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

Conheça a banda
Sepultura

Pg.05

Entretenimento
Estância Alto da Serra
traz Eduardo Costa e a 
dupla Edson e Hudson

Suzantur entrega mais 
53 novos ônibus e tem
uma das frotas mais 
modernas do país

de 10/Outubro a 24/Outubro de 2019#jornalQuinzenal

Pg.05

NOVOS ÔNIBUS

Mauá dene 15 novos 
conselheiros tutelares
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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

Empresário diz que grupo manterá bons preços, investirá em 
melhorias de serviços e ampliará rede credenciada na região 
para melhor atender pacientes

Marcelo Issa assume Medical e promete conquistar o grande ABC | Foto: Divulgação 

Anitta arrasa em show do 
Rock in Rio e agradece 
sucesso a si mesma

Fonte: Facebook | Instragram Mandou a real!

Marcelo Issa 
assume gestão 
da Medical 

Pg.12Pg. 09

Corretora Rohi
aposta no exterior para 
conquistar clientes

Plano de Saúde passará por 
reformulação completa para 
atrair clientes

Fábrica de Cultura
Orlando Morando inicia 
obra ao lado de Doria

Foram mais de 23 mil votos, 
que elegeram titulares



 Sepultura é uma banda de 
heavy metal criada em 1984 
pelos irmãos Max Cavalera e 
I g o r  Ca va l e r a  em  Be l o 
Horizonte, Minas Gerais.

 Originalmente era formada 
por Igor Cavalera (baterista), 
Max  Cava le ra  ( somente 

 O Sepultura ganhou respeito 
e fama internacional na 
década de 1990 com discos 
como Arise e Chaos A.D., e 
tornou-se uma forte inuência 
para inúmeras bandas de 
death metal, groove metal e nu 
metal.  Em janeiro de 1991, eles 

tocaram no Rock in Rio II para 
um público de mais de 100 mil 
pessoas. 

guitarrista), Paulo Jr. (baixista) 
e Wagner Lamounier (guitarris-
ta e vocalista). Em 1985, 
Wagner deixa o grupo para 
formar o Sarcófago, Max 
assume os vocais, e Jairo 
Guedez entra como segundo 
guitarrista. Em 1987, Jairo sai 
e Andreas Kisser entra em seu 
lugar, estabelecendo a forma-
ção clássica que duraria dez 
anos. 

 A banda voltou a tocar três 
vezes no evento, em 2013, 
quando tocou no palco mundo 
e no palco sunset (com partici-
pação de Zé Ramalho), e em 
2015, no Rock In Rio USA, no 
Estados Unidos. 
 O Sepultura já vendeu 
aproximadamente 50 milhões 
de unidades mundialmente, 
ganhando vários discos de ouro 
e platina em todo o mundo, 
inclusive em países como 
França, Austrália, Estados 
Unidos e Brasil.

Mauá está em Campanha 
para vacinar crianças de 6 
meses até 5 anos (não 
completos) contra o saram-
po. A campanha, em parce-
r i a  com a  Sec re ta r i a 
Estadual da Saúde e o 
Ministério da Saúde, come-
çou na última segunda 
(7/10) e funciona nos 23 de 
postos da cidade. Mauá 
registrou 205 casos da 
doença neste ano, boa 
parte entre crianças de até 
cinco anos. A vacina tríplice 
viral protege contra saram-
po, rubéola e caxumba. Até 
o dia 25 de outubro, as 
doses estarão disponíveis 
em todas as unidades de 
saúde. No sábado (19/10), 
haverá o “Dia D”, quando 
os postos de saúde estarão 
abertos para facilitar o 
acesso dos pais e responsá-
veis.O público-alvo da 
campanha deve ser levado 
aos postos de saúde, prefe-
rencialmente com a cartei-
rinha de vacinação, para 
que um prossional veri-
que a necessidade de 
aplicação da dose.

Todos os dias preciso pegar 
condução para ir trabalhar e estou 
muito contente e com a entrega 
dos novos ônibus, principalmente 
para bairros mais populosos. Moro 
em Mauá há 6 anos e nunca vi em 
outra cidade onde morei tanto 
investimento no transporte. A 
Suzantur tem feito um bom 
trabalho em nossa cidade, sempre 
investindo e periodicamente 
entregando veículos novos. Enm, 
tudo que é para beneciar o povo 
é bem-vindo. A população 
agradece! 

Maria Carolina Ferreira
Jd. Zaíra - Mauá | Por email

Como moradora de São Bernardo 
do Campo e mãe de três crianças 
que estudam em escolas do 
Município, tenho muito a agradecer 
ao nosso Prefeito pela qualidade do 
ensino em nossas escolas. Sabemos 
a importância de se ter uma base 
educacional de qualidade para 
nossos lhos, porque a 
aprendizagem é melhor absorvida e 
fundamental na infância e 
adolescência. Por exemplo, a 
iniciação cientíca e aulas de 
idiomas são essenciais para os 
alunos decidirem o que farão no 
futuro! Que nossa cidade continue 
nesse rumo! 

Lindinalva da Silva Vieira 
Rudge Ramos - SBC
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Mauá começa
campanha contra 
Sarampo Infantil Novos ônibus

Ensino de Qualidade

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

O Sepultura já vendeu aproximadamente 50 milhões de discos mundialmente.| Foto: Divulgação  

VACINAÇÃO

CIRCULAÇÃO AUDITADA

CONTEÚDO | INFORMAÇÃO | CREDIBILIDADE 
ANUNCIE 

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

Quer falar com 
NOSSA CIDADE ?

