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MULHERES DE PEITO

Carla Morando traz 
carreta da mamograa
para Mauá
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AGENDE SEU HORÁRIO

Equipamento estará na 
cidade até 30 de novembro 
para atender quase 500 mulheres  
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Política
A coluna Fato ou 
Fake traz o que rolou nos
bastidores da Política

Conheça o arquiteto
Oscar Niemeyer

Pg.05

Entretenimento
Estância Alto da Serra
traz Henrique & Juliano e
George Henrique & Rodrigo 

A NOTÍCIA QUE VOCÊ PRECISA

30
Nov
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BRK entrega tratamento 
sanitário para mais de 
1.300 famílias 
Em tempo recorde e sem 
quebra-quebra, empresa 
conclui obra que benecia 
Jardim Pedroso e região.
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CrossFit Saúde Mauá ganha novo 
espaço a partir de janeiro

Um dos boxes mais disputados da cidade ganhará unidade para atender até 30 alunos por aula Pág. 03



 Oscar Ribeiro de Almeida 
Niemeyer Soares Filho (Rio de 
Janeiro, 15 de dezembro de 
1907 – Rio de Janeiro, 5 de 
dezembro de 2012) foi um ar-
quiteto brasileiro, considerado 
uma das guras-chave no de-
senvolvimento da arquitetura 
moderna. Niemeyer foi mais 
conhecido pelos projetos de 
edifícios cívicos para Brasília, 
uma cidade planejada que se 
tornou a capital do Brasil em 
1960, bem como por sua cola-
boração no grupo de arquitetos 
ind icados pe los  Estados-
membros da ONU que projeta-
ram a sede das Nações Unidas 
em Nova Iorque, nos Estados 
Unidos. Sua exploração das 

 Fez projetos famosos como o 
Ministério de Educação e Saúde, 
a t u a l  P a l á c i o  G u s t a v o 
Capanema, no Rio de Janeiro. O 
primeiro grande trabalho de 
a rqu i te tu ra  ind iv idua l  de 
Niemeyer foram os projetos de 
uma série de edif ícios na 
Pampulha, um subúrbio planeja-
do no norte de Belo Horizonte. 
Esteve entre os arquitetos convi-
dados no projeto da sede das 
Nações Unidas em Nova Iorque, 

possibilidades construtivas do 
concreto armado foi altamente 
inuente na época. Elogiado e 
criticado por ser um "escultor de 
monumentos", Niemeyer foi um 
grande artista e um dos maiores 
arquitetos de sua geração.  

 Em 1956, Niemeyer foi convi-
dado pelo novo presidente do 
Brasil, Juscelino Kubitschek, 
para projetar os prédios públicos 
da nova capital do Brasil, que 
seria construída no centro do 
país. Seus projetos para o 
Congresso Nacional do Brasil, o 
Palácio da Alvorada, o Palácio do 
Planalto, o Supremo Tribunal 
Federal e a Catedral de Brasília, 
todos concluídos anteriormente a 
1960, foram em grande parte de 
natureza experimental e foram 
ligados por elementos de design 
comuns. 

o que provocou convites para 
ensinar na Universidade Yale e na 
E s c o l a  d e  D e s i g n  d a 
Universidade Harvard.

As compras feitas entre 10 de no-
vembro de 2019 a 31 de janeiro de 
2020 vão render cupons. A cada 
R$ 200 em compras no shopping, 
o cliente terá direito a um cupom 
para concorrer ao sorteio do “Apê 
dos Sonhos”. É preciso apresentar 
as notas scais das compras no 
balcão de trocas, ao lado do resta-
urante Habib’s, preencher os da-
dos, depositar na urna e torcer. A 
grande novidade é que, pela prime-
ira vez, a promoção irá aceitar as 
notas scais de compras realizadas 
por pessoas físicas no Assaí 
Atacadista. “Existem presentes 
super especiais e que todo mundo 
recebe, mas que não podemos em-
brulhar, como é o caso de um gesto 
de carinho ou um momento especi-
al em família! Então, novamente, 
vamos surpreender o natal dos nos-
sos clientes com o sorteio desse 
presentão que não cabe em nenhu-
ma caixinha!”, comenta a gerente 
de marketing do Mauá Plaza, 
Ariane Oliveira. A expectativa é que 
as vendas aumentem 18,75% e o 
uxo de pessoas em 13,5% no 
período. Localizado em Mauá, o 
imóvel possui 52,86 m², dois quar-
tos, sendo um suíte, sacada, cozi-
nha, área de serviço, banheiro, sa-
la de jantar, sala de estar e uma 
vaga na garagem. Além disso, o 
grande sortudo ganhará um vale 
compras de R$ 5 mil para usufruir 
no departamento de cama, mesa e 
banho da loja Preçolândia do shop-
ping. O balcão de trocas funciona 
de segunda a sábado, das 10 às 22 
horas, e aos domingos e feriados 
das 14 às 20 horas. O sorteio será 
realizado no dia 7 de fevereiro, às 
19 horas, no empreendimento.

Como munícipe de Mauá, sofro 
constantemente com a falta de 
água e, embora reclamamos, não 
há resposta concreta sobre o 
problema. Agora, estão 
comentando na cidade que a 
SABESP irá retomar o 
fornecimento de água. Se for para 
melhorar, a população agradece, 
porque não é possível car vários 
dias sem água. A SABESP é uma 
grande empresa, e com certeza, 
irá melhorar a situação do 
fornecimento em Mauá. 

Maria do Carmo
Jd. Adelina - Mauá | Por email

O Novembro Azul é tão 
importante para os homens 
quanto o Outubro Rosa é para as 
mulheres. Infelizmente ainda 
temos em nosso país o 
preconceito quando se fala no 
exame. Os homens têm que se 
conscientizar da real necessidade 
de fazer o exame para prevenção 
e diagnóstico precoce do câncer 
de próstata. Essa doença é o 
segundo tipo de câncer mais 
comum entre os homens com 
mais de 50 anos. Por isso, além 
do exame de prevenção, manter 
uma vida saudável com 
alimentação e atividades físicas é 
essencial.   
Maurício Pereira
Vl. Bocaína - Mauá | Por email
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Mauá Plaza vai sortear
um apartamento mobiliado
de Natal 

Sabesp em Mauá

Novembro Azul

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 ME. 
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Oscar Niemeyer é reconhecido como uma dos maiores arquitetos do mundo | Foto: Divulgação  
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Quer falar com 
NOSSA CIDADE ?

