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MAUÁ completa 65 
anos com muitos 
desaos a vencer 
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Cidade completa mais um 
aniversário com alto número de 
pessoas em vulnerabilidade 
social 

Pg.13

Wikipédia

Política
Após polêmica, 
Câmara de Mauá aprova
Estatuto do Magistério

Você sabia que foi um 
brasileiro que fundou o 
Instagram

Entretenimento
Espaco Win traz pela 
primeira vez Lulu Santos

A NOTÍCIA QUE VOCÊ PRECISA

Morando entrega 
reforma do Parque 
da Juventude neste 
m de semana
Maior espaço de esportes 
radicais da América Latina 
passou por reformulação 
completa 
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       Incorporadora AZCA
  

Liderada por Matheus e Leonardo Azevedo, 
empresa deve trazer vários lançamentos
imobiliários para a cidade em 2020
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investe em Mauá

CABELO
MANICURE E PEDICURE

SOBRANCELHASAGENDE UM 

HORÁRIO
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AGENDE SEU HORÁRIO



 N a s c i d o  e m  S ã o 
Paulo, Krieger em 2004 
mudou-se para Palo Alto, na 
Califórnia, para frequentar 
a Universidade Stanford, 
onde ele estudou sistemas 
simbólicos e conheceu Kevin 
Systrom. Os dois fundaram 
o Instagram em 2010. Ele é 
um graduado no programa de 
sistemas simbólico de Sta-
nford, onde escreveu disserta-
ção de seu mestrado em 

 Michel "Mike" Krieger (São 
Paulo, 4 de março de 1986) 
é um engenheiro de softwa-
re e empresário brasileiro, 
mais conhecido como o co-
fundador do Instagram.

colaboração em comunidades 
médias na Wikipédia. Antes 
de fundar o Instagram, Mike 
trabalhou no Meebo como 
engenheiro de visualização.
 Depois que Mike se mudou 
para Califórnia, trabalhou um 
período em algumas empresas 
voltadas para internet, até ser 
convidado pelo amigo norte-
americano Kevin Systrom (o 
outro criador do “Instagram”), 
para fazer parte de um projeto 
que estava sendo desenvolvido 
por ele. Inicialmente, a ideia 
dos dois era criar um aplicativo 
chamado “Burbn”, com o qual 
os usuários poderiam compar-
tilhar sua localização, imagens 

e vídeos.
 No entanto, o produto foi 
considerado complicado e 
Mike e Kevin Systrom o 
simplicaram. No segundo 
semest re  de 2010,  e les 
c o l o c a r a m  n a  l o j a  d a 
Apple o aplicativo Instagram 
(junção das palavras ‘instant’ e 
‘telegram’) após um árduo 
trabalho de concepção e 
programação.  Dois  anos 
depois, a empresa dos dois foi 
c o m p r a d a  p e l o  c r i a d o r 
d o  F a c e b o o k ,  M a r k 
Zuckerberg, por US$ 1 bilhão 
de dólares.

Santo André vai ganhar um 
hospital veterinário em 
2021. O equipamento  será 
erguido ao lado do Parque 
Central, em área da Sabina 
E s c o l a  P a r q u e  d o 
Conhecimento, na Vi la 
Eldizia, junto com espaço 
pet. Serão investidos R$ 2 
milhões para a construção 
do espaço. A expectativa da 
administração é a de que as 
obras tenham início até abril 
do ano que vem e o equipa-
mento que pronto em 12 
meses, em abril de 2021. O 
hospital vai contar com duas 
salas de cirurgia, quatro con-
sultórios, ressonância, ul-
trassom, ecocardiograma e 
radiologia. Todos os serviços 
serão gratuitos.A capacida-
de de atendimento será de 
oito cirurgias e 120 consul-
tas por dia. O custo mensal 
para manter os serviços foi 
avaliado em R$ 200 mi-
lhões.

Parabéns a nossa querida Mauá. 
Uma cidade de gente 
trabalhadora e acolhedora. Espero 
que os próximos 65 anos sejam 
repletos de oportunidades e de 
progresso. Mauá é uma cidade 
jovem que merece ser bem 
cuidada e governada por pessoas 
de bem. Parabéns Mauá!!!

Ricardo dos Santos
Jd. Zaíra - Mauá | Por email

Samy Metta
Empresa UDLOG
Armazéns Gerais, 
Transportes e Logística - Mauá 
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Santo André terá 
Hospital veterinário

Mauá 65 anos

Parabéns Mauá!

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. 

Jornalista: Paula Cabrera   

Telefone: (11) 9.4029-4056
pauta@jnconline.com.br

Para sugerir pauta envie seu email

Tiragem: 30.000 EXEMPLARES

contato@jnconline.com.br 

Mike é um dos fundadores do Instagram e vendeu para Mark Zuckerberg por 1 bilhão de dólares  | Foto: Divulgação  

INVESTIMENTO

CIRCULAÇÃO AUDITADA

CONTEÚDO | INFORMAÇÃO | CREDIBILIDADE 
ANUNCIE 

LIGUE AGORA - (11)9.4029-4056
email | contato@jnconline.com.br

Quer falar com 
NOSSA CIDADE ?