 A segurança dos brinquedos não 
é prioridade para a maioria doa 
pais, segundo levantamento do 
Procon-SP, vinculado à Secretaria 
da Justiça e Cidadania. A pesquisa 
revela que entre os consumidores 
que costumam comprar brinque-
dos (687 pessoas)  apenas 
25,18% (173 pessoas) armaram 
que só compram brinquedos com o 
selo de certicação do Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia (INMETRO), órgão 
responsável pela certicação dos 
brinquedos no Brasil.
 O selo é a garantia de que o 
brinquedo passou por testes e 
exigências especícas, referentes 
especialmente à segurança,  como 

embalagem, manuseio e uso do 
brinquedo. O restante dos entrevis-
tados (75%) não considera priori-
dade observar se o brinquedo foi 
certicado - 19% armaram que 
sempre compram brinquedos sem 
o selo, 28% às vezes compram 
sem o selo e 27% não sabem se 
compram, pois não costumam 
observar.
 Segundo o levantamento, entre 
2017, 2018 e 2019 (até junho), 
os acidentes com brinquedos 
foram respectivamente, 54%, 
58% e 70% dos acidentes com 
produtos infantis. Lideram a lista 
acidentes com contusões, seguidas 
de corte, sufocamento e intoxica-
ção; em alguns casos foram regis-
trados até amputação e morte, 
todos por conta de brinquedos com 

inadequações de segurança.
 Outros 6% dos entrevistados 
informaram que o brinquedo não 
causou dano, uma vez que o pro-
blema foi constatado antes de dar o 
brinquedo à criança.
 Questionados sobre qual das 
três alternativas costuma ser a 
mais relevante no momento da 
compra, 39,59% responderam 
que priorizam a origem e seguran-
ça que o brinquedo oferece; 
32,31% privilegiam atender ao 
desejo da criança e 28,09% consi-
dera o preço o fator mais importan-
te. É motivo de preocupação a 
constatação de que mais de 60% 
dos consumidores não citem a 
origem e segurança como os 
fatores mais importantes na aquisi-
ção de um brinquedo.

Pesquisa do Procon-SP constata que apenas 25,18% 
nunca compram brinquedos sem o selo do INMETRO

Por Paula Cabrera

Pais não estão preocupados com 
segurança de brinquedos

de 10/Outubro a 24/Outubro de 2019#jornalQuinzenal

Fernando Capez, diretor-executivo da Fundação Procon-SP | Foto: Reprodução Facebook
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Medical Health 
está sob nova 
direção. O empre-

sá r io  Marce lo  I ssa , 
conhecido no meio de 
saúde, acaba de assumir 
a direção do plano que 
tem grande cobertura de 
vidas na região do ABC, 
especialmente em Mauá. 
 Com a chegada de Issa, 
a Medical começa a 
ganhar cara nova, com 
um novo escopo de 
prossionais e uma série 
de mudanças no plano e 
na rede credenciada.  
 Além de uma nova 
seleção de prossionais 
como auxiliares, enfer-
meiras, médicos, novos 
serviços e instalações 
são cotados para melhor 
atender os clientes. 
 "Chegamos para colo-
car ordem na casa. 
Chego com o intuito de 
conquistar a população 
do ABC com produtos de 
qual idade  e  preço 
acessível", diz Issa, que 
recorda que sempre 
atuou na área e trabalha 
com um equipe comple-
tamente dedicada a 
recuperar a imagem da 
Medical, desgastada em 
outras gestões
 "Nossa equipe veio para 
ganhar.  Toda nossa 

 Com o compromisso de 
oferecer serviços médicos 
e hospitalares de qualida-
de, inovação tecnológica, 
atendimento humanizado 

 Fundada em 2001, a 
Medical Health é uma 
empresa de assistência 
médica privada, com 
sede administrativa na 
Ru a  C e l .  Fe r n a n d o 
Prestes, no 52, centro de 
Santo André, e área de 
atuação nas regiões do 
Grande ABC e Grande São 
Paulo.

estruturação e feita com 
pessoas especializadas 
no que fazem em cada 
um dos departamentos. 
As ordens são claras: 
queremos clientes satisfe-
itos", diz ele.

 "Oferecemos uma rede 
credenciada qualicada e 
sólida, entre Hospitais, 
Laboratórios, Clínicas 

e preço justo, a Medical 
Health possui planos de 
s a ú d e  i n d i v i d u a i s , 
empresariais e coletivos.

Empresário, com experiência no setor, deve mudar boa 
parte dos serviços oferecidos pelo plano na cidade 

#MatériaCapa

A

E s p e c i a l i z a d a s , 
Consultórios Médicos e 
Centros de Diagnósticos. 
E estamos trabalhando 
para manter essa exce-
lência", diz Issa.
 Para Issa, a troca de 
gestão é fundamental 
para recuperar a conan-
ça no plano de saúde para 
empresários e parceiros. 
"Nosso time é de pessoas 
capac i t adas .  Nossa 
chegada não trata só de 
nomes, mas também de 
um plano amplo de 
re fo rmas.  É  p rec i so 
clareza para atender não 
só um setor, mas nossos 
parceiros como um todo", 
conclui Issa.

assume  Marcelo Issa
comando da Medical Health

de 10/Outubro a 24/Outubro de 2019#jornalQuinzenal

Imagens Ilustrativas

Investimentos, inovação e conança para conquistar clientes em todo o ABC Paulista 
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entrega 53 novos
ônibus para o transporte de Mauá
Carros contam com tomadas para carregar celular, wi- gratuito, climatização, GPS e biometria

 Mauá recebe nesta semana 
53 ônibus,  zero quilômetro, 
para renovar a frota da 
Suzantur, que opera as linhas 
da cidade.

 São 53 veículos mídis, com 
chassis do modelo Mercedes-
Benz OF1519, e dez conven-
cionais modelo OF1721L, 
estes com suspensão pneu-
mática, o que segundo a 
fabricante, aumenta  o 
conforto de motoristas e 
passageiros, além de oferecer 
ao longo da vida útil do 
veículo redução dos custos 
operacionais.
 Os  v e í cu l o s  po s suem 
sistema de climatização (que 
não é ar-condicionado), mas 
que ajudam nas t rocas 
bruscas de temperatura, a 
manter o clima dentro do 
coletivo. Os carros também 
contam com carregadores 
USB para  no tebooks  e 
celulares e seguem as atuais 
normas de acessibilidade 
para pessoas com deciência 
e  de  mo to r i zação  com 
restrição de emissões Euro 
V."Os carros são equipados 
com biometria, gps, wi, 
poltronas City Confort, as 
mais modernas da categoria e 
todos modelos 2020. Isso 
reforça nossa intenção de 
oferecer qualidade e pontuali-
dade aos nossos usuários", 
arma Robson De Jesus 
Francisco, gerente operacio-
nal da Suzantur.

 Os veículos foram compra-
dos pela concessionária por 
me io  de  nanc iamento 
própr io,  para conrmar 
compromisso assinado em 
contrato quanto ao número de 
ônibus operando no municí-
pio e renovação de frota. Com 
isso, a idade média da frota 
que já é baixa vai ser reduzida 
ainda mais, sendo inferior a 
dois anos. A Suzantur já havia 
entregue 100 novos ônibus 
em 2017. 