 Olá caros leitores!
 Atenção! Black Friday, Cyber 
Monday, 50% OFF, On Sale, Big 
Sale, entre outras, são expressões 
em inglês que buscam inuenciar 
o movimento de compras dos 
consumidores. É isto que o marke-
ting faz no consumo das pessoas e 
famílias e é notório nos dias atua-
is. Basta ligar a televisão, acessar 
sites, redes sociais, e-mails, folhe-
ar uma revista ou jornal ou andar 
pelas ruas para vericar a enorme 
quantidade de propaganda, dos 
mais diversos produtos, que são 
feitas todos os dias. Esse meio 
acaba por seduzir muitos consu-
midores e faz com que comprem 
itens que não precisam, porque o 
marketing, muitas vezes, cria 
falsas necessidades nas pessoas, 
ou seja, os desejos.
 É preciso força de vontade para 
resistir às compras por impulso. 
Para conseguir resistir, é preciso 
reconhecer onde recai a tendência 

de consumo. A partir do conheci-
mento da sua tendência de consu-
mo, é recomendável evitar lojas ou 
vericar sites na internet que 
ofereçam seus “objetos de desejo”, 
pois, para quem gosta de comprar, 
estar em uma loja e fazer uma 
compra torna-se um programa 
irresistível. Isso não quer dizer que 
você deva se privar de comprar o 
que gosta, mas de programar quan-
do e quanto você pode gastar. É 
preciso trabalhar a mente para 
saber que fazer compras não é a 
solução para os problemas emoci-
onais, ao invés disso, cria outro 
problema: o de acumular despe-
sas.
 Há muitas armadilhas do consu-
mo: as liquidações, os descontos 
oferecidos, além dos termos em 
inglês que citei no começo da maté-
ria. As lojas normalmente efetuam 
liquidações com o objetivo de se 
livrar de estoques antigos. Nas 
lojas de vestuário e calçados, isso é 

bastante comum, principalmente 
em virtude da mudança de esta-
ções. Os descontos dados pelas 
lojas variam muito e, para fazer 
compras vantajosas, o consumidor 
deve pesquisar e encontrar as 
melhores opções. É possível ao 
consumidor utilizar as liquidações 
a seu favor, no entanto, isso só é 
válido no caso de ele ser uma pes-
soa disciplinada, capaz de conter 
os impulsos gastadores. Com cau-
tela, ele pode realizar bons negóci-
os ao comprar, por exemplo, peças 
básicas de qualidade que realmen-
te precisa pela metade do preço.
 Então, se você já se endividou, 
teve o seu nome inscrito nos 
órgãos de proteção ao crédito por 
conta de compras por impulso, 
esta é a oportunidade de se contro-
lar e planejar seu consumo.   
Dessa forma, ao controlar suas 
emoções e usar mais a sua razão, 
resultará em um equilíbrio de suas 
nanças.

Finanças pessoais: 
As armadilhas do consumoAdministrador e Analista Técnico 

Administrativo da ARSEP

Hélio Omura

de 21/Novembro a 05/Dezembro de 2019#jornalQuinzenal
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PAULA CABRERA

 O Head coach da CrossFit 
Saúde Mauá, Márcio Okada, 
conta que o foco dos treinos é 
a intensidade, mas o diferen-
cial da sua academia é o 
respeito ao exercício como foi 
gerado para ser: aplicado com 
cuidado nos limites de cada 
a luno.  "Os  t r e inos  são 
diver t idos, há incentivo 
mútuo e ajuda a reduzir o 
estresse pelo clima, pela 
metodologia. E nós respeita-
mos o tempo e os limites de 
cada aluno", diz.

 O CrossFit é um esporte que 
tem ganho cada dia mais 
adeptos em todo mundo, mas 
além de uma modalidade, o 
CrossFit - grafado com C e F 
maiúsculos - é uma marca 
que apenas poucas academi-
as no mundo podem usar.

 CrossFit é o nome pelo qual 
é conhecido um programa de 
exercícios de alta intensidade 
que combina levantamento 
de peso, ginástica e corrida, 
criado pelo americano Greg 
Glassman em meados dos 
anos 1990, e que se transfor-
mou  em um f enômeno 
mundial. E é exatamente 
Glassman quem é dono da 
marca CrossFit, hoje com 
quase 15 mil academias 
credenciadas ao redor do 
mundo - chamadas de boxes 
pelos alunos e pelos prossio-
nais da área.
 E o box da CrossFit Saúde 
vai mudar de espaço já no ano 

 Em Mauá, há duas unida-
des que são liadas ao 
verdadeiro CrossFit e podem 
utilizá-la sem medo. Uma 
delas é a Cross Fit Saúde 
Mauá,  no Parque São 
Vicente, que deve mudar de 
endereço a partir de janeiro 
para  a tender  me lhor  a 
demanda de alunos. 

que vem. Okada diz que o 
novo  loca l  va i  pe rmi t i r 
expandir a capacidade de 
alunos por aula de 18 para 30, 
com dois coaches por turma. A 
t roca era necessár ia.  A 
CrossFit Saúde é um dos boxes 
mais buscados da região. "O 
CrossFit é um método de 
t r e i namen to  que  r eúne 
l e v a n t a m e n t o  d e  p e s o 
olímpico, ginástica, atletismo 
e trabalha com atividades de 
alta intensidade e constante-
men t e  v a r i a da .  É  uma 
atividade física bem completa, 
que trabalha as dez capacida-
des físicas do corpo humano: 
Resistência cardio respirató-
ria, Resistência muscular, 
Força, Flexibilidade, Potência, 
Velocidade, Coordenação, 
Ag i l i dade ,  Equ i l í b r i o  E 
Precisão", conta Okada. 
 O prossional também 
arma que ao contrário do que 
se vende por aí, qualquer um 
pode opta r  por  faze r  o 
CrossFit, mesmo se estiver 
f o ra  de  f o rma.  "É  uma 
atividade bem completa, pra 

