
AÇÃO DE COMBATE: Prefeitura aumenta 
cuidados para combater o Aedes aegypti

Fonte: Facebook | Instragram Bebê Real

Pg.10

Em São Bernardo
Prefeito Orlando Morando
amplia Programa Detecta

CASOS DISPARAM: de 44 
conrmados, metade foi 
pego na cidade de Mauá 

MODELO DE EDUCAÇÃO: Escola coloca aluno como 
protagonista com ensino bilíngue e aulas de robótica

Escola promove autonomia das crianças com método de ensino usado em redes tradicionais de SP

Regina Duarte, a namoradinha 
do Brasil, aceita "noivar" 
com governo Bolsonaro

Fonte: Facebook | Instragram ‘Casamento sai em breve’

 Colégio Galileu
investe em qualidade e 
se destaca em Mauá

Pg.07

Em Ribeirão Pires
Clóvis Volpi conrma
pré candidatura a Prefeito
com amplo apoio 

Foto: G
lauco B

ernardino/JN
C

PROTAGONISMO: atenção 
é completa também na 
alimentação dos alunos

@jornalnossacidade | Distribuição gratuita e exclusiva para o ABC Ano 2 -  Edição Nº 026 JNC
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CABELO
MANICURE E PEDICURE
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AGENDE SEU HORÁRIO

 de 23/Janeiro a 06/Fevereiro de 2020

Novidade!
Morando anuncia Praça-Parque  
no Centro de São Bernardo do Campo 

Esporte
Edilson Trindade leva 
oportunidade e incentivo
crianças e adolescentes 
no sertão de Minas Gerais

Pg.14

O espaço será entregue em 90 dias
com investimento de R$ 800mil
 

Contrato entre Mauá e Sabesp causa discórdia na cidade 
Pg.05

Wikipédia
Saiba quem é a atriz
Rebecca da Costa

Pg.02

Política
A coluna Fato ou 
Fake traz os bastidores
da política em Mauá

Pg.05

Entretenimento
Gusttavo Lima, Felipe
Araújo e Wallas Arrais
na Estância

Pg.13

Pg.10

A NOTÍCIA QUE VOCÊ PRECISA

Pg.11

BRK Ambiental 
investe em facilidades
digitais para prestação 
de serviços



 Antes de entrar para o cinema, 
Rebecca, que tem 1,80 m, teve 
uma carreira de dez anos como 
modelo.  Aos 14 anos fo i 
descoberta pela Elite Models, e 
aos 17 anos foi convidada para 
deslar na Semana da Moda de 

 A modelo e atriz Rebecca da 
Costa, de 35 mudou-se para 
os Estados Unidos em 2008 e 
viu sua carreira deslanchar no 
exterior. Lá, se dedicou aos 
estudos, entrando para o HB 
Studio NY de Uta Hagen, 
reconhecido por formar atores 
como Whoopi Goldberg, Jack 
Lemmon e Christine Lahti. Para 
perder o sotaque brasileiro, 
contratou a mesma professora 
de Penélope Cruz.

Milão. Se mudou para a Itália, 
t r a b a l h a n d o  p a r a  g r i f e s 
c o m o  Y v e s  S a i n t 
Laurent, Moschino, Giorgio 
A r m a n i ,  D i e s e l ,  D o n n a 
Karan, Missoni, Hugo Boss, 
entre outras. Também foi o rosto 
de campanhas de peso como -
Swarovski, Nokia, Kellogg's, C
hopard e L'Oréal.
 Em 2009, Rebecca debutou 
em um episódio da série de 
televisão americana Entou-
rage (HBO). No ano seguinte 
e n t r o u  p a r a  a  i n d ú s t r i a 
cinematográca, com um papel 
no lme Trick of the Witch, 
dirigido por Chris Morrissey. 
Em 2011 estrelou dois longas, 
um deles Freerunner, lme que 

p r o t a g on i z o u  a o  l a d o  d o 
ator Sean Faris. Em 2012, 
i n t e r p r e t ou ,  en t r e  ou t r o s 
personagens, Cour tney, no 
lme Seven Below, co-estrelando 
ao lado de Val Kilmer e Ving 
Rhames. Em 2013, Rebecca 
interpreta o papel principal do 
lme Breaking at the Edge, ao 
lado de Milo Ventimiglia e Andie 
MacDowell. Em 2014, estrela o 
lme de ação The Bag Man ao 
lado de Robert De Niro e John 
Cusack, película que conta ainda 
com nomes  como Cr i sp i n 
Glover e Dominic Purcell e na 
qual interpreta Rivka, uma fe-
mme fatale misteriosa que se 
envolve em uma história de crime 
e suspense. www.suzantur.com.br

As fake news causaram 
reboliço em Mauá nessa 
semana. Em uma semana já 
bem movimentada na política 
da cidade, a Suzantur viu seu 
nome atrelado a oferta de 
vagas de trabalho que não 
existem. A empresa alertou 
neste m de semana de que 
não está com vagas abertas 
para cobrador em Mauá. O 
anúncio percorreu as mídias 
sociais e causou alvoroço no 
pá t io  da  empresa ,  que 
recebeu muitos interessados 
em candidatar-se as vagas 
que não existiam. A empresa 
reitera que as contratações 
são normalmente divulgadas 
nas redes sociais ou no site da 
empresa. Em caso de dúvidas, 
o interessado pode sempre 
entrar em contato nas mídias 
da Suzantur no Facebook, no 
Instagram ou diretamente no 
s i t e  d a  e m p r e s a  : 
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Suzantur é vítima de 
fake news em 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: 20.000 EXEMPLARES

contato@jnconline.com.br 

Atriz brasileira já contracenou com grandes nomes do cinema Hollywoodiano. | Foto: Divulgação  

FAKE NEWS

CIRCULAÇÃO AUDITADA

CONTEÚDO | INFORMAÇÃO | CREDIBILIDADE 
ANUNCIE 

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

Quer falar com 
NOSSA CIDADE ?

que era o fato de supervalorizar aquele 
caminho , sua própria capacidade , 
aquele sonho e , eu percebia nas 
conversas que a ousadia de agir na 
d i reção daque le  caminho e ra 
abastecida mais por questões de 
desejo do ego, do que dos direciona-
mentos da alma.Então, quando se 
v iam f rente ao imponderáve l , 
começavam a se perder e tentar 
corrigir a situação, dentro dos mesmos 
desejos do ego, ao invés de retrocede-
rem um pouco e diminuírem a pressão 
sobre o caminho para poder ouvir a voz 
interior. 
 Existem horas que é melhor parar e 
deixar as " oportunidades" passarem, 
ouvindo o que fala o coração, a alma. 
Nem todos nasceram para ser um 
Steve Jobs! Nós, Gerentes de Banco, 
somos impelidos naturalmente a 
sermos uma espécie de psicólogo, pois 
as pessoas chegam a nós em 
momentos de sonhos ou pesadelos 
pessoais constantemente, e isso nos 
dá a oportunidade de poder aprender 
com estas pessoas e orientá-las 
também porém, muitas pessoas 
acabam não ouvindo e seguem seus 
desejos. Isso tudo tem um preço 

 Como está a comunicação com seu 
ser interior?
 Qual a sua Missão e Propósito nesta 
Vida?