Investimentos em tecnologia

Por Paula Cabrera

BIOMETRIA

WI-FI GRATUITO TOMADA USB POLTRONAS 
CONFORTÁVEIS

BIOMETRIA
FACIAL

MONITORAMENTO
VIA GPS
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ACESSIBILIDADE 
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INTERNET GPS
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* Além de pagamento de passagem com crédito e débito 
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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

de 10/Outubro a 24/Outubro de 2019#jornalQuinzenal



 O pleito contabil izou 
22.697 votos válidos, segui-
dos de 44 votos inválidos, 
47 brancos e 273 nulos. A 
candidata mais votada no 
processo foi Gilda Aparecida 
Ramos para o Conselho 
Tutelar I, com a adesão de 
1.207 eleitores. Moradora 
da cidade há 40 anos, Gilda 
já trabalhou na Assistência 
Social do município e tam-
bém na área de saúde. Com 
51 anos de idade e dois 
lhos, a professora arma 
que é apaixonada pelas 
atribuições do Conselho e se 
empenhará para cumprir a 
missão de ajudar as crianças 
em vulnerabilidade social a 

 Mauá elegeu, no último 
domingo (6/10), 15 novos 
conselheiros tutelares que 
deverão atuar em três re-
giões da cidade, a partir de 
10 de janeiro. A eleição para 
o Conselho Tutelar de Mauá 
teve a par t icipação de 
23.061 eleitores em toda a 
cidade, que deniu os 15 
conselheiros para um man-
dato de quatro anos, além da 
denição do mesmo número 
de suplentes. Seis candida-
tos foram reeleitos aos car-
gos, em um processo que 
teve a disponibilização de 
111 urnas pelo TRE-SP 
(Tribunal Regional Eleitoral 
de São Paulo), em 19 esco-
las municipais.

7 MAUÁ 

Casos de Política

#Fato FakeOu
A vice-prefeita de Mauá, Alaíde 
Damo (MDB), será candidata a 
prefeita nas eleições de 2020. 
O anúncio foi feito a aliados no 
último sábado (05/10). 
Segundo a vice-prefeita, a lha 
e ex-deputada estadual 
Vanessa Damo estará junto no 
processo, com participação 
efetiva. Ao mesmo tempo em 
que conrma a candidatura, o 
meio político de Mauá também 
recebeu a informação de que 
João Verissimo, ex-secretário 
de Governo da Medebista e 
braço direito em sua última 
passagem pelo Paço, articula 
coligações para também ser 
candidato nas eleições do ano 
que vem.

#Fa
to Paula Cabrera

Mauá dene 15 novos 
conselheiros tutelares
Foram mais de 23 mil votos, que elegeram titulares, sendo que seis renovaram o mandato

ter mais espaço e serem 
ouvidas.

 Os conselheiros receberão 
remunerações mensais de 
R$ 2.600,00. Cada um dos 
três Conselhos Tutelares 
conta com cinco represen-
tantes titulares. Renovaram 
os mandatos como conse-
lheiros Jaqueline Fonseca 
Silva, Givaneide Gomes 
Vieira (Conselho I); Amanda 
Lopes Martins de Oliveira, 
Maria Aparecida Rodrigues 
Bessa de Castro (Conselho 
II); Raimundo Nonato da 
Silva Filho e Fátima da Silva 
Miguel Santos (Conselho III).

 Já Cida Ferreira, segunda 
colocada que deverá assumir 
um posto no Conselho 
Tutelar II, teve 859 votos e 
foi a primeira candidata a ser 
eleita pelo grupo do suces-
sor, o atual presidente 
Leonardo Alves. A candida-
tura de Cida foi parte de um 
coletivo, formado por inte-
lectuais, que luta pela inclu-
são social, maior abertura de 
projetos e apoio às pessoas 
em vulnerabilidade social 
em Mauá.  Cida tem 62 
anos, é formada em gestão 
pública e atua como cabelei-
reira em Mauá. É casada, 
tem duas lhas e é avó. "Falo 
que a nossa eleição foi uma 
escolha de toda a cidade, 
para trabalharmos por elas", 
diz.

de 10/Outubro a 24/Outubro de 2019#jornalQuinzenal

Gilda 1° lugar com 1.207 votos Cida cou em 2° lugar com 859 votos

dever cumprido"

Leonardo Alves 
comemora a eleição 

de sucessora: 
"Sensação de 

’’



NeyCar comemora 
diminuição e 
parcelamento 
de impostos 

 A dívida ativa tributá-
ria de Mauá é de cerca 
de R$ 2 bilhões. Com a 
aprovação da norma, os 
moradores poderão 

 O vereador e presiden-
te da Câmara, Vanderlei 
Cavalcante, o NeyCar 
(SD), comemorou nesta 
semana a aprovação na 
Câmara de dois projetos 
que devem beneciar os 
contribuintes que estão 
em dívida com as contas 
da cidade. Os vereado-
res aprovaram nesta 
terça,  em segunda 
votação,  projetos que 
permitem renegociação 
e  parce lamento de 
impostos como o IPTU, 
e o ISS. 

parcelar em até 12 vezes 
impostos atrasados com 
redução nos juros, de 
acordo com o parcela-
mento escolhido.  Foi 
aprovada também a 
diminuição na alíquota 
de ITBI (Imposto de 
Transmissão de Bens 
Imóveis) de 2% para 1%. 
A medida benec ia 
diretamente quem está 
transferindo imóvel para 
seu nome e terá um 
desconto de 50% no 
valor do imposto.  
 "O vereador é um sca-
lizador do Executivo, 
além de proponente de 
leis que favoreçam a 
sociedade em geral. 
Ontem aprovamos o 
renanciamento das 
dívidas de munícipes 
com os cofres públicos, 
c o m o  I P T U  e  I S S . 
Também aprovamos a 
redução temporária do 
ITBI de 2% para 1%, 
facilitando regulariza-
ções na nossa cidade", 
diz o vereador.Com a 
aprovação da Câmara, 
as duas normas seguem 
p a r a  a  s a n ç ã o  d o 
Executivo e devem entrar 
em vigor ainda neste 
mês.

