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Parte do recurso foi conquistado
em corrida solidária

CABELO
MANICURE E PEDICURE

SOBRANCELHASAGENDE UM 

HORÁRIO

R
EC

IC
LE

 E
S

S
A

 ID
EI

A
: P

A
S

S
E 

A
 D

IA
N

TE
ES

S
E 

JO
R

N
A

L 
PA

R
A

 O
U

TR
O

 L
EI

TO
R

AGENDE SEU HORÁRIO

A NOTÍCIA QUE VOCÊ PRECISA

estréia espetáculo Miranda 
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VIP Telecom amplia 
sua rede de bra 
óptica em Mauá

Empresa de Mauá investe e chega 
a dez novos bairros com rede 

de até 300 mega
Pg.03



Wagner Maniçoba de Moura 
(Salvador, 27 de junho de 
1976) é um jornalista, diretor, 
músico e ator brasi le iro. 
Considerado pela crítica um dos 
protagonistas do atual cinema 
brasi le iro. É reconhecido 
internacionalmente pelo papel 
de Pablo Escobar na serie de TV 
Narcos.
 Começou fazendo teatro em 
Salvador, onde trabalhou com 
di retores consagrados,  a 
exemplo de Fernando Guerreiro 
e Celso Júnior, e logo teve 
algumas participações em 
lmes. 

 Em 2003, estrelou Deus é 
Brasileiro e O Caminho das 
Nuvens, além de ter tido papel 
de destaque em Carandiru, o 
que o impulsionou para o 
cenário principal do cinema 
brasileiro. Seguiu estrelando em 
longas-metragens nacionais, 
incluindo os sucessos de 
bilheteria Tropa de Elite e Tropa 
de Elite 2, com o famoso 
personagem Capitão/Coronel 
Nascimento. Em 2007, foi o 
antagonista da novela Paraíso 
Tropical, sendo elogiado por sua 
atuação tanto pelo público 
quanto pela crítica.

 Em 2013,  se  to rnou o 
primeiro ator da região Nordeste 
a fazer um papel de destaque na 
indústria cinematográca de 
Hollywood, no longa metragem 
Elysium, contracenando com 
Matt Damon e Jodie Foster. O 
 l m e  m a r c o u  a  e s t r e i a 
internacional do ator brasileiro, 
que por esse trabalho recebeu 
elogios dos críticos. Em 2015, 
passou a estrelar a série Narcos, 
interpretando o narco-tracante 
Pablo Escobar, papel pelo qual 
foi indicado a diversos prêmios, 
incluindo o Globo de Ouro.

A deputada estadual e líder 
do PSDB na Assembleia de 
SP, Carla Morando (PSDB), 
presidiu nessa semana uma 
Sessão Solene  em homena-
gem à memória do ex-
governador Franco Montoro 
(1916-1999). A homena-
gem a um dos fundadores do 
par t ido tucano rendeu 
participação de boa parte da 
ala psdbista da capital, 
como o governador João 
Doria e o ex-governador 
Geraldo Alckmin juntos na 
mesa e com discursos apazi-
guadores sobre o destino da 
legenda.A mesa era compos-
ta, além de Doria e Alckmin, 
pelo presidente nacional do 
PSDB, Bruno Araújo, pelo 
prefeito de São Bernardo, 
Orlando Morando, pelo 
presidente da Assembleia, 
Cauê Macris, e por Carla, 
que conduziu os trabalhos. O 
lho do ex-governador, 
Ricardo Montoro também 
esteve entre as autoridades e 
recebeu uma placa. Sem 
poder participar da cerimô-
nia, o senador José Serra 
(PSDB) gravou vídeo em que 
ena l t e ceu  a  gu ra  de 
Montoro.

São Bernardo, depois de muitos 
anos, agora tem uma 
administração que está lutando 
para melhorar a qualidade de vida 
dos munícipes. Nossa cidade está 
cada vez mais segura. Na semana 
passada o prefeito Orlando 
Morando e o governador João 
Dória inauguraram o 1º Centro de 
Operações Integradas de 
Segurança do Estado (COI). São 
mais de 400 agentes, além de 
quase 700 câmeras de segurança.
Já vi que com o prefeito Orlando é 
tolerância zero com o crime!  

Ana Lúcia
Bairro Demarchi - SBC | Por email

Com certeza a população brasileira 
está muito triste com as notícias 
sobre o vazamento de petróleo que 
atingiu nossas praias no Nordeste. 
Infelizmente, quem sofre mais são 
os animais e os pescadores que 
precisam do mar para conseguir 
seu sustento. E o que mais 
entristece é que está complicado 
encontrar os culpados e ao mesmo 
tempo, o que me dá esperança é 
ver que o povo está empenhado em 
ajudar na limpeza e salvamento das 
espécies. Parabéns aos nosso 
irmãos nordestinos! O governo 
brasileiro não pode deixar os 
responsáveis impunes.

João Eduardo
Vila Bocaina - Mauá
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Carla Morando 
reúne PSDB em 
São Paulo Mais segurança!

