
D’Brescia abre nova 
unidade na Capital 
Paulista 
Espaço reúne o melhor 
do churrasco e da boa
comida em ambiente 
totalmente revitalizado
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Conheça Yan Gomes
o brasileiro que é jogador 
de beisebol 

Futebol
Belenense é o campeão da
Copa Tvila em Mauá

A NOTÍCIA QUE VOCÊ PRECISA
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São Bernardo do Campo é a 
cidade que mais entrega 
obras em 2019
  Investimento da Prefeitura em melhorias ultrapassa 
R$ 1 bilhão e compete diretamente com grandes 
capitais como São Paulo e Belo Horizonte
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A coluna Fato ou 
Fake traz o que rolou nos
bastidores em Mauá
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 Yan  Gomes (Mog i  das 
C ruzes -SP, 19 de  ju lho-
 de 1987) é um jogador 
de beisebol que nasceu no 
Brasil,  mas atualmente é um 
dos principais jogadores da 
Liga Americana. Yan joga na 
posição de apanhador (c-
atcher) e seguirá no Washin-
gton Nat ionals nas duas 
próx imas temporadas.  O 
catcher brasileiro assinou o 
contrato de renovação com a 
franquia no valor de 10 milhões 
de dólares (R$ 42,6 milhões), 
neste mês.
 Ele jogou no Toronto Blue 
Jays até sua transferência para 
os Indians, seguida de uma 

troca para os Nationals. Além 
de ser o primeiro brasileiro 
na Major League Baseball, foi 
também o primeiro brasileiro a 
participar do Jogo das Estrelas 
da Major League Baseball.

 Em 30 de julho de 2013 
G o m e s  e n f r e n t o u  A n d r e 
Rienzo , o primeiro arremessa-
dor brasileiro na história da 

 Yan Gomes estudou na Miami 
Southridge High School, em 
Miami , Florida, onde jogou pelo 
time de beisebol da escola. Yan 
foi escolhido no Draft pelo 
Boston Red Sox na rodada 39 
da Major League Baseball 
(MLB) Draft de 2008, mas ele 
não assinou contrato.  

MLB, portanto, foi a primeira 
vez em que dois jogadores 
brasileiros se enfrentaram nas 
ligas principais. Este fato foi 
comemorado pelos locutores 
americanos da partida, que 
começaram a transmissão do 
jogo falando em português e 
dando as boas-vindas aos dois 
jogadores brasileiros.
 Gomes ajudou a Seleção 
Brasileira de Beisebol a se 
qualicar pela primeira vez 
ao World Baseball Classic. Yan 
foi o único jogador da MLB na 
equipe do Brasil nas eliminatóri-
as, apesar das outras equipes do 
grupo ostentarem vários gran-
des jogadores das maiores ligas.

O Grêmio Mauaense vai se 
transformar na FIEC (Fábrica 
Integrada de Educação e 
Cultura) Parque São Vicente, 
para utilização popular, sem 
necessidade de titularidade do 
clube. A decisão foi sacramen-
tada pela Câmara de Mauá, 
após solicitação direta da 
direção do clube. O Grêmio 
completa neste ano 38 anos e é 
um dos clubes mais tradicionais 
da cidade. O atual presidente do 
G r ê m i o ,  M a r c o  A n t ô n i o 
Capuano, o Quinho, conrma o 
pedido para que a Prefeitura 
retomasse a área – cedida até 
2036 pela diculdade em 
conseguir sustentar a manuten-
ção do local. O clube possui 
hoje 5 mil sócios, mas a maioria 
não  p r ec i s a  ma i s  paga r 
m e n s a l i d a d e s .  S e g u n d o 
Quinho, apenas 50 associados 
pagam as taxas mensais para 
auxiliar nas contas. O décit é 
de mais de R$ 40 mil mensa-
i s . "Espe ramos  com essa 
decisão que o clube seja 
revitalizado e entregue para a 
comunidade, como sempre foi 
planejado", disse.
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Grêmio Mauaense 
vai virar FIEC 
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Quer falar com 
NOSSA CIDADE ?

 O Consórcio Intermunicipal 
instalou uma Casa em Brasília 
para os prefeitos do Grande ABC 
utilizam como base política, 
viabilizando recursos da união 
ou  para articulação entre as 
cidades, porém não se sabe o 
retorno disso. 
 Recentemente foi divulgado 
pelo TCE (Tribunal de Contas do 
Estado) que Mauá é a cidade 
com maior décit orçamentário 
no âmbito paulista, segundo o 
mais recente relatório nancei-
ro. Isso devido a previsão de 

Janeiro e Brasília. O Grande 
ABC registrou uma queda na 
arrecadação, comparada a 
previsão orçamentária; isso quer 
dizer que o gestor público não 
realizou todas as medidas 
necessárias para mudar ou 
modicar minimante o cenário, 
capitaneando novos investimen-
tos.

arrecadação e receita nos cofres 
públicos da cidade.
 Portanto, é necessário ter 
pulso rme na administração 
pública, deixar de lado a vaidade 
e principalmente não idealizar 
um política eleitoreira, colocan-
do em xeque projetos estruturan-
tes, sociais e econômicos.

Da teoria à prática: os desaos para 2020, 
o impacto e arrecadação nas cidades.

www.jnconline.com.br

 O estado de espírito das 
lideranças brasileiras para o 
próximo exercício dá sinais de 
melhora. Mais da metade 
(53,3%) está com a disposição 
melhor do que nos últimos 12 
meses, porém os municípios 
tendem a diminuir suas receitas 
e buscar modelos inovadores e 
até conservadores.  

   Após as eleições de 2018, 
cou evidente que os investi-
mentos para as cidades cariam 
de  ce r ta  fo rma escassos 
principalmente em tecnologia e 
infraestrutura.

   Conforme o último levanta-
mento, se o ABC Paulista fosse 
um município, seria a 4ª maior 
cidade em Produto Interno Bruto 
(PIB) do país com R$ 114,8 
bilhões de riquezas geradas em 
2013 (IBGE/2013). Sob este 
olhar, caria atrás apenas das 
capitais: São Paulo, Rio de A
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Este ano de 2019 foi muito 
difícil, marcado por vários 
acontecimentos, alguns bons e 
outros muito tristes...crimes, 
acidentes, tragédias, pessoas que 
se foram... Mas, temos que 
manter a fé e o otimismo. 2019 
deixa a marca de um ano para se 
reetir e aprender com os erros. 
Ano de mudanças, ano tempo de 
muitas loucuras, mas é um ano 
para ser superado! Que venha um 
ano muito melhor que este!  

Elisabeth Sah
Mauá | Por email

Que 2020 seja um ano que 
possamos respirar mais aliviados, 
pois 2019 foi um ano 
especialmente complicado. Nosso 
país viveu tragédias que carão 
marcadas para sempre, sem 
contar a instabilidade política, 
que gera falta de saúde, de 
emprego, de educação e alta de 
criminalidade. Teremos a 
oportunidade de melhorar isso, 
com escolha e voto consciente 
nas eleições. Que venha um ano 
de 2020 com mais amor, paz, 
alegria e com oportunidade para 
todos!   

Ricardo Campos
Santo André | Por email

2019

Que venha 2020!