 O texto proposto representa o 
m do poder decisório dos 
Prefeitos sobre o saneamento 
básico, pois contém dispositivos 
que ferem essa autonomia consti-
tucional.
 Ignora solenemente a autono-
mia do Município para denir a 
melhor forma de prestar os servi-
ços permitida na legislação atual 
que pode ser diretamente, pelo 
próprio município, indiretamente, 
por meio de concessão ao setor 

de saneamento básico. Nas 
Regiões Metropolitanas, esta 
titularidade é compartilhada com 
o respectivo Estado, já que estão 
presentes as condições que 
caracterizam o saneamento como 
uma função pública de interesse 
comum, nos termos do Acórdão 
promulgado pelo Supremo 
Tribunal Federal, onde a matéria 
foi discutida por muitos anos. 

privado ou através da gestão asso-
ciada com outro ente público, nos 
t e r m o s  d o  A r t .  2 4 1  d a 
Constituição Federal, por meio de 
consórcio ou convênio de coope-
ração e celebração de contrato de 
programa. 
  Na prática, o PL 3261/2019 
veda a formalização de contratos 
de programa e impõe a concessão 
dos serviços, impedindo que 
Estados e Municípios façam ges-
tão associada de forma voluntária 
e alinhada ao interesse público. 
  O texto autoriza a venda da 
empresa estadual de saneamento 
e a transformação dos contratos 
de programa com os municípios – 
rmados no arranjo da gestão 
associada entre entes públicos – 
em contratos de concessão com a 
empresa privada que vier a assu-
mir a estatal. 
  O texto tira o poder de decisão 

  O texto promove a desestrutu-
ração completa do setor e traz 
uma enorme insegurança jurídica 
para a prestação de serviços de 
saneamento básico. Não será 
dessa forma que alcançaremos a 
tão almejada melhoria no rumo da 
universalização.
  Este projeto é como se o gover-
no estivesse tirando dos pobres 
para dar aos ricos, um Robin 
Hood às avessas dos nossos tem-
pos, digamos, em um momento 
que recursos para a saúde estão 
congelados por 20 anos. Ou seja: 
não investiremos em saneamento 
para prevenir doenças nem tere-
mos condições de tratar os doen-
tes. Em pleno século 21, vivere-
mos em um Brasil do século 19.   

da mão dos municípios, fere a 
autonomia municipal e autoriza o 
estado a vender o que não é dele.

SANEAMENTO: UM DIREITO DE TODOS E UM DEVER DO ESTADO

www.jnconline.com.br

de 05/Dezembro a 19/Dezembro de 2019#jornalQuinzenal

Nós da UDLOG 
parabenizamos a cidade de 
Maua pelos seus 65 anos de 
emancipação.

Aproveitamos para desejar 
Boas Festas e Felicidades a 
todos os Mauaenses!

Que esta grande cidade que 
nos acolheu tão bem possa 
sempre continuar próspera, 
trazendo sustento e 
abundância a seus 
habitantes.

Via Whats ’’

 O sonho da universalização do 
saneamento no Brasil está cada 
vez mais distante. Isso porque a o 
projeto de lei 3.261/2019, que 
t r a m i t a  n a  C â m a r a  d o s 
Deputados sobre a revisão do 
Marco Legal do Saneamento, vai 
desestruturar totalmente o setor 
no país. E novamente os mais 
prejudicados serão os brasileiros 
mais pobres, que vivem sem 
acesso a água potável e esgoto 
tratado e sujeitos a contrair todo 
tipo de doenças. Sobre o pretexto 
de levar o Brasil a tão sonhada 
universalização dos serviços de 
saneamento, o texto na realidade 
deixa os municípios menores e 
mais pobres bem longe deste 
sonho.
 Pela Constituição Federal, são 
os municípios que detém a titula-
ridade e decidem como deverão 
ser prestados os serviços públicos 

Orlando Morando, prefeito de São Bernardo
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PAULA CABRERA

 Sinônimo de credibilidade 
e m  M a u á ,  a  A z e v e d o 
Imobiliária se prepara para 
grandes mudanças. Leonardo 
e Matheus Azevedo, nomes 
fortes dentro do grupo e 
responsáveis pelos projetos, 
lançaram a incorporadora 
AZCA, que será responsável 
po r  desenvo l ve r  novos 
empreendimentos na cidade.

 “Nos empenhamos muito. 
Queremos nos dedicar ainda 
ma is .  Vamos  con t ra ta r 
pessoal e nosso plano é de 
que a AZCA seja referência 
em toda a região”, arma 
Leonardo.
 Para mostrar que não 

 A criação da incorporadora 
vem na esteira do aumento de 
empreendimentos lançados 
pelo grupo. Com três obras 
em andamento na cidade, a 
AZCA prepara um maravilho-
so lançamento para o início de 
2020:  “Enxergamos um 
nicho de mercado na região e 
temos nos empenhado em 
atender essa demanda. 
Queremos que os parceiros, 
de outras empresas, também 
tenham mais conforto em 
saber que quem procurar a 
Azevedo Imobiliária para 
conhecer os seus empreendi-
mentos será atendido para 
i s s o ,  s em con i t o s  de 
interesses”, diz Leonardo 
Azevedo, uma das mentes à 
frente do projeto, que divide 
c o m  o  i r m ã o  g ê m e o , 
Matheus.

