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Política
A coluna Fato ou 
Fake traz o que rolou nos
bastidores em Mauá

Conheça o diretor
Fernando Meirelles
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Entretenimento
Grupo Capa traz magia do
Circo Teatro ao palco 

Mãe de Mauá que narra 
jogos para lho deciente
visual leva prêmio da Fifa
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A NOTÍCIA QUE VOCÊ PRECISA

FIFA Fan Award

BRK Ambiental abre
estação para promover 
a inclusão social
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HIDRATAÇÃO

R$ 75,00 

ESCOVA

PÉ E MÃO

PERNA
DEPILAÇÃO

AXILA OU BUÇO

R$ 55,00 

VIRILHA

RECONSTRUÇÃO 
JOICO

COLORAÇÃO

R$ 195,00 
CORTE

ESFOLIAÇÃO
DECORAÇÃO

PÉ E MÃO

R$ 48,00 

ESCOVA

CORTE

R$ 50,00 

SOBRANCELHA
COM HENNA

R$ 30,00 

RECONSTRUÇÃO 
JOICO

ESCOVA

R$ 105,00 

+

AGENDE SEU HORÁRIO

ACIAM
Quem comprar em Mauá concorrerá a carro, televisor, ipad e bicicleta

Pg.03

lança Mega Natal de Prêmios
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Compre em Mauá e concorra a muitos Prêmios
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*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



 Fernando Ferreira Meirelles 
(São Paulo, 9 de novembro de 
1955) é um cineasta, ativista, 
produtor e roteirista brasileiro. 
 Meirelles cursou a Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo 
durante a década de 1980. 
Diferente dos colegas de classe, 
em seu trabalho de conclusão 
do curso, Meirelles apresentou 
um lme. Em conjunto de 
quatro amigos: Paulo Morelli, 
Marcelo Machado, Dário Vizeu 
e Beto Salatini, Meirelles 
fundou uma produtora cinema-
tográca intitulada "Olhar 
Eletrônico". A produtora inde-
pendente levou ao ar programas 

 Seu lme de maior sucesso é 
Cidade de Deus, lançado em 
2002 pela Lumière no Brasil. 
Por seu trabalho neste lme, 
acabou sendo nomeado ao 
Oscar de melhor diretor. Em 
2015, tornou-se supervisor 
artístico da Globo Filmes, 
atuando e supervisionando 
séries e telelmes produzidas 

de televisão sobre atualidades 
em 1982, além da série infantil 
Rá-Tim-Bum, com centenas de 
episódios. Daí nasceu a produ-
tora 02, que nos anos 2000 
revolucionou o cinema nacional 
e garantiu a Meirelles a entrada 
para o hall de cineastas famo-
sos.

 Meirelles foi nomeado ao 
Globo de Ouro de melhor diretor 
em 2005 por O Jardineiro Fiel, 
que ganhou o Oscar de melhor 
atriz coadjuvante pela atuação 
de Rachel Weisz. Ele também 
dirigiu a adaptação do romance 
de José Saramago, Ensaio sobre 
a Cegueira, lançado em 2008, e 
o lme 360 de 2011, além de 
encabeçar a equipe artística que 
produz iu  a  Cer imônia  de 
Abertura das Olimpíadas de 
2016.

para co-produção e exibição pela 
Rede Globo, em substituição ao 
diretor e ator Daniel Filho, que 
deixou a emissora.

Mauá se mobilizou no último 
sábado (21/09) para realizar 
um mutirão em celebração 
do Dia Mundial da Limpeza. 
Na data, a Secretaria de 
Verde e Meio Ambiente 
reuniu um voluntariado de 
servidores, cooperados da 
Coopercata e alunos da 
Escola Estadual João Paulo 
para percorrer a cidade e 
captar materiais recicláveis e 
não recicláveis. O evento 
contou ainda com o auxílio 
da UFABC e da ONG Sea 
Sheperd. A concentração foi 
f e i t a  na  Praça  22  de 
Novembro e percor reu 
diversos locais do centro 
para a captação de materiais 
recicláveis e não recicláve-
i s .  Os  c oope r ado s  da 
Cooperativa de Catadores de 
Papel, Papelão e Material 
Reciclável de Mauá zeram 
a triagem do material.

Falta de água na cidade de Mauá, 
principalmente em bairros mais 
altos, já virou rotina. Aqui onde 
moro durante o dia não tem água 
e à noite, quando chega, é muito 
fraca a pressão e demora para 
subir nas caixas. Meus vizinhos e 
amigos que moram em outros 
bairros também reclamam do 
mesmo problema. Sei que a 
cidade cresceu muito nos últimos 
tempos e pode ser que as 
estruturas não acompanharam o 
crescimento da população. Será 
que o poder público pode fazer 
algo por nós? Não temos mais 
onde reclamar.

Jorge Luiz da Silva Lemos 
Jd. Itapark - Mauá | Por email

Nasci em São Bernardo do 
Campo, amo minha cidade e 
acompanhei de perto todas as 
suas transformações. A crise do 
desemprego tem atingido todos, e 
aqui não é diferente. Mas, tenho 
observado um empenho do 
Governador e do nosso Prefeito 
Orlando Morando para manter, 
trazer de volta e até aumentar as 
vagas de emprego nas montadoras 
de nossa cidade. Sei que não é 
uma tarefa fácil, mas estão se 
esforçando e espero realmente que 
tenha um efeito positivo, o que 
ajudará não só São Bernardo, mas 
o Grande ABC e nosso Estado.

José Carlos
Baeta Neves – SBC
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Mauá promove 
Dia Mundial da 
Limpeza

Falta de água

Mais empregos em SBC

As matérias assinadas publicadas nessa edição, são de responsabilidade de seus autores e não 
representam necessariamente a opinião deste jornal. É publicado e distribuído gratuitamente 
em diversos pontos comerciais e públicos de Mauá, Santo André e São Bernardo do Campo.

Uma publicação de: Editora Nossa Cidade Comunicação. 

Jornalista: Paula Cabrera   

Telefone: (11) 9.4029-4056
imprensa.jornalnossacidade@gmail.com

Para sugerir pauta envie seu email

Tiragem: 30.000 EXEMPLARES

jornalnossacidadeagora@gmail.com

Diretor é referência para o Brasil e premiado em diversos festivais em todo o mundo.| Divulgação  

MOBILIZAÇÃO

CIRCULAÇÃO AUDITADA

CONTEÚDO | INFORMAÇÃO | CREDIBILIDADE 
ANUNCIE 

LIGUE AGORA - (11)9.4029-4056
email | jornalnossacidadeagora@gmail.com

Quer falar com 
NOSSA CIDADE ?