Normas foram aprovadas por vereadores 
nesta semana e devem beneciar quem 
está em dívida com a cidade 

Por Paula Cabrera_____

8 CIDADES de 10/Outubro a 24/Outubro de 2019#jornalQuinzenal

Parabéns 
Vereador
Neycar!
Dia do Vereador 

1 de Outubro

São Caetano recebe van adaptada 
Veículo para transporte de decientes foi conquistado com o apoio do então secretário Cristiano Gomes 

 São Caetano do Sul está 
agora mais inclusiva. A cidade 
recebeu no m de setembro 
uma van adaptada para trans-
porte de pessoas com de-
ciência. O veículo foi conquis-
tado enquanto o dr. Cristiano 
Gomes presidia a pasta da 
SEDEF  (Sec re t a r i a  dos 
Direitos das Pessoas com 
Deciência), ainda em 2017. 

 A van possui acessibilidade 
para cadeirantes por platafor-
ma elevatória, e serve para o 
transporte de munícipes para 
a AACD, que fornece tecnolo-
gia assistiva (cadeiras de 
banho, órteses, próteses e 

 "Foi uma emenda parlamen-
tar da então deputada Mara 
Gabrilli, feita por intermédio 
do vereador licenciado e 
secretário de Assistência e 
Inc lusão Soc ia l ,  Danie l 
Córdoba" diz Cristiano, que 
participou da entrega.  

 A previsão é de que o veículo 
faça dezenas de viagens por 
mês até a sede da instituição, 
na Capital, dentre outros 
serviços de tratamento médi-
co e de sioterapia.

cadeiras de rodas – incluindo 
serviços de adaptação e ade-
quação). “Conquistamos um 
grande objetivo. A van adapta-
da saiu do papel e hoje é 
realidade. Muitas pessoas 
com deciência poderão 
usufruir do veículo para ir a 
escola, ao médico e atender 
outras necessidades de loco-
moção. Quero agradecer ao 
prefeito Auricchio, por sempre 
defender esse causa, a nossa 
Senadora Mara Gabrilli, que 
lutou muito para tudo ser 
possível, e aos líderes desta 
causa, Adriana da Fonseca e 
Dr. Cristiano Gomes. São 
Caetano merece”, concluiu o 
secretário Córdoba.

Secretário Daniel Córdoba, Senadora Mara Gabrilli e Dr. Cristiano Gomes | Foto: Divulgação
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Corretora de seguros investe para trazer novidades em 2020

Rohi aposta no exterior 
para conquistar clientes

de 10/Outubro a 24/Outubro de 2019#jornalQuinzenal

 E como nosso bem maior é o cliente, 
estamos indo estudar fora algumas 
possibilidades. Mas vamos dar opção de 
escolhas para quem já é nosso cliente, e 
aos novos que virão. Sempre prezei a 
parceria e não medirei esforços para essa 
classe social conseguir ter uma certa 
segurança em sua saúde. Ficarei 10 dias 
fora e claro que aproveitarei para sair de 
férias também, mas com trabalho junto, 
sem sombra de dúvidas! 
 Tenho certeza que 2020 será o ano de 
renovações para nossa empresa e nossos 
clientes. Tentamos manter ao máximo a 
qualidade com nossos clientes, mesmo as 
operadoras colocando pedras no caminho 
e enando guela abaixo sinistros, aumen-
tos, etc. Até hoje conseguimos auxiliar 
todos eles e agora muito mais; por 
enquanto não podemos falar mais sobre o 

conclusão que é preciso renovar. 
Atualmente o mercado se resume aqui no 
ABC em duas grandes operadoras para 
classes C e D. Algo preocupante, pois 
sabemos que a população de chão de 
fábrica nas empresas necessita de um 
plano de saúde acessível e com bom 
atendimento. As operadoras estão 
perdendo qualidade; poucas ainda se 
dedicam em apoiar o cliente. E são essas 
poucas que queremos. 

assunto, mas o que posso dizer é que 
meus clientes são prioridade, e principal-
mente a região do ABC, que chamo de 
“nossa casa”! 
 Todos aqui se empenham muito para 
entender as diculdades que as empresas 
enfrentam e estamos ao lado delas sem-
pre. 
O (a) executivo (a) de novos negócios é 
parte central da área comercial de uma 
empresa. É ele (a) que constrói relaciona-
mentos com clientes potenciais, reforça 
laços e deliza clientes, identica oportu-
nidades no mercado e até novos merca-
dos, compreende e monitora o mercado. 
Mas não abro mão de estar dentro de 
cada empresa que fechamos. Sei o nome 
de todas e o que acontece com cada uma 
– sou centralizadora! 
 Somente ao reconhecer a importância 
da integração – e ao agir de modo proativo 
para torná-la real – é possível extrair os 
benefícios de uma equipe alinhada em 
objetivos comuns, fortalecendo as opera-
ções e alavancando o negócio. 
 É importante incentivar o compartilha-
mento de informações estratégicas e mer-
cadológicas entre vendas e marketing, a-
nal ainda que possam ser do domínio de 
um dos times, os dados certamente têm 
utilidade para ambos na desaadora tare-
fa de conquistar (e manter) mercados. 
 Vem novidades por aí e nossos clientes 
serão beneciados. E isso é o que nos 
importa!

Pensando hoje no mercado, nas 
condições atuais onde cada dia 
que passa o número de opera-
doras diminui, chegamos à  

P
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Prefeito vai tornar obra de Museu do Trabalhador na maior Fábrica de Cultura do Estado

museu para cultivar a per-
sonalidade de todos aqui 
de  São  Be rna rdo  do 
Campo.  Aqu i  s e r á  a 
Fábrica da Cultura, que 
será um mega equipamen-
to porque nós temos aqui 
12 mil m² de área. Não há 
nenhum outro equipamen-
to da Fábrica de Cultura 
com esta dimensão no 
Estado de São Paulo. Até 
março do ano que vem, 
toda a obra estará concluí-
da e, até a metade do ano, 
o equipamento deverá 
e s t a r  f u n c i o n a n d o . 
Teremos um equipamento 
funcional, inovador e digi-
t a l ” ,  d e s t a c o u  o 
Governador.