brincam em serviço, os irmãos 
preparam, ao lado da irmã,  
Juliana - a head à frente da 
Azevedo - um evento no 
empreendimento Castro, na 
Vila Falchi, para  mostrar o 
novo condomínio à potenciais 
compradores, com direito a 
visita guiada e condições 
especiais para quem fechar o 
negócio na data.
 O Residencial, aliás, tem 
obras a todo vapor, com 
previsão de entrega no início 
de 2020. São 17 sobrados, 
com 86 m², dois dormitórios, 
garagem coberta, quintal e 
área de lazer para o condomí-
nio. Todas as casas são 
en t regues  com p i so  na 
garagem e na lavanderia,  com 
pontos para pia e churrasquei-

Liderada por Matheus e Leonardo Azevedo, empresa deve trazer 
vários lançamentos imobiliários para a cidade em 2020

#MatériaCapa

       Incorporadora AZCA

Foto: Celso Luiz

de 05/Dezembro a 19/Dezembro de 2019#jornalQuinzenal

Juntos, os irmãos Leonardo, Juliana e Matheus são responsáveis por conduzir a imobiliária Azevedo e a Azca 

 O Residencial Castro estará 
aberto à visitação no sábado e 
no domingo das 10h às 16h. 
Mais informações pelo 4519-
6799.

ra. A cozinha é aberta, com 
conceito americano – inte-
grando com a sala de estar, 
tornando o ambiente ainda 
mais agradável e com sensa-
ção de amplitude. O preço 
também é imbatível. “O 
Residencial é de alto padrão, 
com um condomínio de baixo 
valor. Nossa qualidade é um 
grande diferencial. Temos 
condições faci l i tadas de 
nanciamento para atender 
bem nosso público. É conhe-
cer e fechar negócio”, diz 
Matheus.

84m² 
2 dorms

vaga coberta
Área de lazer com 

churrasqueira

CONDOMÍNIO
DE SOBRADOS

Residencial Castro | Rua José Falchi,  100 - Vila Falchi -  Mauá/SP

    investe em Mauá 





 Os usuários do transporte 
público também são muitos. 
As 248 linhas atendem 
diariamente mais de 7 mil 
jornadas para levar da casa 
para o trabalho os mais de 
100 mil usuários diários do 
serviço. O caminho a trilhar, 
no entanto, é longo. A dívida 
pública da cidade é uma das 
maiores do país. Diz estudo 
do TCE (Tribunal de Contas do 
Estado) que a dívida consoli-
dada da cidade supera o 

 Mauá completa 65 anos 
neste domingo (8/12) com 
um grande caminho a percor-
rer para garantir melhoria de 
vida aos seus moradores. 
Com um dos maiores PIBs 
(Produto interno Bruto) per 
capita de SP - R$ 30 mil, a 
cidade possui assustadores 
35% dos 468 mil habitantes 
em situação de vulnerabilida-
de social, com renda de 
apenas meio salário mínimo 
(R$ 499). Já a média de 
ganhos da população é de 3.3 
salários (R$ 3.293).
 Os números mostram que 
os serviços públicos, em 
geral, são fundamentais para 
boa parte da população. 
Segundo vereadores, por 
exemplo, oito a cada dez 
moradores utilizam os servi-
ços de saúde. A educação 
pública também é usada pela 
maioria. A média de alunos 
em ensino público é de quase 
90% no ensino a partir de 
cinco anos e de 30%, de zero 
a três anos.

5 MAUÁ 

Paula Cabrera

            completa 65 anos 
com muitos desaos a vencer 
Cidade completa mais um aniversário com alto número de pessoas em vulnerabilidade social

volume arrecadado pela 
Prefeitura em um ano inteiro. 
"É preciso ter calma para 
analisar o todo. Pelos dados, 
há muito investimento do 
Estado e do Governo Federal 
que estão disponíveis para a 
c idade,  mas que cam 
represados por falta de 
documentação para conrmar 
a parceria. É possível conse-
guir bons retornos em projetos 
importantes, como contenção 
de encostas, educação, saúde 
e cultura, se a Prefeitura 
investir tempo em tirar isso do 
papel", diz o economista e 
especialista em contas públi-
cas Renato de Souza.
 O povo, no entanto, é 
otimista. Michelle Aparecida, 
35 anos, espera que 2020 
possa mudar a cara da cida-
de. Desempregada e mãe de 

de 05/Dezembro a 19/Dezembro de 2019#jornalQuinzenal

Mauá

 Entre as mudanças espera-
das, uma está praticamente 
consolidada - a entrega dos 
serviços de água para a 
Sabesp deve botar m a falta 
de água em Mauá ainda no 
verão, época de maior consu-
mo. Neste mês, a cidade 
ainda recebe carretas para 
real ização de exames e 
consultas médicas em especi-
alidades.

três, ela depende da maioria 
dos serviços públicos. "Meus 
 lhos  e s t ão  na  c r eche 
municipal e usam os serviços 
de saúde. Já precisei correr 
para outra cidade porque não 
tinha palito para o médico da 
UPA ver se era garganta 
inamada o problema do meu 
lho, mas as eleições de 
2020 devem trazer sangue 
novo", diz. Estação de trem de Mauá, 

meados dos anos 70.