 Em sua primeira participação na 
Assembleia da ONU (Organização 
das Nações Unidas), o presidente 
Jair Bolsonaro (PSL) dividiu opi-
niões. Seu discurso enérgico, direto, 
foi bastante agressivo. Em quase 32 
minutos, o ex-capitão da reserva dei-
xou claro sua insatisfação com a 
maneira como países como França e 
Alemanha "ameaçam a soberania 
nacional" ao criticar as políticas 
ambientais de seu governo.  "Quero 
rearmar minha posição de que qual-
quer iniciativa de ajuda ou apoio à 
preservação da Floresta Amazônica, 
ou de outros biomas, deve ser trata-
da em pleno respeito à soberania bra-
sileira", armou ele ao citar que 
Alemanha e França tem mais de 
50% de seu território voltado para 

agricultura, enquanto o Brasil teria 
apenas 8%. "Nossa Amazônia é 
maior que toda a Europa Ocidental e 
permanece praticamente intocada. 
Prova de que somos um dos países 
que mais protegem o meio ambiente. 
É uma falácia dizer que a Amazônia é 
patrimônio da humanidade e um 
equívoco, como atestam os cientis-
tas, armar que a nossa oresta é o 
pulmão do mundo. Valendo-se des-
sas falácias, um ou outro país, em 
vez de ajudar, embarcou nas menti-
ras da mídia e se portou de forma des-
respeitosa, com espírito colonialis-
ta", defendeu. 
 O tom ácido e direto, que criticou 
inclusive líderes indígenas respeita-
dos intercionalmente, também gerou 
mal estar em boa parte da comunida-
de, que chegou a convocar uma cole-
tiva de imprensa para rebater as falas 

do presidente e defender o cacique 
Raoni, que está cotado, inclusive, 
para concorrer ao Nobel da paz em 
2020 por sua defesa à oresta. "A 
visão de um líder indígena não repre-
senta a de todos os índios brasileiros. 
Muitas vezes alguns desses líderes, 
como o Cacique Raoni, são usados 
como peça de manobra por governos 
estrangeiros na sua guerra informaci-
onal para avançar seus interesses na 
Amazônia".
 Para boa parte da imprensa inter-
nacional e adversários políticos, o 
discurso pouco conciliatório queima 
pontes e inibe parcerias. Para a ban-
cada de Bolsonaro e seus eleitores, 
no entanto, o discurso foi visto como 
forte e corajoso. Com o discurso, o 
dólar chegou a subir a R$ 4,18, mas 
fechou o dia em R$ 4,17.

Presidente criticou França e Alemanha e reafirmou sua 
insatisfação com o questionamento de sua política ambiental 

Por Paula Cabrera
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Bolsonaro defende patriotismo
 em discurso na ONU 
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PAULA CABRERA

ACIAM (Associação 
Comercial e Industrial 
de Mauá) lançou a 
Campanha Show de 

Prêmios de Natal, que deverá 
premiar clientes dos comércios 
e prestadores de serviços da 
cidade com um Renault Kiwd, 
um televisor 50 polegadas, um 
tablet e uma bicicleta aro 20. 
Para participar da promoção 
basta comprar em estabeleci-
mentos participantes do con-
curso e preencher os cupons. O 
valor de compras varia de 
acordo com o estabelecimento, 
mas o sorteio acontece em 15 
de janeiro de 2020.

 O lançamento da campanha 
foi feito em um grande churras-
co que aconteceu no Industrial, 
na sexta-feira (14), com boa 
parte dos 500 associados da 
ACIAM. O presidente da entida-
de arma que o Show de 
Prêmios retorna neste ano com 
força total. “Estou muito feliz 
aqui nesta noite. Quando lan-
çamos a campanha, vejo tam-
bém os associados se confra-
ternizando em um clima dife-
rente do stress e da labuta do 
dia a dia", diz Walendy.

 Esse será o segundo ano da 
promoção. No sorteio de janei-
ro deste ano, um casal do Zaíra 
levou o carro para casa, depois 
de comprar óculos na ótica 
Sulamérica, no calçadão da 
cidade.  "Esta é a prova de que 
a campanha funciona mesmo. 
A cidade se mobiliza em torno 
desta realização”, disse Harry 
Walendy Filho, presidente da 
associação.

 Para Eduardo Zago, vice-

 Segundo Zago, comerciantes 
que não forem cadastrados na 
ACIAM também podem partici-
par do Show de Prêmios. "Colo-
camos preços por cupom de R$ 
2 reais. Assim, quem tiver um 
estabelecimento em Mauá e 
quer premiar seus clientes com 
cupons, pode ir à Aciam e com-
prar os cupons para distribuir 

presidente da associação e que 
deverá assumir a presidência 
em breve, a promoção represen-
ta a importância da união dos 
comerciantes na cidade. "Sem-
pre falo de uma fábula que diz 
que se juntarmos vários feixes 
de gravetos, eles não se que-
bram. Mas só um graveto, 
sozinho, quebra-se facilmente. 
O show vem coroar essa ideia. 
Juntos, podemos ir muito mais 
longe. Com a participação de 
todos os associados, os prêmios 
não pesam tanto para nin-
guém", diz ele.

em seu comércio. De acordo 
com o número comprado, ele 
recebe também uma urna, que 
ca no estabelecimento até o 
m da promoção", diz Zago.

 Com o sucesso da promoção 
no ano passado, a expectativa é 
a de que mais associados se 
inscrevam na promoção deste 

 Os cupons deverão ser entre-
gues em estabelecimentos de 
comércio como lojas de rua, 
supermercados e também 
prestadores de serviços, como 
cabeleireiros, clínicas de estéti-
ca. "O valor gasto para ganhar 
os cupons varia de acordo com 
o local, porque temos diferentes 
variedades de estabelecimentos 
na cidade. Gastar R$ 100 reais 
no supermercado é diferente de 
gastar R$ 100 em um comércio 
de doces e festas, por exemplo. 
Cada local deverá escolher a 
maneira como denirá a entrega 
dos cupons", arma Zago.  

