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Ambrósio Baldim
35 anos de sucesso

Beto Mansur parabeniza Ricardo Baldim e realiza reunião com
lideranças do Partido Progresista na região.

www.jornalanalise.com.br

CDHU sorteou 347
apartamentos em Peruíbe

Autoridades, contemplados no sorteio e a prefeita Milena Bargieri: o
sonho da casa própria sendo realizado.
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Jovens Talentos

Douglas Fiorenza é nosso Jovem
Talento desta edição
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MERCADANTE INAUGURA AMPLIAÇÃO DE UBS EM PERUÍBE
O senadorAloizio Mercadante (PT) esteve em Peruíbe dia 21 de janeiro, participando de solenidades. Primeiro acompanhado da vereadora Onira (PT), concedeu entrevista à Rádio Onda Brasil e
depois foi recebido em pela prefeita Milena Bargieri e autoridades na Prefeitura. A seguir participou
de almoço com autoridades e lideranças do município. Também estiveram presentes o suplente do
Senado Federal e vice-presidente da
CUT/SP, Carlos Ramiro de Castro
(Carlão), a deputada Maria Lúcia
Prandi, a vereadora santista Telma de
Souza, e o presidente do PT Peruíbe,
Foto:peruibest.com.br
José Marcio Cunha. Depois, participaram da solenidade de inauguração da
ampliação da Unidade Básica de Saúde do Jardim Ribamar. “A vinda do senador Mercadante é muito importante, pois demonstra seu compromisso
com a cidade e a nossa população,
trazendo recursos e levando demandas do município à Brasilia”, comentou Onira.

Resultado
da enquete
do site peruibe.com.br,
internautas dizem NÃO aos
prédios na orla de Peruíbe

Sou totalmente contra:
6062 votos - 82,4%
Sou totalmente a favor:
802 votos - 10,8%
Indiferente:
452 votos - 6,2%
Não tenho idéia:
43 votos - 0,6%

Pergunte ao GOOGLE quem é o número 1 em PERUIBE
páginas 3 e 4

Dicionário Michaelis - Inglês - Português - Inglês
de R$ 39,90 por

R$ 15.90
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Caruso aniversaria com festa
animada

e-mail do leitor
DESABAFO DE UMA MORADORA
Com as festas de final de ano, tivemos uma superlotação de turistas na
cidade de Peruíbe. Com isso, tivemos sérios acontecimentos que geram
dúvidas e questionamentos quanto o que ocorre nesses dias.
A cidade fica à mercê, terra sem lei, pensam que aqui tudo pode, que aqui
não se existe vida sem eles, que aqui todos estamos de passagem como eles.
Tranqüilidade é artigo de luxo, Lei do Silêncio, mais ainda, ocorre nessas
épocas uma invasão de carros super equipados, com seus super sons, que a
qualquer hora transitam com essa poluição sonora tocando musicas esdrúxulas
e de baixo calão, parecem até estarem competindo para ver quem é mais
ridículo, rsrs, pensam estar mostrando “virilidade” com tal ignorância.
Peruíbe, como qualquer outra cidade litorânea precisa de turistas, sobrevive
de turistas, porém é necessário que eles entendam que nossas vidas continuam, com ou sem eles aqui. Sempre é bom lembrar os princípios básicos de
cidadania, de civilidade, nossa cidade não é lixeira de turista, a boa educação
cabe em qualquer lugar, inclusive para aqueles que aqui vivem, que fizeram
de suas garagens uma espécie de danceteria do horror, uma espécie de parque
temático.
A Policia Militar com todo o seu aparato e contingente, não deu conta de
tantas ocorrências de perturbação da ordem, sem contar os casos mais graves.
Até que ponto isso é bom? Quando termina um feriado como esse, fico
pensando, como será o próximo?
Ganhamos em quantidade, porém perdemos em qualidade!
Devemos proteger o nosso patrimônio, de que adianta alardear tanto sobre
a qualidade do ar que respiramos aqui, se nossas ruas, nossas vidas, nosso
sossego, é completamente devassado.