Construção do viaduto da 
Saudade começo da 

década de 1980

Porteiras no centro de 
Mauá por onde passavam

 pedestres, ônibus e carros.

Paineira no centro da cidade 
de Mauá anos 70 ao lado

 do atual Bradesco

FONTE: MAUÁ MEMÓRIA
Foto: Robson Fonseca

Câmara de Mauá

 Na semana que vem, o 

 Com mais duas sessões 
até o recesso de m de ano, a 
Câmara de Mauá es tá 
trabalhando a todo vapor. 
Nesta semana os vereadores 
aprovaram, em primeira 
discussão, o Estatuto do 
Magistério (plano de cargos e 
salários para professores). 
Com a proposta, professores 
terão carga horária revista e 
bonicação para cursos e 
treinamentos. 

projeto deve ser votado em 
denitivo para liberar a 
pauta para votação que 
permite que a Prefeitura 
passe para a Sabesp os 
serviços de água na cidade. 
 O prazo para a assinatura 
d o  c o n t r a t o  é  1 5  d e 
dezembro ou o processo 
pode ser anulado, já que as 
negociações pela Sabesp 
devem ser nalizadas em 
seis meses (que vencem no 
dia 15).
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Parabéns Mauá
Vereador

65 anos de história

Que Deus abençoe e proteja o povo da nossa cidade!

Parabéns 
MAUÁ | 65 ANOS

8 de Dezembro

Chico do Judô
Vereador

8 de Dezembro
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PROFESSOR RUBINELLI
TRAZ EXPERIÊNCIA E 
SE DIZ PREPARADO 
PARA RESOLVER OS 
PROBLEMAS DE MAUÁ

Ex-Deputado Federal e Vereador 
por quatro mandatos, Rubinelli conrma 
pré-candidatura à Prefeitura de Mauá pelo PTB

 Wagner Rubinelli (PTB) 
conta com conhecimento e 
experiência de vários anos na 
Administração Pública e declara 
estar preparado para resolver os 
problemas de Mauá. Rubinelli é 
advogado, com Pós-Graduação 
em Direito Constitucional, e 
também Pós-Graduação em 
Direito Eleitoral pela Escola 
Paulista da Magistratura, além 
de extensão em Direito Penal 
Econômico pela PUC/SP.
 Apaixonado pelo Direito, 
Rubinelli viu os lhos trilharem o 
mesmo caminho. “Os dois 
cu r sa r am d i r e i t o ,  mas  o 
Fernando, que é vereador, gosta 
mais da política, já a Natália 
preferiu exercer a advocacia, 
dedicando-se ao Direito Público 
e Eleitoral”, conta ele orgulhoso. 

 Desde que assumiu seu 
primeiro mandato como verea-
dor (1992), ele arma que viu 
pouca coisa mudar na cidade: 
“Entra e sai prefeito e os proble-
mas continuam os mesmos, 
como a falta de médicos, dentis-
tas, de medicamentos, falta de 
vagas para internações, sem 
contar que as pessoas cam 
meses esperando um exame”. 

O ex-deputado federal, que foi 
vereador por quatro mandatos, 
Secretário de Trabalho e Renda, 
de Assuntos Jurídicos e de 
Desenvolvimento Econômico, 
será candidato ao cargo de 
prefeito em 2020, já se anunci-
ando como pré-candidato pelo 
PTB. Além disso, está preparan-
do uma aliança com outro 
partido para aumentar a força da 
coligação.

 Além disso, Rubinelli lecio-
nou como professor de Direito 
Constitucional e Administrativo 
na UNIABC por sete anos, e 
arma amar o ambiente acadê-
mico.  Rubinelli é casado há 33 
anos com a professora e pedago-
ga Cássia Rubinelli, que também 
foi vereadora em Mauá.

 Na época dos grandes 
comícios, Rubinelli foi campeão 
de votos em diferentes candida-
turas. Em 1998, foi candidato a 
deputado estadual, alcançando 
27.572 votos, o mais votado de 
Mauá. Já em 2003, assumiu 
uma cadeira na Câmara Federal, 
depois de alcançar 81.339 
votos, sendo 59.481 mil deles 
em Mauá, “Como Deputado 
Federal, consegui importantes 
emendas (recursos) para a 
região. Fui titular da Comissão 
de Constituição e Justiça da 
Câmara Federal, onde tive a 
oportunidade de ser relator de 
importantes projetos, dentre eles 
o  p r o j e t o  q u e  c r i o u  a 
Universidade Federal do ABC”, 
armou.

Rubinelli ainda aponta outros 
problemas na cidade, como a 
falta de segurança e o péssimo 
transporte público, que dicul-
tam e muito a vida dos morado-
res. “Mauá não foi bem adminis-
trada nos últimos anos e o 
resultado atual é uma cidade 
abandonada e endividada”, 
segundo ele.

 “Mauá precisa de alguém que 
resolva seus problemas, uma 
pessoa correta, experiente e com 
a cabeça no lugar, e eu estou 
preparado para esse desao. 
Pretendo reconstruir a nossa 
cidade, que hoje infelizmente 

Por Paula Cabrera

 “Se eleito, irei administrar 
Mauá com seriedade e capacida-
de, resolverei os problemas 
graves do Município, além de 
auditar a dívida e os contratos 
para descobrir a sua origem e os 
respectivos responsáveis pelo 
atual desgoverno”, concluiu.