Clientes de estabelecimentos da cidade poderão concorrer a um Renault Kwid, 
um televisor, um tablet e uma bicicleta nas compras feitas na cidade

#MatériaCapa

A

ano.“O comerciante de rua e 
prestador de serviços precisava 
de uma mobilização deste tipo 
para premiar seus clientes e 
incrementar as vendas no clima 
natalino. A ACIAM provê essa 
parte e temos sentido um 
aumento gradativo no interesse 
e participação dos nossos asso-
ciados”, diz Harry. 
 A expectativa da ACIAM é que 
neste ano as vendas de Natal 
tenham um aumento de 30% 
em relação ao mesmo período 
do ano passado, com uma 
oferta de 30% mais vagas tem-
porárias de trabalho. "Vai ser um 
Natal de presentes, não de 
lembrancinhas", conclui Zago. 
Para participar basta adquirir 
um dos kits. Mais informações, 
ent re  em contato com o 
Departamento Comercial da 
ACIAM pelo telefone 4309-
0400 ou 94450-1287 falar 
com Paula Marquezone.

             lança campanha  
Show de Prêmios de Natal

de 26/Setembro a 10/Outubro de 2019#jornalQuinzenal

ACIAM

Harry Walendy lança ocialmente a Campanha Show de Prêmios de Natal | Foto: Divulgação





Baixe gratuitamente o
APP da ARSEP no seu celular.

NOVO APLICATIVO DA ARSEP

Baixe Agora

 Nickollas é apaixonado 
pelo Palmeiras e sempre fez 
questão de acompanhar o 
time do coração do estádio, 
mas os fones de ouvidos não 
conseguiam conectar o jovem 
ao que acontecia no campo. 
"Percebia que ele não conse-
guia entender o que estava 
acontecendo e se conectar 
com o momento, por isso 
decidi eu mesma narrar o 
jogo em seu ouvido", explica 
ela.Com a repercussão da 
reportagem, Nickollas se 
aproximou do elenco do time, 
conheceu Filipão, técnico do 
Palmeiras na época, e todo o 
elenco. O jovem chegou a 
ganhar uma homenagem 
neste ano, no aniversário de 
105 anos do clube.

 A mauaense Silvia Prin 
Grecco emocionou o mundo 
nesta semana ao levar para 
casa o prêmio Fifa Fan, entre-
gue durante a cerimônia dos 
melhores do ano Fifa, que 
aconteceu na última segunda 
(23/09), em Milão, na Itália. 
A emocionante história de 
Silvia e seu lho Nickollas 
ganhou fama nacional há 
exatamente um ano, quando 
o jornalista Marco Aurélio 
Souza percebeu que Silvia 
narrava todo o jogo do 
Palmeiras para o lho, que é 
deciente visual. "Ele nos viu 
com os olhos, mas nos enxer-
gou com o coração", disse 
Silvia durante um emociona-
do discurso na entrega do 
prêmio.

5 MAUÁ 

Casos de Política

#Fato FakeOu

É verdade que a Sessão 
da Câmara de Mauá 
precisou ser cancelada 
nessa semana. A já 
tradicional plenária de 
terça precisou ser 
remarcada porque um 
caminhão derrubou um 
poste de energia em 
frente à Câmara 
Municipal de Mauá. O 
acidente provocou ainda 
muita confusão e trânsito 
na avenida João Ramalho 
durante boa parte do dia. 
O acidente deixou a Casa 
sem energia elétrica e os 
parlamentares preferiram 
reagendar a sessão para 
quarta-feira (25/9).

#Fa
to

Paula Cabrera

                      de Mauá leva 
prêmio de Melhores da Fifa
Silvia Prin Grecco emocionou o mundo ao narrar os jogos do Palmeiras para o lho deciente visual

 Durante o emocionante 
discurso desta semana, Silvia 
sub iu  ao  pa lco  com o 
Nickollas, e mais uma vez fez 
o que emocionou o mundo - 
narrou ao jovem o que via 
naquele momento. "Nickol-
las, aqui na frente estão mui-
tas pessoas, muitos jogado-
res, muitos ídolos, estamos 
aqui representando nosso 
time, Palmeiras, e todos os 
torcedores do Brasil e do 
mundo, todos aqueles que 
torcem pela pessoa com de-
ciência. O futebol pode trans-
formar a vida dessas pesso-
as," descreveu ela.
 Engajada, a também se-
cretária de Promoção Social 
de Mauá, aproveitou o mo-
mento para lembrar da luta 
diária de inclusão das pesso-

 Silvia fez questão de desta-
car também a linda história 
de Justo Sánchez, uruguaio 
fã do Cerro, mas que passou a 
acompanhar os jogos do rival 
Rampla Juniors em homena-
gem ao lho falecido. "Eu 
gostaria de compartilhar este 
prêmio com o senhor Justo 
Sánchez, que também tem 

a s  c o m  d e  c i ê n-
cia.  “Agradeço muito à Fifa 
por essa indicação e por hoje 
eu poder falar para o mundo 
do futebol que a pessoa com 
deciência existe, precisa ser 
amada, respeitada e incluída. 
Obrigado Deus por me permi-
tir ser ponte e hoje represen-
tar não só meu lho, mas 
todos no mundo que tem 
uma deciência e precisam 
de uma oportunidade", disse.

uma linda história de amor 
com o lho dele. Não é só 
futebol", disse Silvia.
 Silvia diz  que narra aos 
jogos com emoção de torce-
dora, com detalhes como se o 
uniforme é de manga longa, 
se o juiz está prejudicando o 
time e se os jogadores estão 
jogando bem. Nickollas, que 
hoje tem 12 anos, nasceu 
prematuro, de cinco meses e, 
por conta disso, teve proble-
mas na formação das córne-
as. Aos cinco anos, Silvia 
também descobriu que o 
jovem tinha um grau leve de 
autismo. "Percebi também 
que ele é outra criança quan-
do está na arquibancada, 
muito mais alegre, muito 
mais animado. Faço isso 
porque ele ama", conclui.

de 26/Setembro a 10/Outubro de 2019#jornalQuinzenal
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Pronto para morar

A partir de R$ 235.000,00

Av. Queirós Pedroso, 410 - Jd. Pedroso - Mauá/SP

Dentro do Posto Ipiranga
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      Jovem de Mauá        
ganha bolsa de Harvard

 Discreto, Filipe arma que as 
oportunidades são para todos e 
evita usar a jargão de super apli-
cado. "Consegui uma bolsa para 
pagar as inscrições e o curso. 
Tentei três vezes. Na primeira, 
não fui convocado. Na segunda, a 
bolsa não era viável. Eles não dão 
100% de bolsa, mas consegui um 
bom desconto e o apoio de profes-
sores para conseguir pagar o 
curso nessa terceira vez", diz ele. 