Gerson Moura 
Especialista em Políticas 

Públicas Fundador do Instituto 
de Governo e Inovação

Segundo as projeções do FMI, o 
Brasil continuaria a crescer 
(2,0%), em média, menos do 
que o mundo (3,5%), as 
economias emergentes (4,6%) e 
a América Latina e Caribe 
(2,1%), conforme o Gráco 1.  
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PAULA CABRERA

Governo com olhar 
especial sobre os

 mais carentes, que 
são quem mais depende 

de serviços públicos

Orlando Morando
Prefeito de São Bernardo 

do Campo

Foto: Omar Matsumoto

’’

 Morando arma que em 
2019, as parcerias fecha-
das com empresas priva-
das foram fundamentais 
para conquistar o apoio da 
popu lação  e  ga ran t i r 
m e l h o r i a s  p a r a  S ã o 
Bernardo do Campo. "São 
obras como a do Parque 
Linear, que foi feito em 
parceria com o Golden 
Shopping como contrapar-
tida de entrega de área 
municipal, ou o Parque da 
Juventude,feito em parce-
ria com a NotreDame. É 
preciso entender que hoje é 
fundamental esse olhar 
empresarial, para fazer a 
cidade crescer", diz.
 N e s t e  a n o ,  S ã o 
Bernardo aparece como a 
quarta cidade com maior 
valor de investimento no 
anuário publicado pela 
F r e n t e  N a c i o n a l  d e 
Prefeitos. Foram R$ 546 
milhões até agosto, aumen-

 Com um olhar empresa-
rial sobre contas municipa-
is,  o prefe i to de São 
Be rna rdo  do  Campo, 
Orlando Morando (PSDB) 
tem se destacado no papel 
de chefe do Executivo e 
atraído olhares e investi-
mentos para a cidade. 
Amigo pessoal do governa-
dor João Doria e uma das 
grandes promessas do 
partido, o tucano também 
conquista cada vez mais 
verbas estaduais para dar 
andamento aos projetos em 
São Bernardo. Ele arma, 
no entanto, que o bom 
retorno foi construído com 
cuidado de gestor compe-
tente e que vê o que deveria 
ser claro para a maioria. 
"No meu governo, tenho o 
olhar de governar para 
todos,  mas com uma 
dedicação especial aos 
mais carentes, pois são 
eles que dependem das 
políticas públicas".

to de 146% em relação ao 
ano de 2017. O município 
cou atrás apenas das 
capitais São Paulo (R$ 2,368 
bilhões), Rio de Janeiro (R$ 
906,3 milhões) e Belo 
H o r i z o n t e  ( R $  5 6 7 , 7 
m i l h õ e s ) .  S e g u n d o  a 
Prefeitura, no entanto, obras 
entregues nestes últimos 
meses elevam o valor para 
R$ 960 milhões, o que 
tornaria o desempenho ainda 
maior. "Esse é um resultado 
de trabalho sério, feito 
diariamente para recuperar a 
conança do morador de São 
Bernardo na Prefeitura", 
arma.

 Para 2020, com ano 
eleitoral à espreita, o 
prefeito arma que as 
entregas não vão parar. 
Entre as principais está a 
Fábrica de Cultura - que 
será a maior do Estado e 
funcionará onde estava 
p rev i s to  o  Museu do 
Trabalhador - e o Hospital 
de Urgência, que terá 250 
leitos e promete tecnologia 
de ponta. "São obras que 
nos dedicamos muito para 
dar andamento e queremos 
ver se tornarem realidade, 
assim como o viaduto 
Tereza Delta, os corredores 
Galvão Bueno e São Pedro, 
o terminal Batistini, o 
Parque Linear do Jardim 
Ipê. Em 2020, vamos 
seguir com a mesma meta 
de trazer ser viços de 
qualidade à população e 
governar para todos", 
conclui.

 O prefeito enaltece a 
parceria fechada neste ano 
com o governador Doria, 
que   t rouxe  pro je tos 
pioneiros cono o Bom Prato 
Dia e Noite para a cidade e 
o sistema de monitoramen-
to por câmeras em toda São 
Bernardo.
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São Bernardo encerra ano com 
quase R$ 1 bilhão em obras 

Prefeito revê gastos municipais e amplia investimentos, 
colocando a cidade em pé de igualdade com capitais 
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O senhor destaca entrega de obras e 
fortalecimento de programas. O que 
mais poderia ser incluso como 
fundamental em 2019?

 Sempre atarefado e com compro-
missos que ocupam boa parte da sua 
agenda, a reportagem do JNC seguiu 
Orlando no último m de semana, 
quando o prefeito entregou 147 
escrituras que garantiram a posse 
denitiva de seu imóvel no Jardim 
Jussara. Sem pausa entre uma agenda 
e outra, Orlando saiu diretamente do  
encontro para uma reunião de governo 
em seu gabinete, na Prefeitura 
Municipal. Entre os assuntos, o 
planejamento para 2020, ano 
eleitoral, que não deve tirar o foco de 
sua gestão, que ele classica como 
moderna e eciente. Veja abaixo as 
respostas do gestor sobre seu desem-
penho no cargo.

Este ano se consolida a transformação 
e o resgate do município, rumo a sua 
recolocação nos trilhos do desenvolvi-
mento. Em 2017, quando assumi a 
Prefeitura, o compromisso primordial 
foi organizar a casa devido à herança 
maldita, como dívidas e obras abando-
nadas. Foi um trabalho difícil, mas 
que, com empenho e transparência, 
conseguimos impulsionar a cidade. 
Instituímos controles nanceiros, 
implementamos gestão eciente e foi 
possível garantir andamento de 
projetos importantes, serviços e 
programas sólidos. A transformação 
está ocorrendo, com a entrega das 
obras. A principal é o Piscinão do Paço, 
com capacidade de armazenar 220 
milhões de litros de água e de ser o 
mecanismo de combate às enchentes 
na região do Centro. Um investimento 
de R$ 353 milhões.  Compromisso 
sério da gestão, com os viadutos, 
novas vias, novos equipamentos, além 
do fortalecimento do que realizamos 
logo no início da gestão, como a 
recuperação da saúde nanceira, a 
instituição de programas como Noite 
Tranquila, Educar Mais, A Casa é 
Minha e Praça-Parque, por exemplo. 
Este ano, conquistas inéditas, como a 
chegada do restaurante Bom Prato - o 
primeiro a servir jantar em todo o 
Estado - grande programa de inclusão 
social.

Esse foi seu terceiro ano como 
prefeito. Como avalia esse período, no 
comparativo com os outros anos?

O resgate do orgulho de cada são-
bernardense, que cou arranhado e 

Diante dos pontos já destacados, o 
senhor fala em gestão eciente. Como 
é feita esta avaliação?

A continuidade de um trabalho 
comprometido com o melhor. As ações 
já instituídas, cada vez mais fortaleci-
das, como o Praça-Parque. Já foram 
22 entregas de locais que estavam 
degradados e hoje são complexos de 
lazer e esporte. A Nota 1.000 para 
cidadania scal e que dá prêmios para 
quem utiliza os serviços na cidade - 
mais de R$ 1 milhão já foi distribuído. 

Para o futuro, o que o morador de São 
Bernardo pode esperar da Prefeitura?

perdido no passado. Os maiores 
exemplos disso foram os resultados 
obtidos neste ano. Quando iniciamos 
esta gestão, a avaliação da credibilida-
de nanceira era ruim, nota "D-". Em 
julho, tivemos o orgulho de anunciar 
que a nota é "A+", maior conceito que 
um município pode atingir. Isso foi a 
Caixa Econômica Federal que avaliou. 
Outro reconhecimento foi na Saúde. 
Antes conhecido como desastre, por 
conta de um mutirão da catarata, que 
deixou as pessoas cegas, durante o 
governo do PT, o Hospital de Clínicas, 
no Alvarenga, recebeu a certicação 
internacional QMentum, sendo o único 
hospital municipal do Brasil a ser 
reconhecido por excelência de 
atendimento. Na esfera administrati-
va, tornamos Lei a posse de terrenos e 
prédios abandonados com dívidas ao 
município, para a transformação de 
novos equipamentos. Assim, entrega-
mos o primeiro: Base do Samu, na Rua 
Joaquim Nabuco, que por anos estava 
abandonado, após a desativação de 
um posto de gasolina.