 Pondo m aos mitos, tanto 
de seletividade do público 
quanto de aumento nas 
lesões, Okada prevê que 2020 
será um ano para expandir 
ainda mais os horizontes da 
marca em Mauá. "O CrossFit 
Saúde Mauá completa dois 
anos agora.  Em janei ro 
devemos estar em um novo 
local, para ter mais espaço 
para receber os alunos. 
Tratamos cada um com 
cuidado e dedicação, então, 
nossos números não nos 
d e i x am  men t i r  quando 
dizemos que esse esporte não 
causa lesão. Qualquer um 
pode  se  machuca r,  em 
diferentes situações, mas 
nosso time está sempre atento 
aos alunos e respeita os 
limites de cada um", diz ele, 

quem quer uma vida mais 
saudável. O principal benefí-
c io é a perda de peso, 
aumento  da  mob i ldade 
mus cu l a r,  a umen t o  d a 
exibilidade, e o auxílio no 
for talecimento, além da 
diversão", arma.

Um dos boxes mais disputados da cidade ganhará unidade 
para atender até 30 alunos por aula

#MatériaCapa

 A CrossFit Saúde Mauá ca 
na Avenida João Ramalho, 
1 .697 ,  no  Pa rque  São 
Vicente. A partir de janeiro, a 
Academia estará na Avenida 
J oão  Rama lho ,  1 .395 , 
também no Parque São 
Vicente. Para agendar uma 
aula experimental basta ligar 
no 011 941191160.

que tem ainda dois outros 
boxes - um no Jabaquara, com 
cinco anos, outro na saída da 
Anchieta, lançado recente-
mente. 
 Para celebrar o m do ano e 
a troca de endereço, a CrossFit 
Saúde Mauá vai promover o 
CFS Fest Mauá 2019, evento 
interno onde todos os alunos 
participam em formato de 
competição, em atividades 
para testar força e agilidade.  
O festival acontece no dia 15 
de dezembro, das 7h30 às 
16h. "O evento é aberto para 
quem qu i s e r  t o r c e r  ou 
conhecer o espaço. Devemos 
disponibilizar food trucks para 
quem qu i se r  a s s i s t i r  a 
competição", diz Okada. 

                                      ganha 
novo espaço a partir de janeiro

Foto: Divulgação/CrossFitSaúdeMauá

Foco nos treinos e a intensidade é o diferencial da CrossFit Saúde Mauá

’’

Márcio Okada
Head coach da CrossFit Saúde Mauá

O CrossFit é uma 
atividade sica bem 

completa, que traba-
lha as dez capacida-
des físicas do corpo 

humano: Resistência 
cardio respiratória, 

Resistência muscular, 
Força, Flexibilidade, 

Potência, Velocidade, 
Coordenação, 

Agilidade, Equilíbrio e 
Precisão.

de 21/Novembro a 05/Dezembro de 2019#jornalQuinzenal

CrossFit Saúde Mauá

MAUÁ - SP

Foto: Divulgação/CrossFitSaúdeMauá





 Responsável por trazer o 
equipamento para a cidade, a 
deputada estadual Carla 
Morando (PSDB), visitou a 
carreta na manhã desta terça-
feira (19/11) e conversou com 
quem aguardava pelo exame. 
"É muito graticante partici-
par de um projeto como esse. 
Sabemos que a demanda é 
grande e trabalhamos junto à 
Prefeitura para atender me-
lhor a população", disse ela, 
que lembrou que atualmente 
oito carretas rodam o Estado, 
quatro novas, colocadas na 
gestão do governador João 
Doria. "No último dia a carreta 
chama de volta apenas paci-
entes que tiveram alguma 
anomalia detectada, para 
colher novos exames e enca-
minhar para os médicos espe-
cialistas", explica ela.

 A Carreta Mulheres de Peito 
está na cidade até o dia 30 
deste mês para realizar exa-
mes de mamograa para 
pacientes que aguardavam o 
exame pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde). A expectati-
va é a de que quase 500 mu-
lheres passem pela carreta 
para fazer os diagnósticos por 
imagem. Segundo o Governo 
do Estado, responsável pelo 
equipamento, mais de 2.000 
mulheres estão na la para 
exame em Mauá. 

 O atendimento é feito por 
horário de chegada e limitado 
a 50 senhas por dia. A contro-
ladora de acesso, Regina 
Maria dos Santos Ribeiro, 51 
anos, chegou antes das 7h da 

5 MAUÁ 

Casos de Política

#Fato FakeOu
As últimas eleições foram o 
palanque para as fake news e 
causaram preocupação em 
Mauá, mas a situação pode 
estar com os dias contados. O 
Tribunal Superior Eleitoral quer 
coibir a disseminação de 
informações inverídicas. Um 
mecanismo contra o 
compartilhamento de notícias 
falsas foi incluído pela primeira 
vez em uma minuta de 
resolução do TSE. Lá, ca claro 
que o candidato que apoiar a 
divulgação de notícias falsas, 
será penalizado diretamente, 
não importa se partiu apenas 
do seu time. A medida ainda 
vai para votação  em dezembro, 
antes de entrar em vigor.

#Fa
to

Paula Cabrera

  traz carreta Carla Morando
 da mamograa para Mauá 
Equipamento estará na cidade até 30 de novembro para atender quase 500 mulheres 

 A carreta oferece exames 
preventivos e gratuitos contra 
o câncer de mama, na Praça 
22 de Novembro, de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 18h, e 
aos sábados, das 9h às 13h.  
O equipamento ca na cidade 
até 30 de novembro e atende-
rá somente quem já estava na 
la de espera com a guia 
médica, sob convocação da 
UBS (Unidade Básica de 
Saúde) onde foi realizado o 
atendimento inicial. O progra-
ma oferece mamograas 
gratuitas e sem necessidade 
de pedido médico para mu-
lheres de 50 a 69 anos.

manhã para garantir o lugar 
na la. "Peguei a senha 17. 
Me ligaram da UBS para 
buscar a guia e procurar a 
carreta. Espero desde 2016", 
conta.