 Buscar alternativas e oportu-
nidades, acreditar que é possível. 
Esse é um dos conselhos que  o 
jovem Filipe Pacheco da Silva 
Avelino, 22 anos, morador de 
Mauá e bolsista integral do 5° 
semestre do curso de Medicina da 
Uninove, oferece quando questio-
nado sobre seu currículo acadê-
mico. 
 O jovem, lho de uma família 
simples do Zaíra, conseguiu 
agora uma bolsa para cursar 
Farmacologia por Harvard, conte-
údo que ele faz a distância, 
enquanto se dedica também as 
aulas de medicina na cidade.  

 O curso online custa 800 dola-

 Foram necessárias tam-
bém duas redações, em 
inglês, para receber a ter-
ceira sobre por quê  ser 
um bom indicado para 
a bolsa. Os professo-
res, que ajudaram a 
custear a inscrição, 
são só elogios ao 
estudante. Filipe 
é exemplo de dedi-
cação e coordena 
visitas dos alunos para 
outros campus da Universidade. 
"Acho importante dizer que há 
oportunidades para todos, que 
estar em Mauá não é impeditivo 
para aprimorar seu currículo e 
fazer bons cursos", conclui.

res e dura um semestre. Há 
fóruns de participação, atividade 
complexas e a necessidade de pro-
vas dissertativas em inglês, um 
grande desao quando se fala em 
nomes técnicos e componentes 
farmacológicos, mas que Filipe 
minimiza. "Já z outro curso na 
plataforma, destinado aos alunos 
de ensino médio. Harvard oferece 
uma gama muito diversicada de 
cursos. É preciso apenas interes-
se", diz. 

DESTAQUE DA CIDADE

Filipe Pacheco cursa medicina na Uninove e foi aceito 
em programa online da instituição americana

Por Paula Cabrera

de 26/Setembro a 10/Outubro de 2019#jornalQuinzenal
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Intervenções já começaram e devem beneciar moradores do Jordanópolis, 
Planalto e Cooperativa; investimentos somam R$ 54,5 milhões 

 Os recursos destinados 
ao recapeamento são 
provenientes do tesouro 
municipal e de emenda 
parlamentar encami-
nhada pelo deputado 
federal Eli Correa. "Va-
mos promover a renova-
ção asfáltica de 41 ruas 

ma Pró-Billings, que, 
quando concluído, irá 
reduzir em 700 m3 o 
volume de dejetos des-
pejados mensalmente 
na represa Billings, além 
de elevar o índice de tra-
tamento de esgoto da 
cidade dos atuais 27% 
para 60%. Ao todo, 250 
mil moradores de São 
Bernardo serão beneci-
ados pelo projeto, pre-
visto para ser concluído 
em 2021. O material 
coletado será levado 
pa ra  a  Es tação  de 
Tratamento do ABC, loca-
lizada na divisa entre 
S ã o  P a u l o  e  S ã o 
Caetano.

do Jordanópolis, por 
meio de um investimen-
to de R$ 6 milhões, e tra-
zer novamente para esta 
região ações de zelado-
ria, como poda de árvo-
res, troca de guias, nova 
sinalização, entre outras 
melhorias”, destacou 
Morando. 
 Participaram do anún-
cio e do lançamento das 
obras o governador em 
exercício, Rodrigo Garcia 
(DEM) e o presidente da 
S a b e s p ,  B e n e d i t o 
Braga, assim como a pri-
meira-dama e deputada 
estadual, Carla Morando 
(PSDB).  “Esse anúncio 
complementa uma inici-
ativa importante do pre-
feito Orlando Morando, 
voltada ao embeleza-
mento do bairro, por 
meio de uma série de 
melhorias”, enfatizou 
Rodrigo Garcia.

Orlando Morando vai recapear mais 
de 40 ruas em São Bernardo

Por Paula Cabrera

 O prefei to de São 
Bernardo do Campo, 
O r l a n d o  M o r a n d o 
(PSDB) anunciou no 
último sábado que deve-
rá recapear mais de 40 
r u a s  n o  b a i r r o  d e 
Jordonópolis. Além das 
melhorias asfálticas, as 
obras devem implemen-
tar o coletor-tronco na 
bacia do Ribeirão dos 
Couros (CT Couros).
 O investimento total 
em obras será de R$ 
54,5 milhões. As inter-
venções já começaram e 
devem beneciar mora-
dores do Jordanópolis, 
Planalto, Cooperativa, 
Parque dos Pássaros e 
outros bairros do entor-
no. Executada pe la 
C o m p a n h i a  d e 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sa-
besp), a instalação do 
CT Couros faz parte da 
terceira fase do progra-
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Morando ao lado do vice Governador Rodrigo Garcia e da Deputada Carla Morando dá o pontapé inicial às obras| Foto: Gabriel Inamine

54
milhões

de investimento

mais de 
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Estação de Tratamento de Esgoto recebe visitas da APAE e da APASMA em celebração do Setembro Verde

práticas irregulares que 
podem comprometer o 
funcionamento do sistema 
de esgotamento sanitário, 
como o lançamento de 
águas pluviais (chuva) na 
rede de esgoto. 

 Comprometida com a 
realização de iniciativas 
capazes de promover a 
inclusão social, neste mês, 
a BRK Ambiental lançou 
um novo recurso destinado 
aos usuários surdos em 
seu site: uma ferramenta 
de fácil acesso que faz a 
tradução dos textos e 
vídeos para a Língua 
Brasileira de Sinais (Li-

 Em campo, na planta de 
tratamento, os alunos 
conferiram as fases de 
tratamento preliminares, o 
funcionamento dos biorea-
tores, a separação das 
partes sólida e líquida e a 
qualidade nal do euente 
descartado após o trata-
mento no leito do rio 
Tamanduateí. Todas as 
etapas da ação foram 
acompanhadas por profes-
sores  e  membros da 
APASMA, além de intér-
pretes em libras para que 
os  a lunos  pudessem 
entender cada processo e 
realizar perguntas aos 
prossionais da BRK 
Ambiental por meio da 
linguagem de sinais. 