Óleo à vista! 
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Wagner Moura é um dos atores brasileiros que conquistaram as telonas estrangeiras| Foto: Divulgação  
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 Na edição de 20/08/19, 
destaquei a importância de 
registrar as receitas e despesas 
como ponto de partida para sair do 
“vermelho”, pois ao controlar suas 
nanças poderá rever seus gastos 
e buscar novas fontes de receitas. 
No entanto, quando as pessoas 
estão muito endividadas, elas 
perdem a noção do tamanho 
dessas dívidas; portanto, é 
essencial mapear e listar quais são 
e seus valores. Como podemos 
fazer isso? É necessário fazer 
contato com os credores, ou 
quando receber a ligação deles 
pedir alguns dados, tais como: 
nome do credor, tipo de dívida, 
valor original, valor corrigido, 
valores parcelados e à vista, forma 

 Olá caros leitores e leitoras! de parcelamento,  nome da 
empresa de cobrança, telefone e 
nome de contato. Apresento 
abaixo, um quadro que poderá 
auxiliar nessa tarefa.

As minhas principais recomenda-
ções nesta questão das dívidas 
são: não “fugir” dos credores, mas 

 Vocês vão perceber que os 
valores cobrados (valor corrigido) 
são muito superiores aos valores 
originais das dívidas. São juros e 
encargos que estão embutidos, 
mas há margem para negociação. 
Outro ponto importante é que ao 
visualizar as principais informa-
ções sobre as dívidas, é possível 
saber o seu tamanho, denir 
prioridades nos pagamentos, 
negociar valores e condições de 
pagamento. 

Apesar de que uma situação de 
endividamento não ser agradável, 
é preciso ser racional e enfrentá-la. 
E por que não, em paralelo, fazer 
investimentos? Parece estranho 
estar endividado e, mesmo assim, 
ainda investir. Mas isso é um 
assunto para uma próx ima 
matéria.

dialogar com eles; procurar pagar 
à vista com valores próximos do 
o r i g ina l  ou  pa rce l amen tos 
adequados ao seu orçamento; 
aumentar sua renda e o principal, 
evitar novas dívidas. Por m, pagar 
todos os seus credores, mesmo 
que demore. É muito importante, 
para não ter mais o seu cadastro 
negat ivado e a inda ganhar 
tranquilidade.

 Sucesso e prosperidade a todos! 

Finanças pessoais: 
mapeamento de dívidasAdministrador e Analista Técnico 

Administrativo da ARSEP

Hélio Omura

Quadro 1: Lista de dívidas
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 Em um mundo cada vez 
mais conectado, ter inter-
net ultra rápida é funda-
mental. E foi mirando 
nesse futuro que o empre-
sário mauaense, Edson 
Teolovic, investiu na VIP 
Telecom, em 2012. "A 
internet ainda era ofereci-
da em poucos pontos da 
cidade, e na maioria das 
vezes, apenas pela Vivo. 
Vimos que bairros mais 
isolados não tinham a 
oferta necessária e investi-
mos nisso", diz ele. 
 No ano de fundação, a 
empresa  assumiu  as 
atividades da JET NET e 
fechou o ano com 400 
assinantes e cinco funcio-
nários. Hoje, o grupo conta 
com mais de 45 mil clien-
tes e centenas de colabo-
radores. 
 Em oito anos, o cresci-
mento foi bombástico - o 
investimento também foi 
grande. "A virada veio 
quando começamos a 
trabalhar com bra óptica 
no lugar de rádio frequên-
cia. Foram cerca de três 
anos de planos até come-
çarmos a implantação. 
Depois, já miramos novos 
mercados, além de Mauá", 
diz Edson. 
 A t u a lmen t e ,  a  V I P 
atende as cidades de 
Mauá, Ribeirão Pires, 
Suzano, Mogi das Cruzes e 
São Paulo, onde atende 
vários bairros da zona 
Leste, como São Mateus, 
São Rafael, Itaquera, 

G u a i a n a z e s ,  J a r d i m 
I g u a t e m i  e  C i d a d e 
Tiradentes. Os pacotes de 
internet vão até 300 mega 
de velocidade. 
 Com grande diferencial 
no mercado, a VIP destaca-
se pela qualidade dos 
serviços prestados e tam-
bém por atender regiões 
mais carentes de Mauá, 
bairros onde a bra óptica 
d ic i lmente  chegava. 
"Havia um monopólio no 
a tend imento  e  mui ta 
demanda. Enxergamos 
esse mercado", diz Edson. 
A VIP atende bairros como: 
Sônia e Si lv ia Maria, 
Paranavaí  e recentemente 
entregou mais dez novos 
bairros em Mauá: Vila 
Bocaina, Vila Guarani, Vila 
Falchi, Vila Emílio, Jardim 
Independência, Jardim São 
Francisco, Jardim Aracy, 
Jardim Campo Verde, 

Com preocupação em 
devolver à sociedade parte 
de seu investimento, a 
empresa se engajou em 
ações do Outubro Rosa. 
Em parceria com a Rytmos 
Academ ia  Fem in i na , 
lançou a campanha "Nem 
toda princesa usa coroa, 
algumas usam lenços", 
cujo objetivo é convidar 
todos os seus clientes a 
ajudar na luta contra o 
câncer de mama. Assim, o 
pagamento antecipado das 
mensalidades gera um 
valor revertido para com-
pra de lenços, que serão 
doados a Talita Romatt, 

Jardim Zaíra I e Miranda 
D'Aviz.  "Nossa expectativa 
é de levar internet para 
cerca de 70% da popula-
ção da cidade até 2020", 
arma o empresário. 

Outubro Rosa 

Com preços competitivos e alta velocidade, 
empresa de Mauá atrai cada vez mais usuários 

#MatériaCapa

embaixadora da ação 
social,  para que seja 
entregue em hospitais 
especializados no atendi-
mento a pacientes com 
câncer. A VIP também 
esteve presente na 4ª 
Caminhada Outubro Rosa, 
que aconteceu no dia 13, 
no Parque da Juventude 
em Mauá - um grande 
evento promovido em 
parceria com algumas 
empresas da cidade, e teve 
a participação de 200 
mulheres que animaram o 
evento com muita energia. 
Com as ações realizadas, a 
VIP Telecom reforça seu 
compromisso com a popu-
lação em promover bem 
estar, entretenimento e 
prevenção. Além disso, 
oferece ampliação da sua 
cobertura de bra óptica e 
tecnologia de ponta.