Deputada esteve no primeiro dia de funcionamento da carreta e acompanhou primeiros exames | Foto: JNC

de 21/Novembro a 05/Dezembro 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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à prefeito pela chapa petista

 O vereador de oposição  
Marcelo Oliveira (PT) viu seu 
nome ser alçado para a pré-
candidatura à Prefeitura de 
Mauá, após ser o único 
vereador a não receber a visita 
da Polícia Federal na investiga-
ção da Operação Prato Feito, 
deagrada em 2018 na 
cidade. "Vejo tudo com muita 
calma. As decisões irão  
acontecer na hora certa e o 
nosso  partido será soberano", 
arma ele.

 N o s  b a s t i d o r e s ,  n o 
entanto, seu nome ganha cada 
vez mais força. Com a nova 

 A ideia do Marcelo, até o 
ano passado, era a de apoiar o 
ex-prefeito Oswaldo Dias (PT) 
para o Paço. Tanto que, 
quando o partido discutiu a 
chapa de deputados, Marcelo 
não lançou seu nome, que era 
ventilado nos bastidores para 
ser um dos candidatos à vaga 
federal. Nas eleições, no 
entanto, Oswaldo não teve os 
votos computados pela Justiça 
E le i t o ra l .  Ex i s t i am t rês  
processos que foram citados 
na ação de impugnação 
proposta pelo procurador 
regional eleitoral para o pleito 
de 2018, entretanto  segue 
um desses processos na 
Justiça podendo provocar, 
novamente o indeferimento da 
candidatura. "Respeito muito o 
Oswaldo, nos conhecemos há 
mu i t o  t empo  e  s empre 
estivemos  juntos, pelo bem 
da cidade", diz ele,  que 
prefere evitar a antecipação da 
candidatura majoritária do PT.

 Casado e pai de três lhos, 
- um de 28 anos e outros dois 
com 9  e 4 anos, Marcelo, aos 
47 anos, vê a possibilidade de 
ser prefeito como um grande 
desao a ser superado. "Temos 
vivido muita instabilidade. 
Sabemos que chegando lá, o 
buraco (rombo nanceiro) vai 
ser enorme. Mas estamos 
preparados para trabalhar, 
sem medo e com muita 
esperança, olhando para um 
todo, para a população mais 
ca ren te ,   ga ran t indo  a  
melhoria da qualidade de  vida 
da nossa população", arma.

 A história de Marcelo com 
a cidade e o movimento 
sincicial é antiga. Morador do 
Zaíra desde o nascimento, 
Cipeiro na GM, seis mandatos 
e  d i r e t o r  F E M - C U T / S P 
(Federação dos Sindicatos de 
Me ta l ú r g i co s ) ,  Ma r ce l o 
ocupou ainda o cargo  de 
diretor social no Sindicato dos 
Metalúrgicos em São Caetano 
do Sul por dois mandatos. No 
PT desde 2002, ele está 
atualmente em seu terceiro 
mandato de vereador. Na 
primeira eleição em que 
concorreu, em 2008, foi o 
vereador mais votado da 
coligação. Em 2012 foi o mais 
votado da cidade e, em 2016, 
o único eleito pelo PT.

diretoria do PT em Mauá,  e a 
reeleição de Júnior Getúlio, 
tudo caminha para que 
Marcelo encabece a chapa no 
próximo ano, sem a necessida-
de de prévias. Internamente, 
e le  é  apontado como o 
preferido para 70% da nova 
executiva.  

DESTAQUE DA CIDADE

Vereador em seu terceiro mandato, Marcelo tem o apoio da maioria da Executiva Municipal

Por Paula Cabrera
Foto: Divulgação

de 21/Novembro a 05/Dezembro de 2019#jornalQuinzenal

Marcelo tem maior aproximação com metalúrgicos 
e com o povo do Zaíra, onde sempre morou

Marcelo Oliveira desponta como favorito







Morando inaugura 
novo trecho do 
corredor Alvarenga

 O trecho inaugurado vem 
acompanhado de 900 metros 
de ciclovia, dentro do projeto 

 O novo trecho foi entregue 
pelo prefeito de São Bernardo, 
Orlando Morando, na quinta-
feira (14/11) e foi a segunda 
fase de obras do corredor 
exclusivo para ônibus na 
Estrada dos Alvarengas. Com 
percurso que vai do 8º DP até a 
Rua São Jorge, no Jardim 
Thelma, o trecho de 1,4 km se 
soma à primeira fase, entregue 
em se tembro  de  2017, 
totalizando 2,8 quilômetros de 
faixas exclusivas para ônibus 
na região.  

 O tempo de viagem para os 
moradores do Parque dos 
Químicos, Orquídeas, Los 
Angeles, Imigrantes, Detroit e 
região cou menor. A entrega 
do novo trecho do corredor do 
Alvarenga deve fazer com que 
as viagens de ônibus levem 
metade do tempo. A expectati-
va é que o novo viário benecie 
aproximadamente 60 mil 
usuários diariamente.

de interligação dos meios de 
transporte e de criação de 
alternativas ao transporte 
individual. “Trata-se de um 
combo de melhorias; além da 
entrega do corredor e da 
ciclovia, estamos entregando a 
duplicação da Estrada dos 
Alvarengas, o que vai beneciar 
os usuários de transporte 
público, os motoristas e os 
transportadores de cargas. De 
todas as obras que executamos 
esta foi a mais difícil, porque 
demandou uma sé r ie  de 
desapropriações, mas conse-
guimos avançar e qualicar o 
sistema de transporte”, desta-
cou o chefe do Executivo.
 Entre as intervenções execu-
tadas no segundo trecho, está o 
alargamento da pista, o reforço 
do subsolo, a implantação de 
novas guias e sarjetas, de 
pontos de parada, remoção de 
postes, implantação e remode-
lação da sinalização semafóri-
ca, paisagismo, entre outros 
serviços. 
 A próxima etapa da duplica-
ção da Estrada dos Alvarengas, 
bem como a continuidade do 
corredor exclusivo já está em 
fase de licitação, com previsão 
de início das obras em janeiro 
de 2020. O trecho compreen-
derá o percurso da Rua São 
Jorge até a Rodovia dos 
Imigrantes. O investimento total 
é de cerca de R$ 70 milhões, 
com recursos do BID (Banco 
I n t e r a m e r i c a n o  d e 
Desenvolvimento) e contrapar-
tida municipal. O corredor 
também será composto por 
Estação de Conexão, a ECO 
Alvarenga, que cará localizada 
na intersecção com a Estrada 
da Cama Patente.