BRK Ambiental abre estação para 
promover a inclusão social
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 A BRK Ambiental abriu 
as portas da ETE - Estação 
de Tratamento de Esgoto 
para trabalhar a inclusão 
social. Neste mês, a esta-
ção recebeu visitas da 
APAE - Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
e da APASMA - Associação 
de Pais e Amigos dos 
Surdos de Mauá. As visitas 
aconteceram em homena-
gem ao Setembro Verde, 
mês que promove a inclu-
são da pessoa com de-
ciência e também do Dia 
do Surdo, comemorado 
nesta quinta-feira (26). A 
BRK tem entre seus valores 
o respeito às pessoas que 
devem ser tratadas de 
maneira igualitária. As 
visitas fazem parte do 
Programa Portas Abertas e 
tem como objetivo reforçar 
a missão da concessioná-
ria de levar inclusão social 
e disponibilizar as informa-
ções de maneira igualitária 
para todas as pessoas. 

 Além disso, os visitantes 
foram orientados sobre 

 As duas ações reuniram 
mais de 20 alunos por vez 
e apresentou o funciona-
mento da p lanta,  do 
S i s t e m a  P ú b l i c o  d e 
Esgotamento Sanitário e 
também esclareceu dúvi-
das com relação ao uso 
correto da rede de esgoto. 

Construtor,
aqui você tem:

Plataforma online
    Maior velocidade nas avaliações de crédito
       Eciência nas contratações
           Acompanhamento dos processos de seus 
           clientes em tempo real

Vem pra
Ágil!

99668.9768 4252.1012

Ágil
Soluções em
Documentação
Imobiliária 

Faça seu login: 

Seja um Parceiro!

Esqueceu a senha?

contato@agildocumentacao.com

Login

www.agildocumentacao.com.br
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bras). A interpretação 
automática do conteúdo é 
feita por um carismático 
personagem em 3D, o 
Hugo.  A fe r ramenta, 
chamada Hand Talk, 
realiza a tradução digital e 
automática para Libras e 
torna a comunicação da 
empresa mais acessível e 
de fácil compreensão. 
Para solicitar o auxílio do 
Hugo e visualizar os sinais 
em Libras no site, basta o 
usuário clicar em um 
botão azul no canto da 
página e selecionar o 
conteúdo que pretende 
obter a tradução.





Moacyr Franco
Neste show ele leva toda sua 
versatilidade para os fãs que o 
acompanham durante seus mais 
de 60 anos de carreira, em duas 
horas de apresentação, com 
ma is  de  20  canções  que 
embalaram e emocionam várias 
gerações. O cantor relembra 
histórias e lembranças de 
m o m e n t o s  i n e s q u e c í v e i s 
dividindo com experiência e 
sonhos, tornando o público seu 
principal cúmplice.

Informações:

Classicação: Livre
Local: 

Show: Moacyr Franco

Teatro Municipal de Mauá

06 de Outubro 
Domingo às 19h

- 11 2771-0016 

Serviço

- WhatsApp: 11 9.4591-1557

Rua Gabriel Marques, 353 - 
Centro - Mauá - SP

Companhia de Mauá é referência em repertório
e encanta com espetáculo para toda a família

 O Grupo CAPA, uma das 
mais importantes companhi-
as do Circo-Teatro no Brasil, 
propõe nesse projeto um 
espetáculo para reexão e 
discussão do circo-teatro e 
sua dramaturgia. A produção 
mais emblemática da com-
panhia foi “O céu uniu dois 
corações”, um dos símbolos 
do circo-teatro brasileiro, que 

 O Grupo CAPA vem ao 
palco para apresentar AMOR 
E COMÉDIA, sob a direção 
do ator e diretor Paulo 
Cardoso, que traz mais um 
grande espetáculo do reper-
tório do Circo-Teatro brasilei-
ro. A peça conta a história 
de um grupo de artistas do 
circo-teatro que tenta a todo 
custo ensaiar na casa do 
diretor. A prática seria rotine-
ira se não fossem as atrapa-
lhadas causadas pelos 
empregados da casa (Bebê e 
Terezinha), que tornam o 
ensaio uma grande confu-
são. Uma comédia circense 
para toda família.

Grupo Capa traz magia do 
Circo Teatro ao palco

 O Grupo tem viajado por 
inúmeras Cidades do Estado 
de São Paulo deixando sua 
marca registrada no imagi-
nário do público que o assis-
te. Os atores trabalham a m 
de construir a fantasia tea-
tral, e encher os olhos dos 
seus espectadores com 
belíssimos cenários, com 
excelentes gurinos e um 
jogo de iluminação capaz de 
encantar e transportar o 
espectador para um outro 
tempo e espaço. O Elenco é 
formado por: Alexandre 
Almeida (Palhaço Bebê), 
Paulo Cardoso (Gaspar, dono 
do Circo e Diretor da peça), 
Ton inho  Je s s i l  (Poe t a 
Carlos), Audrei Marsan (Te-
rezinha), Sandra Cardoso 
(Laura) e Vivian Fiorio.

representou para estes artis-
tas a concretização de um 
sonho, aquele que todo artis-
ta busca no decorrer de sua 
carreira, o do aprimoramento 
técnico que faz de uma cria-
ção uma obra de arte.  
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ro, que representou para estes artistas a concretiza-
ção de um sonho, aquele que todo artista busca no 
decorrer de sua carreira, o do aprimoramento técni-
co que faz de uma criação uma obra de arte.  O 

FICHA TÉCNICA 
Texto, Direção, Concepção: Paulo Cardoso | Assistente de 
Direção: David Cardoso | Recomendação de Idade: 10 anos 
Duração: 1h05 Gênero: Comédia do repertório do circo-teatro 
Fotograa: Marisa Rodrigues Iluminação: David Cardoso 
Figurinos: Sandra Cardoso Cenograa e Adereços: Paulo 
Cardoso e David Cardoso Op. Som e Luz: David Cardoso 
Maquiagem: Michele Cardoso Sonoplastia e Música Original: 
O Grupo Produção E Assessoria de Imprensa: Paulo Cardoso 
Projeto Pesquisa e Realização: Grupo CAPA/Cia FOCO

Por: Lili Percinoto lilipercinoto@gmail.com

Olá, meu nome é Lili Percinoto. Trabalho com esoterismo há mais de 10 anos. Minha especialização  Tarot, Baralho Cigano, Reike e benzimentos. Ministro cursos de é
Tarot, magia e poções, aulas presenciais e online. Fundadora do projeto Cartomante de Sara e Co-organizadora do Dia Mundial do Dragão, edição São Paulo. 
Apresentadora do programa "Quinta Essência", na Web Rádio Mkk às quintas-feiras.

Ariano - é importante ser exível para 
entender o momento familiar em relação às 

suas próprias necessidades. Você está  num m de ciclo, o que 
o leva a tomar algumas decisões importantes para organizar a 
vida familiar. Procure tirar alguns minutos para meditar; 
momento ideal para ler aquele livro que anda deixando para 
depois. Dica de leitura: Guerra e paz — Liev Tolstói.

