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PMDB lança 
site com festa 
no dia 15

Diversos indicadores apontam Santos como uma das melhores cidades do país

Digital

Crescimento

Pesquisa realizada pelo IPAT (Instituto de Pes-
quisas A Tribuna) atesta o que se ouve nas ruas: 
72,3% dos santistas aprovam a administração do 
prefeito Papa. O índice, praticamente o mesmo 
do levantamento anterior - feito quando a atual 

gestão completou dois anos -, cresce ainda mais ao serem 
descartadas as repostas ‘não sei’, passando para 77,5% de 
aprovação.

O levantamento deixa clara a satisfação do eleitor. Para 
60,2% dos entrevistados o atual governo é bom ou ótimo. A 
regularidade positiva do prefeito é considerada admirável 
inclusive pelos coordenadores da pesquisa. A maioria dos 
consultados também acredita que o prefeito do PMDB conhe-
ce os problemas da Cidade (76,2%) e tem iniciativa (66,8%). 
Além disso, Papa é visto como uma autoridade decidida 
(66,3%), honesta (65%) e democrática (63,5%). 

Papa tem aprovação 
de 72% dos santistas

Pesquisa

Confira na página 4
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Papa, o prefeito dos novos tempos
Entrevista

O Correio: Na pesquisa realizada em agosto 
pelo IPAT o senhor obteve 72,3% de apro-
vação, sendo que 60,2% avaliaram a sua 
gestão como boa ou ótima. Quais fatores 

contribuíram para tais índices?
Prefeito Papa: Desde janeiro de 2005 a equipe do go-

verno trabalha para garantir infraestrutura e oferecer bons 
serviços aos moradores de todas as regiões da cidade, sem 
distinção, buscando reduzir desigualdades e aprimorar a 
qualidade de vida. Os resultados positivos também são 
frutos das parcerias construídas com os governos federal 
e estadual, Câmara, iniciativa privada, comunidade e ins-
tituições. Criamos um ambiente propício, e hoje a cidade 
vive um vigoroso processo de crescimento econômico e 
desenvolvimento social, recebendo significativos investi-
mentos públicos e privados. 

A participação comunitária no planejamento e defi-
nição de projetos e programas, por meio dos conselhos 
municipais, entidades do comércio, indústria e serviço, 
sindicatos, universidades, clubes de servir e sociedades de 
bairro, confere a necessária sustentabilidade às conquistas. 

Santos está vivendo um 
novo ciclo, certamente 
o mais importante dos 
últimos 50 anos.
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Papa, o prefeito dos novos tempos

Executiva COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL Presidente: Sidney Gaspar 1º Vice Presidente: Raquel Ignez Freire Rosemberg 2º Vice Presidente: Eduardo Santos
Secretário Geral: Ronaldo Ferreira Silva Secretário Adjunto: Renata Cecília de Matos Tesoureiro: Walter Pereira de Carvalho

1º Vogal: Milton Joaquim Junior 2º Vogal: Luciano Marques de Souza Líder da Bancada: Marcus de Rosis
Suplentes: Luiz Carlos Oliveira – Silas da Silva – José Benedito Alves Filho – Horácio Pinheiro

Um prefeito tem 
como principal 
missão promover 
a articulação 
que fomente o 
crescimento do 
seu município.

excelentes indicadores de qualidade de 
vida. Zona Noroeste e morros são bene-
ficiados pelo Santos Novos Tempos; na 
Área Continental, riquezas ambientais 
são preservadas; as comunidades re-
cebem melhorias essenciais e espaços 
adequados  foram destinados à terminais 
portuários e offshore. 

O Correio: Fazendo um balanço des-
tes sete anos de administração, quais 
são as obras, projetos ou investimentos 

que merecem ser destacados e quais os principais desa-
fios para o último ano de governo?

Prefeito Papa: O ensino em tempo integral – que deve 
ser gradualmente ampliado – é uma conquista de grande 
importância, que exigiu a construção, aquisição, amplia-
ção e reforma de diversas escolas e está transformando 
a vida de mais de 10 mil crianças. A rede de saúde foi 
estruturada, ampliada e modernizada.       