Respeitar o dinheiro, cortando gastos e 
sendo transparente nas ações. Sempre 
estes pilares nos nortearam. Agora, 
promover gestão eciente é quando 
conseguimos efetivar ações dentro da 
Administração, como a equiparação 
dos salários dos nossos Guardas 
Municipais com os prossionais da 
Polícia Militar. Garantir, em período de 
crise econômica em todo o Brasil, 
reajuste aos nossos funcionários 
públicos. Garantir economia sólida, 
com corte da frota de carros próprios – 
agora os servidores utilizam aplicativos 
para serviços, e m da versão impressa 
do Diár io Ocia l  (Not íc ias do 
Município) - a versão eletrônica 
economizou R$ 1 milhão. Além do que 
já zemos logo de cara, como extinção 
de carros ociais para prefeito, vice e 
secretários e m de celulares corporati-
vos.

Cuidado com nossas crianças - a 
merenda de qualidade, com cardápio 
para os pais; uniformes e kits de 
material entregues um dia antes do 
início das aulas; reformas das escolas e 
o Educar Mais - tempo integral nas 
escolas. Assim, seguiremos trabalhan-
do em cada área, por cada bairro, 
transformando a cidade. Feliz aniver-
sário, São Bernardo!

O ano de 2019 foi um período de 
consolidação das entregas de obras. 
Finalizamos a maior parte das inter-
venções que encontramos abandona-
das, tendo como principal símbolo o 
Piscinão do Paço. Concluímos este 
trabalho e demos uma nova vida ao 
Paço Municipal, que passou a receber 
atividades aos nais de semana, 
shows, enm, uma revitalização total. 
Também concluímos obras de mobili-
dade, como o viaduto dos Bombeiros, 
o complexo Castelo Branco e mais um 
trecho do corredor Alvarenga. Outra 
entrega emblemática foi o Conjunto 
Habitacional Jardim Novo Regina, que 
garantiu mais 420 unidades habitacio-
nais para comunidades que viviam em 
condições precárias e que há anos 
aguardavam por isso. Além disso, 
conseguimos implementar um novo 
pacote de melhorias, como o Bom 
Prato Dia e Noite no Centro, o Centro 
de Operações Integradas (COI), a 
reforma do Parque da Juventude, 
enm. É uma lista grande de ações que 
realizamos e que estão transformando 
a nossa cidade para melhor. E ainda 
teremos mais novidades ainda em 
2019.

Como o senhor avalia o ano de 2019 
para a cidade de São Bernardo do 
Campo?

Quais foram os principais desaos?

Saúde, educação e mobilidade são 
eixos centrais para qualidade de vida. 
Quais foram os principais projetos 

O principal desao foi entregar este 
pacote de obras que eu mencionei de 
forma rápida e causando o menor 
transtorno possível à população, que já 
estava cansada dos canteiros de obras 
espalhados pela cidade. Um dos 
principais entraves, sem dúvida, foram 
os processos de desapropriações, que 
em muitos casos foram judicializados, 
o que atrasou o andamento dos 
projetos, como aconteceu na obra do 
corredor Alvarenga. Porém, nossa 
Procuradoria Geral do Município atuou 
de forma muito efetiva e conseguimos 
destravar esta etapa, sem desrespeitar 
o dinheiro público.

Além dos projetos de mobilidade que já 
citei, demos andamento às obras de 
construção do futuro Hospital de 
Urgência, que está praticamente 
pronto e será entregue à população no 
começo de 2020. Trata-se de um 
empreendimento modelo, incompará-
vel a qualquer outro hospital público. 
Mesmo antes de ser inaugurado, já foi 
tema de matéria no Fantástico por sua 
estrutura avançada contra incêndios e 
já recebeu prêmio por sua arquitetura 
moderna. Serão 250 leitos, além de 
sala de enfermaria e toda a estrutura 
necessária para receber os pacientes. 
O local também estará apto para 
realizar procedimentos cirúrgicos de 
baixa complexidade ou procedimentos 
de urgência. Ainda na área da Saúde, 
demos início à unidade móvel de 
mamograa, que está percorrendo a 
cidade e levando o exame preventivo 
para perto da população. Inauguramos 
o Pronto Atendimento 24h, junto com 
a revitalização da UBS no Taboão, uma 
nova base central do SAMU, além da 
nova unidade do CAPS, no Jardim 
Farina. Já na área de Educação, demos 
continuidade às reformas das escolas 
municipais. Serão 44 unidades 
reformadas até o início do próximo ano 
letivo. Entregamos o material e os 
uniformes escolares no primeiro dia de 
aula e o mesmo vai acontecer em 
2020. A distribuição para as escolas, 
inclusive, já foi iniciada. Também 
disponibilizamos o cardápio da 
merenda para os pais, que agora 
acessam pela internet o que é servido 
diariamente aos seus lhos. Além 
disso, inserimos aulas de italiano no 
programa Educar Mais, que vai receber 
novas unidades a partir do ano que 
vem.

entregues nessas áreas?

Nossa meta para 2020 é entregar o 
novo Hospital de Urgência em pleno 
funcionamento à população e a 
Fábrica de Cultura, que vai oferecer 
gratuitamente uma série de atividades 
artísticas para os jovens da nossa 
cidade. São obras que nos dedicamos 
muito para dar andamento e queremos 
ver se tornarem realidade, assim como 
o viaduto Tereza Delta, os corredores 
Galvão Bueno e São Pedro, o terminal 
Batistini, o Parque Linear do Jardim 
Ipê. Em 2020, vamos seguir com a 
mesma meta de trazer serviços de 
qualidade à população e governar para 
todos.

O que podemos esperar em 2020?
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PAULA CABRERA

Gestão eciente com controle de gastos públicos

Respeitar o dinheiro, cortando gastos 
e sendo transparente nas ações. 

Sempre estes pilares nos nortearam.
Orlando Morando

Prefeito de São Bernardo do Campo

 JNC
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 Prefeitura entregou materiais e uniformes escolares 
às crianças no primeiro dia de aula

Primeiro corredor exclusivo de ônibus de São 
Bernardo, na Avenida João Firmino, foi inaugurado 
em junho de 2018

Depois de quatro anos de muita espera, Viaduto 
Mamãe Clory e duplicação da Avenida José Odorizzi, 
foi entregue à população em 2018

São Bernardo ganhou em 2019 o 1º restaurante Bom 
Prato Dia & Noite do Estado de São Paulo

(COI) - 1º Centro de Operações Integradas (COI) do 
Estado foi inaugurado em São Bernardo

Jardim Silvina já foi contemplado com 170 unidades 
habitacionais na atual gestão

Maior obra de drenagem urbana do País, o Piscinão 
do Paço foi entregue em agosto de 2019

Em outubro de 2019, Morando ao lado do Governador 
João Doria deu início as obras da Fábrica de Cultura, 
com entrega prevista para Março de 2020

Dois trechos do corredor Alvarenga foram entregues 
pela atual gestão; etapa nal será concluída em 2020

