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"JAIR GUSMAN PEDROSA" 
Nascido em 06/fevereiro/1925, natural de Muriaé, Minas Gerais, chegou em São Paulo, no 
bairro de Santo Amaro em 1952 indo morar na Av. João Dias (1952-1954) e no bairro de 
Cidade Dutra - Av. Jangadeiro (1954/2000), casou-se com Norma Garcia Pedrosa e teve 5 
filhos: Rosely, Arlete, Jair, Marcos e Marcelo. 
 
Trabalhou na E.R. Squibb & Sons do Brasil & Co. e Manufatura Nacional de Borracha, 
participando da fundação da Squibb Atlético Clube, trabalhou na Laborterápica Bristol e foi 
Presidente da Associação dos Funcionários da Empresa. 
 
Como jornalista escreveu no “A Tribuna" (o jornal mais antigo do Brasil) do jornalista Marcos 
Manzini até 1973 e do João Nogueira até 1980. Foi colaborador de diversos Jornais de bairro 
como a Gazeta de Santo Amaro, Socorro News, etc. 
 
Foi um dos articuladores e líderes da campanha pela emancipação do município de Santo 
Amaro (1985). Teve coluna de crônicas da história de Santo Amaro no “Jornal de Santo 
Amaro" nos anos de 1994 à 1995. 
 
 Participou ativamente da idealização de uma universidade na região de Santo Amaro, de onde 
originou-se a fundação da OSEC, hoje UNISA. 
 
Foi irmão da Santa Casa de Santo Amaro (1971-2000) e Assessor do Provedor e Secretário 
Executivo da mesa administrativa da Santa Casa de Santo Amaro. 
 
Foi um dos fundadores (anos 50) e presidente da SAI - Sociedade Amigos de 
Interlagos.(1988-1989). Nesta época lançou a campanha para construção da Ponte para ligar 
Pedreira ao Jardim IV Centenário. Durante os anos de 88 e 89 abriu a SAI para realização das 
plenárias populares sobre orçamento/prioridades da prefeitura às entidades da região da 
Capela do Socorro (AR-CS). 
 
Foi diretor da Associação dos amigos da Biblioteca Kennedy (1996 à 2000). 
 
Organizador de várias campanhas e torneios esportivos da região de Santo Amaro. Participou 
de diversas campanhas populares como por Rádios livres comunitárias para entidades do 
movimento popular; pela entrega dos Hospitais da Pedreira e Grajaú. 
 
Faleceu em 02/fevereiro/2000. 


