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

Fonte: Facebook | Instragram Bebê Real
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Em São Bernardo
Prefeito Orlando Morando
amplia Programa Detecta

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

Governo Paulo Serra lidera índices de qualidade com revitalização 
de equipamentos e treinamento de prossionais

Bolsonaro ofendeu a jornalista
da Folha de São Paulo,
Patrícia Campos Mello

Fonte: Facebook | Instragram “Queria dar o furo”
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Em Ribeirão Pires
Gestão Clovis Volpi asfaltou
1 milhão de metros quadrados 
de vias públicas 
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Em Mauá
Leonardo Alves comemora
aniversário em grande ação 
social no Jd. Camila
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Loja Sim recebe mais
de 10 mil pedidos 
para passe gratuito 
em três semanas
Estudantes que tem direito ao benefício 
podem procurar a Loja SIM no 
Terminal Central 

Mauaense é campeão de Paraculturismo e se destaca 
Pg.14

Pg.05

 Santo André
investe em Saúde 
e se destaca na 
região

Wikipédia
Saiba quem é o musico
Pedro Calloni

Pg.02

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

Pg.05

Entretenimento
Veja seu horóscopo e
os destaques de shows
na Estância

Pg.13

A NOTÍCIA QUE VOCÊ PRECISA

ESTUDANTES
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CABELO
MANICURE E PEDICURE

SOBRANCELHASAGENDE UM 

HORÁRIO

AGENDE SEU HORÁRIO



 O músico Pedro Calloni, 
23 anos, tem sido um dos 
mais festejados prossiona-
is do país e tem aproveitado 
as oportunidades conquista-
das nos Estados Unidos. 
Fi lho  do  a to r Anton io 
Calloni, ele se mudou para 
Boston para cursar produ-
ção musical na Berklee 
College of Music, em 2014. 
Trabalhando no Village 
Studios, ele já teve a oportu-
nidade de tocar com nomes 
c o m o  J a s o n 
Mraz e Anitta.
 Embora tenha iniciado a 

faculdade de direito no Rio 
de Janeiro, Pedro decidiu 
trancar o curso após con-
quistar uma bolsa de estu-
dos. "Sempre pensei em tra-
balhar com música", conta 
ele, enaltecendo que teve 
apoio do pai e da mãe, a jor-
nalista Ilse Rodrigues. "Tive 
muito apoio familiar e sou 
muito grato por isso. Meus 
pais me deram apoio. Eles 
sempre cobraram muito tam-
bém. Davam incentivo para 
que eu continuasse estudan-
do, trabalhando... Quando 
consegui a bolsa para estu-

dar aqui nos Estados Unidos, 
eles caram super orgulho-
sos", arma.
 Após ser engenheiro de 
som no novo álbum da Dave 
Matthews Band e tocar bate-
ria no novo disco do cantor e 
compositor Jason Mraz, ele 
segue decidido a relizar no-
vas conquistar. "Estar onde 
estou já é um sonho realiza-
do. Fico muito feliz por isso. 
Quero continuar trabalhando 
com artistas que admiro e fa-
zendo música que eu acredi-
to. Adoraria trabalhar em um 
álbum de jazz."

Mauá deve ganhar um novo 
piscinão para prevenir as en-
chentes. A informação doi 
conrmada pelo governador 
João Doria (PSDB) na última 
sexta-feira (14/2). Ele armou 
que pleiteará R$ 350 milhões 
junto ao governo federal para 
construir cinco piscinões na 
Grande São Paulo, sendo um 
deles em Mauá. Segundo a  
Secretaria de Infraestrutura e 
Meio Ambiente, o reservatório 
d e  Mauá   c a r á  n a  Rua 
Marecha l  Agos t inho  dos 
Santos, altura do número 56, 
cruzamento com a Avenida 
Barão de Mauá, no Jardim 
Miranda D'aviz, e terá capaci-
dade de armazenar 100 mil 
metros cúbicos de água.O 
repasse será pedido nesta 
semana, quando Doria irá a 
Brasília. O ABC também aguar-
da do Estado a construção do 
Piscinão Jaboticabal. O reserva-
tório cará nas proximidades da 
Rodovia Anchieta e na con-
uência entre os ribeirões dos 
Couros e dos Meninos, no terri-
tório do município de São Paulo, 
na divisa entre São Bernardo e 
São Caetano.
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João Doria conrma 
piscinão para 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 Responsável: Paula Cabrera   
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Tiragem: 30.000 EXEMPLARES
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Pedro é lho do ator global Antônio Calloni que faz sucesso até hoje nas telinhas| Foto: Divulgação  
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Quer falar com 
NOSSA CIDADE ?

 Nós somos o fruto de nossas crenças 
(as palavras têm poder) e isso é explicado 
pela ciência e não apenas uma questão 
espiritual, apesar de que, tudo que existe 
vem de uma origem não material, provado 
cienticamente e espiritualmente.

 Percebem como somos co-criadores da 
realidade?
 Portanto, temos a possibilidade de criar 
uma nova realidade, apenas mudando 
nossas crenças e trazendo para este 
momento o que realmente queremos para 
nossas vidas!

criei um curso para empreendedores, z 
um canal do youtube (Rinaldo rocha 
coach nanceiro), z uma network imensa 
, já construí 04 pequenos negócios os 
quais me dão mais recursos, do que 
quando eu estava na ativa, e negócios que 
eu simplesmente faço através da internet 
no Home Ofce e, em razão disso, sempre 
tenho pessoas me procurando para eu 
ofertar meu conhecimento e também 
recebo ofertas de trabalho.
 E é disso que gostaria de falar um 
pouco!

 Então meus amigos, quanto mais nos 
queixamos de uma situação em nossas 
vidas mais ela se repete, ou seja, quanto 
mais eu falo que está difícil, mais aquela 
realidade é manifestada no meu campo 
vibratório e mais ela se manifesta no 
campo físico.

 Ficar reclamando em cima de fatos que 
já existem apenas fortalece estes fatos e os 
aproxima cada vez mais de nós mesmos!