Complexo Castelo Branco, no Alves Dias, visto de 
cima; investimento na obra foi de R$ 52 milhões

Em setembro de 2019, Morando concretizou a 
entrega do Viaduto da Praça dos Bombeiros no 
Jardim Irajá

Totalmente reformado, novo Parque da Juventude é o 
maior parque de esportes radicais da América Latina

Hospital de Urgência já está com 97% das obras 
completas; entrega será no começo de 2020

Maior programa de regularização fundiária da história da 
cidade vai totalizar 16 mil escrituras entregues até o nal 
de 2020

Prefeito Orlando Morando garantiu a entrega de 420 unidades 
habitacionais no Jardim Regina, trazendo moradia digna à 
população

Principais obras entregues pela gestão do 
Prefeito Orlando Morando em São Bernardo
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 Mauá deve conrmar nos 
próximos dias a entrega dos 
serviços de água para a 
Sabesp (Companhia de 
Saneamento de SP). A 
Câmara de Mauá conrmou 
na  ú l t ima  s e x t a - f e i r a 
(13/12) a permissão para a 
assinatura do contrato, que 
deve durar 40 anos e pode 
ser renovado por igual perío-
do.
 O projeto teve apoio da 
maioria dos vereadores, que 
não deixaram, no entanto, 
de fazer discursos acalora-
dos sobre a decisão de acei-
tar o valor de R$ 3,2 bilhões 
como o passivo de dívidas 
entre o município e a empre-
sa.
 “O governo bateu, inces-
santemente, neste valor, 
mas resolveu aceitar agora, 
passivamente, essa deci-
são? Por quê?”, questionou 
Adelto Cachorrão (Avante). 
Com a falta de água em 
Mauá sendo uma das princi-
pais reclamações recebidas 
pelos parlamentares, o pre-
s i d e n t e  d a  C â m a r a , 
Vanderlei Cavalcante, o 
Neycar (SD) armou que a 
entrega dos serviços se dese-
nha como um grande passo 
para a retomada de cresci-
mento. “A falta de água é 
frequente. Colocar m nisso 
abre espaço para podermos 
focar em outras necessida-
des”,  d isse.Segundo a 
Sabesp, a falta de água em 
Mauá deve acabar em até 
90 dias após a empresa 
assumir os serviços. A pro-

7 MAUÁ 

Paula Cabrera

Água de Mauá volta a ser da Sabesp
Contrato que conrma parceria deve garantir melhoria na rede em 90 dias

messa foi feita pelo superin-
tendente da Companhia, 
Roberval Tavares, durante a 
audiência pública realizada 
no m de novembro. 
 Segundo o superintenden-
te, nos primeiros três anos 
de concessão, serão investi-
dos R$ 73 milhões na me-
lhoria dos serviços. No total, 
a previsão é de que sejam 
investidos R$ 332 milhões 
nos 40 anos de contrato. 
Desse valor, R$ 219 milhões 
serão destinados para inves-
timentos. Os outros R$ 113 
milhões serão encaminha-
dos para o Fundo Municipal, 
para serviços como conten-
ção de encostas, drenagem, 
resíduos sólidos e outros 
serviços ligados a sarjetas e 
guias.
 A proposta foi aprovada 
pela Câmara no afogadilho. 
O prazo dado pela Sabesp 
t e r m i n a  n o  d o m i n g o 

 O secretário de Governo 
de Mauá, Paulo Sérgio 
Pe r e i r a ,  d i s s e  q u e  a 
Prefeitura está tranquila 
com a situação. “O prazo era 
apenas para conrmação do 
acordo. Agora, aguardamos 
data. Segundo pesquisas, 
81% dos moradores de 
Mauá são favoráveis à entre-
ga dos serviços”, disse.

(15/12)e a aprovação do 
marco do saneamento – que 
determina a necessidade de 
licitação para a entrega de 
serviços de água e esgoto em 
todo o país - chegou a amea-
çar a possibilidade de o con-
trato ser assinado.

 Segundo o superintenden-
te da Sabesp, a perda de 
água é o principal problema 
de Mauá. A defasagem acon-
tece por conta do encana-
mento antigo das tubula-
ções. “Entregamos hoje 
1.050 milímetros de água 
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Casos de Política

#Fato FakeOu

A Câmara de Mauá aprovou 
a possibilidade de a 
Prefeitura transferir os 
direitos do terminal 
rodoviário da cidade para a 
iniciativa privada. Nos 
bastidores é dada como a 
certa a vitória de um grupo 
chinês para assumir os 
serviços. Apesar de as 
tratativas estarem 
adiantadas, a administração 
justica que ainda abrirá 
processo de licitação para 
denir o vencedor e nega 
favoritos. É esperar para ver.

#Fa
to

 Outro ponto colocado 
como primordial é que bair-
ros como o Sônia e Silvia 
Maria, assim como o Nova 
Mauá,  serão colocados nas 
redes de abastecimento da 
cidade de São Paulo. “São 3 
mil residências no Sônia e 
Silvia Maria e 1.600 no 
Nova Mauá. Isso garante 
que boa parte dos reservató-
rios da cidade possam man-
dar mais água para outros 
pontos”, disse. A ampliação 
de reservatórios como o 
Zaíra também estão na pre-
visão da empresa para acon-
tecer logo no início do con-
trato. "Não vai faltar água 
neste verão", conrmou o 
superintendente.

por segundo, metade disso 
se perde. Algo que corrigire-
mos rápido. Até 2022, que-
remos que os índices caiam 
para 30%”, armou.

Tudo certo?



8 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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9 ENTREVISTA

Donisete se reinventa 
para participar das 
próximas eleições 

Ex-prefeito arma que mídias sociais e 
tecnologia são fundamentais hoje para 
se aproximar dos eleitores 

 Conhecido nos bastidores por 
sua boa relação com diferentes 
partidos, Donisete conhece bem a 
importância de manter um bom 
diálogo com lideranças, partidos e 
principalmente com a população. 
"Durante o mandato de prefeito, 
sempre que podia, pegava o trans-
porte público bem cedinho, para 
ver como estava e conversar com o 

 Com quase 25 anos de vida 
pública, o ex-prefeito de Mauá, 
Donisete Braga (PROS) ensaia a 
possibilidade de voltar a concorrer 
ao Paço nas eleições de 2020, mas 
fala sobre a situação com a cautela 
de quem já viu o pior das disputas 
eleitorais. "O poder pode ser muito 
solitário e eu vivi o lado  de perder 
as eleições e ver muita gente 
mudar de lado", arma ele.
 Nesta semana, o nome do ex-
prefeito foi destaque nas notícias 
porque o PDT conrmou um longo 
namoro para trazer Donisete como 
candidato à Prefeitura de Mauá. 
Apesar de ter perdido as eleições 
para o atua l  pre fe i to  At i la 
Jacomussi (PSB), Donisete pontua 
que muitos dos projetos entregues 
pelo atual prefeito foram conquis-
tas de sua administração. "Refor-
mamos 16 UBSs e conquistamos 
verbas para a reforma do PS (Pron-
to Socorro do Nardini), deixamos o 
atual FIEC (Fábrica Integra de 
Educação e Cultura) no Parque das 
Américas, com previsão de inaugu-
ração em julho de 2017, as cre-
ches do Parque das Américas, do 
Campo Limpo e do Araguaia, além 
de projetos de moradia popular, 
como o condomínio Altos de Mauá, 
no Jardim Feital, que zemos tudo, 
mas uma questão burocrática 
atrasou alvarás e foi entregue pela 
atual gestão. Governamos pensan-
do na população em um governo 
sério e preocupado com o equilí-
brio econômico nanceiro de 
Mauá", armou ele. 

