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Sabesp:
incompetência?
Não observamos nos veículos de 
comunicação da cidade nenhum 
comunicado da Sabesp de Guaru-
já sobre a falta de água ocorrida 
no feriadão. Será que a empresa  
anunciou em veículos de Santos 
a falta de água em Guarujá? Seria  
incompetência demais. 

Semana que vem
É no dia 27 de outubro, sexta feira 
da semana que vem, às 20 horas, o 
concorrido jantar do colunista do Jor-
nal da Cidade  Welinton Andrade e do 
Restaurante Chopp Halle com renda 
dos convites 100% para o CRPI. 

Presenças
confirmadas...
  Da maior parte dos já tradicionais 
doadores dos jantares anteriores, 
além do prefeito Suman, primeira-
dama Edna, presidente Edilson, se-
cretários... Bom para as crianças. 

Sinuca de bico
O deputado federal Marcelo Squas-
soni, do PRB, não gosta nem de 
tocar no tema “hospital público”. 
Em campanha, ele prometeu que 
onde hoje funciona o Hospital Gua-
rujá (antigo Ana Costa no Itapema) 
seria público. O local, entretanto, 
só atende convênios e particulares, 
o que causa revolta na população.

Contra investigação
Na primeira denúncia criminal da 
PGR (MP) contra o presidente Michel 
Temer, do PMDB, o deputado Squas-
soni, do PRB,  votou contra as investi-
gações. Na segunda, parece que fará 
o mesmo. No momento, o deputado 
não sentirá tanta pressão mas  ano 
que vem  teremos eleições e, com 
elas, as cobranças. É só aguardar. 

Unaerp
Nos bastidores da política um dos 
temas mais falados é o relativo 
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à   renovação ou 
não do contrato 
entre PMG e Una-
erp. Ele tem que 
ser assinado até o final do ano. 

Insegurança
A demora na assinatura gera inse-
gurança. Afinal, ninguém sabe se 
a universidade continuará ou não 
ocupando o espaço público sem pa-
gar impostos nem aluguel e dando 
uma ninharia de bolsa de estudos. 
A população está insatisfeita com a 
Unaerp (leia matéria na página 3). 

Economia:
R$ 7 milhões
Reportagem do JC apurou que, se 
o prédio for devolvido para a PMG, 
o município economizaria em alu-
gueres mais de R$ 7 milhões por 
ano que poderiam ser investidos 
em educação, saúde, creches, 
segurança...

Vai dar trabalho

O presidente da Câmara Edilson 
Dias, do PT, deve ser mesmo can-
didato a deputado no ano que vem. 
Tinha gente que não acreditava 
nem na reeleição de Edilson para 
vereador. Ele não só ganhou a re-
eleição como, com um voto, virou 
presidente da Câmara.  Vai vendo.

Barra 
Funda
Criada recente-

mente, a Associação dos Proprietá-
rios da Barra Funda realizou Festa 
das Crianças. O evento foi um su-
cesso. Só teve reclamação da altura 
demasiada do som, mesmo erro da 
Alma, que corrigiu isso no arraial 
anual. Oremos pelo bom senso.

Fiorotto
O secretário de Cultura Paulo 
Fiorotto está indo bem na pasta. 
Entretanto, ele precisa pedir para 
que os realizadores dos eventos no 
teatro parem de poluir  a cidade com 
faixas, especialmente na praia. 

Não faz...
Sentido, o prefeito pregar uma cida-
de limpa e organizada e o secretário 
não tomar providências junto aos 
organizadores. É simples secretário: 
poluiu a cidade com faixas, corta 
agendamentos futuros. Pronto. Aju-
da a cidade e a administração.

O Sindserv...
Sindicato dos Funcionários Públicos 
da PMG publicou um jornal com 
linha editorial confusa, no mínimo. 
Compare os títulos: na página 4 “Re-
ajuste de 5,3% foi um dos maiores 
da região” e na página 2 diz “Prefei-
tura tem má vontade com servidor”. 
“Maior aumento e má vontade”? E 
o cidadão que paga os impostos e 
os salários do funcionalismo, o  que 
pensa de tudo isso?