VIP Telecom amplia sua rede de 
bra óptica na cidade de Mauá

Foto: Celso Luiz  

Investimentos, inovação e conança para conquistar clientes em todo lugar 
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Foto: Celso Luiz  

’’
Edson Teolovic

CEO da VIP Telecom

Vimos que Mauá 
precisava de 

internet rápida em 
todos os bairros, 

principalmente 
nos mais 

afastados. 
Investimos nisso!





APAE (Associação 
de Pais e Amigos 
dos Excepcionais) 

de Mauá já começou as 
obras da reforma do telhado 
da entidade. 

 O investimento para as 
obras foi de R$ 54 mil e 
será aplicado na troca dos 
forros para estarem de aco-
do com normas antifogo. 
Ele ressalta que o dinheiro 
foi arrecadado em eventos 
realizados ao longo do ano e 
principalmente do lucro de 
R$ 15 mil da 1º Corrida e 
Caminhada da APAExone-
se de Mauá, que aconteceu 
em agosto na cidade. Parte 
das obras também será 

 Hoje, temos todos os lau-
dos que nos permitem aten-
der os jovens e também 
participar de projetos que 
trazem verbas para a unida-
de, mas o prazo para a ade-
quação está terminando e 
precisávamos corrigir isso 
para evitar problemas", 
arma Helvio Bozzatto, 
presidente da entidade. 

 Neste ano, a associação 
fez diferentes ações de arre-
cadação de fundos para 
garantir a  troca de todo o 
forro da unidade, para ade-
quação da nova regra anti-
fogo. "São cerca de 1.500 
metros quadrados de telha-
do que receberão novo for-
ro." 

5 MAUÁ 

Casos de Política

#Fato FakeOu
A Prefeitura de Mauá fechou 
parcialmente o Parque 
Ecológico Gruta Santa Luzia 
para limpeza, capinação e 
dedetização dos imóveis 
dentro do espaço. Com isso, o 
acesso ao lago e às trilhas 
caram fechados por cinco 
dias e foram reabertos na 
última terça-feira (22). 
Segundo a administração,  a 
pista central de caminhada e 
a academia ao ar livre  
funcionaram normalmente. O 
fechamento repentino causou 
estranheza nas redes sociais. 
O Parque da Gruta ca na Rua 
Luzia da Silva Itabaiana, 101 
- Jardim Itapeva, e funciona 
das 7h às 16h45.

#Fa
to

Paula Cabrera

APAE de Mauá inicia 
reforma de telhado
Obras já começaram e devem durar até janeiro; parte do valor foi arrecado na corrida APAExone-se

custeada com recursos pró-
prios da instituição. 
 O m das obras está 
previsto para janeiro, antes 
do início das chuvas de ve-
rão. 
 A troca do forro não ocasi-
onará problemas com as 
aulas, segundo a APAE, 
pois haverá rodízio de salas 
durante a reforma. 
 "Enquanto estivermos 
reformando um espaço, 
usaremos as aulas em ou-
tro. Não usamos todas as 
salas ao mesmo tempo; é 
totalmente viável, sem pre-
juízos aos alunos", diz 
Joana Alves, diretora execu-
tiva da APAE Mauá. 
 A APAE Mauá atende, 
diariamente, 292 jovens e 
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Login

www.agildocumentacao.com.br

 Nossa ideia é sempre 
garantir a eles um ambiente 
seguro e, para isso,  essas 
manutenções são funda-
mentais", conclui Joana.

crianças que possuem dife-
rentes tipos de deciência 
intelectual. Lá, as pessoas 
recebem aulas, participam 
de ocinas de cozinha, 
marcenaria, música, rece-
bem orientação prossio-
nal, como fonoaudiologia e 
acompanhamento psicoló-
gico. São 60 prossionais 
que ajudam em todo o pro-
cesso. "Temos um trabalho 
sério, comprometimento de 
melhoria da qualidade de 
vida desses jovens que fre-
quentam a nossa entida-
de.  

A

Prossionais iniciaram obra na Sede da APAE em Mauá com previsão de término para janeiro de 2020 | Foto: Divulgação 

Corrida 
APAExone-se 

contribuiu para
realização da obra.  
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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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 é disputado    João Veríssimo 
entre partidos políticos em Mauá

 Poucos nomes na política 
regional trazem tanta solidez 
quanto o do ex-juiz de Direito, 
João Veríssimo Fernandes. 

 Ele é lho de Celcina 
Pereira Fernandes, primeira 
vereadora do PT de Mauá (ela 
morreu em 2016), e irmão de 
Rômulo Fernandes,  ex-
vereador.

 Tranquilo, o ex-juiz arma 
que nos meses em que cou a 
f rente da secretar ia de 
Governo trabalhou para colo-
car ordem na casa. No perío-
do, ele solicitou um pente no 
em contratos investigados 
pelas operações Trato Feito e 
Prato Feito, que conduziram o 
Prefeito Atila Jacomussi ao 
afastamento da Prefeitura e à 
prisão, na época. "Mauá não é 
uma terra arrasada, mas pre-
cisa de alguém com pulso r-
me, justo, para fazer um bom 
governo e trazer um recomeço 
para a cidade", diz.