 Com visão como poucos prefei-
tos ainda tinham sobre as PPP 
(Parcer ia  Públ ico Pr ivada) , 
Donisete saiu na frente na região 
do ABC ao entregar a iluminação 
pública e votar a permissão para a 
entrega do serviço de água em 
Mauá. "Faço políticas públicas com 
responsabilidade. Para muitos, a 
canalização do esgoto, feita por 
baixo do asfalto, não garante voto, 
mas eu sei que é uma questão de 
saúde pública. Por isso entregamos 
a estação de tratamento de esgoto 
em Mauá e conrmamos a PPP da 
iluminação pública e da água. 
Também entregamos algumas 
áreas públicas ao capital privado 
em troca de contrapartidas, como o 
CEU das Artes do Parque das 
Américas (hoje FIEC) e o Parque da 
Juventude, no Paço", conta. 
 Vereador por dois mandatos e 
deputado por três, Donisete foi 
responsável no Grande ABC por 
aproximar Estado e Governo 
Federal da região e conquistar 
projetos como a lei que proibiu a 
cobrança de diploma nas universi-
dades e permitiu a expansão do 
P ó l o  P e t r o q u í m i c o  e  d o 
Sertãozinho na região. "O governa-
dor Geraldo Alckmin me chamou 
no Palácio no dia que assinou a lei. 
Foi uma grande alegria, porque 
havia a possibilidade de as empre-
sas deixarem a região", arma.

pai de família que depende disso 
diariamente", diz ele, que aponta 
que seu governo foi fundamental 
para tirar o contrato dos ônibus 
municipais do regime de urgência. 
Foi no governo de Donisete que 
aconteceu a licitação pública para 
o transporte público de Mauá. "Se 
hoje a frota de Mauá é uma das 
mais novas do país, aconteceu 
porque eu tive a coragem de elabo-
rar um edital e fazer a concorrência 
pública. Mesmo assim fui atacado. 
Tenho a consciência tranquila de 
ter feito o melhor pela população", 
arma. 

Por Paula Cabrera

 Já no m da entrevista, 
Donisete pede para ser fotografado 
diante do colégio Monsenhor, que 
ca próximo ao seu escritório 
político e onde fez curso técnico de 
contabilidade na adolescência. Ele 
não deixa passar a preocupação 
com a formação prossional dos 
jovens da cidade. "No meu governo 
denimos a parceria com a 
Uninove para a faculdade de 
Medicina e tínhamos um cursinho 
preparatório, em parceria com a 
iniciativa privada, para ajudar 
estudantes do ensino público a 
serem aprovados no vestibular." 

 "Ele relembra que na infância 
chegou a morar quatro anos na 
casa da Paróquia São Paulo 
Apóstolo, no Zaíra, onde a mãe 
participava de grupos da igreja. Ele 
chegou a Mauá com a mãe, o pai e 
os três irmãos em 1976, tendo 
mais um lho que nasceu em 
Mauá. "Minha mãe, até o m da 
vida, sempre atendia vizinhos que 
pediam que ela aplicasse injeções 
ou precisavam de algum cuidado 
de saúde. Por isso sei que a saúde é 
uma das principais preocupações 
dos moradores. Fazia o que podia 
para manter técnicos na Pasta, até 
para não tomar puxão de orelha", 
brinca ele, que foi responsável por 
fechar parceria com o programa 
Mais Médicos e trazer 39 prossio-
nais para a cidade.

 Para concluir a conversa, ele 
arma que só deve denir se virá 
candidato à Prefeitura de Mauá em 
2020, mas deverá se reinventar 
nesse período. "Hoje é necessário 
investir em inovação e tecnologia. 
Aproximar esse mandato do povo. 
Estar ativo nas mídias sociais, mas 
dar ferramentas para que o muníci-
pe possa se sentir ouvido, acompa-
nhar sua demanda, online. Iremos 
neste caminho", conclui.

 Casado e pai de dois lhos, o 
ex-prefeito mostra-se ainda emoci-
onado ao abordar a morte da mãe, 
a enfermeira dona Benícia, que 
faleceu em outubro deste ano. "As 
eleições de 2012 e 2016 foram de 
muitos ataques pessoais. Foi muito 
pesado, mas minha família sempre 
foi muito presente e minha mãe, 
principalmente.

 Grande articulador, ele vê a 
última eleição a deputado federal, 
onde teve 14 mil votos, como uma 
lição a ser aprendida."As mídias 
sociais mudaram a maneira de 
fazer política. É preciso se renovar, 
mas a repartição do fundo eleitoral 
e partidário também conta muito 
nos dias de hoje. Não adianta mais 
fazer bandeiraço, por exemplo." 
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Carla Morando 
conquista emenda 
de R$ 2 milhões 
para São Bernardo

 A deputada estadual Carla 
Morando (PSDB) anunciou 
o envio de R$ 2 milhões em 
emendas parlamentares 
para a cidade de São 
Bernardo do Campo na 
última semana. O convênio 
foi anunciado durante a 
abertura do evento “Natal 
Luz”, no Paço Municipal. Na 
ocasião, o prefeito Orlando 
Morando assinou o docu-
mento que autoriza o envio.
 “Fiz questão de anunciar a 
e m e n d a  p a r l a m e n t a r 
acompanhada pelos mora-
dores de São Bernardo. 
Lutei e acompanhei de perto 
para que a verba fosse 
liberada e encaminhada o 
mais rápido possível aos 
municípios. Hoje, recebi a 
notícia da l iberação e 
considero isso como mais 
uma conquista para a nossa 
cidade. Estou trabalhando 
em prol da população”, 
salientou Carla Morando.

 Além da ajuda nanceira, o 
prefeito de São Bernardo 
também enfatizou que, por 
i n t e r m é d i o  d e  C a r l a 
Morando, o governador de 
São Paulo, João Doria, 
autorizou o total de R$ 20 
milhões para a infraestrutura 
do  fu tu ro  Hosp i ta l  de 
Urgência, em construção na 
região central da cidade.

 Com o anuncio da emenda, 
a  l í d e r  d o  P S D B  n a 
Assembleia Legislativa de 
São Paulo soma o total de R$ 
5 milhões em emendas 
destinadas a São Bernardo. 
Carla é a deputada que mais 
encaminhou verbas durante 
os primeiros nove meses de 
mandato.

 “Fizemos um pedido de R$ 
10 milhões para a infraestru-
tura do hospital. Mas tive-
mos uma grata surpresa de 
que o governador encami-
nhará R$ 20 milhões. Esse 
benefício ocorreu por inter-
médio da Carla, que além de 
líder do PSDB na Alesp, atua 
em parceria com o governo e 
sabe das principais priorida-
des da nossa cidade e do 
n o s s o  E s t a d o ” ,  d i s s e 
Morando.
 Carla também conseguiu 
garantir a chegada da carreta 
da mamograa para várias 
cidades da região - como 
Mauá, Diadema e Ribeirão 
Pires- além de ter conseguido 
emenda para ajudar a AACD 
de Mauá.

Deputada foi a parlamentar
que mais encaminhou verbas
para a cidade neste ano 

Por Paula Cabrera_____
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Carla Morando 

de mandato.

é a deputada que 
mais encaminhou 

verbas durante 
os primeiros 
nove meses 

 Com o nal do ano letivo, 
c h e g a m  t a m b é m  a s 
despedidas.Aos nossos 
queridos alunos, um até 
breve e que vocês sigam 
buscando a realização  dos 
seus sonhos.
 A o s  f a m i l i a r e s ,  q u e 
conaram no trabalho do 
Colégio Galileu , desejamos 
um maravilhoso ano de 
2020.