Placas na areia
Em contato com o JC, um leitor su-
geriu que a  PMG coloque  placas 
com as normas a serem seguidas 
na praia, no mesmo local onde fi-
cam os bombeiros: na areia. “Isso 
facilitaria a cobrança de quem cum-
pre a lei contra os transgressores” 
defende o leitor.  Faz sentido.

Aviso  nos aviões
Cansados de tanta bagunça na 
praia, outro leitor disse que a 

PMG deveria se comunicar com 
os banhistas sobre o regulamento 
das praias via faixas (do bem) nos 
aviões. Para acabar com a bagunça 
só assim mesmo: radicalizando. 
Ninguém aguenta mais. 

Perdendo turista
Foram oito anos de abandono e 
as praias ficaram largadas. Todos 
podiam fazer tudo. Só de alguns me-
ses para cá que estão acontecendo 
Operações de Fiscalização nos 
feriados. Mas o problema é grande. 

Mais irregularidades
Recebemos fotos de um comércio 
de Guarujá que ocupa importante 
cargo em associação de represen-
tação do setor. Pelas imagens ele 
não está seguindo a lei. Entre as 
irregularidades: cavalete gigante no 
calçadão da praia, mesas na calça-
da, banner gigante em poste público 
e “reserva” de estacionamento na 
frente do comércio.

Aranha e Vitral  
O secretário de Meio Ambiente Sid-
nei Aranha assumiu a presidência 
do PC do B de Guarujá e já teria de-
clarado apoio para a candidatura à 
deputada estadual da companheira 
Carina Vitral, de Santos. 

Aranha com Suman
Na PMG, Aranha tem merecido 
apoio da atual gestão. Como o pre-
feito Válter Suman, do PSB, tem dei-
xado “a festa rolar” na eleição para 
deputado, não se sabe se Aranha 
consultou o prefeito sobre o tema. 
E quando o prefeito lançar seu 
candidato, como fica? Ou não fica?

Burguesia fede?
Na sua conta de uma rede social 
Aranha compartilhou vídeo de “Bur-
guesia Fede”. Nos próximos dias ele  
poderá destilar seu “veneno” na bur-
guesia dona das luxuosas mansões 
dos  condomínios da região do Rabo 
do Dragão, ao responder ao MPF so-
bre possível “dificuldade” ao aces-
so da população àquelas praias. 

As parcerias entre o poder pú-
blico e a iniciativa privada, quando 
acertadas, podem, e muito, ajudar 
na guinada de uma comunidade. 
Quando a intenção comum é con-
ciliar seus interesses pelo bem do 
todos, não há o que questionar. 

As tratativas entre a Prefeitura 
e a Unaerp, que está prestes a 
renovar, ou não, o contrato de 
concessão de uso de local público, 

vão muito além do oferecimento 
de bolsas de estudos para jovens 
estudantes. Os ajustes devem ser 
colocados na ponta do lápis, para 
que haja justiça na compensação 
de uma instalação que onera em 
8 milhões os cofres públicos.  Há 
de se questionar o preço pago por 
isso. Tem que ter compensação.

Contrapartidas devem ser ana-
lisadas com sangue frio e ambos 

os lados devem levar em consi-
deração que estão a serviço da 
sociedade. Após 20 anos ocupan-
do um local público na cidade, a 
construção e manutenção de uma 
creche para 200 crianças não de-
veria nem mesmo ser questionada 
pela Instituição, e sim tornar-se 
meta real para a formação de 
futuros alunos da universidade. 

Nesta edição, você vai saber 

um pouco sobre o pensamento de 
alguns munícipes sobre o assunto, 
além de se inteirar sobre o 8º Jantar 
da Coluna Welinton Andrade e do 
Restaurante Chopp Halle, que terá 
renda dos convites 100% revertida 
ao CRPI, no próximo dia 27. Nós, do 
Jornal da Cidade, acreditamos que 
ações pelo bem da Cidade devem ser 
lembradas, praticadas e questiona-
das quando necessário. Boa leitura! 