 Então meus amigos e amigas Maturis, 
procurem olhar a sua realidade como 
reexo do que você pensa e crê e verá que 
tudo faz sentido e, para mudar esta reali-
dade, basta começar aos poucos , cance-
lar as suas crenças atuais e criar outras 
que favoreçam a realização dos seus 
sonhos, e tudo isso, começa com seu 
pensamento direcionado para abundância 

 Nós podemos ter e conseguir ser o que 
quisermos, basta transformar nosso 
padrão de crenças e isso trata-se apenas 
de mudar o pensamento e manter o foco, 
usando as dúvidas como degraus para a 
superação e não como pontos de limitação 
de nosso crescimento.
 Ter dúvidas é natural, mas deixá-las nos 
travar é o que chamamos de medo e medo, 
nada mais é do que uma não compreensão 
do que está a nossa frente, pois quando 
compreendemos o que nos causa medo 
ele simplesmente desaparece, dando 
espaço a lucidez e a prosperidade.
 Todos nós, sem exceção, temos o 
mesmo potencial de criação; a diferença é 
o quanto cada um sabe usá-lo a seu favor, 
pois muitos usam seu próprio potencial de 
criação contra si mesmos, por pura falta 
de entendimento do que é ser um co-
criador.

Cheguei aos 50 anos e agora ?

www.jnconline.com.br

 Durante este tempo eu sempre fui 
pensando o que faria após me aposentar, 
pois ja tinha decidido há muito tempo 
que, aos 50 anos, usaria meu tempo 
apenas com que eu tivesse vontade, 
apesar de que, enquanto organizava tudo 
isso eu também fui vivendo a vida de 
forma intensa e plena; viajei muito, me 
diverti bastante, estudei muito e principal-
mente fui aprofundando minha consciên-
cia no sentido de compreensão dos 
movimentos da vida.

 Eu me aposentei ao nal de 2017, 
depois de trabalhar 35 anos no ramo 
nanceiro, um segmento bastante 
desgastante, porém de intenso aprendiza-
do. 

 Tenho visto muitos amigos e amigas se 
queixando de que não conseguem mais 
espaço na sociedade e nos ambientes de 
trabalho em função de que os Maturis 
(acima de 50 anos) não são mais aceitos 
nas empresas, apesar de toda a maturida-
de de vida.

 Eu venho acompanhando uma comuni-
dade no Facebook há um bom tempo e 
venho também observando os comentári-
os, as questões e as dores das pessoas 
acima dos 50 anos.

 Isso é fato, porém, não é uma senten-
ça!
 Após me aposentar, nos últimos 2 
anos, eu escrevi um livro (Bora pro Jogo), A
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Como moradora de Mauá, me 
sinto indignada com a falta de 
água que vem ocorrendo na 
cidade, principalmente no meu 
bairro. Sempre falta água, 
principalmente nos ns de 
semana, que é quando a maioria 
das pessoas estão em casa e 
precisam fazer as tarefas 
domésticas. Quando ligamos na 
SAMA, nos informam que a causa 
é a alta de consumo devido ao 
verão. Pedimos que as 
autoridades tomem providências, 
porque realmente é muito difícil 
car sem água.

Jaqueline Silveira
Mauá| Por email

Um excelente carnaval a todos e 
divirtam-se com 
responsabilidade!

Com o feriadão do Carnaval, 
muitos bloquinhos espalhados 
pela cidade fazem a alegria das 
pessoas que gostam, inclusive, há 
a programação da Prefeitura, que 
apoia as atividades por toda a 
cidade e nos Parques Municipais. 
Mas devemos lembrar que, 
independente da festa, ter 
consciência dos nossos 
comportamentos e de nossas 
brincadeiras é essencial para que 
tudo ocorra de forma alegre e 
acima de tudo, com respeito!

Carla Regina
Santo André | Por email

CADÊ A ÁGUA

Alerta Carnaval

Rinaldo Rocha
Coach Financeiro
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e não para escassez e , principalmente, “ 
não se acoplem a discussões desnecessá-
rias que apenas falam da realidade que o 
outro resolveu experimentar” . Se puder 
colaborar para a melhoria daquela ques-
tão, o façam, mas se for apenas para fazer 
coro, isso não auxilia a transformação 
daquela realidade alias, apenas a fortale-
ce.
 Portanto meus amigos, foquem na 
prosperidade, na alegria, comunguem 
com sua sabedoria para o auxílio ao 
próximo, na elevação de sua consciência, 
no sorriso constante, apesar de tudo!
Na verdade, você sempre tem mais daqui-
lo que você acredita e isto, é a maior das 
realidades!
Pensando assim e sendo um manifestador 
consciente, nos todos encontraremos os 
caminhos necessários e merecidos que 
cada um tem direito, seja uma nova 
recolocação, seja seu negócio próprio, seja 
um mundo melhor, um relacionamento 
melhor ou seja o que for que lhe fara pleno 
e feliz.
A paz habita o coração daqueles que tem 
fé (Sun Tzu)
E a fé nada mais é do que a compreensão 
do intangível e a consciência de que somos 
parte disso, pois nós mesmos, em essên-
cia, somos intangíveis.
Fiquem com luz e realizem seus sonhos 
agora!
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PAULA CABRERA
Foto: Celso Luiz

 O Qualisaúde, que é a 
modernização dos quadros 
d e  s aúde ,  é  t o do  um 
processo de informatização, 
com melhoria de mobiliário, 
ho te la r ia ,  t r e inamento 

 Para Chaves, a sensibili-
dade do prefeito no entendi-
men to  do  SUS to rnou 
possível todos os feitos de 
sua gestão frente à Saúde. A 
cidade é a que mais investe 
em melhorias do setor entre 
os municípios brasileiros e  
está entre as melhores 
avaliadas pelos usuários.  
"Paulinho tem uma visão 
clara e ecaz do SUS. A 
saúde pública não é um 
favor, é um direito. As 
unidades tem de estar 
preparadas para atender 
bem.