Endereço: Avenida João 
Ramalho,1779 - Mauá/SP.

Gostaríamos de informar que 
o atendimento da nossa 
secretaria será retomado em 
06/01/2020, exclusivamente 
na unidade II.

Boas 
Festas!!!



Não estranhe Geminiano se você resolver 
car afastado de algumas pessoas - 2020 
será um nal de ciclo para você. Fará muitas 

avaliações e muitas mudanças no geral, podendo incluir até 
mudança de casa. Amor: baixe sua ansiedade, pois está sendo uma 
tesoura energética;  um novo amor surgirá em breve. Financeiro: 
Não seja teimoso, não conte seus ganhos e planos a ninguém. Você 
está em um período de reorganização - que quieto. Simpatia para 
2020: junte um galho grande de alecrim, um galho de folha de louro 
e um galho de manjericão, amarre em forma de charuto e deixe 
secar, pendure na entrada de casa para atrair fortuna.

Virginiano - nalmente você vai poder 
“respirar aliviado” - momento de 
reestruturação, novos empreendimentos 

e retorno aos estudos. Amor: muito cuidado com as palavras 
rudes para não ferir o seu par; momento de instabilidade nas 
relações. Financeiro: Não seja tão "mão aberta", serão tempos 
bons porém haverá alguns altos e baixos no início do ano. 
Simpatia para 2020: Colocar em um saquinho branco um 
cristal de quartzo azul com folhas de rosas e manjericão seco. 
Mantenha próximo para acalmar os ânimos.

Sagitariano - momento de deixar o 
passado no passado e não revele seus 
assuntos particulares e nanceiros a 

ninguém- que mais atento com quem você ajuda. Amor: 
Compromisso sério a vista e, para os casados, renovação de 
votos. Financeiro: Separe parte do que você ganha para rela-
xar. Simpatia para 2020: Separe 3 pedras pequenas que 
achar, junte com uma chave (pingente), lave-as com água 
corrente pedindo que se desfaça os obstáculos do seu cami-
nho e guarde em um saquinho vermelho sempre com você.

Pisciano - não perca a cabeça! 2020 está 
aí e com ele novos projetos; abandone 
velhas ideias e conceitos; não se deixe 

contaminar pelos reclamões. Será um ano de sucesso e audá-
cias. Amor: grandes parcerias tanto no sucesso em casal quan-
tos nos negócios. Financeiro: Não desanime, a jornada mais 
difícil acabou! Momento de colher os louros e o reconhecimen-
to; notícias novas estão vindo. Simpatia para 2020: Banho de 
louro com açúcar e carregue em forma de pingente ga, ferra-
dura e uma roda para proteção e aumentos nanceiros.

Taurino -  2020 será seu ano, pois o sol brilha 
sobre seu signo. Momento de grande retorno 
tanto nanceiro quanto de reconhecimento, 
mas cuidado para não se envolver com 

fofocas. Amor: Renovações de votos e, para os solteiros, novo amor 
chegando. Financeiro: Evite contar seus planos a pessoas 
reclamonas; isso pode fazer com que você tenha que mudar 
estratégias, lhe trazendo pequenos prejuízos. Simpatia para 2020: 
num saquinho rosa, coloque 1 pedra de citrino e 3 moedas de 
qualquer valor, carregue por 3 semanas para atrair sorte.

Leonino vai com calma! 2020 é o ano do 
sol, porém cuidado com mágoas e 
assuntos pendentes para não vir à tona e 
magoar pessoas que não fazem parte do 

problema. Amor: novidades para você que procura sua cara 
metade  nessa entrada de ano e, para os casados, possível 
aumento na família. Financeiro: sucesso, criatividade e novas 
parcerias. Simpatia para 2020: Coloque 5 moedas, um citrino 
e uma ga em um saquinho dourado e feche; mantenha 
sempre no bolso ou na bolsa para atrair sorte.

Escorpiano - momento de mudanças! 
É hora de se reinventar, de se divertir, 
de mostrar ao mundo para que veio. 

Amor: não estranhe se estiver mais exível com o seu par;  
você estará em um período mais romântico. Financeiro: 
momento de cortar os empréstimos que anda fazendo às 
pessoas, tanto de dinheiro quanto de tempo; chateações 
futuras. Simpatia para 2020: Amuletos com conchas - pode 
ser pulseiras ou gargantilhas - lave-as com água do mar e 
use como proteção. 

Aquariano - muita agitação te espera; 
aproveite os próximos dias para investir 
no seu visual e/ou fazer pequenas 

viagens. Amor: Fidelidade com novos parceiros e novos 
projetos para quem é casado. Financeiro: Cuidado como os 
novos investimentos; não faça nada por empolgação. Propícios 
a pequenas perdas. Simpatia para 2020: em um saquinho azul 
claro ou verde coloque uma concha de búzio, 1 cristal de 
quartzo, alecrim e melissa para equilibrar os pensamentos e 
trazer sorte.

Ariano - grandes viradas na área do amor exi-
gindo muita diplomacia e o cumprimento de 
suas tarefas e planejamentos. Amor: 

Paciência com seu par, pois 2020 exigirá de você respeitar o tempo 
do outro. Financeiro: Momento de investir - ganhos rápidos - seu 
lado espiritual lhe dará uma "forcinha". Simpatia para 2020: colo-
que em um saquinho vermelho 3 pedaços de pau de canela, um ale-
crim e um pingente de pimenta. Amarre com uma ta dourada e 
coloque na entrada de casa na virada do ano.

Canceriano - não "chore pelo leite 
derramado"; tudo que você passou foi para 
um amadurecimento; 2020 promete 

mudanças em relação ao crescimento familiar e viagens com 
retorno nanceiro grande. Só não descuide da saúde. Amor: invista 
no seu visual, destaque-se, mas, sem deixar de ser você. 
Financeiro: Notícias de um dinheiro inesperado ou herança na 
entrada do ano. Simpatia para 2020: saquinho azul de tecido, 
quartzo azul e punhado de alfazema, feche com uma ta verde. 
Carregue sempre com você.

Libriano - a hora é agora! Se está pen-
sando em mudar de trabalho ou de casa, 
esse é o momento. Dê valor a seus pen-

samentos e decisões. Amor: novos amores estão surgindo e com 
eles algumas responsabilidades - cuidado com suas promessas. 
Financeiro: que atendo com o que você fala em público - pode 
comprometer alguém. Simpatia para 2020: mantenha um anel 
dourado junto com rosas secas e alecrim em um saquinho de teci-
do. Vai ajudar você a não falar demais.