Pelo bem da Cidade
EDITORIAL



“As bolsas da 
Unaerp são re-
almente impor-
tantes para os 
jovens da Cida-
de, mas acho 
que a faculda-
de deveria ofe-
recer um pou-
co mais para 
a população, já que 
a área que ela ocupa 
é muito grande. Tem 
muitos jovens que 
gostariam de estudar 
e não tem condições. 

Não conheço 
ninguém que 
ganhou uma 
bolsa da Una-
e r p  a i n d a ” 
- Igor Mateus 
dos Santos, 
20 anos, bal-
conista, Jar-
dim Progresso

“Já que a faculdade 
oferece tão pouco 
para a Cidade, o cer-
to é que a Unaerp 
deveria alugar um 

local e pagar 
impostos como 
todos nós. Não 
é uma universi-
dade pública. A 
prefeitura gasta 
tanto com alu-
guel para man-
ter os setores 
de serviços. A 
economia seria muito 
boa para investir em 
Saúde e Educação, 
por exemplo. Essa 
quantidade de bolsas 
para uma população 

de jovens tão 
grande pare-
ce brincadeira. 
Se o contra-
to for renova-
do, então que 
seja melhora-
do o retorno 
à população, 
s e n ã o  n ã o 

vale a pena” - Vera 
Lúcia de Lima Mo-
retti, 62 anos, dona 
de casa,  Centro

“Se a Unaerp sair 

da Cidade vai 
prejudicar os 
estudantes, já 
que não temos 
muitas faculda-
des em Guarujá 
e a locomoção 
para outras ci-
dades da região 
é complicada. 
O correto seria a ins-
tituição ser mantida 
na Cidade e essa par-
ceria com a Prefeitura 
melhorar, ser melhor 
estudada. A Prefeitu-

ra está correta 
em pedir mais 
ajuda à institui-
ção, com tanto 
tempo usando 
o espaço sem 
pagar. Espero 
que eles acei-
tem a proposta 
do governo e a 

instituição se man-
tenha em Guarujá” 
- Ana Maria N. D. Pi-
nheiro, 62 anos, pro-
fessora aposentada, 
Jardim dos Pássaros
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A Secretaria de 
Educação de Guarujá 
informou ao Jornal da 
Cidade que o contrato 
com a Unaerp oferece 
5% de bolsa referente 
às matrículas realiza-
das por classe. Em 
todo o período de con-
cessão, desde 1997, 
foram ofertadas um 
total de 410 bolsas 
(em vinte anos). Nes-
te ano, são apenas 
14 bolsas ativas. 

Em nota, a Pre-
feitura afirmou que 
“compete à Prefeitura 
informar o período de 
inscrição através de 
divulgação no Diário 
Oficial do Município. 
A seleção é feita de 

acordo com a classi-
ficação do vestibular 
realizado na Unaerp. 
Os requisitos para 
a bolsa são: renda 
familiar não supe-
rior a três salários 
mínimos, residir em 
Guarujá há pelo me-
nos cinco anos, ser 
eleitor no Município, 
e após colher infor-
mações, passar por 
uma visita domiciliar 
feita para compro-
vação das informa-
ções apresentadas.

Um estudante da 
instituição, que prefe-
re não se identificar, 
afirma que há uma fal-
ta de prudência da fis-
calização das bolsas 

concedidas na insti-
tuição. Segundo ele, 
depois de passar por 
uma série de requisi-
tos para a aquisição 
da bolsa, alguns alu-
nos não conseguem 
entregar os docu-
mentos necessários 
e perdem a bolsa. 

As bolsas deveriam 
ser oferecidas para 
outros estudantes, 
porém não é assim 
que  ocorre, deixan-
do algumas turmas 
com menos de 5% de 
beneficiados, como 
rege a Lei Munici-
pal nº 2.550, de 11 
de agosto de 1997. 
“Tem que fiscalizar 
isso. Conheço tur-

ma que deveria ter 
três alunos bolsistas. 
Mas, como os estu-
dantes não consegui-
ram adequar a docu-
mentação, apenas 
um bolsista ficou na 
sala de aula. E as ou-
tras duas bolsas que 
deveriam ser concedi-
das à turma?”, ques-
tiona o estudante. 