O convívio com parentes, familiares e amigos mais 
próximos exerce em você mudanças Taurino. Você 
estará em um momento de grandes mudanças e 

amadurecimento, podendo ser forçado a tomar decisões que priorizem as 
suas necessidades. Busque encontrar o equilíbrio; sinceridade e cautela nas 
palavras - nem todo mundo está preparado para ouvir a verdade nua e crua. 
Momento ideal para pequenas reuniões de amigos em casa. Dica de leitura: 
A festa da insignicância — Milan Kundera.

Geminiano - anda muito relapso com suas 
organizações nanceiras! Busque se organizar 
mais para não ter problemas com reservas no 

futuro que serão exigidas. Você está sendo levado a reetir sobre 
investimentos. O céu lhe dá a possibilidade de estruturar os sonhos e as 
metas que envolvem o imóvel ou a família, mas é preciso estar 
organizado. Momento ideal para arrumação do seu cantinho de 
trabalho. Dica de leitura: Dois irmãos — Milton Hatoum.

Canceriano - o céu vem lhe dando avisos para que 
tenha uma postura diferente com as pessoas que 
entram na sua vida. Busque conversas mais 

maduras e evite reclamar de pequenas coisas. A família passará por um 
novo ciclo, o que acabará mexendo muito com você. Busque avaliar o que 
está em suas mãos e entenda como dar direção aos acontecimentos e aos 
sentimentos envolvidos. Momento ideal para planejar cursos relacionados 
com idiomas ou comunicação fora da cidade/país. Dica de leitura: O sol é 
para todos — Harper Lee. 

Leonino - é muito importante ter o emocional 
equilibrado para os diferentes desaos que o 
mês de outubro te reserva. Mudanças 

relacionadas a ganhos nanceiros e com eles grandes responsabilida-
des.  Avalie os seus medos e busque tomar decisões com mais cautela 
no campo material. Não deixe que o medo seja um fator "bloqueante" da 
sua criatividade! Mantenha o foco e não tenha medo de inovar ou se 
arriscar. Momento ideal para praticar um novo esporte. Dica de leitura: 
Garota exemplar — Gillian Flynn. 

Virginiano - outubro será um mês de grande 
colheita e grandes desaos envolvendo 
liderança, porém cuidado com os exageros e 

o excesso de conança. Apesar da recompensa, você pode ter 
problemas judiciais e nanceiros. Momento ideal para cuidar da 
saúde e fazer pequenas viagens. Dica de leitura: O processo — 
Franz Kafka.

Libriano - ter que decidir é sempre uma 
posição difícil, porém nossas escolhas  
resultam em grandes  amadurecimentos e 

é imprescindível para assumir as responsabilidades prossionais, ou 
para concretizar metas futuras. Mantenha-se focado no objetivo. Não 
pule etapas! Você recebe a ajuda necessária para executar as suas 
tarefas. Momento ideal para fazer seu balanço nanceiro para o 
próximo ano. Dica de leitura: Assassinato no Expresso Oriente — 
Agatha Christie.

Escorpiano - o ano de Marte te favoreceu 
a fazer novas escolhas e seguir em 
frente; outubro só reforça essas 

constantes mudanças. Parabéns! Continue em frente. Logo 
conseguirá ver os resultados de todo o planejamento desse ano. 
Momento ideal para rever seu planejamento. Fique atento! O céu 
aponta novo romance no ar. Dica de leitura: O caderno rosa de Lori 
Lamby — Hilda Hilst.  

Sagitariano - ser exigente é muito bom 
e mantém a excelência, mas não atra-
se seus compromissos pessoais - 

muita gente conta com você. Dê a satisfação esperada e não 
descuide do seu lado nanceiro! Isso pode tumultuar sua vida 
até nal do mês. Mantenha-se focado. Momento ideal para 
jogar fora caixas e papéis acumulados. Dica de leitura: As 
crônicas de Nárnia — Clive Staples Lewis.

Não seja tão extremista Capricorniano nos 
"corre-corres" diários, e em seus relacio-
namentos, tanto afetivos como comercia-

is. Dê a você um novo olhar sobre as suas necessidades e as 
necessidades do outro. Momento de amadurecimento emocio-
nal para que possa tomar novas decisões; busque pequenas 
caminhadas ao ar livre para meditar. Dica de leitura: O som e a 
fúria — William Faulkner.

Como todo bom Aquariano, inovar é o 
segundo nome do seu signo. Você será 
levado a tomar decisões importantes na 

carreira e na sua rotina. Observe o cenário ao seu redor e veja 
as possíveis mudanças e as decisões. Momento ideal para 
planejar um intercambio, estudar um novo idioma ou mudar de 
casa. Dica de leitura: 1984 — George Orwell.

Pisciano - não é errado car bravo quando 
alguém tenta apagar seu brilho. Só é 
necessário lembrar que, como o sol, você 

também tem luz própria. Procure não se envolver com fofocas e 
nem desperdiçar seu valioso tempo e energia com pessoas que só 
reclamam. Momento ideal para curtir sua família. Fique atento! 
Novidades positivas nos negócios; parceiros novos aparecerão. 
Dica de leitura: Madame Bovary — Gustave Flaubert.

Duração: 65 min.
Recomendação Etária: 10 anos

PROGRAMAÇÃO, DIAS E HORÁRIOS: 
OUTUBRO/ 2019

Dia 15/10, terça-feira, às 11h00 - 
Apresentação para o público em geral - 
Chegada do elenco às 9h30.
Dia 15/10, terça-feira, às 15h, 
Apresentações para o público em geral.

Serviço: 

Mais informações: 11 95470-5280 
ou pelo e-mail grupocapa@hotmail.com - com 
Paulo Cardoso

Dia 01/10, terça-feira, das 14h às 
16h45 (Elenco) - Workshop para alunos 
da comunidade e alunos do Curso de 
Teatro das Ocinas Culturais da E. M. 
Cora Coralina.
Dia 01/10, às 19h - Apresentações 
para o público em geral.

Ingressos: Deve ser retirados com uma 
hora de antecedência no Teatro da E. M. 
Cora Coralina que ca na Rua - Jd. 
Paulista - Mauá

Dias: 24 de Setembro, 01 e 15 de 
Outubro de 2019 (Terça-feira), às 15h e 
19h.