 "Quando disputei a elei-
ção em 2016, perguntei 
aos moradores o que eles 
queriam aqui: porque se 
você quer homenagear o 
trabalhador, faz isso dando 
futuro aos lhos desses 
trabalhadores. A decisão 
foi unânine de mudar isso 

 Morando armou que a 
retomada das obras no 
complexo e a mudança de 
escopo- o espaço seria um 
museu- signicam uma 
retomada da boa política 
na cidade. 

para um equipamento de 
cultura", armou o prefei-
to. A obra, no entanto, só 
pôde ser retomada após 
liberação do Ministério 
Público, que questionou os 
investimentos feitos no 
museu na gestão de Luiz 
Marinho (PT). 
 A fábrica já recebe obras 
e deve ter boa parte da 
estrutura entregue até feve-
reiro, quando será feito o 
chamamento público para 
escolha da organização 
que deverá gerir as aulas. 
Segundo o governador, a 
fábrica será um marco no 
Estado, sendo a mais 
moderna e "digital", e será 
uma referência para todo o 
país. "E isso no nosso quin-
tal. Pior que roubar prédio, 
é roubar sonhos. Por isso a 
importância de devolver 
esse espaço ao povo.Agora 
começamos as obras, logo 
contrataremos a OS que 
fará a gestão desse espaco 
em fevereiro. Até julho, 
teremos os lhos dos tra-
balhadores da nossa cida-
de aproveitando esse local. 
Onde tem cultura, tem futu-
ro. Queremos que essa seja 
a melhor fábrica de cultura 
do Estado", diz Morando.

Morando inicia obra ao lado de Doria
Por Paula Cabrera

 “O museu seria feito e 
entregue fundamental-
mente para cultivar a per-
sonalidade de uma única 
pessoa. Agora, será um 

 O  p r e f e i t o  d e  S ã o 
Bernardo do  Campo, 
Orlando Morando (PSDB) 
deu um importante passo 
na última semana para a 
cultura da cidade. Ao lado 
do governador João Doria, 
ele anunciou  na quarta-
feira (02/10), o início das 
obras da Mega Fábrica de 
Cultura, que será instalada 
no  an t i go  Museu  do 
Trabalhador. As obras deve-
rão durar cerca de cinco 
meses e custarão R$ 5 
milhões aos cofres munici-
pais. Após a conclusão da 
obra, o prédio será gerido 
pelo Estado, que lançará 
chamamento público para 
c o n t r a t a ç ã o  d a 
Organização Social que 
executará os projetos cul-
turais. Segundo Doria, o 
custo de equipamentos 
será amparado pelo Estado 
e custará R$ 14 milhões. 
Já as aulas, funcionários e 
manutenção serão feitas 
por uma OS e custarão R$ 
7 milhões ao ano.

de 10/Outubro a 24/Outubro de 2019#jornalQuinzenal
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Doria também anunciou investimentos de R$ 30 milhões em São Bernardo do Campo | JNC



 Estância traz Eduardo 
Costa e Edson & Hudson

Livro dos Dias
O Teatro Municipal de Mauá e a Banda 
L iv ro  dos  D ias  apresentam o 
espetáculo "E depois do começo..." No 
palco toda a trajetória do poeta Renato 
Russo e da Legião Urbana em forma de 
canções.  Juntos vivenciaremos cada 
capítulo da história da maior banda do 
rock nacional de todos os tempos: 
Aborto Elétrico; Trovador Solitário; 
Legião Urbana; Carreira Solo; O Início 
do m; A verdadeira Legião Urbana.

Teatro Municipal de Mauá

Serviço

- WhatsApp: 11 9.4591-1557

Sábado às20h

Rua Gabriel Marques, 353 - Mauá 

Local: 

02 de Novembro

Show: E Depois do Começo... 
Um Tributo à Legião Urbana

Classicação: Livre

Informações:
- 11 2771-0016 

Geminiano momento de renovação.  O pior 
já passou! O céu te favorece na área da 
criatividade, propiciando a formação de 

novos amigos e novos parceiros de negócios. Aproveite para 
fazer um curso de idiomas e/ou nanceiro, será muito útil nos 
próximos dois meses. Talismãs da sorte são: símbolo de yin-
yang e miniatura de sapato e sininho.

Não seja tão duro consigo mesmo 
Virginiano. Nem tudo nessa vida 
decidimos pela razão. Momento de se 

divertir, pois é um momento que você precisa de inspiração 
para saber lidar com seu lado amoroso. Programe pequenos 
passeios e relaxe um pouco. Talismãs da sorte são: âncora, 
buda e estrela.

Sagitariano como seu próprio elemen-
to diz: "as coisas estão quentes para 
você", momento de boa sorte nos cam-

pos nanceiros e amoroso. Mas cuidado para não se envolver 
com fofocas e pequenas intrigas, pois com a boa sorte tam-
bém vem o senso de justiça, podendo colocar tudo a perder. 
Aproveite esse tempo e curta mais a família. Talismãs da 
sorte são: corujinha da sorte e ga.

Não se preocupe Pisciano. O céu estava 
em movimento de m de ciclo e tudo pare-
cia sim muito estranho e confuso com 

essa troca. As coisas nos próximos vinte dias serão mais sua-
ves e caminharão de forma mais tranquila e tudo que estava 
pendente se resolverá naturalmente. Relaxe um pouco, mas 
não se desconecte dos seus compromissos. Talismãs da sorte 
são: borboleta, crucixo e gato.

Os ingressos já estão a venda e disponíveis em diversos setores 
como camarote open bar, camarote convidados e pista! 

 Os “Clássicos do Sertanejo” 
não poderiam car de fora da 
programação especial de 20 
Anos da Estância Alto da Serra.
No dia 19 de Outubro o cantor 
Eduardo Costa e a dupla Edson 
& Hudson estarão de volta ao 
palco da Estância para mais 
um super show na Arena!
 Pensa num dia com a ener-
gia lá em cima, pra te deixar 
animado do começo ao m.  
  Os ingressos já estão a ven-
da! Corra para não perder essa 
super festa!

Um Super Show 
especial pra você 

Abertura: 22:00 

Estrada Névio Carlone, 03 - Riacho Grande - 
S. B. do Campo - SP

Organizador: Estância Alto da Serra 

Estância Alto da Serra 

Serviço:

Classicação: 18 anos

Show: Eduardo Costa e Edson & Hudson
Sábado, 19 de Outubro 

Momento de parar de reclamar Taurino e 
deixar espaço para novas ideias e planos. 
O céu te favorece e te coloca em evidência 

no campo prossional. Momento ideal para abrir novos 
negócios ou mudar de emprego. Talismãs da sorte são: buda e 
trevo-de-quatro-folhas.