Nosso principal programa de desenvolvimento, o 
Santos Novos Tempos,  reúne intervenções fundamen-
tais para o desenvolvimento e a inclusão de milhares 
de famílias. Temos recursos garantidos para todas as 
etapas, que envolvem a macrodrenagem da Zona No-

É o caso da educação em tempo inte-
gral, implementada na rede municipal 
a partir de 2006, que está transforman-
do a vida de 10 mil crianças e suas 
famílias, e da ampliação e qualificação 
dos serviços de saúde.  

Tudo o que está acontecendo em 
Santos reforça uma convicção: a de que 
um prefeito tem como principal missão 
promover a articulação que fomente o 
crescimento do seu município, atrain-
do os investimentos que vão fazer girar 
a economia local, gerando empregos e 
receita tributária própria e garantindo 
serviços de qualidade.  

O Correio: O senhor é uma das 
principais lideranças paulistas do 
PMDB, que no último pleito mu-
nicipal elegeu a maior bancada de 
vereadores do Legislativo. O partido 
vive hoje um momento especial em 
Santos?

Prefeito Papa: Sim, o partido se 
fortaleceu em Santos, devido ao empe-
nho da Administração Municipal que 
realiza um bom governo e ao trabalho dos vereadores e 
todas as lideranças partidárias. O PMDB, que também 
comanda o Legislativo na Cidade, vive hoje, com certeza, 
um momento especial, pois construiu uma bancada forte 
e vem conquistando novos filiados das mais variadas 
idades e de todas as regiões do município. 

- Muitos investimentos estão sendo destinados à 
Santos. Como o senhor vê este cenário?

Prefeito Papa: Santos está vivendo um novo ciclo, 
certamente o mais importante dos últimos 50 anos. Com 
a parte insular bem atendida por serviços públicos e ur-
banizada quase por completo, a cidade se destaca pelos 

roeste, segurança nos morros, recuperação ambiental 
em áreas degradadas, qualificação profissional e um 
ambicioso plano habitacional, que prevê 5.200 novas 
moradias populares.

A revitalização do Centro se consolidou, a cidade teve 
seu Parque Tecnológico credenciado e conseguiu atrair 
a USP e o Instituto do Mar da Unifesp, que começam a 
funcionar em 2012.      

Algumas pendências de anos foram solucionadas, 
como a indefinição sobre o Emissário, hoje um dos espaços 
mais procurados por santistas e turistas, o Parque Roberto 
Mário Santini.  

A Prefeitura garantiu que o Museu Pelé fosse instalado 
em Santos, que estará concluído em 2012 e será um atrativo 
turístico de apelo internacional para toda a Baixada. 

O projeto Porto Valongo Santos, que transformará 
armazéns abandonados no cais histórico em um complexo 
turístico, náutico e cultural, vai ganhar impulso com os 
estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, 
em finalização.

No próximo ano, teremos um ganho muito impor-
tante na saúde, com a recuperação do antigo Hospital 
dos Estivadores, que terá 144 leitos de internação e 20 de 
UTI, além de uma maternidade com 73 leitos (27 de UTI 
neo natal). 
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É dia 15 a festa do lançamento do site
PMDB

Desenvolvimento

Santos é uma das 
cinco melhores 
cidades do país

O lançamento do site do PMDB Santos será no 
próximo dia 15, às 19h30, na sede do Diretório 
Municipal do partido (Av. Pinheiro Macha-
do, 135 – Vila Mathias). Os filiados foram 

convidados para a festa, que contará com a presença do 
prefeito João Paulo Tavares Papa e de lideranças estaduais 
e nacionais do PMDB.  

Com design moderno e dinâmico, o site permitirá aos 

internautas acessar notícias, fotos e artigos das principais 
lideranças do PMDB Santos, além de interagir e dar suges-
tões. Filiados e simpatizantes também poderão conhecer 
um pouco da história do PMDB na cidade e saber das ações 
desenvolvidas pelos núcleos do partido e pela Fundação 
Ulysses Guimarães.  