 Sem liação partidária, o 
ex-secretário de Governo e 
i n t e r i n o  d a s  Re l a ç õ e s 
Institucionais da ex-prefeita, 
Dona Alaíde, formou um 
núcleo duro de nomes experi-
entes na cidade e que traba-
lham para que ele concorra ao 
Paço Municipal nas eleições 
do ano que vem.

 É casado com Márcia 
Cristina Pereira Fernandes, 
que fo i  procuradora da 
Prefeitura de Mauá. 
 A aproximação com a famí-
lia Damo aconteceu, em 
2015, e assumiu alguns pro-
cessos do ex-prefeito Leonel 
Damo. Ele também  defendeu 
a ex-deputada Vanessa Damo 
(MDB) em uma ação pessoal 
em 2017. "Quando Alaíde 
assumiu interinamente a 
Prefeitura, pediu meu auxílio 
e percebi que era necessário 
assumir um cargo para poder 
fazer isso direito. Assumi a 
sec re ta r ia  de  Re lações 
Institucionais e exonerei 18 
ca r go s  com i s s i onados . 
Percebi um grande desperdí-
cio de dinheiro na máquina 
pública com cabide de empre-
go. A economia com a minha 
folha era de quase R$ 180 mil 
por mês. Isso dá  R$ 2 
milhões por ano; pode render 
equipamentos para um hospi-
tal, mais salas numa creche. 
É preciso ter esse olhar zela-
dor quando falamos de dinhe-
iro público", diz ele, que dimi-
nuiu mais de 100 cargos quan-
do voltou para a terceira pas-
sagem de Alaíde no Executivo.
 Veríssimo, que segue 
sendo disputado entre dife-
rentes partidos da cidade, não 
divulga possíveis liações, 

DESTAQUE DA CIDADE

Juiz de Direito por 23 anos e secretário de Governo de Dona Alaíde deve ser um dos prefeituráveis nas eleições do ano que vem

Por Paula Cabrera
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n e m  s e  c o n  r m a  p r é -
candidato, mas fala da inten-
ção de recuperar a imagem de 
Mauá." As investigações da 
Lava Jato mostraram que é 
necessário a chegada de novos 
nomes na cidade e trabalho 
hoje para que Mauá tenha o 
recomeço que merece", diz.

Foto: Divulgação







NeyCar acompanha 
obras solicitadas 
por seu gabinete

 O vereador e presidente 
da Câmara, Vanderlei 
Cavalcante, o NeyCar 
(SD), comemorou nessa 
semana o início das obras 
de esgotamento e trata-
men to  s an i t á r i o  no 
Ja rd im Pedroso.  As 
obras, que atenderão 
mais de 14 mil moradias 
e  iniciadas na última 
segunda- f e i r a  (21) , 
foram um pedido feito 
pelo parlamentar em 
junho deste ano, por meio 
de requerimento, aprova-
do na Câmara Municipal. 
No documento, NeyCar 
pede informações sobre 
projetos da empresa para 
atender o saneamento, 
especicamente na altura 
do  núme ro  688  da 

 O parlamentar explica 
que acompanhou de perto 
todo o desenvolvimento 
do projeto e, agora, o 
início das obras, que 
devem beneciar milhares 
de pessoas que residem 
entre o Jd. Pedroso, o Jd. 
Haydee e Vila Assis. "Era 
um pedido antigo dos 
moradores desses locais, 
desde a chegada de gran-
des empreendimentos, de 
prédios, que acabaram 
tornando o saneamento 
uma questão fundamental 
na região, principalmente 
para os comerciantes e 
para a comunidade esco-
lar", arma o parlamentar. 
 NeyCar rearma seu 
compromisso como porta 
voz da cidade para dialo-
gar diariamente com a 
sociedade civil na resolu-
ção de problemas. "O 
vereador é um scalizador 
do Executivo, além de 
proponente de leis que 
favoreçam a sociedade em 
geral. Estou aqui para 
fazer essa ligação direta 
entre a cidade e os pode-
res, para garantir melhoria 
de vida para nossos muní-
cipes", diz o vereador.

Avenida Queiroz Pedroso, 
trecho que recebe nesta 
semana as obras da con-
cessionária.

Vereador acompanha obras da BRK no 
Jardim Pedroso após solicitar em
junho execução do projeto para a 
concessionária

Por Paula Cabrera_____
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Festa para integração de crianças 
especiais reúne 1500 em Mauá 
Feita pela Instituição Tayná Mãos que Abraçam,  evento pioneiro em São Paulo entrou em sua terceira edição 

 A terceira edição da Festa das 
Crianças, realizada pela Instituição 
Tayná Mãos Que Abraçam, para famí-
lias com lhos especiais, reuniu 
cerca de 1.500 pessoas, entre crian-
ças, com algum tipo de deciência, e 
familiares que compareceram ao 
evento no Ginásio Celso Daniel, em 
Mauá, no último domingo (20/10).
 A perda da lha para uma hidroce-
falia foi o estopim que impulsionou 
Madalena Silva a promover uma reu-
nião anual de mães de crianças espe-
ciais para uma festa. Segundo 
Madalena, o intuito da festa é pro-
porcionar momentos de lazer para as 
crianças e seus responsáveis. 'Sabe-
mos que muitas mães acabam se iso-
lando, evitando alguns lugares para 
evitar mesmo olhares tortos, julga-
mentos. Aqui, a criança pode se 
divertir e ser o que ela é", arma.
 A festa, que acontece com doações 
de parceiros, traz brinquedos e brin-
cadeiras que permitem que as crian-