 Rubinelli tem a convicção de 
que é possível resolver os proble-
mas de Mauá em diversas áreas 
como saúde, segurança, trans-
porte e geração de emprego, sem 
esconder seu amor pela causa 
animal e defesa do meio ambien-
te.  “Tenho duas cachorras, uma 
delas é a Vitória, que foi resgata-
da pelo meu lho e está conosco 
há oito anos, e a outra é a Julie, 
uma Cocker idosa de 12 anos”, 
comenta. Rubinelli arma que 
terá um olhar de cuidado com os 
animais, e relembra ter apresen-
tado diversos projetos de lei em 
defesa do bem-estar animal. 

está abandonada, além de 
auditar os contratos e a dívida da 
cidade’. Quero dar atenção 
especial à saúde, garantir 
médicos nos Postos de Saúde e 
UPAS, não permitir que faltem 
remédios e terminar com a 
espera eterna por exames. 
Iremos exigir um transporte de 
qualidade, com o m do mono-
pólio do transporte, trazer uma 
empresa com o Padrão Leblon. É 
possível fazer, precisa de vonta-
de política".



Parabéns Mauá!
Você está em nossos planos!

 Dia 8 de Dezembro | 65 anos  

Seu plano de 
saúde empresarial 
começa aqui !!!

Márcio Canuto | Zé Roberto Lourencini 

Parabéns 
MAUÁ 

 65 ANOS | 8 de Dezembro



Morando entrega 
reforma do Parque 
da Juventude neste 
m de semana

O prefeito de São Bernardo 
d o  C a m p o ,  O r l a n d o 
Morando (PSDB), deve 
entregar neste sábado 
( 7 / 1 1 )  o  Pa r q u e  d a 
Juventude.  Referência 
nacional para atletas de 
Esportes Radicais e locali-
zado no Centro, o Parque da 
Juven tude  con ta  com 
22.500 m² e é o maior para 
esportes radicais em toda a 
América Latina. O espaço 
passou por reforma total. As 
pistas de skate do Street 
Park sofreram alteração do 
traçado existente, atenden-
do a um layout olímpico. 
Haverá tratamento da pista, 
com polimento e resina, 
inclusão de novos obstácu-
los e equipamentos, bem 
como reparo do gradil, 
revisão da iluminação e 
reforma do sistema de 
drenagem. A obra fo i 
nanciada pelo Grupo 

NotreDame Intermédica, por 
meio de termo de compro-
misso   rmado junto  à 
Administração Municipal, 
sem custo algum aos cofres 
públicos. O acordo prevê 
investimento de R$ 3,5 
milhões para as interven-
ções, incluindo compra de 
materiais e mão de obra.“O 
Parque da Juventude de São 
Bernardo é referência na 
América Latina e merecia 
uma reforma de grande 
porte, que só foi concretizada 
graças a parceria com a 
iniciativa privada. A popula-
ção  ganha rá  um novo 
parque, totalmente remode-
lado, a altura do que repre-
senta para os Esportes 
Radicais”, armou o chefe do 
Execu t i v o .  No  e spaço 
também foi construída uma 
pista de pumb track, que 
conta  com t raçado de 
movimentação de terra, 
pavimentação asfáltica e 
área de escape de grama.-
 Mais intervenções ocorre-
ram em outras áreas do 
parque, como o prédio da 
administração e a portaria, o 
playground, a pista de 
caminhada, a tirolesa, a 
parede de escalada, a área 
de convivência e o palco. 
Houve ainda reforma de toda 
a infraestrutura complemen-
tar com a revisão da ilumina-
ção, bebedouros, sistema de 
som, drenagem, jardinagem, 
comunicação v isual ,  a 
criação de um espaço pet, 
entre outros.

Maior espaço de esportes radicais 
da América Latina passou por 
reformulação completa 

Por Paula Cabrera_____
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GIGANTE ’’
Orlando Morando

Prefeito de São Bernardo do Campo

A população 
ganhará um novo 

parque, totalmente 
remodelado, a 
altura do que 

representa para os 
Esportes Radicais. 
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Batoré
Batoré está voltando a viajar por todo 
o Brasil com seu mais novo show: 
Stund Up “Di Lascá”. . O show tem 
duração aproximada de uma hora, é 
escrito e dir ig ido pelo próprio 
humor is ta ,  show este  onde o 
h u m o r i s t a  d e s c r e v e  v á r i o s 
personagens do cotidiano, com textos 
engraçadíssimos e com muitas 
expressões faciais e corporais. O 
Show é aconselhável para MAIORES 
DE 14 ANOS.

(11) 2771-0016 

Sábado às 21h00
14 de Dezembro

Serviço

Teatro Municipal de Mauá

WhatsApp: 11 9.4591-1557

Informações:

Rua Gabriel Marques, 353 - Centro 
- Mauá - SP

Local: 

Show: Batoré em Stund-up Di 
Lascá!!!

Geminiano - momento de baixar a 
agressividade. Você pode sim dizer o que 
pensa, mas de uma forma cordial; seja 

diplomático nesses próximos dias pois parcerias e novos 
negócios surgirão. Momento de praticar meditações e 
caminhadas ao ar livre.