Entre amigos e familiares, Dr. Antonio Carlos
Caruso comemorou, dia
30 de dezembro p.p., mais
um ano de vida.
Em um clima de muita
descontração, ao lado da
esposa e dos filhos,
Caruso recebeu os para-

béns, de muitos amigos,
mas quem ganhará o melhor presente será nossa
cidade: aguarda-se para
breve a inauguração de
um grande centro de convenções em uma de suas
pousadas. Caruso é, atualmente, um dos maiores en-

tusiastas do investimento
na cidade. Acreditando no
futuro promissor de
Peruíbe, já possui diversas
pousadas, lojas e é proprietário do Cine Vitória Régia. Um empreendedor que
gera muitos empregos em
nossa cidade. Parabéns.

Ruth por e-mail

Enlace de Luciana e Rogério
No último dia 19/12 foi
realizado o casamento de
Luciana e Rogério.
Desejamos felicidades ao
casal e aos filhos Isabella,
Rogério Júnior e Isadora
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Distribuindo brinquedos Ambrósio Baldim
Materias para construção comemora seus
35 anos de sucesso em Peruíbe.

Família Baldim

Com muita alegria e grande distribuição de brinquedos a empresa
Ambrósio Baldim Materias para
Construção comemorou seus 35
anos de fundação. Nesta edição, o
Jornal Análise conta um pouco dessa história de sucesso.
Adolfo, Ambrósio e Ricardo

Ambrósio e Aracy A. de
Moraes Baldim conheceram Peruíbe durante sua lua-de-mel, e se
mudaram em 1970.
Maravilhados com as
belezas naturais e
antevendo um futuro promissor, Baldim abriu a
primeira fábrica de lajes da
cidade em janeiro de 1975.
Em 1979, seu galpão já
contava com uma balança
de 60 toneladas e uma ponte rolante. Sempre com
muito trabalho e dedicação
Desde 1988 os filhos
Ricardo e Adolfo administram os negócios
da família. Logo após o
seu falecimento no ano de
2000, Ambrósio Baldim é
homenageado pela cidade que
o acolheu, batizando com
seu nome aquela que deveria
ser uma praça de artesanato.
Na inauguração da Praça
Ambrósio Baldim o então

sà
de brinquedo
Distribuição
o
comemoraçã
a
n
o
ã
ç
la
u
pop
dos 35 anos

governador Geraldo Alkmin faz
a inauguração.
Adolfo Baldim
é presidente da
“Rede Lar”, uma
associação de
comércio com 9
lojas
entre
Guarujá e Peruíbe.
Ambrósio Baldim, com sua
visão do futuro, não imaginava
que seus sonhos atingissem tais
proporções. Hoje, os frutos do
seu trabalho não fazem parte
apenas do progresso de seus
fiéis clientes, mas também dos

Adolfo e Gera
ldo Alkmin

m u i t o s
beneficiados por oportunidades
de emprego, direta ou
indiretamente ligadas à
construção civil, criadas
através destes anos. Peruíbe
tem muito a agredecer a família
Baldim. 35 anos ajudam a
construir uma cidade cada vez
melhor para voce.
Ao lado do
então
governador
Orestes
Quércia

Livro: Almanaque da TV
de R$ 51,90 por

R$ 39.90

ligue: 3453-3002 - Livros novos sempre com descontos
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Mais um aniversário da Academia Peruibense de Letras

A Academia Peruibense de Letras, fundada
em novembro de 2004, comemorou seu 5° aniversário dia 21/11
p.p. A solenidade teve lugar no
Centro Esportivo Peruibão com a
presença de diversas autoridades
entre as quais a ex-prefeita Julieta
Omuro, o presidente do Rotary
Club, Mário Omuro, o presidente
do Lions Club, Luis Vítor E. Villela,
Capitão Alvarenga e inúmeros convidados, a Prefeita Milena enviou uma
bela mensagem mas infelizmente não
pode comparecer pois tinha outro compromisso pré agendado. A noite foi
abrilhantada pelo Coral do Servidor Público
Municipal, regido pela Maestrina Elizete.

