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Dispõe sobre outorga de Titulo de 
Cidadão Mogiano ao Senhor DORIVAL 

ANTONIO STUCHI CRUZ— GUARACY JR. 

e dá outras providências. 

Nascido na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, em 22 de 

maio de 1954, o senhor DORIVAL ANTONIO STUCHI CRUZ, mais conhecido como 

GUARACY JR. sempre teve a disciplina como fundamental para a formação de sua vida. 

Filho de Manoel Cruz Rodrigues Filho e de Dona Rosa Stuchi Rodrigues, foi criado 

em família simples, em que o pai exercia a profissão de encanador e a mãe era do lar, 

dividia a casa com quatro irmãs, Maria Aparecida, Dalva, Inês e Vanda Rosa. 

Estudou em escola pública e cursou a disciplina de Comércio Exterior na 

Faculdade Metodista de Ensino Superior. 

É formado, desde o ano de 1987, em Locução pelo Senac (com DRT) e, também 

é produtor rural, com cursos de Hidroponia e cultivo de cogumelos. 

Casado com Claudinéia Cristina Pereira Cruz é pai de quatro filhos, Tatiana 

Cristina, Rodrigo Santiago, e as gêmeas Claudia Maria e Silvia Regina. 

Admitido em março de 1968 como mensageiro aos 13 anos na Escola Técnica 

Industrial "Lauro Gomes" em São Bernardo do Campo onde, após três anos de empresa, 

foi promovido a auxiliar de desenhista, até janeiro de 1974. 
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Por seis meses trabalhou da Rede Bandeirantes de Televisão, com desenhista 

técnico até agosto de 1974. 

Em setembro de 1974 ingressou na extinta Varig, onde por 32 anos exerceu a 

carreira de Comissário de Bordo, onde se aposentou em 2006. A partir de 2007, como 

comerciante, trabalhou no ramo de roupa, confecção, estampas e bordados. 

Em maio de 2013, iniciou na Rede de Rádio Brasil Atual, que é uma emissora de 

rádio brasileira sediada em Mogi das Cruzes, operando nos 98,9 MHz em FM para 

ouvintes da Região Metropolitana de São Paulo, na função de radialista exercendo o 

cargo de locutor/apresentador, até os dias de hoje, do programa Brasil Viola Atual, no 

Ranchinho do Guaracy, com programação de música sertaneja raiz, que vai ao ar de 

segunda à sexta-feira das 5h30 às 7h00 da manhã, enaltecendo, preservando e 

valorizando a nossa cultura musical. 

O nome artístico "GUARACY JR" é em homenagem ao Cantor Guaracy, da dupla 

Guaracy & Guaraciaba, que foi a primeira pessoa a dar uma oportunidade para o 

homenageado falar ao microfone de uma emissora de rádio, na Rádio ABC, na cidade de 

Santo André, Estado de São Paulo. 

Segundo relatos do radialista e locutor Guaracy Jr, o gosto pelo estilo sertanejo 

sempre esteve presente em sua vida e marca seu trabalho desde quando produtor rural 

ao início de sua carreira no rádio, quando o artista circense Guaracy deu-lhe a primeira 

oportunidade de atuação - além do nome artístico, com que homenageia o mentor, que 

na época fazia dupla com a mulher, Guaraciaba. 

"Eu sempre digo que o homem com uma viola nunca estará sozinho na vida", 

afirmou o radialista e locutor em entrevista às apresentadoras Maria Amélia Rocha e 

Talita Galli, do programa Bom para Todos, da TVT. 
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Guaracy ir é reconhecido no meio cultural sertanejo por suas várias atividades e 

prêmios recebidos ao longo de sua vida, sendo imprescindível destacar: 

- Radialista (locutor) formado em curso técnico pelo Senac em 1987; 

- Narrador da Biografia do cantor Leonardo (Não Aprendi Dizer Adeus), pela Toca Livres; 

- Contador de "causos"; 

- Mantém um canal no YouTube com mais de 7980 inscritos e mais de 977.217 

visualizações; com lendas, biografias e assuntos culturais; 

- Agraciado com o prêmio APCA 2018 (Associação Paulista de Críticos de Arte), como, o 

melhor apresentador musical do rádio no Estado de São Paulo; 

- Agraciado com o prêmio Inezita Barroso em 2019, pela ALESP (Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo). 

Sobre o reconhecimento e os prêmios conquistados nosso homenageado diz que 

"são muito importantes porque é uma retribuição de algo que na realidade, de verdade, 

eu sempre fiz por prazer, tanto é que levanto às 3h00, todo dia, às 4h00 já estou na rádio 

para preparar o programa que irá ao ar às 5h30. 

Com seu programa de rádio, o programa Brasil Viola Atual, no Ranchinho do 

Guaracy, desenvolve vários trabalhos voltados para a prestação de serviços e utilidade 

pública, sempre elevando o nome do Município de Mogi das Cruzes em suas locuções 

diária. 

Participou do primeiro evento que celebrou a "Moda de Viola" em nossa cidade 

de Mogi das Cruzes no dia 17 de maio de 2019, no Largo São Benedito, destacando 

_ artistas locais e regionais e tanto ênfase na cultura sertaneja raiz de nosso País. 4 v
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Em seu programa de rádio divulga sempre as festas e celebrações do folclore da 

nossa cidade, como a Festa do Divino Espírito Santo, Festa de São Benedito, Festa da 

Nossa Senhora do Carmo, e outras atividades culturais e folclóricas que ocorrem em 

Mogi das Cruzes. 

Todo este universo dedicado à cultura sertaneja e a vida rural, com a socialização 

do ser humano faz com que o Sr. Dorival Antonio Stuchi Cruz - Guaracy ir seja uma gota 

de esperança na vida dos ouvintes e de cada funcionário que com ele trabalha, trazendo 

sempre o senso de paz para a construção de um mundo melhor. 

Um mogiano de coração, que se envolve com seu trabalho sem perder a 

simplicidade, a atenção e os momentos em família, e que merece, na aprovação deste 

trabalho, o reconhecimento da sociedade como um dos mais legítimos filhos de Mogi 

das Cruzes. 

Plenário Vereador Luiz Bera Ido de Miranda, 1 d ode 2022 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2 OP) /22 

Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Mogiano ao 
Senhor DORIVAL ANTONIO STUCHI CRUZ — GUARACY 
JR. e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES DECRETA: 

Art. 1° - Fica outorgado ao Senhor DORIVAL ANTONIO STUCHI CRUZ - GUARACY JR, o 

título de Cidadão Mogiano pelos relevantes serviços prestados ao Município de Mogi 

das Cruzes. 

Art. 2° - O título honorífico de que trata o artigo anterior, será entregue em Sessão 

Solene especialmente convocada pela Presidência do Legislativo Mogiano. 

Art. 30 - As despesas decorrentes com a execução deste Decreto Legislativo, correrão à 

conta das dotações próprias, consignadas no orçamento atribuído à Câmara Municipal. 

Art. 4° - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. 

Plenário Vereador Luiz Bera arço de 2022 
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