Virginiano - não adie muito suas 
decisões, pois elas podem tomar um 
rumo no qual você não poderá mais 

controlá-las ou não terá mais direito a dar sua opinião. Busque 
se posicionar usando seu bom senso instintivo. Lembrando: 
não há necessidade de agressividade. Momento ideal para 
“pic-nic” em família.

Sagitariano - por mais inseguro que o 
caminho pareça, sentir-se livre ainda 
é a melhor sensação. Siga em frente e 

comece a fazer novos planos para o próximo ano. Ter medo do 
novo é normal; medite quando não saber o que fazer e consul-
te suas experiências de vida para tomar suas próximas deci-
sões. Próximos dias propícios para fazer novos amigos e 
investir em pequenos negócios.

Pisciano - momento de sorte e melhoras 
repentinas na área nanceira nos próxi-
mos dias, porém tenha muito cuidado 

com as palavras - muitas pessoas estão de olho em você. Use 
sua intuição e diplomacia para observar o que e quem está a 
sua volta. Investigue antes de dizer algo ou assinar algo. 
Momento de cuidar da espiritualidade.

Taurino -  falta pouco para acabar o ano e é 
chegado a hora de desapegar. Arrumar o 
guarda-roupas, doar o que não te serve, o 

que está trincado, faltando. Hora de uma limpeza geral - isso 
inclui pessoas que só atrasam sua vida. Momento de novo ciclo 
de reequilibrar as energias; aproveite o momento e procure 
passar um ou dois dias em contato com o mar para recuperar 
as energias e os pensamentos.

Leonino - não é o momento de agir com 
"força bruta" - gritar e berrar não vai 
resolver seu problema. Período de ouvir e 

reetir todas opiniões e reclamações à sua volta, pois esse 
período até o nal do mês exigirá um posicionamento seu para 
tomada de grandes decisões. Então pense antes de falar, pois 
sua voz será lei. Momento de colocar suas leituras em dia.

Escorpiano - mantenha-se rme!  Você 
está em um nal de ciclo e com ele o 
sucesso esperado. Seus projetos são 

grandes e atingem muitas pessoas; por isso muitas vezes você 
demora para ver o resultado. Novas paixões surgirão nas 
próximas semanas. Momento ideal para investir no visual e em 
algumas peças do guarda-roupas.

Aquariano - momento de se desconectar de 
algumas pessoas que colocam você para 
baixo ou só reclamam. Você está em um 

período de crescimento e será notado nos próximos dias. 
Possibilidade de viagens longas envolvendo o tema carreira. 
Momento de investir em curso de especialização.

Ariano  - dezembro chegou e com ele a colhei-
ta. Vamos aproveitar esse momento e avaliar 
cada ato de impacto que você tomou esse ano 

e em que ele mudou a sua vida. Momento ideal para fazer pequenos 
investimentos em você, com foco no visual e na saúde capilar.

Canceriano - por mais que doa, você precisa 
ser mais enérgico e racional com seus projetos 
e todas as pessoas envolvidas nele, seja no 

setor prossional quanto no pessoal. É esperado liderança de você nos 
próximos dias. Seja rme nas suas decisões pois é um período de 
amadurecimento, exigindo de você algumas escolhas. Aproveite esse 
período para caminhadas noturnas.

Libriano - não se apavore! Todas as per-
das fazem parte do processo de amadu-
recimento. O importante é você não car 
preso a lembranças e fatos do passado. 

Cone em você e em sua espiritualidade, pois ela lhe guiará até a 
entrada do próximo ano. Momento ideal para fazer seu planeja-
mento de viagens para o próximo ano.

Capricorniano - momento de nalizações. 
Não tenha medo de se desligar ou desco-
nectar de pessoas e projetos, pois isso 

será essencial para iniciar um novo ciclo. Evite discussões e 
entrar em fofocas - essa energia poderá desviar seu foco e 
roubar sua energia. Momento ideal de iniciar alguma prática 
esportiva.
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STUND-UP DI LASCÁ!!!

LULU SANTOS estreia sua nova turnê "Pra Sempre"

               em um super           
 show no Espaço Win 

 Lu lu Santos lança 
agora um álbum e um 
concerto todo dedicado 
ao amor. Este, aliás, um 
dos temas de maior des-
taque em sua vasta obra. 
Nos últimos meses, Lulu 
se dedicou à produção 
das músicas que fazem 
par te 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 continu-
am sendo parte funda-
mental do show.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL NO WIN

Show: Lulu Santos
Serviço:

Organizador: Grupo BabyBeef Jardim

Sexta-feira, 06 de Dezembro 

Espaço Win
Espaço Win (Av. Dom Pedro II, 2055 - 
Campestre, Santo André - SP)

         06
         Dia

        DEZ

Mais informações: (11) 4436-7869 - facebook/espacowineventos

Informações: www.estancia.com.br

Abertura: 10:00 

LULU SANTOS 

online.com.brwww.Acesse:

www.bilheteriaexpress.com.br
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VENDAS ONLINE

PONTO DE VENDAS
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Belenense e Acpetec disputam 
nal da Copa Stamparia/TVila

 As duas equipes foram 
grandes destaques durante 
o campeonato e prometem 
uma disputa acirrada. O 
Belenense garantou a vaga 
após derrotar, nos pênaltis, 
o Malokas de Ribeirão 
Pires. O jogo, que foi adia-
do por conta das chuvas do 
m de semana do dia 23, 
aconteceu  na  quar ta 
(27/11) e terminou em 0x0 
no tempo regulamentar. 
Nos penais, a equipe maua-
ense levou a melhor por 
4x2. Já a outra equipe 
nalista, a Acpetec venceu 
o Torino de Mauá por 2x1 e 
conquistou a primeira vaga 
para a grande nal da 
competição em um jogo 
bastante disputado. 
 A organização do campe-
onato ainda promete diver-
são para toda a família.  
Haverá espaço kids para as 
crianças, pintura facial, 
piscina de bolinhas, algo-
dão doce e pipoca. 