Na ocasião tomaram posse dois novos
acadêmicos: Dalmir Martins e
Walkiria Cordeiro Ribas que receberam suas medalhas e respectivos diplomas de acadêmico.
O presidente Marcos Caramico
não pôde comparecer por estar
de licença médica. Em seu lugar, a
vice-presidente Martha Fujita comandou os trabalhos.
A Academia prestou homenagem às acadêmicas que desenvolvem o Projeto LEIA – Literatura
na Escola Integrada à Academia,
uma atividade que leva a poesia às
escolas do município, coordenada pela acadêmica Thereza Tavares.

Finalmente, foi apresentado ao público o último livro da Academia Peruibense de Letras:
“Ofícios e Artifícios Vol. II – Degustação Acadêmica – Chá, Chalaças e Temas”, uma antologia que reúne os mais variados textos escritos
pelos acadêmicos ao longo do ano.
A festa culminou com um delicioso coquetel e com
o “Parabéns a você” em volta do magnífico bolo.
Acadêmica
Carmen
Lucia
ladeada
pelos novos
acadêmicos
Dalmir e
Walkiria.
Eugenia Flavian

Livro: Almanaque dos Anos 90
de R$ 51,90 poPL r
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Presidente da APL particpa do lançamento
do novo livro de Zíbia Gasparetto

CDHU sorteou 347 apartamentos
em Peruíbe

Se abrindo pra vida, 34º livro de Zibia Gasparetto, chegou às livrarias
mesclando drama e romance numa interessante história ditada pelo espírito
Lucius, autor de 24 de suas publicações. Nesta narrativa o foco é Jacira, uma
mulher de 38 anos, solteira e dedicada à família, que culpa a todos pela sua
infelicidade enquanto acredita ser uma vítima da vida e de não ter o poder de
mudar o próprio destino.
Zibia atribui o sucesso de seus livros às histórias que retratam o cotidiano dos
leitores. Nos romances, Lucius mostra que a infelicidade resulta de atitudes
equivocadas e do autoabandono que levam às pessoas a tentarem salvar os
outros, esquecendo de si mesmas, muitas vezes provocando a depressão.

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) sorteou
nesta sexta-feira, 22 de janeiro, mais 347 apartamentos em Peruibe. Participaram
da solenidade, o secretário-adjunto de Estado da Habitação, Ulrich Hoffmann, a
prefeita Milena Bargieri, e outras autoridades do município.
Para o sorteio estavam inscritas 1.542 famílias, das quais 93% possuem renda
mensal entre 1,5 e três salários mínimos. Do total de unidades, 7% estão destinadas a pessoas com deficiência, 5% aos idosos e 4% a policiais e agentes penitenciários. As demais moradias foram sorteadas entre a população inscrita em geral.
Ulrich Hoffmann desejou sorte para as famílias que mais necessitavam da moradia. Ele explicou que os sorteados vão passar pelo processo de habilitação
para comprovar se estão dentro dos critérios da estabelecidos CDHU.
O primeiro sorteado foi João Domingos Maia que paga aluguel de R$280,00 por
uma residência no fundo de um imóvel. “Estou muito feliz porque poderei realizar
o sonho da casa própria. Sou aposentado por invalidez e não terei presente
melhor do que esse em 2010, com certeza”, concluiu João.
Os apartamentos estão distribuídos no Residencial Santa Izabel, localizado
na Rua 1, nº 655, bairro Caraminguava, e no Condomínio Recanto dos Pássaros,
Avenida Tancredo de Almeida Neves, nº 2.291, no bairro do Caraguava. Todas
as unidades possuem dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço
e 51,48 m² de área construída. A CDHU está investindo R$ 15,4 milhões nos
empreendimentos. O prazo para quitar o financiamento é de até 25 anos. As
prestações receberão subsídios do governo estadual, sendo calculadas de acordo com a faixa de renda de cada família. Assim, aquelas que ganham de um a
três salários pagarão
o equivalente a 15%
do rendimento.
A prefeita Milena
Bargieri destacou os
trabalhos realizados
pelo governador José
Serra na cidade de
Peruíbe. “O governo
estadual está sendo
um grande parceiro
nas melhorias de nossa cidade, não somente na habitação, como
em todas as áreas”,
afirmou Milena.