 Quando nos preocupamos em 
responder estas perguntas, nós 
começamos e ter uma visão melhor de 
onde queremos chegar e acabamos por 
tomar decisões mais equilibradas e 
naturalmente ser um empreendedor 
mais eciente, pois estaremos fazendo 
o que manda nosso " real" coração.
 Eu aprendi com um velho xamã que 
“quando nossa ação vem do coração, a 
gente sustenta".
 E é isso que nos dará força, lucidez e 
discernimento para agir e assim 
diminuiremos os impactos psicológi-
cos em nossa caminhada, zelando pela 

 O que você acha que veio fazer aqui 
neste planeta?

 O quanto você se conhece?

nanceiro e psicológico muito alto; é 
necessário  sempre ver se vale a pena, 
para que não se sofra demasiadamen-
te.
 Claro que temos que ouvir nossa 
intuição e, se conselho fosse bom 
ninguém dava, vendia - como diz o dito 
popular, porém:

As Dores do Empreendedor

www.jnconline.com.br

 Empreender está longe de ser algo 
simples e fácil, pois quando nos 
colocamos em direção ao desconheci-
do nós normalmente iremos encontrar 
situações as quais não estamos 
acostumados a lidar e, talvez, não 
temos competência para tal.
 Nestas horas é que somos feridos 
na batalha e frequentemente de forma 
muito intensa.  A maior ia das 
experiências que tive com empreende-
dores me mostrou que, nos casos em 
que tiveram diculdades, se repetia 
um modo de agir muito semelhante, 

 Em minha vida prossional como 
Gerente de Banco e hoje Mentor de 
Negócios, o que mais presencio no 
meu dia a dia, são empreendedores 
que passaram serias diculdades 
nance i ras  quando dec id i ram 
empreender. No início sentiam-se 
empolgados e invencíveis frente 
àquele novo desao ao qual estavam 
ingressando e que seria uma grande 
jogada, que os colocaria em uma 
condição muito melhor; contudo, 
algumas vezes, as coisas não 
aconteciam como planejado ou muitas 
vezes, com o que nem tinha sido 
planejado.
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Sou estudante e z a prova do 
ENEM 2019. Confesso que estou 
um pouco preocupada com as 
últimas notícias sobre a correção. 
O Ministro da Educação 
mencionou “inconsistências” nas 
correções, mas que tudo será 
resolvido. Estudei e investi muito 
em cursinho e tenho consciência 
que fui bem, mas a nota não 
condiz com meu preparo. Será 
que eu e milhares de estudantes 
seremos prejudicados por esse 
erro? Fica aqui minha dúvida e 
meu protesto.   

Caroline Santana
Santo André| Por email

Nós, moradores de São Caetano 
do Sul, estamos muito assustados 
com a incidência de casos 
relacionados a escorpiões em 
nossa cidade. Ainda não vi aqui 
no meu bairro, mas várias 
pessoas têm relatado ter visto 
escorpiões no quintal. Temos que 
ter cuidado extra em casa, mas, 
sobretudo, cuidar para que não 
haja entulho, lixo, mato alto, pois 
uma picada pode ser fatal, 
principalmente em crianças. 
Relatar ao Centro de Controle de 
Zoonoses também é importante.  

Mário Ferreira
São Caetano do Sul | Por email

ENEM

Escorpiões

Rinaldo Rocha
Coach Financeiro

 Então, sempre procure tomar 
decisões amparadas por bastante 
investigação e conversas com pessoas 
experientes (lembre-se: Você é a média 
das 5 pessoas com as quais se nutre). 
Se você gosta de empreender, o faça de 
forma saudável, respeitando os limites 
do seu ser. Você não é obrigado a ser 
uma pessoa de sucesso, aparecer nas 
mídias, ser reconhecido.
 O que na realidade nós viemos fazer 
aqui é evoluir e ser feliz e para isso, nós 
temos a eternidade então, mantenha-
se em vibração elevada, através de 
pensamentos bons e construtivos, 
sempre zelando pela máxima de que: " 
Se é bom para mim, tem que ser bom 
para o Todo" e assim, com certeza seu 
sucesso será merecido e inevitável.

qualidade de vida e pela nossa 
prosperidade.
 Tudo isso foi o que me motivou a ser 
um Mentor de Negócios  e coach 
nanceiro, pois senti em meu coração 
que todo o aprendizado que tive destas 
experiências deveria ser compartilha-
do para que eu realizasse a minha 
missão, que é de ajudar pessoas a ter 
mais prosperidade em suas vidas.
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PAULA CABRERA
Foto: Glauco Bernardino

 Escolher a escola para os 
lhos não costuma ser tarefa 
fácil. A neuropsicóloga 
Luciana Mantero diz, no 
entanto, que a intuição 
materna e a sensação que a 
mãe tem sobre o colégio é 
fundamental para ajudar 
nessa escolha. "É preciso ser 
um ambiente acolhedor, é 
preciso gostar da escola de 
cara e é indispensável que a 
criança seja o foco desse 
colégio - seu desenvolvimen-
to e bem estar", diz ela, que é 
uma das poucas especialis-
tas na região em educação 
infantil.
 Entre as escolas em 
ascensão, o Colégio Galileu, 
em Mauá,  se  des taca 
exatamente nessa linha que 
Luciana aponta - de tornar a 
criança protagonista de suas 
atividades. Com dez anos de 
funcionamento e cinco deles 
sob a gestão da neuropsico-
pedagoga Gilmara Oliveira 
de Queiroz Rodriguez, a 
escola traz a formação com 
foco direto no desenvolvi-
mento de bebês e crianças, 
respeitando seus limites e 
promovendo a autonomia 
dos pequenos. "Atendemos 
desde o berçário até o 9° ano 
e temos uma ótima aceita-
ção com os pais. A partida 
dos nossos alunos costuma 
acon t e ce r  apenas  em 
situações limite - como 
mudança de cidade ou 
quando já não atendemos 
mais a graduação", diz ela.
 Com cerca de 20 alunos 
por sala, a atenção completa 
ao aluno se permeia até 
mesmo na alimentação. 
Para os pequenos, toda a 
comida é feita na cozinha do 
colégio, com o apoio de uma 
nutricionista e atende todos 
os lanches durante o período 
escolar. Para os alunos do 1° 
ao 9° ano, o almoço também 
é feito pela cozinheira da 
escola. "Temos também a 
cantina, mas nossa preocu-
pação é de que essa criança 