O Jornal da Cidade 
entrou em contato 
com a Assessoria de 
Comunicação da Una-
erp, com os seguin-
tes questionamen-
tos: Quantas bolsas 
conveniadas com a 
Prefeitura de Guarujá 
a Unaerp/Campus 
Guarujá  atualmente   

“Não conheço ninguém que ganhou 
uma bolsa da Unaerp Guarujá ainda” 

“Unaerp tem que oferecer mais à Guarujá”, dizem moradores

Com a intenção de 
saber a opinião da 
população sobre a 
prorrogação do con-
trato de concessão 
do prédio público ce-
dido pelo Governo 
Municipal de Guarujá 
à Universidade de Ri-
beirão Preto - Campus 
Guarujá (Unaerp), o 
Jornal da Cidade foi 
às ruas e conversou 
com munícipes de 
vários bairros.

O contrato de con-
cessão, assinado 
pelo então prefeito 
Maurici Mariano, em 
1997, prevê a renova-
ção do benefício em 
dezembro de 2017, 

cinco anos antes do 
término do contrato, 
previsto para 2022. 
Embora a concessão 
tenha sido renovada 
por mais 25 anos, 
em 2014, no governo 
de Antonieta de Brito, 
três anos antes do 
prazo final fixado no 

contrato (quando a 
diretora da Unaerp 
Priscilla Bonini era 
secretária de Edu-
cação da Prefeitu-
ra), e com parecer 
jurídico favorável, o 
atual secretário de 
Ação Governamental, 
Gilberto Venâncio, 

afirmou em entrevis-
ta publicada no dia 
23 de setembro no 
Jornal da Cidade, que 
o documento será 
apurado e as trata-
tivas vêm ocorren-
do entre as partes.

Segundo Gilberto, 
a direção da institui-

ção se limitou a for-
necer apenas os 5% 
de bolsas de estudo 
por turma, o que se 
torna pouco razoável 
diante da ocupação 
de uma grande área, 
sem pagamento de 
aluguel e Imposto 
Predial e Territorial 
Urbano (IPTU). 

O governo quer me-
lhorar a contrapartida 
da universidade para 
a Cidade, pedindo a 
construção e manu-
tenção de uma creche 
para 200 crianças, 
além das bolsas. “O 
gasto da Prefeitura 
com alugueres que 
abriguem setores 

públicos chega a 8 
milhões ao ano. Es-
tamos negociando, 
tendo como critério 
a razoabilidade e o 
interesse público”, 
afirmou o secretário. 

Nas ruas as opi-
niões variam quanto 
à renovação do con-
trato, mas um ponto 
em comum entre as 
respostas ouvidas 
pela reportagem tra-
ta-se da necessidade 
de melhorar a fisca-
lização na oferta e 
entrega das bolsas, 
além do oferecimento 
de mais benefícios 
por parte da Una-
erp para a Cidade.

Conheça a opinião de alguns moradores da cidade

Apenas 14 bolsas de estudo, em 2017 segundo a Prefeitura

disponibiliza para a 
cidade? Qual o pa-
pel da instituição na 
divulgação das bol-
sas? Como é feita a 
seleção dos alunos? 
Há processo seletivo 
para o público? Em 

2017, quantos alu-
nos são bolsistas 
conveniados? Desde 
a sua instalação no 
prédio cedido pela 
prefeitura de Guaru-
já, quantos alunos 
se formaram com 
o benefício? Até o 
fechamento desta 
edição não houve 
retorno por parte da 
Unaerp que é diri-
gida na cidade  por  
Priscilla Bonini, que 
foi secretária de Edu-
cação da prefeitura 
por oito anos. Nesse 
período, de  2008 a 
2016, a universidade 
ofereceu 166 bolsas, 
segundo informação 
oficial da Prefeitura.

Priscilla Bonini, 

diretora da Unaerp
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SOCIAL GUARUJÁ-SANTOS

Festa das Crianças da Panificadora e Restaurante O Rei do Trigo 

Já é uma tradição. Todos os anos, a direção da Panificadora e Restaurante O Rei do Trigo,
em Pitangueiras, realiza festa especial em homenagem ao “Dia das Crianças”.