Segundo trecho entregue tem 1,4 km 
e deve render mais rapidez no Trajeto 
Parque para mais de 60 mil usuários

Por Paula Cabrera_____

10

Neycar conquista verba de R$ 500 mil 
com Paulinho da Força 
Valor virá por emenda e deve ser usado em 
obras para melhorias do Portal da Cidade
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 “Ele nos deu a boa notícia da 
liberação da verba de R$ 500 
mil para resolvermos em 
denitivo a questão de um 
portal decente e digno na 
entrada de Mauá”, armou o 
parlamentar.
 Neycar lembrou ainda da 
parceria antiga com o deputa-
do, que enviou R$ 1,8 milhão 
neste ano para ser usado na 
Saúde da cidade. A verba teria 

 O presidente da Câmara 
Municipal de Mauá, Neycar 
(SD) conquistou uma emenda 
de R$ 500 mil com o deputa-
do federal e presidente nacio-
nal do Solidariedade, Paulinho 
da Força, para reforma no 
portal da cidade.  
 Segundo Neycar, a articula-
ção realizada pelo deputado 
federal garantirá a chegada da 
verba por meio de emenda, 
para a realização de serviços e 
reformas necessárias no portal 
de entrada de Mauá, para que 
assim a cidade possa usufruir 
de um cartão de visitas digno 
para todos os seus visitantes.

sido usada para custear con-
tratos da Pasta. “Já foram 
mais de R$ 1,8 milhão desti-
nados por Paulinho à Saúde 
da nossa cidade”, armou 
Neycar.
 Nas mídias sociais, Neycar 
agradeceu a visita do deputa-
do federal, com quem man-
tém uma grande amizade. 
“Quero agradecer muito a 
visita de hoje que o deputado 
federal Paulinho da Força, 
presidente do Solidariedade, 
fez a mim, sendo recebido no 
gabinete da presidência, na 
Câmara.

Por Paula Cabrera____________

Acesse nossas redes sociais: /vereadorneycar @neycarmaua

AGILIDADE

de 21/Novembro a 05/Dezembro de 2019#jornalQuinzenal
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Orlando Morando

Prefeito de São Bernardo do Campo

Trata-se de um combo 
de melhorias; além da 
entrega do corredor e 
da ciclovia, estamos 

entregando a 
duplicação da Estrada 
dos Alvarengas, o que 

vai beneciar os 
usuários de transporte 
público, os motoristas 

e os transportadores 
de cargas. 

 A iniciativa partiu de Chico 
quando ainda era presidente 
da Federação Paulista de 
Judô. Na época, ciente da 
força e do prestígio do traba-
lho desenvolvido pelo profes-
sor paulista Sérgio Pessoa no 
Canadá, decidiu iniciar o 
intercâmbio entre os atletas. 

 Para premiar o esforço e o 
pioneirismo de Chico, o Judo 
Québec, entidade máxima do 
judô na província, entregou 
placa comemorativa dos 15 
anos de história que o judô de 
São Paulo e Québec construí-

 “Na verdade, há décadas o 
Serginho e eu somos grandes 
amigos, e soubemos que ele 
estava galgando cargos 
importantes no comando da 
área técnica da seleção cana-
dense de judô. Inicialmente 
viemos ao Canadá para 
conhecer o trabalho que ele 
estava desenvolvendo – e para 
prestigiá-lo, é claro”, explicou 
Chico. 

 Chico do Judô recebeu uma 
homenagem e um prêmio pelo 
trabalho que faz na Federação 
Paulista de Judô. Com o apoio 
de Chico, desde 2005, um 
número expressivo de judocas 
paulistas vai a Montreal, a 
maior cidade da província de 
Québec, no Canadá para fazer 
um intercâmbio com atletas 
que treinam no local. 

Chico do Judô recebe homenagem 
por pioneirismo

Deputado Paulinho da Força esteve no gabinete do Presidente da Câmara NeyCar | Foto: Divulgação 

ram. A homenagem ocorreu 
durante a cerimônia de aber-
tura do Québec Open 2019. A 
placa foi entregue por Patrick 
Kearney, presidente do Judo 
Québec, com o apoio de Jean-
François Marceau, diretor 
geral da entidade.
 Sérgio Pessoa, o judoca 
paulista que há mais de duas 
décadas está radicado em 

Montreal, comentou a home-
nagem feita ao dirigente 
paulista e reiterou a amizade 
com o judoca mauaense. “A 
homenagem feita por nossos 
dirigentes coroa a determina-
ção e o anco do professor 
Chico, que não mede esforços 
para trazer uma equipe quase 
todos os anos ao Canadá”, 
disse sensei Pessoa.

DIRETO DO CANADÁ
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Em tempo recorde e sem quebra-quebra, empresa conclui obra que benecia região

par t i cu la r.  A lém do 
desconforto causado pelo 
odor, a situação também 
aumentava a proliferação 
de mosquitos. 
 Após a criação de uma 
v i e l a  s a n i t á r i a ,  d e 
responsabi l idade da 
Prefeitura de Mauá, a 
obra foi aprovada e a 
BRK, imediatamente, 
iniciou o projeto de 
retirada de lançamento 
do esgoto . 