“O site amplia o poder de comunicação do partido. O 
PMDB de Santos tem resultados, tem ações, tem uma gestão 

pra mostrar e tanto o site 
como o jornal são dois ins-
trumentos importantíssimos 
para divulgação do quanto tem 
sido feito pela cidade de Santos”, 
destacou o presidente do PMDB Santos, 
Sidney Gaspar. O novo site entra no ar no dia 
do seu lançamento, pelo endereço: www.pmdbsantos.org.br

Santos vive uma das melhores fases da sua 
história. A escolha da cidade para sede da Uni-
dade de Negócios da Petrobras, a revitalização 
do Centro Histórico e a construção de inúmeros 
empreendimentos imobiliários estimularam o 
crescimento do município, até então voltado 
para o turismo, o Porto e a prestação de ser-
viços. Isso sem falar de importantes projetos, 
como o Museu Pelé e o Parque Tecnológico.

“É o melhor cenário de desenvolvimento 
dos últimos 50 anos e há uma percepção, 
tanto da sociedade quanto da administração 
pública, de que haverá uma mudança no perfil 

econômico da cidade”, analisa o prefeito Papa, 
que desde 2005 prepara o município para essa 
transformação. Nos últimos sete anos, impor-
tantes conquistas ocorreram nas áreas de saú-
de, educação, cultura, turismo e infraestrutura, 
trazendo mais qualidade de vida aos santistas 
e atraindo o interesse dos investidores. 

Na região central a revitalização se deu 
por meio do programa ‘Alegra Centro’, que 
oferece incentivos para restauração de imóveis 
e instalação de empresas. De lá para cá, cerca 
de 400 casarões históricos foram recuperados e 
mais de R$ 150 milhões foram investidos pela 

prefeitura, estado, união e iniciativa privada. 
A linha turística do bonde, ampliada em 2009, 
é outro símbolo da revitalização econômica e 
social do Centro, marcada ainda pela restaura-
ção dos teatros Coliseu e Guarany, Pantheon 
dos Andradas e a Casa do Trem Bélico e da 
Frontaria Azulejada.

Na orla, a cidade ganhou um novo cartão 
postal: o Parque Municipal Roberto Mário 
Santini, projetado pelo arquiteto Ruy Ohtake 
e instalado na plataforma do Emissário Sub-
marino (José Menino). Também tem a ciclovia, 
que foi ampliada oferecendo acesso seguro às 
avenidas da praia, Francisco Glicério, Afonso 
Pena, Martins Fontes, Cláudio Luiz da Costa/
Waldemar Leão e Ana Costa. Em breve, será 
possível pedalar também pela avenida Pinheiro 
Machado.

Prioridades – Desde o início do governo, o 
prefeito Papa voltou sua atenção para as áreas 
da saúde e educação. O Programa Escola Total/ 
Jornada Ampliada promoveu uma revolução 
silenciosa na educação santista, oferecendo 
atividades no contra-turno das aulas e maior 

tranquilidade aos pais. Os esforços da admi-
nistração refletiram positivamente na última 
avaliação do Ideb (Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica). O estudo comprova que 
as escolas de 1º ao 9º ano da rede municipal 
mantiveram a qualidade acima da média na-
cional. O modelo adotado também fez com que 
Santos recebesse reconhecimento internacional, 
com o título de Cidade Educadora.   Na Saúde 
mais de 40 unidades foram modernizadas ou 
construídas. A incorporação ao sistema público 
do antigo Hospital dos Estivadores e a criação 
do Complexo de Saúde da Mulher, na Vila 
Mathias, possibilitarão ainda o aumento na 
oferta de leitos. 

Todas essas intervenções consolidaram o 
processo de desenvolvimento, movimentando 
a economia, gerando empregos e colocando 
Santos entre as que tiveram maior crescimento 
do Produto Interno Bruto, o PIB. A cidade tem 
o 3º melhor IDH (Índice de Desenvolvimento 
Humano) do Estado, o 5º do país, e é a pri-
meira no ranking de saneamento das cidades 
brasileiras. 