Grupo de animação com palhaços muito divertidos, brincadeiras, música, tatuagem removível
infantil, balões, doces, enfim, tudo o que uma boa festa para criança precisa ter: alegria.

Comandada pelo Sr. Manoel e D. Izilda, O Rei do 
Trigo já é gerenciada pelo filho Vitor Domingues, 
e o neto Rafael já está aprendendo o ofício. 
Camila (Mundo Verde) e a pequena Maria 
Luiza também estiveram presentes na Festa 
das Crianças. Foi muito boa. Parabéns ao Rei 
do Trigo pela iniciativa. O Rei do Trigo fica na 
Av. Leomil, 1.160 – Barra Funda – Pitangueiras 



welintonandrade@hotmail.com

facebook welinton andrade

twitter.com/welintondatv

Tel.: 99716.5052

Por Silvia Sant Anna

Sábado, 21 de outubro de 2017

SOCIAL GUARUJÁ-SANTOS 5

Parte da equipe da Wizard Enseada. Comandada pelo empresário
Alex Oliveira, a Wizard é a principal escola de idiomas da cidade,

com  unidades também no Centro, Ferry Boat e Vicente de Carvalho

A educadora Célia Gonçalves recebeu justa homenagem do
Rotary Guarujá VC como professora e ex-presidente do

Rotary 2004/5. Na foto, com o marido José Maria, os filhos 
Alexandre e Renan e a neta Rubia. Parabéns professora

O diretor do Restaurante Chopp Halle Luiz Menezes recebendo  o apresentador de
TV Welinton Andrade, a secretária de Turismo Thaís Margarido, o secretário Municipal

de Segurança, Luis Cláudio Venâncio e o coronel  Marcelo Pignatari 

O presidente do Instituto Don Domênico, 
Lúcio Lemos e a secretária da presidência 

do HSA Rosane Antunes Santos

O relações públicas do Colégio Adélia  Roberto Rodrigues, e o diretor de Trânsito
Rodrigo Beccari entre os entrevistados do Programa Welinton Andrade na TV Guarujá

NET canal 11. Informações adicionais em facebook.com/welintonandrade2
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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

A 10ª edição da 
Marcha para Jesus 
volta a ser realizada 
em Guarujá, no pró-
ximo sábado (21), 
depois de cinco anos. 
O evento deve reu-
nir aproximadamen-
te oito mil pesso-
as, a partir das 15 
horas, na Praça 14 
Bis, em Vicente de 
Carvalho. A concen-
tração será no bairro 
Monteiro da Cruz, 
também no distrito.

A grande atração 

deste ano será a can-
tora gospel e pastora 
evangélica Ludmila 
Ferber, referência no 
âmbito do louvor e 
adoração, conhecida 
em todo o País por 
ser compositora de 
canções que têm sido 
instrumento de cura, 
tanto física quanto 
emocional. A marcha 
vai contar também 
com a tradicional car-
reata, grupos de ora-
ções e bandas locais.

Outro ponto alto 

do evento será a 
entrega simbólica 
da chave da Cidade 
para Jesus Cristo. A 
marcha é uma reali-
zação do Conselho 
de Ministros Pasto-
res Evangélicos de 
Guarujá (Compeg), 
com apoio da Pre-
feitura de Guarujá.

No último dia 25, 
o presidente do Com-
peg, Davi Silva, e ou-
tros representantes 
da instituição, se reu-
niram com o prefeito 

Válter Suman para 
solicitar uma data fixa 
para o evento, que se-
ria no terceiro sábado 
de Novembro. Apesar 
da Marcha fazer parte 
do calendário oficial 
da Cidade, ainda não 
conta com uma data 
fixa. Segundo a as-
sessoria de comuni-
cação da Prefeitura, 
o prefeito acolheu o 
pedido dos conse-
lheiros e deve publi-
car um decreto ins-
tituindo a nova data. 