 Com a conclusão das 
obras, muitos moradores 
r e l a t a r a m  m e l h o r a 
perceptível na região. 
“Melhorou muito o cheiro 
forte de esgoto e diminuí-
ram os mosquitos. O que 
mais  me chamou a 
atenção foi a dedicação 
dos ‘meninos’ durante a 
obra - eles trabalharam 
até tarde da noite e no dia 
seguinte já estavam aqui 
novamente, bem cedi-
nho, para deixar tudo em 

 Como resultado, as 
mais de 1.300 famílias 
serão beneciadas com o 
serviço de tratamento de 
esgoto e o município de 
Mauá terá um avanço 
signicativo do indicador 
de tratamento desses 
resíduos. Atualmente, o 
índice de 75% é conside-
rado o melhor da região 
metropolitana de São 
Paulo. 

 Toda a obra foi feita 
com avançada tecnologia 
para evitar desgastes 
ambientais e problemas 
na infra-estrutura da 
cidade. O projeto de 
detalhamento utilizou 
drones para mapear os 
acessos, sem causar 
impacto na mata nativa 
do local. Já as obras 
utilizaram equipamentos 
sem necessidade de 
quebra, o que ainda 
diminuiu o tempo de 
obra.

ordem e organizado”, 
r e la tou  a  moradora 
Zelinda Silvestre. 

BRK Ambiental entrega tratamento sanitário 
para mais de 1.300 famílias no Pedroso
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 A intervenção utilizou 
um método inovador, 
conhecido como furo 
direcional, que implanta 
a tubulação com equipa-
mentos abaixo do solo. 
Dessa forma, como não 
h á  e s c a v a ç õ e s ,  o s 
transtornos no trânsito de 
veículos e pedestres 
foram minimizados. A 
concessionária promoveu 
sinalização adequada e 
manteve a presença de 
uma equipe de orientação 
de trânsito para garantir a 
segu rança  de  quem 
circulava pela avenida, de 
grande movimentação. 
 Antes da intervenção, 
os moradores da via 
conviviam com o esgoto 
despejado, irregularmen-
te, em uma galeria de 
águas pluviais, localizada 
dentro de um terreno 

 Mais de 1.300 famílias 
foram beneciadas com a 
chegada de rede de 
esgoto e t ratamento 
san i tá r io  no  Ja rd im 
Pedroso, em Mauá. A 
BRK Ambiental Mauá 
concluiu, no nal do mês 
de outubro, a obra de 
interligação das redes do 
S i s t ema Púb l i co  de 
Esgotamento Sanitário, 
além da ret i rada de 
lançamentos irregulares 
na  Aven ida  Que i roz 
Pedroso, Jardim Pedroso. 

Copa Stamparia /TVila entra nas seminais
 A Copa Stamparia 
TVila entra nesta 
semana nas semi-
nais. Os jogos acon-
tecem no próximo 
sábado (23/11) e 
domingo (24/11). O 
sor teio fo i  fe i to 
nesta semana para 
denir horário e 
local fos confrontos.  
 N o  s á b a d o , 
ACPTEC entra em 
campo contra o 
Torinos, às 19h, na 
Arena Jardim Irene, 
em Santo André.Já 
no domingo, é a vez 
do confronto entre o 
M a l o k a s  e  o 
Belenense, às 9h, 
n o  c a m p o  d o 
J u v e n t u s ,  e m 
Mauá.
 Dos confrontos 
devem sair as duas 
equipes que dispu-
tarão a nal.

Torneio já está se credenciando como um dos melhores da região 

Equipe do ACPTEC da Zona Leste Equipe do TORINO de Mauá Equipe do MALOKAS de Ribeirão Pires Equipe do BELENENSE de Mauá





Lulu Santos
Lulu Santos lança agora um álbum e 
um concerto todo dedicado ao amor. 
Este, aliás, um dos temas de maior 
destaque em sua vasta obra. Nos 
últimos meses, Lulu se dedicou à 
produção das músicas que fazem 
parte do álbum PRA SEMPRE e que 
também serão apresentadas ao 
público na nova turnê. Mas o artista já 
adianta que os grandes hits de seu 
cancioneiro continuam sendo parte 
fundamental do show.

Show: Jantar Show -  Lulu Santos
06 de Dezembro
Sexta-feira às 20h30

Serviço

Av. Dom Pedro II 2055 - 
Campestre, 09080-001 Santo 
André
Informações:

(11) 94081-6109

Local: 
Espaço Win

(11) 4436-7869  

Geminiano - chegou a hora de colher os 
frutos do seu esforço! Não tenha medo de 
aparecer e nem de colocar suas ideias para 

fora; só tome cuidado com sua empolgação para não expor sua 
intimidade e segredos. Boas notícias envolvendo o setor 
amoroso, principalmente se estiver muito tempo sozinho. 
Momento ideal para dedicar-se ao seu lado espiritual. Kit de 
energização para o nal do ano: Cristal Olho de Tigre, incenso ou 
essência de mel ou baunilha e banho de calêndula.

Virginiano - não tenha medo de dizer não! 
o momento é de se organizar e pensar um 
pouco mais em você. Momento de colher 

tudo aquilo que desenvolveu sozinho e permita-se sim dar-se 
pequenos luxos. Momento de relaxar e “curtir”. Só que atento 
para não baixar a guarda e se chatear com vizinhos e visitas 
indesejadas. Kit de energização para o nal do ano: Cristal de 
Opalina ou Opala, incenso de madressilva e banho de folha de 
limão.

Sagitariano - pare de enrolar e resolva 
logo essas pendências que vem "em-
purrando com a barriga". Negocie, 

faça acordos, peça desculpas! Você terá ajuda para esse pro-
cesso. Um novo ciclo está chegando para você e para que 
possa estar entregue a esses desaos, precisa sair da "zona 
de conforto" e resolver essas pendências. Momento ideal de 
rever seus planejamentos e anotações. Kit de energização 
para o nal do ano: Cristal de Granada vermelha, incenso ou 
essência de dália e banho de eucalipto.