 A   n a l  d a  C o p a 
Stamparia Tvila acontece 
neste sábado (7/12), a 
partir das 17h, no campo 
da Vila Mercedes e prome-
te agitar a galera. A bola 
rola às 18h com o jogaço 
entre Acptec de São Paulo x 
Belenense de Mauá. 

Torneio chega em sua reta nal em grande estilo e promete uma mega copa para 2020

Equipe do ACPTEC da Zona Leste

Equipe do BELENENSE de Mauá

de 05/Dezembro a 19/Dezembro de 2019#jornalQuinzenalESPORTE



15 NEGÓCIOS

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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Desejamos felicidades a CIDADE 
de HOMENS e MULHERES

TRABALHADORES

656565
anosanosanos

MauáMauáMauá

Parabéns !!! Parabéns !!! Parabéns !!! 

PARABÉNS MAUÁ!
Nós da Ágil desejamos

  

MAUÁ 65 ANOS DE HISTÓRIA
FELICIDADES

Ágil
Soluções em
Documentação
Imobiliária 



17

 Destaque-se que não esta-
mos aqui falando de pensão 
alimentícia, já que este é um 
direito do menor sob quais-
quer circunstâncias; antes 
disso, o que se busca esclare-
cer é da presença do pai ou 
mãe na vida do lho(a) 
mesmo após a separação dos 
pais.
 É fato que amor não se 
cobra, e nem se pode obrigar 
ninguém a senti-lo; no entan-

 Nos dias de hoje, infeliz-
mente, cada vez mais, vemos 
pais ou mães que ao se divor-
ciarem de seus cônjuges e 
constituírem novas famílias, 
se "esquecem" da sua respon-
sabilidade perante seus lhos 
já existentes e simplesmente 
os abandonam ou lhes dão o 
mínimo de suporte necessário 
para que se desenvolvam 
como pessoas psicologica-
mente fortes e amparadas.

 Embora seja um tema 
delicado e ainda não esteja 
regulamentado por nenhuma 
lei, existem diversos julgados 
neste sentido, condenando o 
pai ou mãe que abandona seu 
lho, ao pagamento de danos 
morais, o que é interessante 
frisarmos visto que muita 
gente nem imagina que é 
possível recorrer à Justiça se 
é vítima desse tipo de negli-
gência por parte dos genito-
res.
 "O abandono afetivo consis-
te na omissão de cuidado, de 
criação, de educação, de 
companhia e de assistência 
moral, psíquica e social que o 
pai e a mãe devem ao lho 
quando criança ou adoles-
cente", dene Grace Costa, 
especialista em direito de 
família e sucessões e autora 

to, é possível requerer indeni-
zação pelas conseqüências 
morais que o abandono 
causa a alguém.

 O juiz Francisco Câmara 
Marques Pereira, da 1ª Vara 
Cível de Ribeirão Preto, que 
estabeleceu o pagamento de 
uma indenização desta 
natureza no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais) 
justicou a decisão como 

do livro Abandono afetivo: 
indenização por dano moral.
 Muitas pessoas, por outro 
lado não se sentem confortá-
veis a reivindicar tal direito 
através das Vias Judiciais, 
armando que, se passa a ser 
uma obrigação, deixa de ser 
afetivo.
 Ocorre que a nalidade do 
pleito a uma indenização 
desta natureza é cienticar o 
pai ou mãe que se seus deve-
res legais para com seus 
lhos não forem respeitados, 
as conseqüências jurídicas 
irão sim existir; é como se a 
vítima de referido tratamento, 
ou falta dele, sinta que a 
justiça foi feita.

ABANDONO AFETIVO: O que o caracteriza e como ele
 pode gerar direito à Indenização por danos morais?

Dra. MAIRIM
ANDRESSA B C DA SILVA

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

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

 
Email.: m.andressa91@hotmail.com 

ESCLARECIMENTOS E DÚVIDAS DO LEITOR

FIQUE SABENDO

sabendo!
FIQUE 

"ofensa à personalidade, 
honra e dignidade" do lho, e 
disse que cou "evidente a 
segregação e a rejeição 
contra ele". No entanto, 
passados alguns, ministros 
do STJ se manifestaram 
sobre o tema, alegando que é 
preciso "prudência do julga-
dor" para evitar que "o Poder 
Judiciário seja transformado 
numa indústria indenizató-
ria".
 Enm, tanto a doutrina 
quanto a jurisprudência ainda 
tem muito o que avançar 
quanto ao tema, mas se este 
for o caso, sempre necessário 
a consulta a um advogado(a) 
para que seja avaliado, 
levando em conta todas as 
suas peculiaridades.
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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 

ALTINO DA SILVA DIAS

entre outros.
 Depois, temos os gastos variáve-
is, aqueles necessários à produção, 
vendas das mercadorias ou presta-
ção dos serviços. Estes gastos serão 
considerados inclusos no produto e 
aumentam na mesma proporção da 
produtividade e vendas; por exem-
plo, matérias primas, salários da 
produção, energia elétrica consu-
mida, fretes e comissões, entre ou-
tros. Os custos e despesas variáveis 
aparecerão apenas quando há pro-
dução e venda dos produtos e mer-
cadorias, ou serviços prestados. 