Marcha para Jesus acontece neste 
sábado em Vicente de Carvalho

A ‘Operação Pa-
droeira’ surpreendeu 
banhistas e ambulan-
tes durante o último 
feriado prolongado. A 
ação de fiscalização 
aconteceu para alertar 
a população sobre ati-
vidades proibidas no 
ambiente das praias. 

Dentre as aborda-
gens, a Prefeitura ce-
deu 118 autorizações 
temporárias para a 
montagem de tendas na 
areia. Também foram 
registradas 60 ocorrên-
cias por som abusivo, 
16 orientações sobre 
o uso de jetskis, 75 
ambulantes foram reti-
rados da areia e outros 
75 repreendidos por 
comércios irregulares.

Fora  do espaço 

de praia, houve 53 
intervenções viárias. 
O número de auto de 
infrações de trânsito 
chegou a 963 (sem 
contar os radares). Bar-
reiras de transporte 
foram montadas e 46 
veículos de passagei-
ros autuados, quando 
buscavam acessar a 
Cidade irregularmente. 
Na fila da balsa aconte-
ceram 11 ocorrências.

A ação foi realiza-
da pela Secretaria de 
Defesa e Convivência 
Social de Guarujá (Se-
decon), através da For-
ça Tarefa. O trabalho 
contou com mais de 
70 agentes da Guarda 
Civil Municipal (GCM), 
da Polícia Militar e 
f iscais municipais.

No último dia 15, a 
atleta mirim de Gua-
rujá, Lara Moraes 
Gomes de Andrade, 
9 anos, recebeu me-
dalha de destaque 
na categoria iniciante 
de Ginástica Rítmica, 
na 10ª Copa Corpo 
em Ação, realizada 
na Arena Santos, no 
bairro Vila Matias. 

Lara treina ginás-

tica rítmica há qua-
tro anos, desde os 
cinco anos de idade. 
No início, a pequena 
atleta treinava pela 
Prefeitura de Guarujá, 
nas dependências 
do Ginásio Guaibê. 

Após a interdição 
do local, por motivos 
estruturais, as aulas 
de ginástica rítmica 
passaram a aconte-

cer no Vila Souza Atlé-
tico Clube, através 
de convênio entre o 
clube e a Prefeitu-
ra. No final do ano 
passado o convênio 
terminou e a atleta 
seguiu na modalida-
de, levando o nome 
da cidade e do Vila 
Souza para as com-
petições da região.

A Copa Corpo em 

Ação reuniu cerca de 
400 atletas de 20 
equipes de todo o 
estado de São Pau-
lo. As provas foram 
disputadas em ca-
tegorias individuais 
e em grupos, com e 
sem aparelhos nas 
mãos. A competição 
é uma real ização 
da Liga Metropoli-
tana de Ginástica.

Evento deve reunir cerca de oito mil 

pessoas em Vicente de Carvalho

O evento deve reunir oito mil pessoas
com show da pastora Ludmila Ferber

Lara Andrade é destaque na 
competição Corpo em Ação  

Operação Padroeira’ fiscaliza 
praias no feriado prolongado

Na foto, a avó Terezinha, Lara,

o pai Ronaldo e a irmã Sofia



O lutador guaruja-
ense de Kickboxing 
Paulo Freitas, atual 
hexacampeão bra-
sileiro e três vezes 
campeão estadual da 
modalidade, lesiona-
do desde 2011, final-
mente poderá voltar a 
competir em sua me-
lhor forma física.  A re-
cuperação aconteceu 
após uma operação 
no joelho esquerdo 
do atleta, que ocor-
reu por intermédio 
da Secretaria Muni-

cipal de Esporte e 
Lazer (Seela), no Hos-
pital Santa Virgínia, 
localizado na capital 
paulista, no último 
dia 21 de setembro.

A Prefeitura tam-
bém arcou com as 
consultas e exames 
do competidor, que 
foi diagnosticado com 
problemas no liga-
mento posterior cru-
zado e no menisco 
desde meados de 
2011. A previsão é 
que o esportista vol- te aos ringues em 

abril de 2018, com 
condições de disputar 
torneios estaduais, 
nacionais e inter-
nacionais. O atleta 
também vai poder 
defender novamente 
o cinturão nacional da 
liga WGP Kickboxing.