Academia Peruibense de Letras
O presidente da Academia Peruibense de Letras, Marcos Caramico,
esteve no lançamento do livro, na noite de 10 de dezembro, que aconteceu
no auditório da Livraria Saraiva no Shopping Center Norte em São Paulo.
Na ocasião, Marcos entregou um exemplar do novo livro da APL, e Zíbia
ficou feliz ao saber que Peruíbe tem uma academia de Letras, pois tem
uma casa em Itahaém, e não
faltará oportunidades para
visitar-nos.
Mensagem do livro
A história de Jacira ensina
que embora seja cômodo jogar
a culpa dos seus problemas
nos outros, essa é uma ilusão
perigosa, porque coloca você
em um círculo vicioso. Para
encontrar a alegria de viver,
você deve fixar-se no presente,
valorizando o que já tem de
bom. Você encontra o novo
livro de Zíbia Gasparetto Se
abrindo pra vida da Editora
Vida e Consciência. na HynetCaramix , tel. 3453-3002.

“Mangia che te fa bene”
Selecionada pelo Conselho Nacional de Restaurantes- Filiado
ABRESI e CNTur “Padrão Qualidade Brasil 2006/2007”

Livro: Almanaque dos Seriados
de R$ 51,90 por

R$ 34,90

ligue: 3453-3002 - Livros novos sempre com descontos
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Faleceu pintora Cláudia Mendonça

Faleceu em 23 de outubro, aos 80 anos,
a artista plástica Cláudia de Mendonça.
Nascida em setembro de 1929 e moradora de Peruíbe desde 2001, tem mais
de 3750 obras espalhadas pelo mundo.
Entre as diversas feiras das quais participou, fez parte da associação da Feira
de Arte do Trianon-MASP (Avenida Paulista – São Paulo) durante 15
anos, e participou de quase todas as exposições promovidas pelo famoso restaurante Rubaiyat (São Paulo). Avessa à publicidade, contava que
sua inspiração vinha pela manhã,
antes do café. Casada há 51 anos
com Hermes de
Mendonça e com
uma filha dessa
união, teve seu
último desejo
atendido: ser
enterrada em
Peruíbe.

Academia Peruibense de Letras
perde um de seus membros
Faleceu no dia 04 de dezembro em Barretos, vitimada
pelo câncer, a acadêmica Cleide de Souza Silva, notícia
que entristeceu muitos amigos.
Cleide nasceu em São Paulo, Capital, em 21 de
setembro de 1940, filha de Maria Julia de Souza Silva,
de Capivari, SP e de Mario Silva, da cidade de
Tambaú, SP. Mudou-se para Peruíbe em 1973. Ocupou
a cadeira n° 33 da Academia Peruibense de Letras,
sob o patronato da escritora local Maya (Alice) Ekman.
Escritora, poetisa, dona de um espírito voluntarioso,
amiga sempre solidária, Cleyde deixa um vazio não só no
meio acadêmico, como também, de resto, em todo meio
cultural da cidade. Pessoa dedicada e sempre pronta a ajudar, sabia dar valor as
pequenas coisas e aos amigos. Na sua doença sempre livrou de preocupações
seus parentes e amigos, mulher de fibra e muita força interior.
Cleyde agora esta ao lado de sua patrona Maya Ekman.