Dia 01/10, terça-feira, às 10h50 - 
Apresentação para os alunos da Escola 
Cora Coralina 6º e 7º ano - Chegada do 
elenco às 8h30. Rua Laércio Carluci, S/N 
- Jd. Paulista – Mauá

Espetáculo: AMOR E COMÉDIA 
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Neycar comemora 
conquista de novas
viaturas para a 
Guarda Municipal

 O vereador e presi-
d en t e  d a  Câma r a 
Vanderley Cavalcante 
da Silva, o Ney Car 
(SD) comemorou a 
aquisição de novos 
carros para a frota de 
segurança para Mauá. 
Os três novos veículos, 
de modelo Renault 
Duster, foram concedi-
dos por meio de um 
T C U  ( T e r m o  d e 
C o m p e n s a ç ã o 
Urbanística) e foram 
doados à municipalida-
de pelo Mauá Plaza 
Shopping por conta da 
expansão do centro 
comercial. As novas 
viaturas carão com a 
GCM (Guarda Civil 
Municipal) e ajudarão 
nas rondas escolares, 
rondas do programa 
P o n t o  S e g u r o  e 
Patrulha Maria da 
Penha. A chegada dos 
veículos foi comemora-
da pelo parlamentar, 
que  a rma  que  a 
Segurança Pública é 
uma das principais 
bandeiras defendidas 
por ele como vereador. 

 O Termo que permitiu 
a compra das viaturas é 
uma lei municipal, 
aprovada pelos verea-
dores da cidade, que 
prevê que empresas 
e n t r e g u e m ,  c o m o 
contrapartida as obras 
realizadas uma com-
pensação. Além das 
viaturas, o Mauá Plaza 
passará a ser responsá-
vel pela manutenção da 
Praça Pastor Justino 
Filho, na Vila Magini. 
"Como vereador é meu 
papel scalizar para que 
mais compensações 
c o m o  e s s a  s e j a m 
efetivamente entregues 
para atender nossa 
cidade", arma Neycar.

 Por isso, sabemos que 
essas novas viaturas, 
que vêm dessa parceria, 
são fundamentais para 
garantir mais segurança 
para nossa população", 
diz ele.

"Sabemos que Mauá 
atravessa um momento 
muito delicado, econo-
micamente, e de muita 
insegurança jurídica. 

GCM da cidade ganhou três novos veículos em 
contrapartida de obras do Mauá Plaza Shopping 

Concurso da Câmara 
de Mauá acontece
em 15 de dezembro

A Câmara Municipal de 
Mauá SP divulgou a 
nova data para a 
realização do Concurso 
Público para preencher 
46 vagas. A prova 
acontecerá no dia 15 de 
dezembro deverá ser 
divulgada na imprensa 
ocial, sites da Vunesp 
(responsável pela prova) 
e enviada por SMS aos 
inscritos. O edital foi 
aberto em maio e prevê 
vagas de auxiliar de 
jardinagem, assistente 
de comissões, 
motorista, ocial 
legislativo, contador, 
procurador, entre outras. 
O vencimento básico 
dos cargos varia entre 
R$ 2.016,43 a R$ 
7.575,93. A prova iria 
acontecer no dia 15 de 
setembro, mas uma 
equipe da Vunesp teve 
problemas a caminho 
da aplicação da prova.

Por Paula Cabrera__________________________
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Foto: Divulgação
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 Não é de hoje que a 
Reforma Trabalhista vem des-
pertando dúvidas, principal-
mente na classe trabalhado-
ra brasileira, que viu muitos 
de seus direitos serem altera-
dos. Muitas dessas mudan-
ças já estão claras para a mai-
oria da população, mas algu-
mas peculiaridades ainda 
pairam no ar. Sobre tais mu-
danças é que vamos desmis-
ticar no presente artigo.
 A lei 13.467/17 - conheci-
da como Reforma Trabalhista 
-  modicou mais de 200 
dispositivos da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) e 
traz algumas novidades, den-
tre elas duas novas modali-
dades de contratação: traba-
lho intermitente (por jornada 
ou hora de serviço) e o tele-
trabalho, popularmente co-
nhecido como home ofce.

 Primeiramente no que tan-
ge ao trabalho intermitente, 
que é destinado ao trabalha-
dor que alterna períodos de 
inatividade e atividade, ou 
seja, trata-se do Contrato de 
Trabalho onde ocorre a  pres-
tação de serviços, com alter-
nância de períodos de pres-
tação de serviços e de inativi-
dade, determinados em ho-
ras, dias ou meses, indepen-
dentemente do tipo de ativi-
dade do empregado e do em-
pregador.
 Nessa modalidade o em-
pregado terá o prazo de um 
dia útil para responder ao 
chamado de seu empregador 
para realizar o trabalho de-
terminado, sendo que o pe-
ríodo de inatividade não se 
considera como tempo de 
serviço à disposição do em-
pregador. 
 A contribuição previdenciá-
ria e o FGTS deverão ser reco-

lhidas pelo empregador men-
salmente e as partes (empre-
gador e empregado) podem 
convencionar o local da pres-
tação de serviços, os turnos 
em que ela se dará, as for-
mas e instrumentos de con-
vocação, além do formato de 
reparação recíproca na hipó-
tese de cancelamento de ser-
viços previamente agenda-
dos.
 O teletrabalho, por sua vez, 
segundo a Organização 
Internacional do Trabalho 
(OIT), é "a forma de trabalho 
realizada em lugar distante 
do escritório e/ou centro de 
produção, que permita a se-
paração física e que implique 
o uso de uma nova tecnolo-
gia facilitadora da comunica-
ção”.
 Esse trabalhador não tem 
di re i to  à Horas Ext ras 
Noturnas, aos intervalos in-
trajornadas ou interjornadas, 

CONTRATOS DE TRABALHO INTERMITENTE E 
TELETRABALHO - O QUE SIGNIFICAM?

Dra. MAIRIM
ANDRESSA B C DA SILVA

Advogada - OAB/SP 408.709 
Formada pela Universidade Nove de Julho
Presidente da Comissão de Direitos do 

Consumidor OAB/SP Subseção Ribeirão Pires. 

Email.: m.andressa91@hotmail.com 
 

ESCLARECIMENTOS E DÚVIDAS DO LEITOR

FIQUE SABENDO

sabendo!
FIQUE 

 O art. 75-C da CLT ainda 
prevê a possibilidade de alte-
ração do regime de trabalho 
presencial para o de teletra-
balho, desde que haja a acei-
tação do empregado, que 
terá o prazo de 15 dias para 
adaptar-se ao novo regime.

mesmo que sejam monitora-
dos, controlados, scaliza-
dos e trabalhem em jornadas 
extenuantes.