ças possam participar, independente 
da deciência. 
 Quem foi curtiu apresentações de 
bonecos e capoeira, cama elástica, e 
pode degustar lanche, pipoca, suco e 
refrigerante. “E há inclusão. Todo 
mundo que quer brinca. Cadeirante, 
crianças com deciência intelectu-
al”, explica Madalena.
 O único cuidado é evitar música e 
barulhos que incomodem, segundo 
Madalena. "As crianças com autismo 
sempre são muito bem recebidas e 
tem nossa preocupação total para 
que se sintam confortáveis para brin-
car no evento", diz Madalena.
 A festa contou com o apoio do 
Poder Público, mas principalmente 
do auxílio da comunidade e com doa-
ções de empresas e parceiros. "Te-
mos brinquedos e lanches, tudo feito 
e pensado para que essas crianças 
possam participar, interagir, se diver-
tir numa festa que foi pioneira em 
São Paulo para esse tipo de público", 
conclui Madalena.

Grupo de Capoeira Meia Lua de Compasso comemora ao lado de Madalena o sucesso do evento | Foto: Divulgação
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Por Paula Cabrera____________

A Suzantur ganhou na Justiça o 
pedido para que a Prefeitura de 
Mauá amplie a scalização 
sobre transporte irregular feito 
na cidade. No processo, julgado 
pela 10ª Câmara de Direito 
Público, a transportadora 
reclama da concorrência que 
sofre do transporte clandestino 
na cidade. Segundo o pedido da 
empresa de ônibus, as “ações 
de scalização não se mostra-
ram sucientes.”A prefeitura 
alegou que já faz a scalização, 
mas  a Justiça negou a apelação 
e manteve a decisão de primeira 
instância. Com essa segunda 
decisão, a prefeitura pode agora 
recorrer apenas ao STJ (Superi-
or Tribunal de Justiça), última 
instância judicial. Em Mauá, é 
comum ver carros fazendo o 
transporte clandestino e cobran-
do valores menores do que a 
p a s s a g e m  d o  ô n i b u s . 
Normalmente os veículos cam 
estacionados nas imediações do 
shopping e próximo à UPA da 
Vila Magini.

PEDIDO ATENDIDO!

Suzantur ganha 
na Justiça mais 
scalização em 
Mauá 
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Foto: Divulgação



11 OBRA E INFRAESTRUTURA

Empresa amplia redes na Queiroz Pedroso sem necessidade de escavação ou comprometimento de vegetação nativa 

parte de vegetação nativa que 
não precisará sofrer danos 
durante qualquer parte do 
projeto. Segundo a BRK, esse 
foi um fator "que viabilizou o 
Licenciamento Ambiental, por 
evitar a necessidade de 
supressão da vegetação exis-
tente, uma preocupação da 
Concessionária em oferecer 
qualidade de vida e bem-estar 
para a população. "As obras 
serão feitas na altura do núme-
ro 688, das 7h às 18h; o local 
estará sinalizado e com as 
orientações necessárias para o 
uxo de pedestres, ciclistas e 
veículos. Haverá interdição 
parcial da Queiroz Pedroso, 
entre as ruas Mirassol e 
Limeira e mudança no itinerá-
rio das linhas de ônibus, de 
acordo com as orientações da 
Secretaria de Trânsito. Como 
forma de minimizar os impac-
tos trazidos no período das 
intervenções, uma equipe de 
trânsito permanecerá no local 
para ajudar a comunidade, 
moradores, comerciantes e 
escolas do entorno.
 A intervenção faz parte do 
Planejamento da BRK e já 
teve uma primeira etapa reali-
zada com a utilização de drone 
para levantamento topográco 
da região, visando agilidade e 
tornando factível imagens de 

áreas de difícil acesso em 
curto período de tempo. 
 Por se tratar de uma grande 
área coberta por vegetação 
nativa, com solo arenoso, o 
levantamento aéreo topográ-
co também permitiu preservar 
os recursos, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade 
do terreno, além de proporcio-
nar maior segurança às equi-
pes, pois não foi necessário 
percorrer a área. Essa obra 
tem como benefício a amplia-
ção do número de residências 
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 A Estação de Tratamento de 
Esgoto de Mauá (ETE-Mauá) 
trata mais de 50 milhões de 
litros de esgoto por dia e a 
cidade já conta com um dos 
melhores índices na prestação 
de serviços de esgoto da 
Região Metropolitana de São 
Paulo, com indicadores de 
93% de coleta e 75% de 
tratamento.

conectadas ao sistema de 
tratamento de esgoto de 
Mauá. 

 O método escolhido foi fun-
damental para dar andamento 
as obras, já que o bairro tem 

 A BRK Ambiental Mauá faz 
nessa semana obras de ampli-
ação da rede de esgoto na 
Avenida Queiroz Pedroso, no 
Jardim Pedroso. Para acelerar 
obras e diminuir impactos 
ambientais e aos moradores, a 
Concessionária investiu em 
recursos como drones, pra 
mapeamento do projeto, e 
ferramentas que não exigem 
escavação, o que acelera a 
entrega e diminui ocorrências 
no local. O serviço tem previ-
são de ser nalizado na próxi-
ma segunda-feira (28/10) e 
deverá beneciar 14 mil 
moradias do entorno com 
serviços de tratamento e coleta 
de esgoto.
 A execução da obra contará 
com um método inovador, 
através de furo direcional, ou 
seja, prevê a implantação da 
tubulação com equipamento 
que vai passar por baixo do 
solo, sem a necessidade de 
escavações. Trata-se de uma 
metodologia de execução 
denominada “MND – Método 
Não Destrutivo”, que causa 
menos transtornos ao trânsito 
de veículos e pedestres, do que 
o tradicional método de valas 
abertas. 

de 24/Outubro a 07/Novembro de 2019#jornalQuinzenal

BRK Ambiental 
investe em 
tecnologia!