 S a n t o  A n d r é  t e m 
conseguido superar expecta-
tivas e agradar o morador da 
cidade. Além de importantes 
entregas na educação e no 
lazer, a saúde tem sido o 
carro chefe dessa volta por 
cima. A entrega de novos 
equipamentos, a reforma e 
ampliação de outros e os 
programas para reduzir o 
tempo de espera nas las de 
exames e especialidades, 
t o r n a r a m  a  s a ú d e  n o 
município a mais bem 
avaliada na região e uma das 
melhores no Estado de São 
Paulo.
 Frente à pasta desde 
dezembro de 2017, Márcio 
Chaves (PSD) diz que o bom 
trabalho é mérito do prefeito 
Paulo Serra (PSDB), um dos 
gestores públ icos mais 
e  c i e n t e s  q u e  e l e  j á 
conheceu. "Paulo nos dá 
autonomia para  tomar 
decisões. Cona no nosso 
trabalho, nos permite liderar 
e compor nosso time com 
pessoas técnicas, mas tem 
total conhecimento de cada 
ação tomada. Está sempre 
atento, e entendeu que é 
fundamenta l  de ixar  as 
equipes trabalhar para que 
ele também possa trabalhar 
e para que a cidade ande. 
Não são todos os prefeitos 
que entendem essa impor-
tância", diz.

prossional. E dentro disso tem 
o básico: remédios, equipa-
mentos e modernização de 
equipamentos", diz ele.

 Quando assumiu a pasta, a 
cidade enfrentava a falta de 
credibilidade nos serviços 
municipais, e o fechamento 
dos equipamentos públicos de 
saúde para reforma causava 
medo e comoção entre os 
moradores. "O governo soube 
priorizar e investir nas melhori-
as. Hoje, temos seis UPAS 
atendendo - antes eram três. 
Reabrimos a do Jardim Santo 
André, a Bangu e a Perimetral. 

 Ele aponta que agora a 
cidade tem investido para 

 Aumentamos mais de 100 
leitos. As duas haviam sido 
f e c h a d a s  e m  g o v e r n o s 
anteriores. Das sete unidades 
fechadas para a reforma, 
abrimos 16 novos equipamen-
tos. Há cidades que não tem 
hospitais como nossas UPAS. 
Retomamos essa conança dos 
usuários, perdida em outras 
gestões", diz.

 Para assumir as responsa-
bilidades, Chaves conta que 
está sempre se atualizando. Ele 
também traz uma bagagem de 
conhecimento de passagens 
pela Saúde de Mauá, no 
governo de Oswaldo Dias (PT) 
e nos primeiros meses de 
gestão de Atila Jacomussi 
(PSB), de onde saiu para 
assumir a Secretaria de Saúde 
de Santo André. 

 Para o futuro, ele diz que 
se coloca à disposição do 
prefeito Paulo Serra enquan-
to ele julgar que seu trabalho 
for necessário. "Tenho para 
mim que política não é 
carreira. Por isso estudo e 
procuro sempre me atualizar, 
para ser reconhecido como 
especialista e consultor na 
elaboração e formulação de 
políticas públicas. Vejo ainda 
muito trabalho pela frente e 
espero continuar contribuin-
do com a gestão da cidade, 
enquanto o prefeito achar 
que seja benéco para Santo 
André", conclui.

manter afastadas las de 
espera por especialidades, 
com mutirões como o de 
oftalmologia, realizado no 
m de janeiro e que permitia 
que os usuários fossem 
atendidos e passassem por 
pequenos procedimentos no 
mesmo dia. "Com essas 
atividades, zemos 1,2 
milhão de atendimentos em 
seis meses. Isso mostra que 
estamos no caminho certo. 
S o m o s  r e f e r ê n c i a  e m 
questão de neurocirurgia, 
bucomaxilo e o tempo médio 
de espera por exames é de 
30 dias. Temos um papel 
estratégico num ponto de  
vista regional. Dos desaos  
colocados na saúde, estamos 
vencendo muitos deles. É 
graticante demais", arma.
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Saúde de Santo André está entre as 
mais bem avaliadas do Estado 

Reforma, ampliação e investimento em qualidade 
tornaram o SUS da cidade exemplo no ABC

Paulo nos dá 
autonomia para tomar 
decisões e cona no 

nosso trabalho. 
Isso faz toda a 

diferença
Márcio Chaves

Secretário de Saúde
de Santo André’’
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 Pelo contrato, podem pe-
dir as passagens gratuitas 
alunos da rede pública e mu-
nicipal que estejam matri-
culados em cursos do ensi-
no geral e técnico, até nível 
superior. É necessário levar 
documentos pessoais, com-
provante de endereço e de-
claração de matrícula. O pra-
zo para solicitar o benefício 
começou em 27 de janeiro e 
termina apenas em novem-
bro. Segundo a loja Sim, 
apenas neste início de ano, 
10.914 estudantes procu-
raram a loja para renovar o 
benefício.

 Com a volta às aulas, vol-
ta também  a movimenta-
ção de estudantes nos ôni-
bus municipais. Neste ano, 
os cerca de 30 mil alunos 
que podem pedir o benefício 
na cidade começaram a soli-
citar os passes em janeiro, 
logo após a conrmação do 
acordo com a Prefeitura de 
Mauá.

 Para diminuir las e me-
lhorar o conforto, a empresa 
recebe os documentos do 
aluno, recolhe os cartões de 
estudante e entrega no dia 
seguinte. O  aluno recebe o 
cartão já com a recarga de 
passagens previstas para en-
trar em funcionamento no 
prazo de até cinco dias. O 
processo é feito para que na 
data o bilhete funcione auto-
maticamente, no entanto, 
há casos em que o aluno é 

5 MAUÁ 

Paula Cabrera

Loja Sim recebe mais de 10 mil pedidos 
para passe gratuito em três semanas

Estudantes que tem direito ao benefício podem procurar a Loja SIM no Terminal Central 

 "Nestes casos, é necessá-
rio voltar à loja e pegar um 
novo número para o atendi-
mento. Nossos prossionais 
vão validar o cartão", diz a 
nota. Segundo a empresa, 
do total de cartões já entre-
gues neste ano, menos de 
10% precisou ser revalida-

obrigado a procurar nova-
mente o atendimento. 
Segundo a Sim, isso pode 
acontecer em casos de in-
consistência de dados - algo 
que o sistema aponte como 
comprovantes que não se 
enquadram, erros em docu-
mentos ou troca de endere-
ços - ou quando o cartão 
não consegue fazer a atuali-
zação do saldo, normal-
mente por já ser mais anti-
go. 

