sem lei.” 
Concluiu o secretário.

No próximo de 24 
de outubro, a Câmara 
Municipal de Guarujá 
realiza a tradicional 
sessão de entrega 
dos prêmios ‘Prefeito 
por um Dia’ e ‘Pre-
sidente da Câmara 
por um Dia’ aos alu-
nos que fizeram as 
melhores redações 

sobre esses temas, 
neste ano de 2017.

A escolha dos ven-
cedores ainda não 
está definida. Ela 
será feita através de 
uma comissão com-
posta de educado-
res desvinculados 
das escolas concor-
rentes. Disputam o 

prêmio estudantes 
de 10 a 14 anos, de 
escolas de Guarujá 
e de Vicente de Car-
valho. A previsão é 
que nas próximas se-
manas sejam anun-
ciados os nomes.

O aluno escolhido 
para ‘Prefeito por um 
Dia’ acompanhará to-

dos os atos do chefe 
do Executivo Munici-
pal, Válter Suman, na 
data que antecede o 
Dia da Criança; assim 
como o aluno escolhi-
do para “Presidente 
da Câmara por um 
dia” acompanhará to-
dos os atos do chefe 
do Legislativo Muni-

cipal, Edilson Dias.
A iniciativa foi regu-

lamentada no último 
dia 5, através do Pro-
jeto de Lei 58/2017, 
do vereador e pre-
sidente da Câmara 
Municipal, Edilson 
Dias, e teve a apro-
vação unânime dos 
demais vereadores.

Além de bom de-
sempenho na reda-
ção, fazem parte dos 
critérios de seleção 
requisitos de aprovei-
tamento, assiduida-
de e comportamento. 
Todo esse trabalho de 
seleção conta com o 
apoio da Diretoria Mu-
nicipal de Educação

Alunos terão ‘dia de governante’ na semana da criança

RENDA
100%
MAYA”

ENTRADA
SALADA DE CAMARÃO
Com palmito e rúcula

QUEIJOS
Parmesão, Gouda e Provolone

JANTAR
LAGOSTA AO VINHO

Com creme de leite, parmesão, 
mostarda, arroz puxado no

próprio molho e batata

LINGUADO AO ABACAXI
Com arroz puxado no próprio molho

FILET À FIORENTINA
Com risoto de rúcula e batata corada

SOBREMESA
SORVETE DE MORANGO

Com calda de frutas vermelhas

BEBIDAS
Chopp, Aperol Spritz, Caipirinha, 

Batida, Sucos, Refrigerantes e Água

VINHOS
Montes Toscanini Reserva de
Familía Tannat (tinto) Alvarinho 

Varanda do Conde (branco)

R$ 240,00 por casal - Toda renda 100% para Maya 
Dia 06 (sexta-feira) de outubro 2017 às 20h30 - salão reservado 

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1520 Pitangueiras (avenida principal
da praia do centro) Telefone: (13) 3382-1040 - www.chopphalle.com.br 

Secretário de 
Segurança de 
Guarujá Luis 

Cláudio Venâncio
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No último feriado, 
a Secretaria Municipal 
de Turismo (Setur), 
em parceria com a co-
operativa Cooperben 
e os ‘Anjos do Verão’, 
lançou o piloto do 
Projeto Anjos do Meio 
Ambiente, na Cidade. 
A iniciativa visa orien-
tar e conscientizar 
os banhistas sobre o 
descarte correto do 
lixo, incentivando a 
separação dos reci-
cláveis. O piloto, que 
rodaria apenas na 
Praia de Pitangueiras, 
foi estendido para as 
praias da Enseada e 
Astúrias, atingindo 
um público maior.

Durante a ação, 
foram distribuídas 

Projeto ‘Anjos do Meio Ambiente’ tem
adesão da população em Guarujá

Piloto do projeto foi lançado durante o feriado prolongando 
nas praias de Pitangueiras, Astúrias e Enseada

aos banhistas duas 
sacolas, uma para o 
lixo orgânico e outra 
para o lixo limpo. O 
intuito é que, na hora 
de ir embora, eles 
recolham essa sacola 

e levem até os latões, 
que ficam próximos 
aos quiosques ou am-
bulantes. Ao final do 
dia, o lixo reciclável é 
recolhido pelo cami-
nhão da cooperativa.

Para a secretária 
de Turismo, o pilo-
to foi um sucesso 
devido à boa aceita-
ção dos banhistas e 
comerciantes, resul-
tando em elogios da 

população pela inicia-
tiva. Segundo ela, a 
Setur está avaliando 
a possibilidade de 
realizar a ação aos fi-
nais de semana. Para 
o próximo feriado, 
uma operação com 
maior ênfase será 
desenvolvida.

“Foi  ót imo. Os 
ambulantes entende-
ram. Os carrinhos de 
Pitangueiras e Astú-
rias aceitaram serem 
pontos de coleta do 
lixo seletivo. Alguns 
donos entenderam, 
outros tivemos maior 
resistência”, comen-
tou a secretária de 
Turismo Thais Marga-
rido, que acompanhou 
o projeto de perto, ao 

lado do secretário ad-
junto Dedé do Adélia.

Além da preocupa-
ção ambiental, existe 
a questão social em 
relação aos catado-
res de latinhas que 
percorrem as praias 
de Guarujá. Através 
da parceria da Se-
cretaria de Turismo 
e a Cooperben, será 
possível viabilizar em-
prego àqueles que 
passam horas sob sol 
forte recolhendo este 
material sem renume-
ração equivalente. O 
objetivo é que os cata-
dores possam ser ca-
dastrados, por meio 
da cooperativa, geran-
do emprego e renda 
para esse público.