 O colégio possui duas 
unidades no Parque São 
Vicente - uma voltada aos 
bebês e crianças no jardim de 
infância, que passou por 
recentes reformas e que ca na 
Avenida Presidente Arthur da 
Costa e Silva, 233; a outra, 
também no bairro,  ca na 
Aven ida João Ramalho, 
1.779. Para os menores, a 
escola utiliza projetos para 
desenvolvimento de acordo 
com a idade. "Temos um 
projeto pedagógico muito 
sério. Com os bebês, trabalha-
mos muito a motrocidade, o 
de senvo l v imen to  mo to r 
grosso, o motor no. Temos 
aulas de musicalização e 
teatro. Já para os maiores, 
usamos muito o inserir a 
criança no ambiente. Viver a 
situação. Por exemplo, o 
jardim de infância levamos na 
horta para ver como são 
colhidos os alimentos. É algo 
muito enriquecedor para eles", 
arma ela. Todo o método é 
feito pelo Ciranda, usado em 
escolas como Dante Aliguieri 
em São Paulo e o Stocco, em 
Santo André.
 Conforme vão assumindo o 
p ro tagon ismo,  as  au las 

tenha uma a l imentação 
saudável e balanceada", diz 
Gilmara.

também atendem diferentes 
inteligências: há aulas de 
ballet, judô, futsal, jazz e 
robótica. "Já para os maiores 
temos o sistema unointerna-
cional, com ensino bilíngue. 
As aulas de robótica são 
fundamentais para trabalhar 
além do trabalho em equipe, 
a autonomia", diz Gilmara.
 As aulas no Colégio vão 
das 6h30 até às 19h, de 
acordo com o currículo 
pretendido pelos pais. Na 
parte da tarde, apenas 
disciplinas eletivas são 
dadas aos alunos. "Respeita-
mos a individualidade de 
cada aluno e temos um 
acompanhamento minucio-
so na parte pedagógica. Se 
notamos qualquer problema 
n o  d e s e n v o l v i m e n t o , 
chamamos os pais e ajuda-
mos nesses processos", 
arma.
 A  e s co l a  e s t á  c om 
matrículas abertas, mas tem 
poucas vagas. "Já temos la 
de espera para o maternal. 
Temos apenas 15 alunos e 
q u a t r o  p r o  s s i o n a i s 
cuidando dessas crianças. A 
segurança das crianças e o 
desenvolvimento desses 
pequenos são nossa mis-
são."
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Colégio Galileu faz sucesso ao 
colocar aluno como protagonista

Escola atende crianças do berçário ao ensino 
fundamental com aulas de robótica e artes  
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 O contrato entre Prefeitura 
de Mauá e Sabesp (Compa-
nhia de Saneamento de SP) 
deve nalmente sair do pa-
pel, mas passará por modi-
cações signicativas. A prin-
cipal delas sobre o valor que 
a empresa deve investir na 
cidade. A administração do 
prefeito Atila Jacomussi 
(PSB) divulgou um novo de-
creto no qual cancelou a pre-
visão inicial feita pela 
Sabesp - de R$ 332 milhões 
e sobre o abatimento da dívi-
da- prevista em R$ 3,2 bi-
lhões. A situação causou con-
trovérsia na cidade e amea-
ça inclusive o desfecho da 
operação. A Câmara de 
Mauá deve tentar rever o 
acordo antes da assinatura.  
 Segundo a Prefeitura, 
Mauá abriu mão de receber 
R$ 80 milhões imediatos 
para receber, mensalmente, 
4,5% do faturamento da em-
presa na cidade - o que ren-
deria R$ 315 mil por mês, 
R$ 3,7 milhões ao ano aos 
cofres municipais, de acordo 
com o valor arrecado men-
salmente pela Sama hoje, 
que é de R$ 7 milhões. O pre-
feito argumenta que a mu-
dança não tira investimento 
na rede de tubulações, mas 
altera o repasse ao Fundo 
Municipal, criado especial-
mente para gerir ganhos da 
empresa na cidade.
 O investimento total pre-
visto pela Sabesp em Mauá 
não muda. Serão investidos 
R$ 73 milhões em melhori-

5 MAUÁ 

Paula Cabrera

Contrato entre Mauá e Sabesp 
causa discórdia na cidade 
Prefeitura retira valor que obriga investimentos do contrato e Câmara se revolta com decisão 

 Segundo a própria con-
cessionária, o acordo rende-
rá R$ 332 milhões nos 40 
anos de contrato. Desse va-
lor, R$ 219 milhões serão 
destinados para investimen-
tos. Os outros R$ 113 mi-
lhões seriam encaminhados 
para o Fundo Municipal, pa-
ra serviços como contenção 
de encostas, drenagem, resí-
duos sólidos e outros servi-
ços ligados a sarjetas e gui-
as.
 O prefeito de Mauá, Atila 
Jacomussi (PSB), arma 
que a mudança foi solicitada 
pela Prefeitura e tem a inten-
ção de manter as autarquias 
Sama (Saneamento Básico 

as nos cinco primeiros anos 
de contrato em Mauá.

de Mauá) e Arsep (Agência 
Reguladora dos Serviços) 
em func i onamen to .  A 
Prefeitura incluiu um anexo 
que prevê um repasse de até 
R$ 20 milhões neste ano pa-
ra serem aportados em ben-
feitorias de asfalto na cida-
de. 
 Na prática, o valor inicial 
previsto de R$ 113 milhões 
passaria para R$ 165 mi-
lhões; no entanto, a Sabesp 
prevê aumentar a arrecada-
ção com as benfeitorias na 
rede, que diminuirá a perda 
de água em 20% apenas no 
primeiro ano de atividades 
em Mauá.
 A decisão gerou contro-
vérsia entre os vereadores, 
principalmente na base de 

Casos de Política

#Fato FakeOu
A Prefeitura de Mauá não cansa 
de inovar. Neste mês a 
administração anunciou a 
locação de veículos para a 
guarda municipal no valor de 
R$ 248 mil em um contrato 
emergencial fechado com a 
empresa Paulista Obras e 
Pavimentação. Acontece que, 
na Receita Federal, não há 
qualquer informação sobre este 
ser um dos serviços que 
possam ser oferecidos pela 
empresa dentro do seu escopo, 
que é voltado para locação de 
máquinas e equipamentos para 
construção e serviços de 
saneamento e engenharia. 
Procuradas, empresa e 
prefeitura negam 
irregularidades.