Capricorniano - não é só de trabalho que a 
vida é feita. Se dê pequenos prazeres e 
pode sim ser entre amigos - aproveite esse 

período para descansar. Amor: Novos romances duradouros; 
cuidado com falsos amigos nesse período. Financeiro: 
Concentre-se! A agitação dos próximos dias pode dicultar 
muito a realização de seus planos e projetos. Simpatia para 
2020: mantenha um pequeno patuá em forma de pingentes 
com trevos, penas e um ametista.
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Espaço reúne o melhor do churrasco e da boa
comida em ambiente totalmente revitalizado

D’Brescia abre nova unidade 
na Capital Paulista 

PORTAS ABERTAS

 A inauguração faz parte do 
projeto de expansão da marca 
para a capital paulista. A nova 
u n i d a d e  D ’ B r e s c i a 
Churrascaria irá funcionar 
onde operava a Churrascaria 
Novilho de Prata; sob novo 
comando, surge o D’Brescia 
Churrascaria com a proposta 
de ser ainda mais envolvente e 
dedicada ao público.
 A nova casa reúne a mais 
sosticada decoração com um 
ambiente elegante e aconche-
gante, marcas da D’Brescia. 
Desde outubro de 2017, sob 
novo comando, os quatro 
novos sócios do empreendi-

 Sinônimo de tradição e boa 
comida ,  a  chu r r a sca r i a 
D’Brescia abriu uma nova 
unidade, desta vez no bairro 
Paraíso, em São Paulo. Com 
uma longa história no ABC 
Paulista, a primeira unidade 
em Santo André foi aberta nos 
anos 1990, e sempre atendeu 
com requinte e bom gosto os 
mais exigente paladares, 
missão que leva com primor 
para a capital.  

 O cardápio também não 
decepciona os amantes da boa 
comida: são mais de 20 tipos 
de carnes nobres, 26 tipos de 
saladas, 12 tipos de pratos 
quentes, comida japonesa, 
Carta de Vinhos, Chopp, 
Drinques e Cardápio exclusivo 
de sobremesas. Em Santo 
André, o D’Brescia ca na 
Avenida Pedro II, 444. Em SP, 
o endereço é a Rua Pedro Ivo, 
63, no Paraíso.

mento atendem bem no novo 
espaço a proposta de ser uma 
casa ainda mais convidativa ao 
público. O restaurante, assim 
como o restaurante da Rua 
Dom Pedro II, em Santo André 
conta com um lounge bar para 
happy hour, nova arquitetura 
no salão e ambiente agradável.
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Novilho de Prata antes da reforma da nova Churrascaria D’Brescia 40 dias de obras foram necessários para deixar o Novilho de Prata com a cara do novo D’Brescia

Os empresários, Cleber e Edilene Broch comemoraram mais uma importante conquista.
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Belenense é o campeão 
da Copa Stamparia Tvila

 A organização do campe-
onato trouxe ainda muita 
diversão para toda a famí-
lia com pipoca, algodão 
doce, espaço kids, pintura 
facial e piscina de boli-
nhas. Os times entraram 
em campo com direito à 
fogos de artifício e batuque 
das arquibancadas. Em um 
jogão, com boas oportuni-
dades para os dois lados e 
uma disputa equilibrada, o 
Belenense levou a melhor e 
fechou o ciclo com a taça 
de campeão na mão.

 O Belenense é o cam-
peão da Copa Stamparia 
Tvila 2019! Em um mega 
evento e em um jogo acir-
rado, o Belenense venceu 
por 2x1 o Aceptec e 
sagrou-se campeão na 
arena da Vila Mercedes, 
em um dia de festa, anima-
ção e com a presença da 
torcida e das famílias.   
 As duas equipes foram 
grandes destaques durante 
o campeonato e promete-
ram uma disputa acirrada. 
O Belenense garantiu a 
vaga após derrotar, nos 
pênaltis, o Malokas de 
Ribeirão Pires. O jogo, que 
foi adiado por conta das 
chuvas do m de semana 
do dia 23, aconteceu na 
quarta (27/11) e terminou 
em 0x0 no tempo regula-
mentar. Nos penais, a 
equipe mauaense levou a 
melhor por 4x2.
 Já a outra equipe nalis-
ta, a Acpetec venceu o 
Torino de Mauá por 2x1 e 
conquistou a primeira vaga 
para grande nal da com-
petição em um jogo bas-
tante disputado. 

Na disputa contra o Aceptec, time vence a disputa e leva taça para casa
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                          recebe quase 2.000 
visitantes em estação de tratamento

 Como destaque, promoveu, 
ao longo do ano, o Programa 
Portas Abertas, que proporcionou 
mais de 1.800 visitas monitora-
das à Estação de Tratamento de 
Esgoto de Mauá. Os grupos são 
formados, em grande maioria, por 
crianças das escolas municipais 
que vêm em excursões escolares. 
Porém, ao longo do ano, também 
foram realizadas visitas de 
estudantes da rede estadual 
pública e particular, moradores da 
cidade, membros de associações 
e instituições benecentes da 
cidade e os mais diversos repre-

 A BRK abriu as portas da ETE 
(Estação de Tratamento de 
Esgoto) de Mauá para mais de 
1.800 visitantes conhecerem 
como é feito, etapa por etapa, o 
tratamento do esgoto coletado em 
Mauá. Com avanços nos indica-
dores de esgotamento sanitário na 
região metropolitana de São 
Paulo, que em termos de cobertu-
ra compreende 93% de índice de 
coleta de esgoto e 75% de trata-
mento de esgoto, a cidade de 
Mauá conta com uma moderna 
planta de tratamento de esgoto 
aberta à visitação.
 Para levar conhecimento e 
demonstrar a importância dos 
serviços de coleta e tratamento de 
esgoto da cidade, a concessioná-
ria também investiu em 2019 em 
ações sociais como principal meio 
de proporcionar integração da 
população local à estação de 
t ratamento,  est imulando o 
conhecimento teórico e a educa-
ção ambiental.

sentantes da sociedade local.

 O Programa Portas Abertas 
também se constitui em impor-
tante ferramenta de comunicação 
e responsabilidade social com a 
população do Município. Durante 
as visitas é detalhado o funciona-
mento do Sistema Público de 
Esgotamento Sanitário por meio 
de uma “maquete dinâmica”, que 
conta com informações sobre 
todos os equipamentos necessári-
os para executar a interligação 
das tubulações de esgoto dos 
imóveis ao Sistema Público.

 Os visitantes acompanharam 
de perto todas as etapas do 
tratamento, que ocorre de forma 
biológica com tecnologia de 
ponta, reproduzindo dentro dos 
tanques o mesmo processo que a 
natureza faz ao longo dos leitos 
dos rios e o descarte diário de 
mais de 50.000.000 de litros de 
esgoto tratados no leito do rio 
Tamanduateí.
 As v is i tas têm duração 
aproximada de duas horas e são 
acompanhadas por prossionais 
que organizam palestras técnicas 
e educativas, com o principal 
objetivo de despertar nos visitan-
tes a necessidade da participação 
individual e coletiva para a gestão 
do meio ambiente e para a 
manutenção e mudanças de 
comportamento necessárias, com 
relação ao destino correto do 
esgoto.

Programa de Portas Abertas mostra etapas da coleta de esgotamento sanitário na cidade
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www.brkambiental.com.br
0800 771 0001 | 4577-9580

RESPONSABILIDADE SOCIAL

BRK Ambiental  

Para visitar a Estação de Tratamento de Esgoto de Mauá, 
basta solicitar o agendamento pelo site

Feliz Natal e um 
Ano Novo repleto de 
alegria e muito amor!

CHICO DO JUDÔ
VEREADOR

Que a luz desse
Natal transmita

amor e paz! 