 O horário de 
atendimento do 
espaço, locali-
z a d o  n o 
T e r m i n a l 
Central, é de se-
gunda à sexta, 
das 8h às 18h.

do. Neste período, a empre-
sa ressalta que a loja atende 
cerca de 600 senhas ao dia, 
apenas para passe escolar, 
além dos atendimentos diá-
rios que totalizam 1.400, o 
que pode requerer pa-
ciência. "Trabalhamos 
para atender todos no 
menor tempo possí-
vel, mas é uma épo-
ca em que há muita 
demanda e temos 
a loja cheia todos 
os dias", arma. 

Casos de Política

#Fato FakeOu
O PDT de Mauá negou 
nessa semana que vai 
apoiar a candidatura para 
vereador do irmão do ex-
prefeito Donisete Braga, que 
deve sair candidato à 
Prefeitura de Mauá pelo 
partido. A notícia dominou a 
Câmara de Mauá na última 
semana, quando o partido 
também conrmou que não 
apoiaria a reeleição dos 
vereadores Cincinato e 
Fernando Rubinelli, que 
devem sair do Partido no 
próximo dia 5. Em nota, o 
PDT disse que trará novos 
nomes e 50% candidatas 
mulheres na chapa.

#Fa Foto: D
ivulgação

Foto: Facebook/R
eprodução

CÂMARA DE MAUÁ
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Os 23 vereadores de Mauá 
assinaram nesta terça-feira 
(18/2) um documento pedindo 
a retirada de um projeto de lei 
da Prefeitura que previa que o 
vale transporte dos servidores 
fosse pago como cartão de 
passagens. A proposta gerou 
manifestações do funcionalis-
mo, que recebe o benefício em 
dinheiro, junto ao pagamento 
do salário.O presidente do 
Sindicato dos Servidores de 
Mauá, Jesomar Alves Lobo, 
reclamou da falta de conversa 
com a categoria na elaboração 
do projeto. Segundo Jesomar, 
a ideia da Prefeitura era 
diminuir possíveis fraudes, 

mas a maneira como foi feita 
prejudicaria a maioria dos 
servidores. "Muitos usam o 
próprio carro e o valor ajuda no 
combustível. É inadmissível 
lesar a maioria por problemas 
com alguns prossionais. A 
Prefeitura tem de apontar onde 
e s t á  o  p r ob l ema ,  ab r i r 
procedimento administrativo, 
não julgar a todos", disse.A 
administração aceitou retirar o 
projeto e o prefeito de Mauá 
Atila Jacomussi (PSB), se 
reuniu com os servidores para 
conrmar que está sempre ao 
lado deles e respeita suas 
solicitações.

Vereadores pedem retirada de 
projeto contra funcionalismo 
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PAULA CABRERA

Nome de Leonardo tem ganhado força nos bastidores 
para concorrer a uma vaga de vereador em 2020 

comemora aniversário
com grande ação social no Jardim Camila

Foto: Divulgação

Leonardo Alves 

’’
Leonardo Alves

Estou a 
disposição da 

cidade para 
contribuir com 

a população.
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 Leonardo destacou a 
importância da participação 
da comunidade. "Hoje foi 
um momento marcante em 
minha vida - comemorar 
meus 26 anos ao lado dos 
meus familiares, amigos e 
com toda a comunidade, e 
a i n d a  m e l h o r,  v e r  a 
participação de todos nessa 
grande ação de solidarieda-
de! Só tenho a agradecer a 
Deus e a cada um que 
participou dessa corrente do 
bem", disse.

 O  e x - c o n s e l h e i r o  e 
presidente do conselho 
tutelar de Mauá, Leonardo 
Alves, realizou uma grande 
ação social no dia em que 
completou seus 26 anos. O 
evento ocorreu no Jardim 
C a m i l a  e  a r r e c a d o u 
alimentos não perecíveis, 
que serão  destinados a 
entidades sociais que atuam 
na área da infância e 
juventude da nossa cidade.

 O evento contou com a 
participação de mais de 
600  p e s s o a s ,  e  c om 
representantes de várias 
entidades do município, 
além da participação de 
importantes guras, como o 
ex - prefeito da cidade de 
Ribeirão Pires Clóvis Volpi 
(PL).
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9.69977593 (Barbearia) 

9.98181434 (Responsável pela  barbearia R1)

Rua Pres. Arthur Bernardes, 48 - Pq. São Vicente - Mauá
@Barbearia. R1 Marque seu horário também pelo: www.trinks.com/barbearia-r1
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Gestão de Clovis Volpi asfaltou 1 milhão 
de metros quadrados de vias públicas  

 Os moradores que vivenciam 
a cidade há mais tempo ates-
tam: Ribeirão Pires é outra 
cidade depois da gestão de 
Clovis Volpi (2005-2012). 
Além de diversas obras de 
melhorias realizadas, Volpi foi 
o responsável por implementar 
o maior plano de asfalto da 
história do Município: um 
milhão de metros quadrados de 
vias pavimentadas. 
 Os bairros eram a principal 
prioridade: Jardim Luzo, Ouro 
Fino, Soma, Barro Branco, 
Qua r t a  D i v i s ão ,  Pa rque 
Aliança, Jardim Serrano, 
Valentina, Roncon, entre 
outros, foram beneciados.