Leonino cuidado com o excesso de ajuda 
e preocupação, pois isso diculta muitas 
vezes a evolução do outro. Não se 

preocupe! Você vem fazendo um bom trabalho e nas próximas 
semanas verá os frutos do seu empenho. Momento ideal para 
programar suas férias/descanso. Talismãs da sorte são: ga, 
dragão em miniatura e sol 

Finalmente Escorpiano a fase mais 
tensa da sua vida está passando e 
com ela vem a abertura de novas 

janelas astrais. Fique atento com suas palavras nos próximos 
quinze dias. Você será observado e pessoas com vibrações e 
pensamentos parecidos com o seu estarão por perto. 
Momento ideal para reunião com amigos e conhecidos 
antigos. Talismãs da sorte são: gato, mandala e peixe.

Aquariano nem sempre ser prático 
resolverá as coisas do dia a dia. Você 
precisará saber se comunicar com as 

pessoas, seja mais gentil e compreensivo. A empatia faz 
alguns milagres e gera novos parceiros, tanto nos negócios 
quanto no lado amoroso. Aproveite o momento e amplie seus 
círculos de amigos. Talismãs da sorte são: pingente de pássaro 
e pirâmide.

Ariano pare de adiar e "empurrar as coisas 
com a barriga" existem pessoas que 
dependem da sua decisão. Elas contam 

com isso para movimentarem suas vidas, insegurança todos 
temos, mas é preciso arriscar. Não tenha medo do novo. A 
mudança de ciclo é necessária. Momento ideal para tirar do 
papel aquele projeto que vem guardando há anos e nunca acha-
va a oportunidade de executá-lo. Talismãs da sorte são: sol e 
pingente de pimenta.

Canceriano pare de adiar assuntos 
relacionados a casa, família e amor. 
Ocorrerão algumas mudanças no céu, 

podendo haver grandes conitos nas próximas semanas 
dicultando que você coloque um ponto nal em determinadas 
situações, inclusive as que envolvem ciúmes. Se posicione! O 
importante é você se sentir bem. Momento ideal para 
caminhadas em grupos. Talismãs da sorte são: elefante branco 
e pingente de lua.

Planeta Terra chamando Libriano! É 
chegada a hora de você se movimen-
tar, pois existem assuntos de grande 

importância que você está deixando em segundo plano. Dê 
mais atenção na sua saúde e trabalho, pois este exigirá que 
você preste muita atenção na sua rotina e se concentre para 
não perder os prazos das coisas. Momento ideal para voltar 
aos estudos. Talismãs da sorte são: pingente de coração e pirâ-
mide.

Não Capricorniano, não estranhe! Você 
anda sim em um momento de sorte na sua 
vida, principalmente por estar recebendo 

uma ajuda do seu anjo de guarda. Fique atento às "coincidênci-
as"; você vem fazendo um bom trabalho e com ele a boa sorte, 
resultando em pessoas certas no momento certo. Aumento 
nanceiro nos próximos dias e a possibilidade de novos relacio-
namentos amorosos. Talismãs da sorte são: buda e miniatura 
de tartaruga.
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PSDB ganha nova cara com 
Márcio Canuto na presidência 

 Filiado ao partido desde 
1992, Canuto passou por 
diferentes diretórios- incluindo 
o jovem- até assumir a coorde-
nação e a presidência, que 
ocupa agora pela terceira vez. 
Saiu do partido brevemente 
em 2008, quando não concor-
dou com os rumos que a sigla 
tomava na cidade e voltou 
mais forte em 2009, para 
reestruturar o partido munici-
pal, trabalho que diz estar em 
fase nal hoje. "Estamos 
mudando totalmente o partido 
em Mauá.  Temos uma renova-
ção de 100%. Cara nova, 
sangue novo, nada de velhos 
caciques dando as cartas por 
aqui", arma Canuto. 

 O PSDB de Mauá está de 
cara nova e com uma das pré-
candidaturas mais aguardadas 
para 2020, a do empresário 
José Roberto Lourencini. A 
mudança na sigla, que elegeu 
em 2016 dois vereadores, 
aconteceu parte graças ao 
comando de Márcio Canuto, o 
atual presidente da sigla da 
cidade e membro da executiva 
estadual do partido. 

 Alinhado com a ala do 
governador João Doria e visto 
com bons olhos pela atual 
executiva estadual do partido 
tucano, Canuto tem carta 
branca para fazer as mudan-

ças na cidade e vê com bons 
olhos a pré-candidatura de 
Lourencini, que desponta entre 
empresários da cidade como 
um bom nome para recuperar 
a imagem da política munici-
pal. O apoio de Marco Vinholi, 
secretário de Desenvolvimento 
Regional e presidente estadual 
do PSDB também é apontado 
como fundamental para garan-
tir bons ventos para a sigla 
mauaense.   
 "Temos o apoio do prefeito 
Orlando e do governador Doria 
muito forte nessa candidatura. 
Devemos vir com muita força e 
apoio", comenta ele, que deve 
assumir o papel de vice na 
possível chapa pura. "Ainda 
estamos elaborando a lista de 
pré-candidatos também à 
Câmara, mas queremos certa-
mente aumentar o número de 
cadeiras no Legislativo", pon-
tua.
 Canuto faz parte do grupo 
do prefeito Orlando Morando e 
da deputada estadual Carla 
Morando, a quem assessora, 
ambos em ascensão na sigla e 
por quem Doria não cansa de 
fazer elogios. "Queremos que 
Mauá vença esse período 
complicado de descrença do 
povo no governo.  Temos o 
apoio do governo do Estado e 
uma visão empresarial para 
mudar a política da cidade", 
conclui Canuto.

DESTAQUE DA CIDADE

Na sigla desde 1992, Marcio Canuto prepara chapa pura para 2020 com apoio do Estado 
Por Paula Cabrera

de 10/Outubro a 24/Outubro de 2019#jornalQuinzenal
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Cliente,
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

Pesquise pelo projeto. Verique se o 
projeto está aprovado junto a 
Prefeitura, se o memorial de incorpo-
ração foi registrado no Cartório de 
Registro de Imóveis da Cidade; isso 
garantirá que o que foi apresentado é o 
que será construído e entregue. 

P e s q u i s e  p e l a  c o n s t r u t o-
ra/incorporadora. Pesquise o CNPJ 
para vericar possíveis restrições e 
reclamações contra essa empresa. 
Mais importante que ter uma reclama-
ção é o retorno que a empresa concede 
aos seus clientes resolvendo os proble-
mas apontados.
 