 De fato, muitas são as mu-
danças, não apenas na esfe-
ra trabalhista, mas em mui-
tas outras como estamos des-
tacando quinzenalmente. E 
você? Está preparado para 
essa nova dinâmica nas rela-
ções de produção e trabalho? 
Fique atento às novas edi-
ções para maiores esclareci-
mento.

iqueKitJáParcele em até 12x com a taxa mais baixa 
do mercado sem qualquer complicação

Parcele água, luz, 
impostos, telefone, 
IPVA, multas,
contas em geral 

  NOVAS UNIDADES

PARCELE BOLETOS EM ATÉ 12X
KIT NA HORA

Fique kit já
sem burocracia!

Leonardo Alves defende parcerias com 
empresas para combater trabalho infantil
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 O Brasil tem hoje 2,6 milhões 
de crianças entre 5 e 17 anos em 
situação de trabalho infantil 
irregular. A maioria delas está na 
região Nordeste e Sudeste. Para 
Leonardo  A lves ,  t raba lhar 
diariamente para combater essa 
realidade em Mauá é dever, não só 
do Conselho Tutelar, mas da 
sociedade civil em geral. "Se 
dedicar ao trabalho tão cedo 
acaba causando uma série de 
problemas para a criança, em 
especial defasagem de aprendiza-
do, que pode causar o abandono 
da escola. As questões de saúde, 
como acidentes e exposição a 
produtos tóxicos também são um 
grande problema", diz o conselhei-
ro e presidente do Conselho 
Tutelar 2. 
 Está ainda na lista de diculda-
des relacionadas ao trabalho 
infantil abalos psicológicos e 
sociais, que podem comprometer 
o desenvolvimento da criança. 

 Com maior oferta de parcerias 
e opções de contratação de 
aprendizes, Leonardo diz que o 
trabalho poderia ser muito mais 
efetivo. "É necessário mais do que 
apenas apagar incêndios e 
scalizar pontos de trabalho 
irregular. É necessário investir 
nessa prevenção, no fortalecimen-
to de políticas públicas que atuam 
para manter direitos das crian-
ças", diz. 

Para combater essa realidade, 
Leonardo defende o aumento de 
oferta de parcerias entre entida-
des, poder público e empresas 
para a contratação de aprendizes. 
"Neste caso,  é  obr igatór io 
apresentar frequência escolar, 
matrícula em cursos prossionali-
zantes e proteção social e 
trabalhista", arma ele.

 Leonardo defende a inda 
escolas de período integral, com  
opções de cultura e lazer, além de 
maior participação dos pais na 
vida escolar dos alunos.

Da Redação

Conselheiro Tutelar diz que projetos que apoiam contratação 
de aprendizes ajudam a manter alunos na escola

Contador, professor universitário, Consultor de empresas, sócio da empresa Dias & Santos Contabilidade 
Ltda., mestre em Ciências Ambientais pela Universidade Brasil. Em Mauá é o representante Delegado do 
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo e autor do livro Contabilidade Não É Um Bicho-
de-sete-cabeças pela Editora Ciência Moderna.
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 O uso de processos autômatos 
como a robotização na contabilida-
de, não são novidades. As tarefas 
repetitivas do setor já são executa-
das por softwares capazes de 
manter os registros de todas as 
operações nanceiras da empresa 
sem a necessidade de interação 
humana. 
 Automaticamente e no tempo 
certo, os registros do setor nancei-
ro, setor scal e faturamento, do 
departamento de pessoal e controle 
patrimonial, como depreciação e 
estoques, migram para os livros 
contábeis para oferecer as condi-
ções necessárias de apuração dos 
demonstrativos contábeis. No 
entanto, estes processos necessi-

 Esta situação já poupou muito o 
tempo dos contadores, automatizan-
do os processos de integração das 
informações de vários departamen-
tos do negócio. Veja no quadro sobre 
o encerramento do exercício para 
apuração do Balanço Patrimonial, 
conforme a equipe contábil envolvi-
da, quanto estas rotinas foram 
melhoradas com execução em 
menor tempo possível com o uso da 
tecnolog ia e  ot imização dos 
processos.

tam da participação inicial dos 
prossionais para programar quais 
as tarefas rotineiras que o robô 
contábil irá fazer e em qual momento 
vai registrar a movimentação nos 
lançamentos contábeis. 

Uso da Inteligência Articial na ContabilidadeO
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Tempo aproximado para apuração do Balanço Patrimonial (mil lançamentos/mês):  

Nos anos 1980 (antes do computador)  Duas semanas  

Uso do Computador (sistema de lançamento manual)  25 minutos  

Computador (com sistemas integrados)  2 clicks (1 minuto)  

Computador (com Robotização)  1 click 
 

Aos prossionais da atualidade será 
necessário desenvolver novas 
habilidades em um mercado cada 
vez mais competitivo e dinâmico. 
Não basta conhecer a legislação, ter 
formação acadêmica e dominar o 
conhecimento técnico; na atualida-
de será necessário também, agregar 
valor aos serviços da contabilidade, 
conhecer o ramo de negócio da 
empresa, uti l izar ferramentas 
digitais que ofereçam melhor intera-
tividade com os gestores para 
decisões ecazes, participar do 
planejamento estratégico e deixar as 
antigas rotinas distantes das suas 
tarefas e do seu tempo, utilizado 
agora de forma mais eciente. O 
futuro é digital!

A realidade atual promete fazer 
mais, com o uso da Inteligência 
Articial – AI. Com o ambiente das 
empresas cada vez mais virtual, as 
informações são todas digitais, 
geradas em sistemas que se comuni-
cam e disponibilizam todos os seus 
dados em um software de gerencia-
mento. Estes sistemas interligados 
foram preparados não apenas para 
processar estas informações e gerar 
relatórios, mas também para intera-
gir com estas informações, concluir 
processos de apuração, gerar análi-
ses de riscos e resultados e executar 
tarefas que não estavam na sua 
programação inicial, mas que foram 
decididas em razão dos resultados 
obtidos nestas análises. Desta 
forma, a inferência dos sistemas no 
processo de tomada de decisão das 
empresas é cada vez maior.



Contamos com todos os tipos de veículos! 
Entre em contato: 45438377 / 45438378

ou via email para transportes@guiborlog.com.br

Faça a cotação dos fretes 
de sua empresa conosco