 Divididos em etapas, as 
execuções das obras eram 
periodicamente scalizadas 

 “Os bairros de Ribeirão Pires 
cresceram e estavam abando-
nados em infra-estrutura. Eu 
olhava muito para os bairros, 
porque se nós tivéssemos uma 
política de atendimento  em 
todas as áreas: educação, 
lazer, saúde, infraestrutura, 
como asfalto e captação de 
água, nós teríamos uma comu-
nidade vivendo melhor. Essa é 
a nalidade, que você melhore 
o bairro, viva melhor e mais 
feliz”, comentou Volpi, que 
também é professor. E comple-
tou. “O Nossa Senhora de 
Fátima, por exemplo, é um 
bairro com muita diculdade 
de se executar uma obra, e nós 
tivemos que fazer. O Soma, o 
Jd. dos Eucalíptos são outros 
exemplos”.  

pelo próprio Prefeito, que exigia 
o cumprimento dos prazos de 
acordo com o projeto pré esta-
belecido. 
 “Quando nós fazíamos um 
projeto de asfaltamento para 
determinada rua, é porque tinha 
razão para se fazer. Muita coisa 
foi feita com verba do tesouro, 
principalmente quando se trata-
va de recaps. Alguns asfalta-
mentos como a Estrada do 
Soma, foi uma Compensação 
Ambiental do governo do Estado 
referente ao trevo do Rodoanel 
Sul”, explicou. 
 Ainda segundo Volpi, outras 
obras tiveram Compensações 
Ambientais. A Petrobrás, por 
e x e m p l o ,  f e z  u s o  d a 
Compensação quando passou 
os dutos de gás pela cidade.  
“Então, nós exigimos deles 
(Petrobrás) que nos auxiliassem 
com uma obra que fosse neces-
sária para a cidade. Com isso, 
asfaltamos toda a Avenida 
Rotary”. 
 O pedido para a Avenida 
Rotar y  ocor reu porque a 
Prefeitura tinha necessidade de 
fazer a manutenção do Morro 
Santo Antônio, que estava 
cedendo, e não poderia haver 
possibilidade de trânsito pas-
sando debaixo da encosta, já 
que era uma obra extremamente 
perigosa. A avenida Rotary dá 
acesso à rodovia Índio Tibiriçá 
(SP-31) e facilita o uxo de 
quem vêm de Rio Grande da 
Serra com destino ao Centro de 
Ribeirão Pires.  
 Ao todo, as obras benecia-

Ao todo, as obras beneciaram aproximadamente 80 mil pessoas
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ram aproximadamente 80 mil 
pessoas, o que aumentou a 
qualidade de vida dos habitan-
tes de Ribeirão Pires. “O poder 
público é um agente facilitador 
da vida do cidadão. Ele tem que 
trabalhar pensando assim: 
como que eu facilito e melhoro a 
vida das pessoas? Essa é a 
losoa de um governo que vai 
ao encontro aos anseios popula-
res. Se o bairro não tem asfalto, 
mas tem a escola, você disponi-
biliza recursos para aquilo que 
está faltando. Se outro bairro 
não tem absolutamente nada, 
você prioriza o que mais faz falta 
ao cidadão. Governar é: priori-
zar, focar e realizar, encerrou 
Volpi.

Foto: Divulgação

RIBEIRÃO PIRES
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 Entre os cursos abertos na 
c i d a d e  h á  f o r m a ç õ e s  e m 
Educação Física (semipresencial), 
para professores -  Artes Visuais, 
Biologia, História, Matemática, 
Letras, Química, Pedagogia, 
Ciências da Religião, Filosoa, 
Educação Especial e Computação. 
Há ainda cursos de Engenharia, 
Comunicação, Gestão, Saúde e 
Tecnologia e Direito.
 Em Mauá, o polo ca na Praça 
Monsenhor Alexandre V. Arminas, 
01, Matriz. Informações sobre o 
processo seletivo estão disponíve-
is pelo: (11) 4516-6515 ou pelo 
WhatsApp (11) 99190- 2515. O 
atendimento está disponível 
de segunda a sexta, das 8h as 
12h e das 14h as 18h , e aos 
sábados, das 8h as 12h.

 As inscrições para o processo 
seletivo estão abertas e a previsão 
é de que as aulas comecem já no 
início de março. Todo o processo 
seletivo pode ser feito pelo site da 
i n s t i t u i ç ã o  n o 
https://claretiano.edu.br.

 Mauá tem recebido cada vez 
mais opções de cursos de Ensino 
Superior. Entre as universidades 
que tem se rmado na cidade está 
o Claretiano, que tem polo no 
Colégio Monsenhor, no bairro da 
Matriz, e que oferece formações 
técnicas e cursos semipresenciais 
e a distância, com duração entre 
dois e quatro anos. O Claretiano já 
funciona na cidade há dois anos.

OPORTUNIDADE www. .com.brjnconline

O Claretiano está com inscrições 
para cursos superiores!   
Há formações em todas as áreas, com opções de cursos semipresenciais e a distância. 

Polo Mauá (11) 4516-6515 | (11) 9 9190-2515

 de 20/Fev a 05/Mar de 2020# NossaCidadeJornal





Geminiano - não se puna tanto com esses 
amores que vem e vão;  eles existem para 

que você possa amadurecer. Um amor novo surgirá em breve 
nas próximas semanas - então prepare o fôlego. Dê atenção a 
saúde dos olhos nessa semana; procure dormir um pouco mais. 
Momento ideal para atividades relaxantes. Cristal da sorte: 
Quartzo Branco.

Virginiano - haverá períodos que exigirá 
que você seja seletivo e que  quieto e 
reexivo sobre os acontecimentos a sua 

volta. É um momento de maturidade chegando. Busque 
ampliar horizontes e fazer coisas novas, voltar a estudar e 
curtir suas conquistas. Momento de resolver pendências 
familiares e car em paz - seja mais exível nessa área. Cristal 
da sorte: Sodalita.

Fazer várias coisas ao mesmo tempo 
Sagitariano pode ser um "tiro no pé" 
para você nesse momento. Você está 

em um momento de muita popularidade, mas não adianta 
assumir muita coisa e não dar conta de nenhuma delas. 
Foque no que é importante por mais difícil que seja e aprenda 
a dizer não. Isso será um sinal de maturidade. Melhora no 
campo amoroso nos próximos dias. Momento ideal para viajar 
com seu par. Cristal da sorte: Granada.