ATENÇÃO SERVIDORES
MUNICIPAIS DE PERUÍBE
Aos associados do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público
Municipal, há um processo eleitoral em andamento para renovação
dos quadros da Diretoria do SINTRAPE, uma única chapa se
inscreveu, pois o edital de convocação das eleições não teve
publicidade no informativo de dezembro de 2009, tão pouco em
jornal ou periódico da cidade conforme prevê o Regimento Interno
do SINTRAPE em seu artigo 34, parágrafo 1.
Esta manobra, fez com que os servidores com intenção de formar
chapa para a eleição, tivessem seu direito usurpado, atingindo
duramente os princípios democráticos de uma sociedade que lutou
muitos anos para ter o poder de escolha. Uma pena, pois um jovem
cheio de pretensões políticas eleitorais demonstra afinidade com
a pior faceta de uma classe política que sempre lutam de todas as
formas para manter tudo como está.
Como foi crescente o número de indagações sobre porque não
inscrevi minha chapa, amplamente discutida ao longo do último
exercício, fui levado ao sindicato para obter informações das atas
das reuniões da mesa diretora, das reuniões ordinárias e
extraordinárias, de forma categórica ouvi do Sr. Presidente: “ vistas
ao livro ata e de registro para você, só após as eleições!”.
Pois bem, como toda ata e ato deve ser registrado em cartório de
registro, me dirigi ao desta comarca que emitiu certidão com todos
os atos desta entidade. Surpresa, a última ata registrada, é referente
à reunião ordinária de 21 de maio de 2008, com o afastamento por
tempo indeterminado do então Presidente Eduardo Martins Teles
de Aguiar, justificando sua total falta de transparência.
Não coube alternativa senão colher assinaturas de no mínimo
10% dos associados adimplentes para convocação de Assembléia
Geral Extraordinária, tal iniciativa não foi bem acolhida pela
direção atual, a qual tenta de formas espúrias esvaziar ou denegrir
aos que se colocam a favor da democracia.

“Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se, na
sede do SINTRAPE, no dia 28 de janeiro de 2010, às
17h00”
Portanto, compareça, vote! Seja a favor da democracia, o único meio de
determinar os rumos da maioria de forma legitima e representativa de fato!

PET COMPLEX IT
ATINS
ITA
Clínica Veterinária - Centro Estético Animal
Visite-nos ... www. petcomplexitatins.com
PABX (13) 3455-8002
Av. Rubens Ferreira Martins, 994 - Estação

Fabio - ekonomysta@hotmail.com

Livro do Bebê - Dr. Rinaldo De Lamare
de R$ 89,90 por
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Jovens Talentos de Peruíbe
O Jornal Análise cria a coluna Jovens
Talentos de Peruíbe, espaço onde
apresentaremos as pessoas de valor
em nossa cidade, que por seu trabalho
acabam por destacar e divulgar o nome
de nossa cidade em diversas áreas
como no esporte, na musica, nas letras
ou nas artes.
São profissionais que
fazem o seu
trabalho por

amor à profissão, são incansáveis
idealistas e vencedores persistentes.
Jovens que perseguem um ideal, uma
meta, verdadeiros exemplos de
tenacidade e perseverança. Jovens
dignos de carinho e respeito.
Iniciamos nossa reportagem com
Douglas Fiorenza
JA: Quem é Douglas Fiorenza?
Um jovem de 20 anos apresentador de TV
nascido e criado em Peruíbe, filho da professora Rosemary Nakagaki e, pertencente a uma família que está na cidade há 45
anos. E que tem muito a agradecer a
Peruíbe pelo seu crescimento e formação.
JA: Como surgiu essa sua vontade
de trabalhar com televisão?
Quando eu era pequeno, lá pelos
cinco anos de idade, minha avó Miriam