#Fa
to

oposição ao governo. "O im-
portante é que as pessoas 
não sofram mais com a falta 
de água.O governo do prefei-
to sofreu um grande revés do 
acordo que foi assinado. 
Fora isso a Sama arcará com 
o PDV. O acordo era para 
que a Sabesp arcasse com 
esse ônus", disse Adelto 
Cachorrão (Avante), que es-
tuda questionar judicial-
mente as alterações no de-
creto.
 Já o vereador Fernando 
Rubinelli (PDT) diz que deve-
rá questionar as mudanças 
em breve, já que a autoriza-
ção do acordo previa infor-
mações diferentes das fe-
chadas pelo prefeito com a 
Sabesp.

Foto: D
ivulgação

Foto: Facebook/R
eprodução
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Pronto para morar

A partir de R$ 235.000,00

Av. Queirós Pedroso, 410 - Jd. Pedroso - Mauá/SP

Dentro do Posto Ipiranga
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Ex-prefeito arma que deve enxugar 
a máquina pública para melhorar
investimentos na cidade 

 Clovis Volpi (PL) anunciou em 
dezembro que deve concorrer à 
Prefeitura de Ribeirão Pires neste 
ano e movimentou as mídias 
sociais. Uma das guras políticas 
mais queridas da região, Volpi já 
tem massivo apoio nos bastidores 
político e arma que a reestrutura-
ção de Ribeirão Pires passa pela 
diminuição no número de cargos 
na administração municipal.
 "Hoje Ribeirão Pires tem cerca 
de 400 cargos comissionados e 
21 secretários. São até R$ 38 
milhões por ano gastos em folha 
de pagamento. Em quatro anos, 
isso leva a R$ 152 milhões. Nossa 
recuperação econômica passa por 
aí. Acredito que podemos econo-
monizar R$ 60 milhões, que 
podem ser investidos diretamente 
na saúde, um dos nossos princi-
pais desaos", diz.
 Volpi fala da situação com 
conhecimento de causa. Foi eleito 
prefeito por dois mandatos em 
Ribeirão. Foi em sua administra-
ção, aliás, que a cidade recebeu 
as primeiras edições da festa mais 
famosa - o Festival do Chocolate. 
Com boa avaliação dos morado-
res, o prefeito elegeu seu sucessor 
em 2012. Em 2016, Volpi 
concorreu à Prefeitura de Mauá 
pelo PSDB e, mesmo com uma 
campanha modesta, quase tirou o 
então prefeito de Mauá, Donisete 
Braga (então no PT) do segundo 
turno. Volpi teve a expressiva 
votação de 37 mil eleitores, 
enquanto Donisete alcançou o 
segundo turno com 41 mil votos. 
"Em retrospecto, penso que devia 
ter retirado minha candidatura e 

 A dec isão de concor rer 
novamente em Ribeirão Pires, 
aliás, foi tomada após muita 
reexão. "O panorama que a 
cidade vive hoje nos aponta para 
isso" diz ele, discreto. Nos basti-
dores, é vista como impossível a 
reeleição de Kiko por condenações 
pela Lei da Ficha Limpa. O atual 
prefeito, no entanto, evita falar 
sobre o assunto que ainda corre na 
Justiça.

apoiado Volpi", disse Donisete 
para o JNC no m do ano passado. 
Brincadeiras à parte, o ex-chefe 
do Executivo mauaense não 
esconde o respeito e a admiração 
por Volpi. Não só ele, aliás. 
Oswaldo Dias (PT) e Adler Kiko 
Teixeira (PSDB), atual prefeito de 
Ribeirão, também são nomes que 
costumam pedir conselhos ao ex-
prefeito.  "Tenho muito tempo de 
vida pública e passei por muitos 
cargos nesse período. É normal 
hoje ter muita gente conhecida 
nos meios políticos. O Donisete, 
por exemplo, foi um grande 
parceiro na época em que era 
deputado estadual. Nos ajudou 
muito em Ribeirão Pires. Kiko foi 
um grande colega de partido e no 
Consórcio Intermunicipal. A 
política é isso. Tenho muito 
respeito por eles também", diz.

 Volpi tem construído um bom 
apoio ao redor do seu nome. Com 
passagens pelo PSDB e o PV, ele 
tem boas relações com os partidos 
e também com a atual Câmara de 
vereadores de Ribeirão. "Conto 
com a ajuda de todos para poder 
colocar Ribeirão novamente como 
um destaque para a região, no 
turismo, na saúde e no progresso", 
diz.

Por Paula Cabrera

                   conrma pré 
candidatura à Prefeitura 
de Ribeirão Pires já com 
amplo apoio político  

CLÓVIS VOLPI
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Morando anuncia 
Praça-Parque no 
Centro

 São Bernardo do Campo 
ganhará mais um local de 
infraestrutura de lazer. O 
prefeito de São Bernardo do 
Campo Orlando Morando/ 
PSDB, anunciou na última 
semana a construção da 
Pr a ç a -Pa r q u e  Am é r i c o 
Brasil iense, em um dos 
principais corredores da 
cidade: a Avenida Brigadeiro 
Faria, esquina com a Rua 
Amér ico  Bras i l i ense.  O 
espaço será entregue  dentro 
dos próximos 90 dias e terá 
investimento de R$ 800 mil. 
O parque  terá quadra 
e spo r t i v a  em g r amado 
sintético com arquibancada, 
iluminação de lâmpada led e 
pista de skate.
 Acompanhado do vice-
prefeito e secretário de 
Serviços Urbanos, Marcelo 
Lima, vereadores da base 
aliada, demais autoridades, 
além de comerciantes e 
moradores locais, o prefeito 
de São Bernardo detalhou 
sobre as modernidades que 
serão implementadas nesta 
nova unidade.
 “Conseguimos trazer estas 
novidades, proporcionando 
assim um novo modelo para o 
programa. O Skate se tornou 
uma competição olímpica e 
es te  g ramado s in té t i co 
proporciona mais conforto 
para a utilização”, destacou o 
prefeito.
 O projeto da nova Praça-