Pisciano - você estará muito em evidên-
cia, porém com um humor muito frágil, 
propício a discussões e desentendimen-

tos com grande facilidade. Evite confrontos nesse período. 
Procure se afastar ou sair do ambiente se possível. Assuntos 
do passado pode "assombrá-lo", mas não dê força a ele. 
Respire fundo e siga em frente! Momento ideal para fazer um 
"check up" e atividades leves. Kit de energização para o nal do 
ano: Cristal de Ametista, incenso ou essência de lírio e banho 
de or de violeta.

Taurino - relaxe um pouco! Não entre na 
vibração de agitação e caos das outras 
pessoas; questione o que faz ou não parte 

da sua rotina. Novos ventos sopram boa sorte. Novas parcerias 
e alianças estão por vir, trazendo novas ideias e energia de 
crescimento. Tenha um pouco de paciência. Momento ideal 
para investir em sua imagem. Kit de energização para o nal do 
ano: Cristal de Quartzo Rosa, incenso ou essência de 
manjericão e banho de folhas de laranjeira.

Leonino - dezembro é tempo de bons 
ventos! Mas para que você tenha um 
máximo de proveito dessa energia, 

precisa tomar algumas atitudes, sair da zona de conforto e 
não car só contando com a sorte. Momento ideal para novos 
relacionamentos, inclusive nos negócios, pois o céu aponta 
êxito nesse período. Aproveite e use todo seu charme! Kit de 
energização para o nal do ano: Cristal Citrino, incenso ou 
essência de or de laranjeira e banho de raiz de carapiá. 

Tenha calma Escorpiano! Entrar em 
pânico não vai resolver seus problemas. 
É hora de rever seus planos e apertar um 

pouco o cinto até que essa fase complicada passe. Esse é o 
momento de acreditar mais em você e na sua criatividade. Bons 
negócios estão por vir, mas exigirá mais atenção do que teimosia 
para não repetir erros do passado. Aproveite para colocar a 
leitura em ordem - isso ajudará muito nesse processo. Kit de 
energização para o nal do ano: Cristal de Quartzo Transparente, 
incenso ou essência de verbena e banho de rosas vermelhas.

Aquariano - baixe um pouco essa ansiedade, 
po i s  mu i t o  em b reve  t odo  aque l e 
investimento e parcerias lhe trarão 

resultados - é apenas uma questão de tempo! Dezembro será um 
período para cuidar do seu lado espiritual e intelectual - cone um 
pouco mais em você. Tenha calma para não se sabotar. Momento 
ideal para praticar esporte e dar atenção para a saúde da pele. Kit 
de energização para o nal do ano: Cristal de Quartzo Azul, incenso 
ou essência de amor perfeito e banho de lavanda.

Ariano -  dezembro chegou e você ainda está 
com o pé no acelerador! Vá com calma, pois o 
momento agora é colher o que plantou e pla-

nejar os próximos meses. Dezembro será um mês que deverá 
tomar cuidado com as novas parcerias e relacionamentos. Devido 
a sua natureza de tomar atitudes por impulso, pode acabar fazendo 
alguns maus negócios. Momento propício para fazer pequenos 
investimentos em bens materiais. Kit de energização para o nal do 
ano: Cristal de Jaspe Vermelho, incenso ou essência de cravo e 
banho de camomila.

Canceriano - é necessário que tire um 
momento para você e avalie algumas 
situações como um todo. Procure ser um pouco 

mais seletivo, inclusive nos seus relacionamentos prossionais e com 
amigos. Essa "onda de carência" pode afetar seus julgamentos e 
avaliações nos próximos dias. Esfrie a cabeça! Não tome decisões 
precipitadas; aproveite o momento e faça uma viagem curta para 
respirar e colocar as ideias no lugar. Notícias positivas virão, e com elas 
um novo amor. Kit de energização para o nal do ano: Cristal de Quartzo 
Verde, incenso ou essência de or de lótus e banho de capim limão.

Libriano - já passou da hora de “deixar o 
passado para trás” e se reinventar. Não 
baseie suas decisões no que sua família 
e seus amigos acham melhor para você. 

Procure guardar mais segredos sobre sua vida particular. Período 
turbulento com amizade - procure não entrar em discussões des-
necessárias. Momento ideal para fazer caminhadas na natureza. 
Kit de energização para o nal do ano: Cristal de Turmalina 
Melancia, incenso ou essência de anis estrelado e banho de ores 
de angélica.

Capricorniano - nalmente depois de uma 
grande turbulência dos últimos tempos, as 
coisas estão voltando ao normal. Uma 

nova onda positiva de estruturação e colheita de bons frutos 
vem por aí, mas que alerta com o que você vem expondo!  
Guarde mais seus segredos e estratégias, pois começará a 
incomodar algumas pessoas; lembre-se: "quem puxa saco 
também puxa tapete". Momento ideal para meditações. Kit de 
energização para o nal do ano: Cristal de Rodocrosita, incenso 
ou essência de Ylang-Ylang e banho de 7 ervas.
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JANTAR SHOW

George Henrique e Rodrigo também prometem ferver a noite na Estância

        Alto da Serra traz           
a dupla Henrique e Juliano 

 Fim de ano chegando, mas 
os grandes shows da progra-
mação de 20 Anos da 
Estância não param... os 
irmãos Henrique & Juliano 
estão de volta ao palco da 
Arena da Estância Alto da 
Serra. E ainda tem show com 
a dupla George Henrique & 
Rodrigo agitando a noite! 
Serão dois shows inesquecí-
veis!

 

  Os ingressos já estão a 
venda! Corra para não perder 
essa super festa!

PROGRAMAÇÃO RECHEADA NA ESTÂNCIA

Serviço:

Sábado, 30 de Novembro-  Abertura: 21:00 

Estrada Névio Carlone, 03 - Riacho Grande - 
S. B. do Campo - SP
Classicação: 18 anos

Estância Alto da Serra 

Show: Henrique & Juliano e George 
Henrique e Rodrigo

         30
         Dia

        NOV

Estância está completando 20 anos e tem programa  recheada de atra ões ção ç

Informações: www.estancia.com.br

Abertura: 10:00 

Estância

online.com.brwww.

de 21/Novembro a 05/Dezembro de 2019#jornalQuinzenal

Acesse:

www.ticket360.com.br
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 Hoje vamos tratar da gu-
ra do LOCADOR, que mui-
tas vezes acha que por ser o 
proprietário, ou quem de-
tém o poder de posse do 
imóvel, tem superioridade 
diante do locatário, ou al-
gum tipo de privilégio.