Dica n. 03 
Conheça a localização do imóvel, sua 
vizinhança, se possui escolas, creche, 
comércio, pontos de ônibus, entre 
outros itens que seja importante pra 
você. 

Dica n. 01 

Dica n. 02 

Dica n. 04 
Achou o imóvel ideal? Agora é hora de 
vericar se o imóvel escolhido cabe no 
seu bolso. Verique as condições de 
nanciamento, ou seja, se o nancia-
mento será imediato ou se você terá 
tempo para se preparar para o 
momento em que ele ocorrer. 

Cuide do seu CPF. Verique se há restri-
ções de SPC, SERASA, PROTESTOS, 
etc que podem reprovar o seu crédito. 
No site a seguir você consegue consul-
t a r  g r a t u i t a m e n t e  s e u  C P F: 
https://www.serasaconsumidor.com.br/consultar-meu-cpf/

Dica n. 06 

 https://www.serasaconsumidor.com.br/score/

Dica n. 07 

Acompanhe e cuide do seu SCORE. O 
score é uma nota atribuída ao seu CPF 
para informar que tipo de pagador você 
é e qual a sua probabilidade pagar pelo 
que pegou emprestado. Essa pontua-
ção varia de 0 a 1000 e quanto mais 
próximo de 1000 você estiver, melhor é 
a sua classicação e possibilidade de 
conseguir mais crédito. No site a seguir 
você consegue consultar gratuitamente 
o seu score:

Mantenha seus documentos em 
ordem: entre outros documentos que 
podem ser solicitados, você precisará 
apresentar, RG e CPF ou CNH, Certidão 
de estado civil, comprovante de ende-
reço em seu nome, carteira prossio-
nal, 3 últimos holerites e declaração do 
imposto de renda, se tiver declarado. 
Certique-se que possui todos eles em 
bom estado de conservação, dentro 
dos prazos de validade e se não existe 
nenhuma alteração a ser feita como 

Dica n. 05 

Não tenha outras dívidas: Não compro-
meta sua renda com empréstimos, con-
signados, nanciamentos de qualquer 
natureza ou parcelamento de cartão de 
crédito. Toda dívida existente no CPF 
contribuirá para uma menor capacida-
de de crédito. O ideal é que sua única 
divida seja a do nanciamento do seu 
imóvel que poderá ser de até 30 anos. 

alteração de nome, nos casos de casa-
mento ou divórcio. 

Dica n. 08 

Dica n. 09 
Cuida da sua renda: principalmente se 
sua forma de comprovação for por 
extratos bancários e o seu nanciamen-
to seja para o futuro. Havendo possibi-
lidade de formalizar essa renda, forma-
lize. Isso porque, em se tratando de 
imóveis enquadrados no Programa 
Minha Casa Minha Vida, os extratos 
bancários podem ser aceitos, mas nor-
malmente diminui a capacidade do cré-
dito e, em se tratando de futuro, não é 
possível saber se as regras válidas para 
hoje continuarão valendo lá na frente. 

Busque uma boa empresa de assesso-
ria bancária. Normalmente os imóveis 
do Programa Minha Casa Minha Vida 
são nanciados pela Caixa; sendo 
assim, procure um “documentista” que 

Dica n. 10 

seja credenciado pela Caixa. Isso te 
dará mais segurança de que está sendo 
orientado por um bom prossional e 
que poderá entregar a ele todos os seus 
documentos. A Ágil Documentação é 
credenciada pela Caixa Econômica 
Federal para cuidar de você, desde as 
prévias informações até a assinatura 
da sua escritura, com transparência e 
muita agilidade. 

Débora Pezzotti Ribeiro, 
proprietária da Agil Soluções em 

Documentação Imobiliária 
Credencia da pela Caixa e certicada 

pela ABECIP e Febraban

Ágil
Soluções em
Documentação
Imobiliária 

Dicas sobre compra de imóveis!
Como em Mauá temos boas construtoras construindo empreendimentos que se enquadram no Programa Minha Casa Minha Vida, lançado em março de 
2009 pelo Governo Federal, que tem por nalidade viabilizar o acesso à moradia própria para famílias com renda bruta mensal de até 7mil, a Ágil 
Documentação apresenta 10 super dicas para você que pretende comprar um imóvel para chamar de seu!
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 Atualmente não é raro o 
devedor passar por situa-
ções constrangedoras ao ser 
cobrado pela sua dívida, 
muitas vezes sendo chama-
do de "caloteiro" e até algo 
pior nas redes sociais, rece-
bendo dezenas de ligações 
diárias por parte do credor, e 
até mesmo sendo exposto 
através da televisão e outros 
meios de comunicação.
 Mas a seguinte pergunta 
pode surgir: Dra, mas se 
fulano me deve, nada mais 
justo que eu cobrar pela 
dívida, certo? Certíssimo, no 
entanto existem meios ade-
quados para tal, sendo que 
muitas vezes expor o deve-
dor ao rídiculo pode até mes-
mo lhe fazer ser cobrado 
pelos danos morais por ele 
suportado em razão dessa 
cobrança.

 Eu sei que muitos credores 
não vão gostar do que está 
sendo exposto aqui, já que a 
revolta ante o inadimple-
mento de um devedor real-
mente é grande, mas é me-
lhor anotar esse conselho: 
não exponha seu devedor a 
nenhuma situação vexató-
ria, já que você pode ser 
condenado a até mesmo 
indenizar ele por isso. Por 
mais que alguém deva mi-
lhões, ainda existe o princí-
pio que de essa pessoa tem 
o direito de não ter sua vida 
privada invadida com tais 
cobranças.
 Mas o que seria uma co-
brança considerada vexató-
ria? Talvez o que pra mim 
seja humilhante, pra você 
leitor não seja. O Código de 
Defesa do Consumidor dis-
ciplina que "o consumidor 
inadimplente não será ex-
posto a ridículo, nem será 

 Quem não conhece al-
guém que sofre diante de 
10, 20 ou até mais ligações 
d i á r i a s  d e  c ob r ança ? 
Acontece que muitas em-
presas de cobrança têm sido 
condenadas a pagar danos 
morais, com base no enten-
dimento de diversos juízes 
de que o fato da cobrança 
não ter sido feita dentro da 
razoabilidade, houve um 
abuso de direito por parte do 

submetido a qualquer tipo 
de constrangimento ou ame-
aça" e vai ainda mais longe 
ao armar que "utilizar, na 
cobrança de dívidas, de 
ameaça, coação, constran-
gimento físico ou moral, 
armações falsas incorretas 
ou enganosas ou de qual-
quer outro procedimento 
que exponha o consumidor, 
injusticadamente, a ridícu-
lo ou interra com seu traba-
lho, descanso ou lazer.»