Parque ocupará antigo terreno 
abandonado há muitos anos 
na cidade, que pertencia ao 
Estado. O espaço já foi utiliza-
do como cadeia e também 
como estacionamento para 
abrigar caminhões de coleta de 
lixo.
 O ponto está próximo do 
maior corredor comercial da 
cidade, a Rua Marechal 
Deodoro e a Praça Lauro 
Gomes, que concentra mais 
300 estabelecimentos de 
venda e registra a passagem de 
mais de 1.000 pessoas por 
dia.
 A  Pr e f e i t u r a  g a r an t i u  
permissão de uso, junto ao 
Governo Estadual e elaborou 
um amplo projeto, que vai 
expandir atrações por todo os 
2.950 metros quadrados.
 Além das novidades de 
atração, a Praça-Parque terá 
também quadra de basquete 
street, pista de caminhada, 
área de convívio e playground, 
academia ao ar livre, plantio de 
árvores nativas. Em linha com 
as demais  28 unidades 
existentes em São Bernardo, 
esta também terá o gradil e o 
fechamento controlado pelos 
moradores.
 “Aqui próximo tem a Praça 
Lauro Gomes, que é o nosso 
local tradicional de visitação. 
Este novo é para trazer público 
para esporte e bem-estar”, 
acrescentou o prefeito Orlando 
Morando.

O espaço será entregue em 90 dias 
com investimento de R$ 800 mil 

Por Paula Cabrera_____
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BRK Ambiental investe em facilidades 
digitais para prestação de serviços

 Segundo Viviane Cristina de 
Moraes, gerente comercial da 
BRK Ambiental em Mauá, o 
aplicativo atende uma demanda 
crescente de clientes que já usam 
o celular para resolver obrigações 
do dia a dia, como o pagamento 
de contas.“As pessoas estão cada 
vez mais conectadas e querem 
soluções para facilitar seu dia. 
Com o App da BRK Ambiental o 
cliente tem acesso a uma série de 
serviços sem ter que se deslocar a 
loja localizada no Poupatempo ou 
m e s m o  u t i l i z a r  o  n o s s o 
atendimento telefônico”. 

 O App da BRK Ambiental está 
disponível gratuitamente nas lojas 
de aplicativo dos aparelhos com 
sistema operacional Android e 
IOS. Para acessar os serviços é 
necessário que o cliente atualize 
seu cadastro – o que pode ser feito 
diretamente pelo aplicativo. 

 A BRK Ambiental, empresa 
responsável pelos serviços de 
esgoto de Mauá, conta com um 
aplicativo para smartphones que 
disponibi l iza uma série de 
serviços da concessionária, como 
emissão da segunda via de 
faturas, histórico de consumo, 
relação de contas pagas, entre 
outros. O aplicativo também 
r e ú n e  i n f o r m a ç õ e s  c o m o 
cronograma de obras, além de 
indicar os canais e locais de 
atendimento da concessionária.  

 O Brasi l  tem hoje dois 
dispositivos digitais por habitante, 
i n c l u i n d o  s m a r t p h o n e s , 
computadores, notebooks e 
tablets, segundo dados da 30ª 
Pesquisa Anual de Administração 

Recebimento da Fatura digital

 A versão digital da fatura 
a p r e s e n t a  a s  m e s m a s 
in fo rmações  que a  ve rsão 
impressa e a conta de consumo é 
enviada diretamente para a caixa 
de e-mail.

 Com o crescente domínio dos 
meios digitais, as pessoas têm 
optado por manter a maior parte 
das informações em ambientes 
virtuais. Esse é o caso, por 
exemplo, da fatura digital, uma 
facilidade que muitos já adotaram 
na hora de pagar as suas contas. 
 Para isso, basta atualizar o 
cadastro e solicitar o envio 
eletrônico. Essa atualização pode 
ser efetuada diretamente no 
atendimento da loja presencial 
realizado no Poupatempo Mauá 
ou no site da concessionária, 
www.brkambiental.com.br.

e  U s o  d e  Te c n o l o g i a  d a 
Informação nas Empresas, 
realizada pela Fundação Getúlio 
Vargas de São Paulo (FGV-SP). O 
estudo mostra que em 2019 o 
País chegou a 420 milhões de 
aparelhos digitais ativos. Entre os 
aparelhos, o uso de smartphone 
se destaca: ainda, segundo o 
l evan tamento,  t emos  230 
milhões de celulares ativos no 
País e o aparelho celular já é a 
plataforma que a maior parte dos 
brasileiros usa para acessar a 
Internet. 

Por meio do App, clientes tem acesso a uma série de serviços, como emissão da segunda via de conta, 
histórico de consumo e indicação de locais para efetuar os pagamentos de suas faturas
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www.brkambiental.com.br
0800 771 0001

PRATICIDADE E INOVAÇÃO
Cliente,
aqui você tem:

Plataforma online
    Maior velocidade nas avaliações de crédito
       Eciência nas contratações
           Acompanhamento dos processos de seus 
           clientes em tempo real

Vem pra
Ágil!

99668.9768 4252.1012

Ágil
Soluções em
Documentação
Imobiliária 

Faça seu login: 

Seja um Parceiro!

Esqueceu a senha?

contato@agildocumentacao.com

Login

www.agildocumentacao.com.br

 de 23/Jan a 06/Fev de 2020# NossaCidadeJornal





Geminiano - é hora de sair de cima do muro 
e ser mais rme em suas decisões. Não 

tenha medo de inovar - seja audacioso! Só que atento com 
pequenas “auto-sabotagens". Momento ideal para trocar de 
casa, trabalho ou cidade. Atenção com pequenos acidentes 
domésticos. Números da sorte: 52,19,43,58,47,38.

Virginiano - cuidado com seus discursos, 
pois sua palavra será lei nos próximos 
dias, podendo te trazer muitos benefícios, 

parcerias e uma grande exposição. Busque não assumir 
muitos compromissos de uma vez só; aprenda a dizer não, 
mas de uma forma cordial. Momento ideal para caminhadas 
ao ar livre. Números da sorte: 48,02,33,21,58,14.