Belluzzo, mais conhecida na cidade
como professora Miriam, foi a um programa de TV para expor seus
belíssimos trabalhos de artesanato, e
teve destaque em programas vespertinos da Ana Maria Braga, Cátia Fonseca, Claudete Troiano por volta de 1995.
E eu nunca podia ir junto, com isso
despertava aquela curiosidade de criança. E sempre gostei de fotos,
filmadoras e afins.
JA: Quando você estava
na escola já pensava em
trabalhar com televisão?
Quando estava na escola, praticamente, já fazia
televisão. Inclusive devo
muito aos meus professores e diretores que nos tempos de escola sempre me
apoiaram e me deram liberdade para desenvolver essa
habilidade. Comecei fazendo
pequenos vídeos dentro da escola com os alunos e exibi um vídeo
de uma formatura de
8ª série. Foi
um sucesso!
Pela primeira vez fui
aplaudido
de pé e via
lágrimas
de emoção em alg u n s
p a i s .
C o m
isso minha família passou a me incentivar e posteriormente criei um jornal escolar, editava em vídeo, com
trilha, vinheta, microfone personalizado e tudo! Era a sensação da escola.
JA: Você tem algum ídolo
inspirador? Algo que você assistiu
e te despertou para a telinha?
Augusto Liberato, o famoso
Gugu, começou aos poucos e
hoje é um dos melhores apresentadores que a televisão brasileira
possui e, assim como ele com
muito trabalho, esforço e dedicação chegarei lá também! Espelho-me na simplicidade e humildade que ele tem.
JA: Qual o seu primeiro trabalho veiculado na TV?
Após ter aprendido a editar nos
tempos de escola o Jornal Raboni,
aos 16 anos tive um programa de
videoclipes, chamado Vale Mix,
na TV comunitária da cidade, fa-

mas, além dos apoios culturais,
vinhetas e tudo que surgia.
JA:E depois qual a seqüência de programas?
Em 2008 criei o Programa Mix Box e em
julho de 2009, passei a apresentar esse
programa na TV Litoral.
JA: Atualmente o que você faz?
Estudo na faculdade de Rádio e TV em
Santos. Sou o criador, apresentador,
editor e redator do Programa MixBox
atualmente na TV-Litoral.
JA: Seus programas são pautados,
gravados, iluminados, editados...
Tudo por você? Fale um pouco como
é ser tudo e saber tudo quase sozinho, claro que as externas têm um
câmera man ou não?
Sim, eu faço praticamente tudo, mas
nunca sozinho, tenho o apoio dos meus
amigos que fazem as imagens para mim.
Mas já fiz matéria em que estava gravando e “me gravando”. A experiência é
demais, me preocupo com tudo ao mesmo tempo e passando certa segurança
em frente às câmeras, e quando estou
gravando penso o que vou fazer lá, na
edição. É tudo uma loucura, o bacana é que funciona! Claro que
quando gravo
ao vivo em estúdio, na TV Litoral, tenho o apoio
do pessoal da parte técnica. Certa
vez, no programa
Vale Mix, fiquei por
15 minutos, sozinho
na emissora comandando o programa ao
vivo! O único
operador que estava no
local teve que sair com certa urgência.
Como os clipes eram todos programados
e eu sabia mexer nos equipamentos, não
foi tão difícil, mas saia do estúdio para o
switcher e voltava correndo para anunciar
o próximo clipe, quando dava problema
no áudio.
JA: Mixbox e dona Lourdes!
Dona Lurdes é sem dúvidas uma grande figura e
personalidade para nós
Peruíbenses, ela tem um
brilho a mais, e sua vida
é cheia de energia e alto
astral, quero chegar à
idade dela exatamente
dessa forma! Ela é um
exemplo de vida, e “TÁ
NO PONTINHO!”,
aprendo muito com ela