PROFESSOR WAGNER

RUBINELLIRUBINELLI

Feliz Natal
e um ano novo 
de conquistas!
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 Natal chegando e nossa 
veia consumista começa a 
literalmente saltar, seja 
pela compra tradicional 
dos presentes aos amigos 
e familiares, sejam presen-
tes para nós mesmos. A 
verdade é que com o rece-
bimento de férias e 13º, a 
maioria de nós tende a 
consumir mais nessa 
época do ano.
 Sabemos também que 
cada vez mais as compras 
pela internet tem substituí-

do as idas às lojas e shop-
pings, já que a falta de 
tempo e a praticidade nos 
levam a caminhos mais 
rápidos como a internet.
 O que muitas vezes 
acontece no entanto, é de 
nos arrependermos de 
determinadas compras, 
seja por não ter servido - 
no caso de roupas e sapa-
tos, ou por mero arrepen-
dimento mesmo, achar 
que era uma coisa e quan-
do a mercadoria chegou 
não era bem assim.
 O Código de Defesa do 
Consumidor nos protege 
também nos casos de 
compras realizadas pela 
internet. Ele garante, por 
exemplo, o direito ao 
arrependimento, onde o 
consumidor pode se arre-
pender da compra e desis-

tir do contrato sem preci-
sar se justicar por isso, 
frisando que o prazo pra 
exercer tal direito é de 7 
dias, quando os valores 
eventualmente pagos 
durante o prazo de ree-
xão serão devolvidos  
imediatamente.
 Além disso, o Sistema 
Nacional de Defesa do 
Consumidor (SNDC) diz 
que cabe ao fornecedor 
oferecer meios ecientes 
de devolução do produto e 
informar o consumidor 
sobre seus direitos. As 
diretrizes do SNCD ainda 
prevêem que devem ser 
prestadas informações 
claras, precisas e em 
português ao consumidor, 
caso a oferta e publicidade 
sejam realizadas em nossa 
língua, e ainda garante a 

QUAIS MEUS DIREITOS COMO CONSUMIDOR DE 
PRODUTOS COMPRADOS PELA INTERNET?

Dra. MAIRIM
ANDRESSA B C DA SILVA

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

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 

 De qualquer maneira, 
em caso de conitos na 
seara dos direitos do con-
sumidor, é de imprescindí-
vel necessidade que se 
procure um(a) advogado-
(a), a m de que a resolu-
ção do conito seja reali-
zada da melhor maneira 
possível.

facilidade e rapidez do 
cancelamento de cobran-
ça pelas empresas de 
cartão de crédito, caso 
haja descumprimento 
contratual do fornecedor 
ou quando o consumidor 
não reconhece a transa-
ção.

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

 Após denir estes itens do Plano a 
equipe e sua gestão devem se prepa-
rar para as mudanças e ajustar o 

seu desempenho. (Veja a tabela 
abaixo).
 Para que o Plano Empresarial seja 
elaborado é necessário constante 
análise das informações contábeis, 
conhecer profundamente o negócio, 
o comportamento do mercado, as 
tendências e determinar qual o 
ponto que se quer chegar. Este item 
é essencial para avaliação e estima-
tiva de esforços a serem dispendi-
dos. Se por exemplo, a estimativa é 
de atingir R$ 1 milhão de fatura-
mento mensal, quantos produtos 
serão necessários para a venda 
neste montante? Quantas máquinas 
e mão de obra a empresa deve dis-
por para ter esta produção estima-
da? O fornecedor possui capacidade 
de entrega do material suciente à 
produção. Será necessária a compra 
de novos equipamentos? Possui 
recursos disponíveis? Nesta última 
análise é essencial a elaboração de 
vários orçamentos que indicarão o 
volume e destino dos recursos, e 
auxiliarão a denir se a situação 
nanceira é favorável ou as possibili-
dades disponíveis. 

Planejamento Empresarial para o Ano Novo
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 Mas, se o tema deste artigo é 
sobre Planejamento Empresarial, 
qual o paralelo com a história da 
válvula? A questão é que hoje preci-
samos planejar a empresa com um 
grau de adaptação às mudanças 
quase que instantâneo. O desao 
está em criar um plano com objeti-
vos, que produz estratégias e deter-
mina ações para os novos tempos.
 O Planejamento Empresarial 
passa por três níveis, com caracte-
rísticas distintas e especícas ao 

 A válvula eletrônica é um disposi-
tivo para controlar o uxo de energia 
elétrica em um aparelho, foi paten-
teada em 1904 por J. Ambrose 
Fleming, como Diodo. Demorou 
dois anos para que Lee De Foreste 
colocasse mais um pino metálico 
na válvula melhorando a sua capa-
cidade e denominou como Tríodo. 
Os aparelhos de TV do passado 
usavam muitas válvulas e por isso 
e r a m  e n o r m e s  e  p e s a d o s . 
Passaram-se mais de quarenta 
anos, para que em 1948 o norte 
americano Willian Shockley desen-
volvesse o transistor, que substituiu 
as válvulas com a vantagem de ser 
muito pequeno. Hoje, qualquer 
processador eletrônico tem capaci-
dade milhares vezes superior aos 
transistores do passado, são muito 
menores e a sua ecácia é constan-
temente melhorada.

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.

 Leonardo presidente do Conselho Tutelar 2 
dedicou o seu mandato ao fortalecimento das 
relações entre pais e lhos, construindo como 
alicerce uma tríplice corrente, que envolve os 
pais, os educadores e a sociedade em geral. 
Ele relata que os pais são responsáveis pela 
formação do caráter, tendo como principal 
ferramenta o amor e a construção de uma 
base sólida de educação. Os educadores são 
responsáveis pelo conhecimento curricular, 
além de contribuir para promover condições 
para que os jovens aprendam os seus direitos 
e deveres como cidadãos. Já a sociedade con-
tribui para promoção de um meio saudável de 
convivência, oferecendo condições para que 
tenham seus direitos de experimentação e de 
crescimento saudável garantidos. 
 Leonardo, tem organizado um grupo de tran-
sição para a vinda dos novos conselheiros, 
cabe ressaltar que o conselheiro conseguiu 
eleger sua sucessora com 859 votos, Cida 
Ferreira, a segunda mais votada do pleito. 
“Conversamos durante esses anos com muita 
gente, mais de quatro mil pessoas, por toda 
região que meu conselho faz parte. Quantas 
vezes vi pais saírem de uma palestra com lá-
grimas nos olhos, com o desejo genuíno de 
oferecer aos seus lhos o melhor que possa 
existir dentro deles. Com a aprovação de 
Deus, quero continuar nessa caminhada lu-
tando por minha cidade”.
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planejamento quando necessário, 
porque muito provavelmente o 
mercado não se comportará de 
maneira estável como o planejado.

 Portanto, é necessário planejar a 
empresa de modo realmente útil, 
saber aonde se quer chegar e em 
qual direção dar o próximo passo. 
Porque, sem saber onde se quer 
chegar e em qual rumo se deve 
seguir, pode ser que a gestão chegue 
onde não gostaria.

 A gestão ainda deve se ocupar em 
identicar eventuais problemas, ou 
novas oportunidades que podem 
alterar a meta global, antecipando 
as suas ações. Estas situações po-
dem estar relacionadas ao mercado 
ou apenas um melhor aproveita-
mento dos recursos, com a otimiza-
ção de processos, melhorias tecno-
lógicas disponíveis ou ainda, notar 
que o consumidor espera mais no 
relacionamento com o produto e 
busca por outros itens complemen-
tares ao seu estilo.

 Com planejamento sério e com-
prometimento às metas previamen-
te denidas os sinos de Belém 
soarão mais altos, propiciarão Fé e 
ânimos renovados e um Feliz Ano 
Novo para todos nós!

Leonardo Alves está nalizando o 
mandato frente ao Conselho Tutelar





Desejamos a todos um Feliz Natal 
e Um Ano cheio de 

importantes conquistas!



ou via email para transportes@guiborlog.com.br

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

Faça a cotação dos fretes 
de sua empresa conosco