Área mapeada com drone

BRK Ambiental usa tecnologia 
de ponta em obra no Pedroso

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o





Grupo Artemis estreia Miranda 
de Vladimir Capella em São Paulo

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.

- 11 2771-0016 

Local: 

Rua Gabriel Marques, 353 - Mauá 
Teatro Municipal de Mauá

Informações:

- WhatsApp: 11 9.4591-1557

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

Sábado às20h
02 de Novembro

Classicação: Livre

Geminiano - desapegue do passado e olhe 
para frente. Use toda a sua criatividade, 
pois o céu te favorece até o meio de 

novembro, deixando aberto o caminho amoroso. Fique atento 
ao que você diz, pois você estará em uma posição de destaque 
nas próximas 3 semanas. Momento ideal para mudança de 
visual. Incenso indicado: lavanda, jasmim e alecrim.

Virginiano -  você já parou para pensar o 
quanto deixou de aproveitar momentos 
valiosos simplesmente por exigir demais 

de você? É hora de respeitar a evolução das outras pessoas e 
respeitar o momento de aprendizado delas. Aproveite esse 
tempo para fazer coisas para você e reetir sobre suas 
atitudes. Tire um momento para leitura. Incenso indicado: 
alecrim, eucalipto e gengibre.

Sagitariano -  você estará em um 
período muito sensível e de grande 
percepção nos próximos dias. Fique 

atento aos sinais do universo como sonhos, objetos e pesso-
as. Os próximos dias também serão de boa sorte, favoráveis a 
resolução de processos judiciais e familiares. Momento ideal 
para meditar e relaxar. Incenso indicado: cedro, olíbano e 
canela.

Pisciano - o céu favorece os signos de 
água e coloca um tom vibrante no seu coti-
diano nas próximas semanas. Só tome 

cuidado com o autoritarismo; nem tudo precisa ser necessari-
amente do seu jeito. Momento ideal para explorar toda a sua 
criatividade e emoções. Posição de grande destaque até a pri-
meira semana de novembro. Incenso indicado: mirra, cânfora 
e alfazema.

Com direção de Rafael de Castro, espetáculo já tem sua estreia marcada para o dia 02 de novembro, 
no Teatro Alfredo Mesquita, em São Paulo.
 O Grupo Artemis, que nas-
ceu em Mauá e é hoje um dos 
mais conhecidos e dedicados 
ao teatro musical, se prepara-
ra para estreiar um novo espe-
táculo a partir do dia 2 
novembro, no Teatro Alfredo 
Mesquita, em São Paulo.
 O musical Miranda tem 
texto de Vladimir Capella, dire-
ção geral de Rafael de Castro 
e direção musical de Diego 
Baf e traz como tema a histó-
r ia  medieva l  da  jovem 
Miranda, vivida por Anna 
Preto, que foi abandonada 
num cais, quando ainda era 
um bebê e tem que se disfar-
çar de homem e seguir 
mundo afora em busca de 
sua verdadeira identidade. 
Com anos de experiência na 
cidade, o Grupo Artemis é um 
grupo cultural independente e 
sem ns lucrativos, que tra-
balha pelo desenvolvimento 
de pilares fundamentais para 
um mundo melhor: educa-
ção, cultura, meio ambiente e 

Serviço:

Horário: 16h

Telefone: 11 2221-3657
Grupo Artemis de Teatro

TEATRO ALFREDO MESQUITA

Portuguesa-Tietê
Av. Santos Dumont, 1770 (Próximo a estação

de 02/11 a 24/11 
Espetáculo: Miranda

Sábados e Domingos 

Ingressos: R$ 16 (inteira) R$ 8 
(meia/produção/idoso)

Momento de boa sorte Taurino. Você 
começará ver o resultado de tudo que veio 
desenvolvendo nos últimos dois meses, 

inclusive projetos ligados a estudo e planejamento. Surgirão 
novas parcerias para o mês de novembro, resultando num 
aumento positivo nas nanças. Fique ligado e ande sempre 
com um "caderninho" para anotar novas ideias. Momento de 
grande criatividade. Incenso indicado: sândalo, cravo e lótus. 

Leonino - não deixe seu ego ofuscar seu 
brilho; aproveite para esclarecer mal-
entendidos do passado e reatar antigas 

amizades. O céu favorece você nas próximas semanas, 
permitindo que você siga a voz do seu coração. Aproveite o 
momento e faça coisas novas como aulas de dança, canto, ou 
atividades físicas. Sua presença será notada. Incenso 
indicado: alfazema, sândalo e noz-moscada.

Escorpiano - é hora de relaxar! O tão 
esperado momento para o sucesso e 
ascensão prossional chegou. Até a 

segunda semana de novembro o céu favorecerá seu signo, 
trazendo oportunidades e novos parceiros de negócios. A 
comunicação verbal e escrita serão o seu forte nesse período. 
Capriche nas mensagens! Incenso indicado: bergamota, 
cedro e erva-doce.

