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POLÍTICA. Prefeita anuncia ações em saneamento básico, cultura, saúde, transporte e qualificação de mão-de-obra

Antonieta assina convénios de
R$ 10 milhões em investimentos
dade do nosso trabalho, e o
que nós queremos para Gua
rujá”, disse Antonieta a uma
plateia aproximada de 150
pessoas. “Estamos mostran
do que das coisas simples, a
gente consegue fazer grandes
mudanças. Vamos ter obras
prioritárias acontecendo, in
dependentemente do engessamento que tentaram nos
deixar”, disse, referindo-se às
dividas herdadas da adminis
tração anterior.
“Tenho certeza que esse se
rá o primeiro de muitos atos
que vão trazer qualidade de
vida às pessoas e oportunida
des”, concluiu a prefeita.

ALESSIO VENTURELLI

DAREDAÇÃO

De cima de um palco montado
na Praia de Pitangueiras e
acompanhada do presidente es
tadual de seu partido, Orestes
Quércia, a prefeita de Guarujá,
Maria Antonieta de\ Brito
(PMDB), anunciou ontem ofi
cialmente à população as pri
meiras ações a serem imple
mentadas por sua gestão, nas
áreas de saneamento básico,
cultura, saúde, qualificação
profissional e transportes.
Na presença de secretários
municipais, membros de entida
des assistenciais da região e de
representantes dos governos es
tadual e federal, ela assinou cin
co convénios de parceria, totali
zados em R$ 10 milhões, que
permitirão investimentos em
obras de canalização de esgotos,
abastecimento, projetos artísti
cos, prevenção às doenças virais
e qualificação profissional.
A maior parte da verba (cer
ca de R$ 6 milhões) será direcionada à melhoria das redes
de água e esgoto dos bairros de
Morrinhos e Vila Zilda, cujas
obras ficarão à cargo da Sabesp. Ao lado do superinten
dente regional da estatal, Reinaldo Young, a prefeita anun
ciou que os trabalhos deverão
ser iniciadas nos próximos dias
e deverão terminar dentro de
um ano e meio.
MULHERES

Antonieta também anunciou o
início do programa de qualifica

QUÉRCIA

A ntonieta assinou cinco convénios em cinco áreas e contou com a presença do presidente estadual do PMDB, Orestes Quércia, na solenidade

ção profissional na área da
construção civil, direcionado
apenas para mulheres. A inicia
tiva, de acordo com ela, será
realizada com ajuda do Minis
tério da Integração Nacional, e
a expectativa é que 937 traba
lhadoras sejam beneficiadas.
A prefeita também assinou
um termo de parceria com o
Grupo Casa Esperança, que a

Número

6
milhões
de reais serão investidos em
saneamento básico em Guarujá

partir de agora ficará responsá
vel pela execução de campa
nhas de prevenção às hepatites
virais (B e C) em Guarujá.
Também foi anunciado, des
sa vez de maneira oficial, o fim
do atual Sistema Integrado de
Transporte (SIT), que será
substituído a partir de feverei
ro, e passará a funcionar em
formato de rede - batizada por

ela de Rede de Transporte de
Guarujá (RTG).
Por fim, Antonieta lançou
um projeto cultural, chamado
Cultura nas Praças, que deve
trazer uma série de atrações
musicais e artísticas para diver
sos públicos do Município.
“Nós escolhemos o aniversá
rio do padroeiro da Cidade co
mo marco para mostrar a serie

Entusiasmado com o desem
penho da prefeita, cuja vitó
ria alçou o PMDB à condição
de partido mais influente da
Baixada Santista, que agora
governa duas grandes cida
des da região, o ex-govemador Orestes Quércia disse que
fez questão de prestigiar o ato
promovido por Antonieta.
“Isso tudo mostra que a pre
feita começou bem”, obser
vou ele. “São iniciativas muito
boas para quem inicia a admi
nistração de uma cidade da
magnitude de Guarujá”, des
tacou Quércia, contando que
tem conversado com frequên
cia com a prefeita.
‘Tenho falado com ela e
dado algumas opiniões”, reve
lou ele, que dividiu sua expe
riência administrativa.