Pisciano - você estará voltado mais para si 
nos próximos dias; não estranhe se as pes-
soas disserem que está calado ou isolado. O 

céu aponta um período de reexão. Só tome grandes decisões se 
for realmente necessário, pois o momento agora é de autoanálise. 
Período de colocar ordem nas suas coisas e fazer novos planeja-
mentos. Poderá contar com a boa sorte nos próximos dias. Cristal 
da sorte: Quartzo Fumê.

Taurino - está na hora de você cuidar um 
pouco mais de você e do seu emocional. 
Passou por muito estresse no último mês; 

procure não pegar problemas dos outros para você. Evite car 
perto de conitos e se envolver em polêmicas, pois estará em 
uma fase muito sensível nos próximos dias. Procure atividades 
que desvie seu pensamento. Dê atenção em atividades 
familiares. Cristal da sorte: Quartzo Rosa. 

Leonino - não deixe que seu passado te 
assombre - coisas do passado devem 
car no passado! Procure tirar uns dias 

de descanso, pois os próximos meses serão agitados, inclusive 
no lado prossional, exigindo muito equilíbrio e serenidade nas 
tomadas de decisão. Oportunidades novas de trabalho e 
parcerias surgirão ainda esse mês. Momento ideal para 
investir em um curso de especialização ou intercâmbio. Cristal 
da sorte: Crisocola.

Escorpiano - não se desespere. Às 
vezes é necessário abandonar alguns 
hábitos e reciclar seu aprendizado. 

Busque novos exemplos para seguir e se reinvente. Seja 
diplomático. Haverá situações que exigirá de você uma 
posição de maturidade para resolver situações referentes a 
sua posição social. Evite se envolver em fofocas e 
discussões. Sorte nos negócios nos próximos dias. Momento 
ideal para fazer caminhadas ao ar livre. Cristal da Sorte: 
Quartzo Verde.

Não Aquariano, as pessoas não estão 
contra você! Há semanas você está se 
i r r i t a n d o  c o m  p e q u e n a s  c o i s a s 

desnecessárias devido a mudança enorme no céu. Se 
concentre e busque sair da rotina e se envolver em atividade 
que você possa relaxar e rir. Fique atento! Haverá uma melhora 
signicativa no campo nanceiro nos próximos dias. Momento 
ideal para uma viagem curta, ou atividade em grupo. Cristal da 
sorte: Citrino.

Ariano -  tome cuidado com sua cabeça - 
não é hora de car pensando bobagens; dê 
foco nos seus objetivos, principalmente na 

área do amor, e faça aquilo que te faz feliz e te dê prazer. Pare de 
se importar com a opinião dos outros. Você é cheio de ideias e 
planos excelentes - siga em frente. Momento propício para colo-
car a leitura em dia e fazer atividades rítmicas. Cristal da sorte: 
Ametista.

Canceriano - é momento de comemorar! 
Todas as coisas que você veio trabalhan-
do ao longo dos meses estão prestes a 

nalizar. Mas que atento, pois está em um momento de 
colheita e não poderá desperdiçar nada por enquanto. Busque 
voltar sua energia para os estudos, pois serão necessários no 
segundo semestre. Momento ideal para cuidar da alimentação. 
Cristal da sorte: Água Marinha.

Libriano - pare de reclamar! Escolhas 
são necessárias para que você possa 
atingir seus objetivos. Não que remo-

endo o passado,  inclusive se esse passado envolve crenças e 
família. Momento de deixar tudo para trás e se envolver em 
assuntos que realmente lhe chamam atenção, porém, não 
ignore as necessidades das pessoas que dependem de você. 
Então "pé no chão" e siga em frente. Momento ideal para colo-
car documentações em dia. Cristal da Sorte: Onix.

Capricorniano - cuidado com o abuso de 
poder, tanto na família quanto no trabalho. 
Sua exigência pode ser mal interpretada e 

você pode cultivar algumas inimizades. Observe e ouça os dois 
lados antes de tomar uma decisão. Nem tudo é o que parece. 
Negócios novos e aumento na família para esse mês. Dica: 
Faça pequenas atividades rítmicas - isso ajudará a esfriar a 
cabeça.
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Mauaense é campeão de 
Paraculturismo e se destaca 
em competições

 A vida não tem sido das mais fáceis para 
Manoel Eugênio de Oliveira Júnior, o Juninho, 
de 31 anos. Aos 20 anos ele sofreu um 
acidente e cou paraplégico e, desde então, 
tem se empenhado em tornar a tragédia 
apenas parte da sua história. Para isso, o 
mauaense, morador do Jardim Feital, dedica 
sua vida ao paraculturismo, modalidade do 
sioculturismo voltada para pessoas com 
diculdades de locomoção. Hoje, ele ostenta 
três títulos de campeão paulista e dois de 
campeão brasileiro.

 Juninho esteve em cinco competições.  
Ano passado se sagrou prossional pela 
Federação Paulista de Fisioculturismo. 
Mesmo assim, não conseguiu patrocínios 
para auxiliar na longa jornada de preparo do 
esporte. "É muito difícil. Há um preparo muito 
especíco de dietas, suplementação. Cerca 
de três meses de preparação até o evento. 
Levo mais o nome da cidade e do Estado. 

 Apaixonado por esportes desde sempre, 
ele conta que era patinador, professor de 
dança e  adorava academia já em 2008, 
quando sofreu um acidente de moto e 
quebrou duas vértebras. Após passar por 
sioterapias e tratamentos, ele questionou se 
poderia praticar levantamento de pesos, o 
que foi autorizado. A paixão cou cada vez 
maior. "Treino hoje na Academia Milagres, no 
Feital. Ela é bastante acessível e há outras 
pessoas com limitações físicas treinando lá 
também. Estou lá há seis anos e competindo 
há quatro anos", conta.