Aquariano - se você - que preza muito pela 
sua independência - chorar, não ajudará a 
resolver seus problemas; esfrie a cabeça e 

trace um plano. Próximos dias estarão favoráveis para atitudes 
práticas; aproveite-os para nalizar várias coisas que iniciou e 
não terminou. Incenso indicado: madressilva, patchuli e 
gerânio.

Ariano, tenha calma! O tempo difícil está 
acabando e você em breve poderá "colher 
os louros" do seu trabalho e da sua paciên-

cia. Lembre-se: não é o momento de entrar em competições 
desnecessárias; você está no m de uma jornada, curta o 
momento. Busque fazer pequenas caminhadas, de preferência 
no período da tarde. Incenso indicado: mirra, baunilha e or de 
laranjeira.

Canceriano inseguranças e alterações de 
humores serão constantes até a primeira 
semana de novembro, pois alguns 

planetas que passam pelo seu signo lhe deixaram mais 
emotivo. Você estará mais conectado com as pessoas, gerando 
novas relações e novos romances nesse período. Momento 
ideal para caminhadas e atividades físicas. Incenso indicado: 
benjoim, pinho e cânfora.

Libriano -  chegou a sua vez de sorrir! 
Nos próximos dias você estará em des-
taque e sua vida social terá um tom 

colorido e alegre. Criatividade e carisma em alta nas próximas 
duas semanas. Momento ideal para novos relacionamentos 
amorosos e planos para viagens curtas. Incenso indicado: aça-
frão, rosas e calêndula.

Capricorniano - notícias desagradáveis e 
resultados ruins fazem parte do aprendi-
zado. Não desanime, acredite no seu 

potencial e invista no seu entusiasmo; momento de rever seu 
planejamento e mudar estratégias. Busque novos estudos e 
novos grupos de pessoas - está na hora de ampliar os horizon-
tes. Incenso indicado: benjoim, arruda e capim-limão.
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inclusão social. 
 Com várias montagens 
bem sucedidas no currículo, 
como Vidas Secas, a trupe 
ganhou ainda mais notorie-
dade com “Uma Luz Cor de 
Luar” (2012), espetáculo que 
foi indicado a dez categorias 
do  IV FESTIVAL DE TEATRO 
DA CIDADE DE SÃO PAULO e 
levou oito prêmios, sendo 
eles: Melhor espetáculo, 
Melhor direção, Melhor ilumi-
nação, Melhor cenograa, 
Melhor gurino, Melhor Atriz, 
Melhor Ator Coadjuvante e 
Melhor Atriz Coadjuvante.
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Elenco: Anna Preto, Márcia Oliveira, Cássio Collares, Fábio Viecelli, Analice Pierre, 
Augusto Portes, Beth Clini, Diógenes Gonçalves, Fernando Maia, Valmir D'Fiamma, Stefani 

Dourado, Grazielle Angélica e Oliver Egídio. 
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 Embora a morte seja a 
única certeza de todos nós, 
tal assunto ainda não é leva-
do a sério como deveria. 
Procurando sempre facilitar 
a vida dos herdeiros e evitar 
demoras em processos de 
inventários judiciais, o insti-
tuto do planejamento su-
cessório se torna cada vez 
mais atrativo a pessoas que 
já sabem de sua existência.

 Que após o falecimento os 
desentendimentos entre os 
herdeiros é praticamente 
certeza na maioria das famí-
lias, todo mundo já sabe, 
mas que existem meios 
para evitar tais "brigas" pou-
ca gente sabe; por isso a 
relevância do tema de hoje.

 Na Legislação Brasileira, o 
Direito Sucessório - aquele 
que decorre da morte de 

 É sobre o patrimônio dis-
ponível que versa o planeja-
mento sucessório, já que os 
50% de que se tratam a 
herança legítima são neces-
sariamente destinados aos 
herdeiros legítimos do fale-
cido. 

detentor de patrimônio - 
está dividido em duas par-
tes: a primeira trata-se da 
herança legítima que cor-
responde a 50% do patri-
mônio do falecido e a outra 
metade trata-se do patri-
mônio disponível, que o 
falecido pode dispor da 
maneira que bem entender.

 Um dos Instrumentos do 
Planejamento Sucessório, 
talvez o mais conhecido é o 
testamento, onde o testa-
dor (proprietário do patri-
mônio) pode dispor de 50% 
(cinquenta por cento) de 
seus bens da maneira que 

 Sendo possível ainda a 
doação a herdeiros com a 
reserva de usufruto, que 
nada mais é que a garantia 
do detentor da herança de 
poder usar e gozar do bem 
até o momento de sua mor-
te. Nesta modalidade, visto 
que a doação ocorre em 

 Outra maneira de realizar 
o planejamento sucessório 
é através da realização de 
doação em vida aos futuros 
herdeiros, como adianta-
mento da herança ou como 
disposição do patrimônio 
disponível. 

bem entender, inclusive 
beneciando algum herdei-
ro em detrimento de outro. 
Frise-se que a efetivação do 
desejo do testador apenas 
ocorrerá após sua morte, 
quando seu testamento 
será levado a domínio pú-
blico.

Planejamento Sucessório: 
O que é e qual sua importância?

Dra. MAIRIM
ANDRESSA B C DA SILVA

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

Advogada - OAB/SP 408.709 
Formada pela Universidade Nove de Julho

 
Email.: m.andressa91@hotmail.com 

ESCLARECIMENTOS E DÚVIDAS DO LEITOR

FIQUE SABENDO

sabendo!
FIQUE 

vida, o herdeiro não será 
onerado após o falecimento 
do detentor dos bens por 
demoras em demandas 
judiciais de inventário ou 
conitos familiares.
 Sendo assim, sempre bom 
se manter informado quan-
to as possibilidades estipu-
ladas em lei, a m de que, 
no momento necessário, 
passar por essa partilha 
seja o menos dolorido pos-
sível para os herdeiros. 
Lembrando que a consulta 
a um prossional sempre é 
recomendada diante das 
peculiaridades de cada 
caso.