Sagitariano - saia de cima do muro e 
corte esses laços que te prendem ao 
passado! Isso inclui relacionamentos 

antigos e nocivos. Momento de curtir e ser livre. Tenha fé em si 
mesmo. Um novo amor surgirá em breve. Para os casados, 
aproveite o momento e faça uma viagem curta com seu par e 
relaxe. Momento ideal para se expressar mais, mas com cor-
dialidade. Números da sorte: 22,60,01,37,15,53.

Pisciano -  é hora de mudar e para de se 
sacricar por aquelas pessoas que não te 

dão valor! É momento de cuidar mais de você -  cuidar um 
pouco mais da saúde tanto quanto do visual! Seja um pouco 
mais vaidoso e invista mais nas suas necessidades. Momento 
ideal para fazer novos planejamentos inclusive mudar de pro-
ssão ou de casa. Números da sorte: 08,02,30,29,42,47.

Não se apegue a situações do passado 
Taurino! Não guarde mágoa! É tempo de 
reestruturar e colocar ordem na casa. 
Momento ideal para aquela reforma que 

você vem prometendo a tempos. Invista em cuidar da saúde, 
principalmente braços e coluna. Números da sorte: 
60,08,42,20,40,23.

Leonino - o tempo te ensinou ser mais 
seletivo e mais político; use toda essa 
sua percepção e comece a fazer novos 

parceiros, tanto de trabalho quanto na vida amorosa. Tome 
cuidado nos próximos dias com os "puxa-sacos" invisíveis -  
eles podem colocar você em situações desconfortáveis, 
arriscando sua reputação. Momento ideal para fazer uma 
viagem curta. Números da sorte: 43,20,31,59,21,55.

Escorpiano - esse é um mês especial, 
pois você colherá muitos frutos que 
você plantou nos últimos meses, tanto 

no amor quanto no lado nanceiro. A palavra ousadia te 
dene nesse período! Então aproveite e use com abundância 
- invista em novos amores e negócios mais arriscados. 
Momento ideal para praticar uma nova atividade que inclua 
muita agitação e/ou dinamismo. Números da sorte: 
02,09,20,45,06,08.

Aquariano - já passou da hora de "lavar a 
roupa suja"! Deixe as pequenas intrigas no 
passado e inicie um novo ciclo -  será 

necessário que você se concentre mais nos seus objetivos, 
pois esse mês está favorável à compra de bens duráveis e 
aumento nas nanças. Momento ideal para voltar a estudar. 
Números da sorte:22,44,34,55,04,32.

Ariano -  não comece o ano de 2020 per-
dendo a cabeça - busque relaxar e se diver-
tir; foque em desacelerar o ritmo e diminuir 

essa ansiedade agora em janeiro. Momento ideal para fazer 
seus primeiros planejamentos, incluindo cuidar da saúde e ati-
vidades físicas; atenção especial com a coluna. Números da 
sorte: 41,38,33,57,42,39.

Canceriano - não estranhe se você quiser 
se isolar nos próximos dias. Você anda 
em um momento de crescimento 

espiritual/intelectual. Não se culpe se você for obrigado a 
cortar algumas pessoas da sua vida, pois elas andam sugando 
sua energia. Momento ideal para colocar as leituras em dia. 
Selecione 20 minutos por dia para meditação. Números da 
sorte: 55,56,16,15,52,21.

Libriano -  o amor e o "compromisso 
sério" está no ar. Para quem está sol-
teiro, um novo relacionamento com 

muita paixão envolvida e grandes planos para o futuro. Para os 
casados, uma renovação de votos com planos para aumento 
da família. Fique ligado! Momento ideal para se envolver em 
projetos sociais e arte no geral. Números da sorte: 
59,58,21,40,18,01.

Capricorniano - esse é seu mês, pois 
indica novas parcerias e novos amores, 
mas muito cuidado para não se envolver 

em pequenas discussões ou fofocas - aproveite e afaste-se de 
pessoas que estão se incomodando com seu sucesso e alegria, 
trazendo à tona assuntos que lhe trouxeram dor, mas que já 
foram encerrados. Momento ideal para praticar atividades 
físicas, tirar pequenas férias, incluindo atividades agitadas e 
caminhadas ao ar livre. Números da sorte: 58,59,12,28,56,33. 
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Felipe Araújo e Wallas Arrais 
também vão agitar o público 
em noite inesquecível!

Estância Alto da Serra
traz Gusttavo Lima

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

 O cantor Gusttavo Lima não 
podia car de fora da programa-
ção especial desse início de 
2020 da Estância né!
 Outras grandes novidades é o 
cantor Felipe Araújo e Wallas 
Arrais que prometem agitar o 
público e apresentar todos os 
seus sucessos. 

 O EMBAIXADOR está de volta 
ao palco da Arena na Estância 
Alto da Serra para mais um 
grande show pra lá de animado 
e recheado de sucessos!

Sábado, 07 de Fevereiro 

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

Serviço:
Show: Gusttavo Lima, Felipe Araújo e
 Wallas Arrais

 Abertura: 21:00 

Estância Alto da Serra 

         07
         Dia

        FEV

CARNABABY

 O Grito de Carnaval do 
Baby Beef Jardim é o mais 
tradicional evento na região 
do ABC, com decoração 
temática, mulatas e muita 
animação à noite inteira. 
Não é  necessár io  v i r 
caracterizado. 

Informações: 11 4436.7869  
WhatsApp: 11. 9. 4081-6109

Av. Dom Pedro II 2055 - Campestre -
 Santo André

Classicação: 18 anos

Serviço:
Show: Grito de Carnaval - 2020
CARNABABY EVA
14 de Fevereiro
(Sexta-feira)
Horário: 21h30

Espaço Win

PONTO DE VENDA: Estância completou 20 anos e tem programa  recheada de atra ões ção ç

Mais informações: www.estancia.com.br
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 Com menos de 90 mil habitan-
tes, a cidade ainda tem um capi-
tal que gira em torno da agricultu-
ra e uma carência muito grande 
em relação à atividades para as 
crianças e adolescentes.
 Foi daí que surgiu a ideia do 
projeto social “Escolinha de 
F u t e b o l  C o n s t r u i n d o  a 
Cidadania”. Criado e administra-
do pela AECADC (Associação 
Espor t iva para Cr ianças e 
Adolescentes de Dom Corrêa), o 
projeto tem como objetivo atender 
crianças e adolescentes da faixa 
etária entre dez e dezessete anos 
de idade. A principal atividade é 
uma escolinha de futebol e atual-
mente cerca de 100 crianças são 
atendidas pelo projeto. "Vi que 
eles dependiam do básico, então 
consegui patrocínios aqui na 
cidade para ajudá-los com mate-
riais como uniformes, bolas, kit 
de colete, garrafas de água e 
material funcional", diz Edilson.