 Vamos aos cálculos! Como exem-
plo, supomos que no mês uma em-
presa possui gastos variáveis de R$ 
35.000,00; os seus gastos xos 
somam R$ 15.000,00. Sobre as 
vendas dos produtos, ela possui 
encargos de 12% para impostos, 

 Todos os custos e despesas da 
atividade requerem atenção para 
avaliar a sua real necessidade e se 
possível, reduzir o seu consumo 
com melhorias na produtividade, 
otimização de processos e corte 
daqueles desnecessários ao negó-
cio e que não favorecem as vendas.
 Com esta análise, é possível de-
terminar proporcionalmente, quan-
to temos de custos e despesas Fixos 
e Variáveis, para assim determinar 
o Ponto de Equilíbrio.

3% para comissões sobre vendas e 
um lucro esperado de 20%. Com 
esta base, o seu faturamento men-
sa l  se rá  de R$ 76.925,00 
(50.000/(100%-35%)). Qual o 
Ponto de Equilíbrio? Para esta em-
presa pagar todos os gastos gera-
dos, os impostos, comissões e ain-
da cobrir os custos com estrutura 
usamos a fórmula do Ponto de 
Equilíbrio, para chegar à meta míni-
ma de faturamento. Neste caso, 
temos o Ponto de Equilíbrio como: 
PE = Custo Fixo / Margem de 
Contribuição - onde Margem de 
Contribuição é a porcentagem da 
soma do custo xo e do lucro sobre 
o faturamento de venda. Neste 
exemplo, MC = 39,5%.

 Portanto, quanto mais cedo a em-
presa obter o seu Ponto de 
Equilíbrio melhor, o caminho está 
livre para a meta nal de todo negó-
cio, ou seja, o lucro.

 E n t ã o ,  t e m o s :  P E  = 
15.000/39,5% = R$ 37.975,00. 
Neste momento, este é o Ponto de 
Equilíbrio desta empresa. O volume 
de vendas até este valor cobre o 
custo xo e os gastos variáveis 
gerados até este momento, mas, 
não proporciona lucro ou prejuízo.    
O resultado no Ponto de Equilíbrio é 
zero. 

MEU FATURAMENTO IDEAL.
Quanto devo faturar para ter lucro no negócio?
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 Para ca lcu lar  o  Ponto de 
Equilíbrio é necessário conhecer os 
custos e as despesas de estrutura 
física da empresa. Esses gastos 
são chamados xos, pois não so-
frem alteração de acordo com a 
quantidade de vendas do período, 
ou seja, se a empresa vender ou 
não vender, esses gastos serão pa-
gos; por exemplo, aluguel, pró labo-
re dos sócios, salários do pessoal 
de apoio e administrativo, apropri-
ação dos seguros, depreciação, 

 O ponto de equilíbrio é um núme-
ro que merece ser perseguido, 
quanto antes melhor, pois, a partir 
deste ponto o resultado é lucro cer-
to. 

 O faturamento ideal é aquele que 
cobre todos os custos, despesas e 
sobra o lucro esperado para a ativi-
dade.  E quando apenas empata-
mos, ou seja, o faturamento para 
pagar as despesas e não ter prejuí-
zo? Esse é o volume que chama-
mos de “Ponto de Equilíbrio”, em 
que as Receitas se igualam aos 
custos e despesas; neste momento 
não há lucro nem prejuízo.

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.

 Há dois anos, quem não se lembra da 
visita do atual gestor público na Sabesp, 
questionando valores, pedindo para abrir 
as torneiras, rearmando que a Sama é 
conquista do povo, que faria auditoria 
interna? Será que tudo isso caiu por ter-
ra? 

 Portanto, é preciso apresentar para a 
sociedade que a gestão pública não se faz 
através de “apelo popular”; é necessário 
ter responsabilidade com a ‘coisa públi-
ca’, minimamente ouvir a sociedade, não 
apenas em uma audiência pública, mas 
em um grande debate. É hora de gover-
nar e lembrar que a eleição já acabou.

 É necessário armar que a ARSEP, agên-
cia que regulamenta serviços públicos, 
sempre ponderou e foi contundente, apre-
sentando dados e métodos legais para 
realizar pesquisas e levantamentos ne-
cessários.

Gerson Moura 

 

Por que  a prefeitura está interessa-
da só agora na Sabesp? 

Especialista em Políticas Públicas 
Fundador do Instituto de Governo e 
Inovação

ALERTA LIGADO





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

ou via email para transportes@guiborlog.com.br

Faça a cotação dos fretes 
de sua empresa conosco