 Na última edição começa-
mos a esclarecer algumas 
peculiaridades sobre os 
Contratos de Locação, espe-
cicamente sobre os direi-
tos e deveres das partes 
constantes nestes contra-
tos, quais sejam os locatári-
os (quem loca o bem) e os 
locadores (quem é de fato 
que cede o bem para loca-
ção), cando mais nos 
locatários - o "cliente" dessa 
relação.

 A questão é simples. Por 
ser o dono do bem, muitas 

 Sendo assim, entre os 
deveres do locador, pode-
mos listar as seguintes 
ações: entregar o bem em 
bom estado para o locatá-
rio; deve ser garantido o uso 
pacíco do imóvel locado; 
ele é o responsável pelos 
problemas, defeitos e vícios 
anteriores a locação; deve 
tomar o cuidado de realizar 
o laudo de vistoria antes de 
"fechar" o contrato de loca-
ção, a m de se atestar a 
real situação do bem; entre-

vezes as responsabilidades 
superam os direitos. A Lei 
8.245/91 esclarece nos 
artigos 22 e 23 as obriga-
ções do locador e locatário, 
e o cumprimento da lei 
favorece uma relação har-
moniosa, que é a única 
forma de todas as partes 
saírem vencendo nessa 
relação.

ga de recibos referentes aos 
pagamentos realizados pelo 
locatário; pagar despesas 
extraordinárias de condo-
mínio, o que inclui aquelas 
que não se reram aos 
gastos rotineiros de manu-
tenção do edifício, entre 
outros que podem ocorrer 
no caso-a-caso.
 Por outro lado, estão des-
critos como direitos do loca-
dor: receber o pagamento 
do aluguel em dia; cobrar 
antecipadamente o aluguel, 
desde que a locação não 
seja garantida por caução 
real; e seja para temporada, 
exigir algumas garantias do 
locatário; mover ação de 
despejo na hipótese de 
descumprimento do contra-
to por parte do locatário; 
autorizar (ou não) a sublo-
cação ou a cessão de loca-
ção e pedir revisão judicial 

DIREITO IMOBILIÁRIO 2: 
QUAIS OS DIREITOS E DEVERES DO LOCADOR

Dra. MAIRIM
ANDRESSA B C DA SILVA

Formada pela Universidade Nove de Julho
Presidente da Comissão de Direitos do Consumidor 

OAB/SP Subseção Ribeirão Pires 

Advogada - OAB/SP 408.709 

Email.: m.andressa91@hotmail.com 
 

ESCLARECIMENTOS E DÚVIDAS DO LEITOR

FIQUE SABENDO

sabendo!
FIQUE 

 De fato, diversos dos direi-
tos e obrigações, tanto do 
locador quanto do locatário, 
estão descritos em Lei; no 
entanto, a m de se evitar 
dores de cabeça no mo-
mento do m do Contrato, e 
até mesmo durante sua 
vigência, se faz necessário e 
de suma importância o 
acompanhamento de um 
prossional habilitado para 
tal, e para que o Contrato 
Celebrado seja vantajoso 
pra ambas as partes e tudo 
que muito bem especica-
do. Anal, o combinado não 
sai caro! #caadica

do aluguel.

MEIOS DE 
Soluções em

em até

no cartão
de crédito

PAGAMENTOS

Podendo utilizar até 4 cartões com juros

iqueKitJá

12x

CONFIANÇA E MODERNIDADE ESSA É A FIQUEKITJÁ

A FiqueKitJá é uma empresa 
de soluções em meios de 
pagamentos que possui sua 
própria plataforma de serviços 
de operações, em transações 
de cartões de crédito e débito 
para todo o segmento varejista 
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 Apesar de muitas crianças estarem atualmente 
em instituições públicas, muitas não tem 
permissão de serem adotadas porque possuem 
pais biológicos que não possuem estrutura para 
cuidar delas. O tempo para que os pais assinem 
documentos e as coloque no sistema é a chave 
para ultrapassar a idade mais buscada pelos 
possíveis adotantes. "Muitas vezes as crianças 
são retiradas de seus pais biológicos porque 
esses não tem condições de oferecer o mínimo de 
condições de um desenvolvimento saudável. 
Essas crianças precisam apenas de uma 
oportunidade para amar e serem amadas.
 "O sistema de adoção ainda é decitário e 
burocrático no país. Cerca de 50.000 crianças e 
adolescentes estão em abrigos. Porém apenas 
cerca de 9.000 compõe o cadastro de crianças 
aptas para a adoção. Pesquise, se informe. Adote 
uma criança e entenda o que signica amar.

 Mais de 9.000 crianças aguardam adoção no 
país, segundo o Conselho Nacional de Justiça. 
Dessas, 76% tem mais de 5 anos. No ano 
passado apenas 39% das adoções foram de 
crianças com idade superior a 5 anos.
 "É importante que as pessoas saibam que 
adotar uma criança é um ato de amor sem par. E 
amor é um sentimento que deve ser estendido. 
Muitas pessoas desejam ser pais, porém não 
podem gerar lhos por algum problema. Adotar 
se torna uma forma de complementar a vida, 
oferecendo a essas crianças a oportunidade de 
serem amadas, de terem um lar. É uma troca", 
declara Leonardo Alves, conselheiro tutelar.

LEONARDO ALVES

lar e receber abrigo
Adotar é dar 

de 21/Novembro a 05/Dezembro de 2019#jornalQuinzenal

Conselheiro Tutelar arma que interessados na 
adoção precisam conhecer crianças e dar chances 
aos mais velhos ’’
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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



Área de lazer com Churrasqueira