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

relativo ao bem ou serviço utilizado 
na obtenção de outros bens ou servi-
ços. São insumos de bens de capitais 
ou serviços efetuados para execução 
de determinados objetos. Estas in-
formações, portanto, estão sob o 
gerenciamento da empresa e daí a 
sua importância no registro e contro-
le destas operações.

 Para entender melhor. Veja este 
Exemplo: a matéria-prima foi um 
gasto na sua aquisição que imediata-
mente se tornou investimento, e as-
sim, cou durante o tempo de sua 
estocagem, sem que aparecesse 
nenhum custo associado a ela; no 
momento de sua utilização na fabri-
cação de um bem, surge o custo da 
matéria-prima como parte integrante 

 O Custo é também um gasto, só 
que reconhecido como tal, isto é, 
como custo, no momento da realiza-
ção dos fatores de produção (bens e 
serviços), para a fabricação de um 
produto ou execução de um serviço. 
Um item que após o seu consumo e 
utilização é registrado no Custo, an-
tes de ser incorporado à operação 
está classicado no Ativo (como 
Bem) e representa, portanto, um 
Investimento, ou aplicação dos re-
cursos no Estoque. Este elemento 
somente será considerado como 
custo após a sua utilização e venda 
nal, com a respectiva baixa do 
material no estoque.

 Toda esta movimentação nancei-
ra gera controles intermediários e 
complementares especícos da 
empresa, para auxiliar os registros 
contábeis e ao nal gerar relatórios 
que auxiliem realmente os gestores, 
auxiliando na tomada de decisões 
seguras e assertivas para o negócio, 
garantindo assim o sucesso do inves-
timento.

do bem elaborado. Este, por sua vez, 
é de novo um investimento, já que 
ca ativado no Estoque até sua ven-
da. A energia elétrica utilizada na 
fabricação de um bem qualquer é 
gasto (na hora de seu consumo), que 
passa imediatamente para custo, 
sem transitar pela fase de investi-
mento. A máquina provocou um gas-
to na sua entrada, tornando investi-
mento e parceladamente transfor-
mado em custo (por meio da depre-
ciação), a medida que é utilizada no 
processo de produção dos produtos. 
 Finalmente, na atividade empresa-
rial temos tipos de custos que se des-
tacam, por: 1) custos diretos – facil-
mente identicáveis e diretamente 
alocados aos produtos, mercadorias 
e serviços prestados; 2) custos indi-
retos – compreendendo uma gama 
de recursos de apoio às atividades 
principais, que devem ser rateadas 
nos produtos/mercadorias ou ativi-
dades, de acordo com padrões lógi-
cos estabelecidos.

Gestão de Custos dos Eventos Financeiros do NegócioA
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 A Contabilidade como ciência 
social aplicada, estuda a riqueza 
patrimonial das entidades e organi-
zações sob os aspectos quantitati-
vos e qualitativos, tendo entre seus 
objetivos a geração de informações 
seguras e efetivas, para explicar os 
fenômenos patrimoniais, possibili-
tando o seu controle, o planejamen-
to e a tomada de decisões estratégi-
c a s ,  n o  e n f o q u e  p a s s a-
do/presente/futuro. Tudo isso, para 
servir aos gestores das empresas, e 
com os seus atos, buscarem a pros-
peridade da entidade/organização e 
da sociedade.

 O professor Eliseu Martins (USP-
SP) explica que, Custo é um gasto 

 No ambiente contábil é possível 
registrar informações para algumas 
áreas especícas de interesse dos 
negócios, como por exemplo: 
Contabilidade de Custos - a sua 
atenção está concentrada no estudo 
da composição e no cálculo dos cus-
tos; também observa o resultado 
dos centros ou dos agentes do pro-
cesso produtivo. A contabilidade de 
custos tem como característica ser 
de caráter gerencial.

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 

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

 Enquanto São Caetano do Sul, São 
Bernardo do Campo e Santo André avan-
çam em se tornar uma cidade inteligente, 
Mauá, Ribeirão Pires e Diadema não pontu-
aram no Ranking Connected Smart Cities.

O Grande ABC precisa apontar entre as 
principais cidades do país para alavancar 
investimentos.
 

 A Urban Sytems apresenta anualmente 
um relatório dos municípios com maior 
potencial de desenvolvimento no País. Este 
ano apenas três cidades o Grande ABC, 
está entre as 100 melhores do Brasil, no 
comparativo a 2018.
 É importante ressaltar que os eixos anali-
sados pela Urban Sytems, leva em conside-
ração dados ociais, informados aos órgãos 
competentes da União e Estado, são anali-
sados os seguintes eixos: governança, mobi-
lidade e acessibilidade, tecnologia e inova-
ção, meio ambiente, urbanismo, saúde, 
educação, empreendedorismo, energia, 
economia e segurança.
 Em 2017, Mauá gurava entre as princi-
pais cidades do Brasil, agora, não aparece 
entre 100 mais avançadas em Smart City; é 
necessário que um novo modelo de gestão 
pública passe a vigorar já em 2021, princi-
palmente em governabilidade e gestão 
compartilhada. 

CIDADES INTELIGENTES

de 24/Outubro a 07/Novembro de 2019#jornalQuinzenal



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