 As aulas são ministradas pelo 
Cabo, que destaca a importância 
da implantação do projeto no 
distrito de Dom Corrêa. “A partici-
pação dos jovens é muito impor-
tante, tanto no convívio familiar, 
quanto  social e escolar. Por outro 
lado, membros do projeto estarão 
acompanhando desempenho nas 

 O esporte é uma das paixões 
nacionais, principalmente o 
futebol. E é por meio dele que 
muitas crianças conseguem se 
manter afastadas de problemas. 
Foi pensando nisso que o maua-
ense Edilson Rosa Trindade come-
çou a ajudar crianças do longín-
quo distrito de Dom Corrêa, na 
cidade de Manhuaçu, e agora na 
cidade de Vermelho Novo, em 
Minas Gerais.

 Cabo da  Po l í c ia  Mi l i t a r, 
Welinton Tarcísio Armendani, 
presidente da AECA, armou que 
é graças ao empenho de todos e o 
apoio de pessoas como Edilson 
que iniciativas como essas se 
tornam realidade. 

Apaixonado por futebol, Edilson Rosa Trindade conquistou 
patrocínio para as escolinhas de Dom Corrêa e Vermelho Novo

ESPORTE

escolas, ruas e na família, onde 
serão cobrados por conta da 
disciplina. Esse projeto vem 
sendo desenvolvido no intuito de 
educar e transformar crianças e 
adolescentes em grandes atletas, 
onde se cria um convívio educa-
cional na família, bem como na 
sociedade”.
 Outro projeto desenvolvido 
pela AECADC é o “Lutando pelo 
Bem”, tendo como principal 
atividade a prática da arte marci-
al jiu-jitsu. As aulas são ministra-
das pelo Mestre Flavão, de 
Vermelho Novo. Flavão atua de 
forma voluntária, sendo que as 
aulas são realizadas num espaço 
cedido sem custos para a 
Associação, pelo Sr. José Roberto 
de Souza, membro do Conselho 
Fiscal da AECADC. No espaço 
também funciona a sede admi-
nistrativa. Recentemente foi 
adquirido um tatame novo, no 
valor de R$ 3.300,00, fruto de 
doações de comerciantes e pro-
dutores rurais da região. "Fui 
muito audacioso e já começamos 
o auxílio para essa turma tam-
bém. Nossa ideia é aumentar o 
número de crianças atendidas, 
mas dependemos muito de doa-
ções", diz. Edilson arma que 
uma turma de futebol feminino 
da cidade de Vermelho Novo 
também recebeu o auxílio de 
uniformes, bolas e kits com sua 
ajuda, no nal de 2019. A cidade 
de cerca de 7 mil habitantes, 
r e e s t r u t u r o u  o  C o n s e l h o 
Comunitário de Segurança 
Pública. Edilson também ajudou 
o Conselho no encaminhamento 
de todo o projeto, que hoje aten-
de cerca de 40 crianças no fute-
bol. Além do apoio recebido das 
empresas Suzantur, Stamparia, 
Lava-Rápido Jotão e o Jornal 
Nossa Cidade. "É uma população 
muito carente. Esses kits garan-
tem uma felicidade incrível para 
eles e é algo que para gente custa 
muito pouco", arma. 

Por Paula Cabrera__________________________

PROJETO SOCIAL

INCENTIVO

Mauaense incentiva e auxilia 
projeto no sertão mineiro
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 Primeiramente, iniciando 
os trabalhos de 2020 no 
Jornal Nossa Cidade, ao 
qual tenho a honra de 
escrever quinzenalmente, 
quero desejar a todos os 
nossos leitores um ano 
excepcional, de muita 
saúde, amor e sucesso! 
Agora vamos ao que inte-
ressa. Estamos em ano 
eleitoral como todos sa-
bem, e acredito piamente 
que a educação e a única 
maneira de alavancarmos o 

 No âmbito municipal, 
talvez a posição política 
mais próxima de cada um 
de nós seja a do vereador, 
que na maioria das vezes é 
pra quem corremos em 
caso de alguma diculda-
de. Mas será que é apenas 
pra isso que esses repre-
sentantes ocupam tais 
cargos? Certamente que 
não! 
 O vereador, como um 
representante do poder 
legislativo, tem por obriga-
ção legislar ou desenvolver 
leis no âmbito municipal. É 
o vereador quem dá o aval 
por exemplo, ao plano 

nosso país, e nada melhor 
do que começar pelos 
municípios; por isso é 
necessário sabermos e 
entendermos quais as 
funções de nossos repre-
sentantes.

 Tal representante do povo 
é necessário e determinan-
te para o sucesso, inclusive 
de um prefeito, já que sem 
a aprovação da câmara 
municipal é difícil um 

orçamentário anual. 
 Além disso, o vereador 
também é o responsável 
pela aprovação ou veto de 
projetos de lei que o prefei-
to - representante do execu-
tivo - propõe.
 Por m, mas não menos 
importante, a gura do 
vereador tem a obrigação 
de scalizar se as leis 
vigentes estão de fato 
sendo cumprida por parte 
do executivo. Se nossos 
impostos estão sendo 
destinados ao que de fato 
devem, ou seja, se a má-
quina da administração 
pública está funcionando 
como deve funcionar. 

ESPECIAL ELEIÇÕES 2020! 
Quais as funções e atribuições dos vereadores? 

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 

mandato se fundar de 
maneira satisfatória para a 
população. 

 Portanto, neste ano que 
se inicia, vamos passar a 
assimilar melhor nossas 
escolhas e pensar muito 
bem antes de eleger qual-
quer candidato.

 Interessante frisarmos 
também que, no caso de 
um vereador(a) não cum-
prir com sua obrigação 
parlamentar, qualquer um 
de nós cidadãos, podemos 
denunciá-lo ao Ministério 
Público, já que a posição 
ocupada é devida por 
nossos votos. 