A grana não compensa, faço pelo esporte", 
diz.Juninho treina de segunda a sexta-feira, 
duas horas por dia. Para se locomover entre a 
casa e a academia, depende de auxílio da 
família e amigos, pois não possui automóvel e 
a acessibilidade no bairro é nula. "Adaptei a 
casa, mas fora dela, convivo com as dicul-
dades de todo o cadeirante. Há pouca 
acessibilidade", diz.
 Sobre o esporte, ele conta que a prepara-
ção demanda tempo, mas é sempre uma 
emoção. "Nos dias da competição o preparo é 
intenso. Preciso desidratar, tirar sódio. Deixo 
de tomar água um dia antes. A dieta muda. 
Mexe em carbo, joga proteína. A competição 
é pose compulsória e apresentação. 
Normalmente fazemos pintura corporal e 
esperamos as avaliações", diz. 

 Nesta semana, o vereador Sinvaldo 
Carteiro (DC) propôs uma moção de aplausos 
ao atleta e falou da garra dele em alcançar 
resultados sem parcerias e apoios. "Qualquer 
esporte é um desao, mas ser atleta de um 
esporte pouco difundido e dependendo de 
acessibilidade, mostra a pessoa e o prossio-
nal atleta que o Juninho é. Motivo de orgulho 
para toda nossa cidade", disse ele, apoiado 
pelos outros 22 vereadores.

 O esporte leva em conta a harmonia 
corporal. No Culturismo, os atletas devem 
treinar para desenvolver todos os grupos 
musculares, a m de obter o máximo volume 
muscular, mas de forma equilibrada e 
harmoniosa. "São três meses de preparo para 
meia hora de apresentação. Mas é o momen-
to mais feliz da minha vida", diz Juninho. 

Por Paula Cabrera___________

 de 20/Fev a 05/Mar de 2020# NossaCidadeJornal

No divã
Na semana passada o pré-candidato a prefeito de Santo André, e sósia do Dudu 
Nobre, Ailton Lima anunciou seu vice. Para a surpresa de muitos, o ex-prefeito da 
cidade e ex-gordo, Aidan Ravin será o número 2 na chapa de Ailton. Há quem diga que 
Ailton Lima optou pela estratégia “Psicanalise Freudiana”: trazendo para o presente  
os traumas do passado.

Caros leitores deste bonito e afável jornal, quero iniciar essa coluna usando a oração 
de São Francisco ao contrário: ‘onde houver paz, que eu leve a guerra’. E não adianta 
me lembrar dos meus fracassos. Sou humilde, e o fracasso jamais me subirá a 
cabeça.

Haja candidato
Em Mauá há mais candidato a prefeito do que número de Zaíras na cidade. Tem 
médico, policial federal, metalúrgico, dono de mercado, professor, juiz, maratonista... 
no entanto, a única coisa que poderia representar o cidadão mauaense em sua 
essência e não tem como opção, é um índio. Como diz o prefeito: ‘Mauá é um poblema 
sélio’!

Cadê?

Lixeira
A prefeitura gastou R$ 380 mil para instalar umas lixeiras subterrâneas, e logo na 
inauguração a bichinha deu problema. Já tem gente usando a lixeira para exemplicar 
alguns governos do ABC: “Rapaz, este governo parece a lixeira de Ribeirão, não sobe 
nem a pau e tá cheio de lixo dentro”.

Na semana passada o ex-prefeito de Mauá, Diniz Lopes esteve no cemitério de 
Ribeirão Pires procurando o túmulo de um amigo, no entanto o mato alto impediu que 
ele encontrasse. Diniz gravou um vídeo todo revoltado, pedindo a capinação do local e 
o prefeito atendeu. A ação gerou muitos comentários de homens pouco dotados: “Diniz 
eu tô assim também, só rapando a mata pra eu achar o morto”.

Por Samuel Boss
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 Como já tratamos nos dois 
últimos artigos, uma das atribui-
ções dos vereadores num municí-
pio é justamente o de scalizar as 
atitudes do prefeito enquanto 
gura de maior destaque do poder 
executivo no âmbito municipal.
 Ocorre que, cada vez com mais 
freqüência, os vereadores estão 
sendo destaque junto com os 
prefe i tos em esquemas de 
corrupção nas cidades, de 
maneira que se faz necessária a 
compreensão de tais esquemas a 
m de que possamos scalizar a 
atuação daqueles em quem 
votamos.
 Na grande maioria das vezes, o 
esquema ocorre da seguinte 
forma: em troca de favorecimento 
pecuniário (dinheiro) ou cargos na 
administração pública, alguns 
vereadores aceitam literalmente 
"fechar os olhos" para irregularida-
des cometidas pelo prefeito. Como 
já vericamos, a câmara munici-
pal é responsável até mesmo pela 
aprovação do plano orçamentário 
anual do município, determinan-

do através dele qual porcentagem 
da verba do município irá ser 
direcionada para cada necessida-
de dos moradores. Sendo assim, e 
diante da vultuosa quantia 
envolvida, em muitos locais e 
perante o recebimento de vanta-
gens, tais vereadores eleitos 
acabam se corrompendo e sendo 
guiados pelas diretrizes do 
executivo que irá de fato destinar 
esses valores à saúde, educação, 
segurança, entre tantas outras 
necessidades.

 Mas, surge a pergunta: como 
scalizar a gura do vereador? Os 
sites das câmaras municipais, em 
geral, possuem uma área reserva-
da à descrição das atividades 
legislativas desenvolvidas pelos 
vereadores; portanto, cobre quem 
você votou e exija que tudo que 

 O fato é que, embora muita 
gente talvez ainda minimize, a 
função do vereador é de inimagi-
nável importância, já que ele vai 
scalizar os passos do prefeito, e 
nós por outro lado devemos 
scalizar os passos dele e exigir 
que faça seu trabalho - anal 
somos nós, munícipes, quem 
pagamos seu salário.