e “nosso namoro” anda muito bem!
JA: Quais as personalidades que você
já entrevistou? Alem da Marta qual
missão falhou?
Na verdade, foram poucas. Tive uma
excelente recepção com o Maurício
Manieri, com o Tato do Falamansa, e com
o Kleiton Lima técnico do Santos FC
Feminino. Algumas falharam infelizmente. Foi o caso de Zezé Di Camargo e
Luciano, Edson e Hudson e a jogadora
Marta, fazer o que né?!
JA: Qual o seu maior sonho?
Ser um apresentador de TV, de uma
grande emissora do Brasil e, que esse
trabalho seja bem reconhecido pela população.
JA: Projetos para o futuro?
Há algum tempo, venho plantando sementes em São Paulo, para seguir meu
objetivo citado anteriormente. Quero me
expandir, crescer e aprender ainda mais.
Estou ciente de que lá fora, começarei aos
poucos também.
JA: Quem quiser conhecer mais sobre
você e seu trabalho pode te achar onde?
Pode encontrar os vídeos do Programa
Mix
Box
no
site
www.programamixbox.com.br além de
assistir na TV Litoral todas as sextas às
23hs ou no meu site pessoal http://
douglasfiorenza.peruibe.com.br ( presente de Marcos Caramico) e quem quiser
pode
mandar
e-mail
para
douglasfiorenza@peruibe.com.br que por
sinal, é uma honra e orgulho ter meu nome
neste site, que é referência na cidade.
JA: Uma mensagem para os jovens
de Peruíbe:
Nunca desista dos seus sonhos e
sempre esteja preparado para aprender
ainda mais! Tenha vontade de crescer!
Acredite no seu potencial, aproveite ao
máximo tudo que a cidade tem de bom
a oferecer! Não espere os outros para
poder fazer o seu. Crie, invente, imagine, pense e corra atrás! Não há nada
melhor que o reconhecimento de algo
feito por você! Ah, tenha paciência!
Tudo tem seu momento certo.
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Beto Mansur
visita a região
O deputado federal Beto Mansur (PP/SP) realizou
no dia 20 visitas a Praia Grande, Mongaguá, Itariri,
Peruíbe e Itanhaém, onde esteve com autoridades e
populares da região.
Essa caminhada de Mansur foi para conhecer os
projetos que já estão em andamento com verbas destinadas por ele através de emendas parlamentares
no ano de 2009 e também para saber das novas necessidades da população das cidades, para que ele
possa destinar novos recursos já garantidos dentro
do orçamento de 2010.

Beto, Baldim e lideranças de Peruíbe

Em Peruíbe foi recebido pela presidente do PP,
Maria Arlete Carneiro e pelo empresário Ricardo
Baldim. Mansur ficou bastante satisfeito com o numero de pessoas presentes ao encontro, uma vez que
a maioria era de lideranças de diversos bairros da
cidade. Ricardo Baldim, falou na ocasião ”O importante é exatamente isso, aproximar o deputado federal da nossa cidade, porque ele, sabendo mais do nosso
município, conhecerá de perto as nossas necessidades e poderá nos ajudar muito mais, e o Deputado
Beto Mansur é um parlamentar muito querido aqui
em Peruíbe”
A prefeita de Peruíbe Milena Bargieri (PSB/SP)
por causa de vários compromissos já assumidos não
pôde receber o deputado, mas ficou acertado que
uma nova data será marcada para o encontro.

Beto, Dinamerico, Renato e Nei da delegacia

O Deputado foi recebido pelo prefeito de Itariri,
Dinamerico Gonçalves Peroni (PSDB/SP), vereadores e população. Um dos momentos mais curiosos
foi quando o parlamentar recebeu um pedido de verba para construção de um velório no cemitério da
cidade, pedido dos vereadores Renato Nogueira e
Clemilton Romualdo (Nei da delegacia) ambos do (PP/
SP), solicitação que foi endossada de imediato pelo
prefeito. “Eu nunca pensei que receberia um pedido
de verbas para essa finalidade, mas garanto ao prefeito e aos vereadores que vou trabalhar intensamente
para trazer esse recurso e ver esse espaço construído
o mais breve possível ” afirmou Mansur.
No último compromisso agendado, Beto Mansur
foi recebido na cidade de Itanhaém também pelo presidente do seu partido, Cesar Augusto de Souza
Ferreira, que organizou um verdadeiro bate-papo com
deputado e com diversos setores da sociedade, como:
médicos, professores, advogados, empresários e
muitas pessoas da cidade