ALTINO DA SILVA DIAS

 A solidez e concisão na elabora-

 A contabilidade, além de trazer 
para as mãos do gestor elementos 
nanceiros seguros e conáveis, 
auxilia no apoio a outras ferramen-
tas de gestão, que buscam a melho-
ria contínua das estratégias no meio 
empresarial cada vez mais comple-
xo. Estes elementos derivam dos 
próprios registros contábeis das 
operações, onde é possível elaborar 
indicadores de desempenho, que 
entre outras análises, apontam o 
resultado da produtividade, uxos 
nanceiros e solvência da empresa.

para diminuir a margem de erro das 
suas decisões e dispor de estratégi-
as para contorná-lo.

 O ambiente de negócio é volátil e 
planejar em um ambiente assim é 
um grande desao. Todo empresário 
busca previsibilidade do mercado, 
mas o que encontramos na prática 
são situações imprevistas. O grande 
desao está em enfrentar as incerte-
zas com racionalidade e a seguran-
ça de um planejamento bem elabo-
rado. Nas condições de incerteza, 
as decisões serão tomadas, a gestão 
da empresa precisa manter cons-
tante atualização do planejamento

metas para cada unidade da organi-
zação e, o Plano Operacional, tem 
aplicação imediata - são as ações 
mais comuns a serem praticadas e 
está alinhado com o Plano Tático.

Planejamento Empresarial para o Ano Novo (Parte 2)
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 O empresário em qualquer ramo 
de negócio tem de fato, muitas 
turbulências e, para manter-se no 
mercado, será necessário as me-
lhores decisões na gestão do negó-
cio. A oportunidade em utilizar as 
informações contábeis para elabo-
rar um bom planejamento servirá 
para dar sentido a uma gestão ele-
vada, onde a administração do 
negócio está baseada em dados, 
com diagnósticos precisos sobre as 
condições da empresa.

 Outro dia, em conversa com uma 
amiga, concordei com a frase: “Pa-
ra problemas prossionais, usamos 
a razão e o que for melhor, prevale-
ce. Não podemos levar para o cora-
ção para não prejudicar a saúde.
 O Espírito Santo sempre nos ilu-
mina e afasta de nós quem pode 
nos preocupar. Vida de empresário 
é cheia de turbulências, mas é a 
superação das diculdades que nos 
traz o sucesso”.

 Por isso é muito importante os 
três níveis de planejamento: o 
Planejamento Estratégico, com 
visão de longo prazo e denição dos 
objetivos do negócio, fator determi-
nante para a tomada de decisões e 
destinação dos recursos; o Plano 
Tático, aplicado no médio prazo, 
com denição aos vários setores da 
empresa sobre os quais serão as 
suas ações táticas e dene as 

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.

ção das informações nanceiras 
serão elementos essenciais para 
elaboração de um planejamento 
seguro, que oferecerá melhor con-
trole do negócio e acompanhamen-
to das mudanças para continuar 
oferecendo produtos e serviços da 
melhor qualidade aos seus clientes. 
Anal, a boa gestão é aquela que 
oferece Eciência, Ecácia e 
Efetividade aos clientes e parceiros 
do negócio.

 As tecnologias oferecidas hoje são 
verdadeiras aliadas para auxiliar os 
empresários no planejamento das 
operações; elas são rápidas, preci-
sas e cada vez mais acessíveis com 
menos recursos para sua utilização, 
inclusive nanceiro. É conveniente 
ao gestor a implantação destas 
novas tecnologias, sob pena de car 
para trás neste novo ambiente de 
negócios cada vez mais exigente.

 Começar a planejar não é uma 
ação isolada ou mero processo com-
portamental; é sim um desao e, 
como tal, deve ser enfrentado com 
conança para ser superado. 
Portanto, o empresário de sucesso 
deve dedicar algumas horas do seu 
tempo para o planejamento.

 O planejamento empresarial sozi-
nho não vai garantir o sucesso do 
negócio. Mas, sem ele, um resulta-
do favorável se tornará cada vez 
mais distante.

 Segundo estimativa do IBGE, Mauá 
possui cerca de 472.912 habitantes. 
Somos o 10° maior município do 
estado de São Paulo. Para que os 
serviços públicos da cidade de Mauá 
funcionassem de forma eciente, 
como por exemplo limpeza das vias 
públicas, saúde, segurança pública, 
educação etc, a previsão que a 
prefeitura fez para o ano de 2019 era 
de 1,2 bilhões de reais, segundo o 
Tribunal de Contas do Estado. Porém, 
ainda segundo o TCE, a cidade 
arrecadou apenas cerca de 940 
milhões de reais, um décit de mais de 
200 milhões. Mas o que isso signica 
na prática?
 Quando analisamos a fundo as 
contas da máquina pública entende-
mos que as cidades hoje tem tido uma 
arrecadação menor do que a necessá-
ria para que tudo funcione bem. Essa é 
a situação de mais da metade dos 
municípios paulistas. Isso prejudica 
diretamente os serviços prestados a 
população, tornando frequente por 
exemplo, a falta de médicos e medica-
mentos, manutenção precária da 
cidade, menos vagas em creches e 
assim por diante. Infelizmente, a 
população mais pobre, que mais 
necessita dos serviços públicos, é 

O desao orçamentário da cidade de Mauá

 Cabe ao executivo e ao legislativo da 
cidade denir qual a melhor forma de 
diminuir os impactos que o décit 
orçamentário terá sobre os serviços 
básicos prestados a população e 
encontrar caminhos para aumentar a 
arrecadação municipal. O uso respon-
sável dos recursos é o primeiro item 
desse debate. E temos que ter cora-
gem para discutir isso. Nessa balança 
aqueles que mais precisam devem ter 
maior peso, entendendo quais os 
serviços básicos essenciais para que 
esse cidadão tenha uma vida digna.
 Outro caminho é aumentar a 
arrecadação. Isso se faz de diversas 
maneiras. O poder público pode e deve 
incentivar a iniciativa privada, atrain-
do novos investimentos e fortalecendo 
os pequenos empreendedores. A 
regularização fundiária também é 
fundamental para o aumento da 
receita. Uma cidade inteligente é 
aquela que arrecada de maneira 
eciente e usa seus recursos de forma 
consciente. Equilibrar as contas 
públicas é fundamental para o 
crescimento da cidade e para a 
melhora da qualidade de vida da nossa 
população.
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