Para Paulo o proce-
dimento foi um sonho 
realizado. “Todo mun-
do tem o seu sonho 
de ter alguma coisa 

ou conquistar algo, 
mas o meu é ter a 
minha saúde em dia 
pra poder voltar a 
lutar. Agora operado, 
logo vou poder fazer 
o que eu mais amo. 
Só tenho a agrade-
cer ao secretário Ro-
nald Nicolaci e toda 
equipe da Secreta-
ria de Esporte, por-
que sem essa aju-
da nada disso seria 
possível”, afirmou. 

Na última quinta-
feira (19), Paulo pas-
sou por uma nova 
consulta para ava-
liação do outro jo-
elho, o direito, que 
também sofreu lesão 
semelhante no últi-
mo ano. Segundo o 
atleta, a avaliação 
não influenciou no 
prazo para o retor-
no às competições. 
“Dando tudo certo, 
vou lutar o Paulista já 
em abril”, ressaltou.
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A tarde da última 
quinta-feira (19) foi 
de muita emoção 
para Eliane dos San-
tos, mãe do pequeno 
Juan Gabriel de 6 
anos, que tem para-
lisia cerebral. Ele re-
cebeu do Fundo So-
cial de Solidariedade 
(FSS) uma cadeira de 
rodas adaptada. A 
doação foi possível 
por meio de parceria 
entre o órgão e o Par-
que de Diversões de 
Vicente de Carvalho.

“Com a cadeira, 
o Juan vai poder 
ir para escolinha, 
passear e terá uma 
maior acomodação 
para sair de casa. 
Agradeço a todos 
do Fundo Social, do 

parquinho e aos que 
ajudaram”, declarou 
a Eliane dos Santos.

“Hoje é um dia 
mui to  fe l i z  para 
mim. É a conquista 
de uma cadeira de 
rodas especial para 
Juan. Agora ele vai 
poder participar de 
todas as atividades 
junto com seus ami-
guinhos”, declarou 
a primeira-dama e 
presidente do Fun-
do Social de Gua-
rujá, Edna Suman.

 Edna vem traba-
lhando  no Fundo So-
cial tendo como meta 
principal o restabele-
cimento do “espírito 
de Solidariedade” na 
cidade, visto que o 
município ficou sem 

Juan Gabriel ganha cadeira de rodas 
do Fundo Social de Solidariedade

A doação foi possível 
graças à parceria com 

a iniciativa privada

Lutador guarujaense deve 
voltar a competir em abril

Cadeira adaptada oferece melhor qualidade de vida ao menino

uma primeira-dama 
por quase dez anos.

A presidente do 
FSS deu uma guinada 

ao assumir o órgão 
que hoje auxilia fa-
mílias que realmente 
precisam de apoio. 

De mantimentos a 
cadeiras de rodas, 
passando por reali-
zação de eventos e 

jantares beneficen-
tes e mesmo repre-
sentando a cidade 
dentro e fora dela.

Secretário

de Esportes,

Ronald Nicolaci

Paulo Freitas passou por cirurgia 

viabilizada pela Prefeitura de Guarujá
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O emocionante aniversário de três anos da linda Olívia 

A aniversariante Olívia com amiguinhos: teatro e emoção 

Com o tema 
Moana e Maui, 
o aniversário 
da pequena e 
bela Olívia foi 
uma aventura 
vivida ao lado 
de amiguinhos 
e familiares. 
Teve direito a 
teatro com os 
personagens
e tudo mais.

A aniversariante é filha do delegado titular de Guarujá, Dr. Marco 
Antônio Couto Perez e da querida Cintia. Olívia deu trabalho para os 
fotógrafos pois não parou por um segundo. Queria viver cada momento 

mágico da festa. O casal Marco Antônio e Cintia, como sempre 
educados e gentis, receberam os amigos com total cordialidade. 
Agradecemos o convite e a coluna Welinton Andrade deseja saúde e 
muito sucesso para a  pequena Olívia. Que Deus abençoe sua vida. 