COBRANÇA VEXATÓRIA e a possibilidade 
ao recebimento a Danos Morais

Dra. MAIRIM
ANDRESSA B C DA SILVA

Advogada - OAB/SP 408.709 

Presidente da Comissão de Direitos do 
Consumidor OAB/SP Subseção Ribeirão Pires. 

Formada pela Universidade Nove de Julho

 
Email.: m.andressa91@hotmail.com 

ESCLARECIMENTOS E DÚVIDAS DO LEITOR

FIQUE SABENDO

sabendo!
FIQUE 

credor, gerando assim o 
dever de indenizar.
 Diante dos diversos casos 
que vem sendo julgados, 
chega-se a conclusão que a 
indenização não será um 
valor astronômico, mas o 
juiz do caso irá analisar o 
caso e vericar qual valor 
condiz com o dano sofrido 
pelo devedor.
 Sendo assim, seja você 
credor que precisa que uma 
dívida seja paga, ou devedor 
que vem sofrendo abalo a 
sua dignidade diante das 
cobranças, sempre procure 
um advogado para te orien-
tar a trilhar o caminho certo, 
a m de que a situação seja 
resolvida da melhor maneira 
possível, sem maiores preju-
ízos no futuro.

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.

ALTINO DA SILVA DIAS

- Para tomada de decisões;

- Para conhecer o resultado das 
operações;

 Diante desta importância é 
necessário aplicar os conceitos 
contábeis na assessoria destas 
pequenas empresas e melhorar o 
processo de gestão, para que 
elas cresçam com segurança e 
estabilidade nanceira.

investimento;
 Assim, a contabilidade atinge 
seu objetivo de fornecer informa-
ção econômica relevante para 
que o empresário possa tomar 
suas decisões e realizar julga-
mentos com segurança. Está 
sempre atualizada, conforme a 
necessidade exigida pelo mundo 
dos negócios.

 O Produto mais importante do 
Século 21 é a informação. Sobre 
as operações nanceiras das 
empresas, a informação mais 
segura está na contabilidade. E o 
pequeno empresário também 
precisa deste produto, que será 
útil nas seguintes situações:

- Para garantir transparência;

 Também, nos dias atuais é 

- Para assegurar o capital / 

Contábil Simplicada para MPE 
– CFC/2008. 

(Localização: Após a Praça da 
Bíblia, próximo a Igreja São 
Pedro, mesma Rua do Museu 
Barão de Mauá).

Av. Dr. Getúlio Vargas, nº 566.

impossível falar de contabilidade 
sem tratar diretamente da ques-
tão tributária. Por essa razão, é 
necessária uma sólida formação 
dos prossionais da contabilida-
de nos conhecimentos inerentes 
a o  D i r e i t o  Tr i b u t á r i o  e 
Trabalhista. A maioria das pe-
quenas e micro empresas é op-
tante do SIMPLES NACIONAL; 
no entanto, é conveniente sem-
pre avaliar esta opção e determi-
nar soluções mais econômicas 
permitidas pelas autoridades 
scais.

Vila Guarani – Mauá (SP) – CEP: 
09310-180

 O Conselho Regional  de 
Contabilidade do Estado de São 
Paulo – CRC-SP orienta sobre a 
necessidade de participação dos 
prossionais no programa de 
educação continuada, para atua-
lização e melhor orientação aos 
pequenos empresários. Novo 
endereço da DELEGACIA DO 
CRC-SP, em Mauá: 

estão Ecaz para as pequenas empresas G
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de 10/Outubro a 24/Outubro de 2019#jornalQuinzenal

N e s t e  m ê s , 
comemora-se o 

dia do micro e pequeno empre-
sário (05 de Outubro), uma 
atenção especial para esta cate-
goria de empregadores que, 
conforme pesquisa do SEBRAE, 
emprega 52% da mão de obra 
no país, somam 8,9 milhões de 
Empresas, com faturamento de 
R$ 599 bilhões,  27% do PIB 
nacional e é o grupo responsável 
por 50% dos negócios de 
Exportação do Brasil (base 
2015). Entre outros produtos 
nacionais exportam caldo de 
cana, leite vegetal e pamonha.

Porque especial 
atenção com as 
pequenas em-
presas? 

 No entanto, nas pequenas e 
micro empresas a contabilidade 
tem menor participação na admi-
nistração. “A Contabilidade tem 
sido entendida e difundida pelos 
estudiosos como processo, fer-
ramenta e instrumento de ges-
tão empresarial (...); é uma 
Ciência com fundamental im-
portância na vida econômica 
das nações, das empresas, das 
pessoas naturais.” Escrituração 

MEIOS DE 
Soluções em

em até

no cartão
de crédito

PAGAMENTOS

Podendo utilizar até 4 cartões

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 

iqueKitJáMatriz - FiqueKitJá  
Rua Euclides da Cunha Nº117 - Sala 15 - Ribeirão Pires, SP | Tel.: 11- 48237509 

João Veríssimo - Advogado, Juiz 
Aposentado e Gestor Público.

São apenas 100 vagas. 

Quando: 07/11, às 18h

Só faça a inscrição se realmente for! 

Local: Câmara Municipal de Mauá - 
Av. João Ramalho, 305 - Vila Noêmia

Você está convidado a participar da 1ª 
Aula Aberta de Cidades Inteligentes, 
promovido pelo Instituto de Governo e 
Inovação. Na ocasião serão apresen-
tados os dados de Mauá e do Grande 
ABC no Ranking Nacional Connected 
Smart Cities, além de mais detalhes 
sobre a “Conexão Brasília-Mauá, o 
que é possível realizar?”.

Será entregue certicado.

Aula Aberta de Cidades Inteligentes

#CidadesInteligentes #Maua #Aula 

Palestrantes: Wilson Levy - Doutor em 
Direito Urbanístico pela PUC-SP, dire-
tor do programa de pós-graduação em 
Cidades Inteligentes e Sustentáveis da 
UNINOVE.

CIDADES INTELIGENTES

Link de inscrição: 
http://bit.ly/AulaCidadesInteligentes



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