 Observe a quantidade de 
projetos propostos por cada 
vereador semestralmente, através 
do site da câmara municipal, para 
vericar quantos projetos o 
vereador de sua conança 
apresentou. Não é incomum 
casos de vereadores que passam 

 Além disso, verique a presença 
do seu candidato na câmara. 
Dedique ao menos uma vez no 
mês para abrir essa lista de 
presença mensal e conferir quem 
é o mais faltoso e o mais assíduo 
no Legislativo de seu município. 
Essa lista também costuma ser 
disponibilizada pelo portal da 
Câmara de sua cidade, provavel-
mente numa área denominada 
"Transparência".
 Presenc i e  as  aud iênc ias 
públicas. Via de regra, todas as 
sessões do Poder Legislativo 
devem ser abertas ao público, 
sendo que restrições à entrada só 
podem ser realizadas em caráter 
excepcional, apenas por razões de 
segurança.

ele se propôs a fazer quando 
pediu seu voto seja de fato 
proposto perante a câmara para 
ser aprovado. 

COMO A CÂMARA EFETIVAMENTE FISCALIZA O PREFEITO E QUAIS 
AS CONSEQÜÊNCIAS CASO ESSA FISCALIZAÇÃO NÃO ACONTEÇA?

Dra. MAIRIM
ANDRESSA B C DA SILVA

Advogada - OAB/SP 408.709 

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

Formada pela Universidade Nove de Julho

 
Email.: m.andressa91@hotmail.com 

ESCLARECIMENTOS E DÚVIDAS DO LEITOR

FIQUE SABENDO

sabendo!
FIQUE 

boa parte do ano legislativo sem 
apresentar uma proposição 
sequer, ou  outros que se limitam 
a apresentar propostas tolas, 
como mudanças de logradouros e 
concessões de títulos.

 Todas as dicas aqui tem como 
fundamento apenas uma coisa - 
abra seu olho diante de seus 
representantes. Só assim sua 
cidade prosperará e se tornará 
num local melhor para se viver.

 Outra dica importante é seguir 
os candidatos nas redes sociais 
para vericar qual a sua rotina 
política. Como estamos em ano 
eleitoral, é importantíssimo 
também seguir os pré candidatos 
e estudar as propostas que eles 
tem a oferecer ao município, até 
para, depois de eleitos, poder 
cobrar tudo isso a eles.

ALTINO DA SILVA DIAS

dos produtos e mercadorias, o 
ranking  médio dos clientes, os 
custos consumidos no processo, 
entre outros pontos. 
 As demonstrações elaboradas 
pela contabilidade trazem 
dados mais consolidados, que 
revelam outros aspectos gerais 
da gestão, como o desempenho 
nanceiro, o nível de endivida-
mento e a evolução do patrimô-
nio, por exemplo. E, com estas 
informações, a gestão analisa as 
várias questões sobre a lucrati-
vidade, liquidez e a necessidade 
de capital de giro do negócio, 
bem como fazer projeções mais 
assertivas e baseadas no de-
sempenho empresarial. O 
balanço patrimonial é o relatório 
que possui maior destaque. Ele 
é um documento obrigatório 
para toda empresa, indepen-
dente do porte, e apresenta a 
composição de ativos (investi-
mentos ou as aplicações dos 
recursos) e passivos (as origens 
ou fontes dos investimentos) da 
empresa, e a Demonstração de 
Resultados do Exercício, tam-
bém exigida legalmente e que 
detalha o desempenho nancei-

ABRI A EMPRESA, E AGORA?
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 Após a abertura de uma nova 
empresa e o início das suas 
atividades, o seu maior desao 
será administrar com sucesso 
as suas operações e obter lucro 
no negócio. E, independente-
mente dos métodos adotados 
pela gestão, é fundamental que 
o planejamento seja baseado 
em um diagnóstico preciso das 
condições da empresa. Será 
essencial o acompanhamento 
de dados estratégicos, e todo o 
processo gera informações 
importantes para a tomada de 
decisões com menor risco 
possível.  
 Os dados para análise vêm da 
própria empresa sobre as suas 
operações, ou de relatórios 
técnicos, elaborados pela 
contabilidade. Na parte opera-
cional, é possível adotar indica-
dores de desempenho, que irão 
indicar os pontos de produtivi-
dade, a qualidade de entrega 

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.

 Os melhores resultados de 
uma empresa nunca são obtidos 
sozinhos; sempre há um traba-
lho conjunto e o envolvimento 
de muitas pessoas, dentro ou 
fora da organização. Contem 
com os prossionais da contabi-
lidade nessa equipe de sucesso! 
Eles podem colaborar muito  
com os melhores diagnósticos e 
as melhores decisões sobre o 
seu negócio.

ro da organização, o caminho 
realizado no período em análise 
e o seu respectivo resultado 
obtido. 
 Quando o resultado obtido no 
negócio não é o ideal, torna-se 
necessário mudar o caminho. 
Essa decisão pode não ser fácil, 
mas será muito importante 
para, no futuro, obter novos e 
melhores resultados. Isso 
implica em comprometimento, 
perseverança e, muitas vezes, 
acreditar no sucesso. Porque, se 
no meio de uma longa caminha-
da o indivíduo não acreditar que 
pode chegar até o nal, com 
certeza não conseguirá e vai 
desistir ao próximo obstáculo. 
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Médicos dizem que tumores de Covas 
sumiram mas só biópsia determinará 
se câncer desapareceu
 Exames realizados pelo prefeito Bruno Covas (PSDB) 
apontam involução dos tumores de fígado e da região chamada 
cárdia, entre o estômago e o esôfago. Segundo os médicos, os 
tumores não aparecem mais nos exames, mas ainda não é 
possível falar em cura. Já os linfonodos, que são gânglios, 
apresentaram um aumento. As informações foram divulgadas na 
última quarta-feira (19) pela equipe médica que acompanha 
Covas.
 Covas trata desde novembro de 2019 de um câncer entre o 
estômago e o esôfago, com metástase no fígado e nos linfonodos. 
Participaram da entrevista o infectologista David Uip, o 
cardiologista Roberto Kalil Filho e os oncologistas Artur Katz e 
Tulio Eduardo Pffer.
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Contamos com todos os tipos de veículos! 
Entre em contato: 45438377 / 45438378

ou via email para transportes@guiborlog.com.br

Faça a cotação dos fretes 
de sua empresa conosco


