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Estado monitora 
6 casos suspeitos 
de coronavírus 

Os casos que seguem em monitoramento 
são cinco adultos, sendo três na capital e 
dois em Paulínia, e uma criança em Americana.
 

Câmara de Mauá desiste de impeachment do prefeito  
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Espaço Maddok se 
destaca em Mauá 

Salão nobre oferece serviço completo para 
eventos premium e tem sido muito procurado 

para formaturas e casamentos 
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Wikipédia
Saiba quem foi o 
jogador Kobe Bryant

Pg.02

Política
A coluna Fato ou 
Fake traz os bastidores
da política em Mauá
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Entretenimento
Gusttavo Lima, Felipe
Araújo e Wallas Arrais
na Estância
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A NOTÍCIA QUE VOCÊ PRECISA

ALERTA



 (Fi ladé la , 23 de  agos to-
 de 1978 – Calabasas, 26 de ja-
neiro de 2020) foi um jogador 
prossional de basquetebol dos 
Estados Unidos que morreu em ja-
neiro deste ano em um trágico aci-
dente de helicóptero. Ele hogou to-
da  sua car re i ra  como ala -
a r m a d o r  n o  L o s  A n g e l e s 
L a k e r s  d a  N B A  ( N a t i o n a l 
Basketball Association). Filho de-
 Joe Bryant, ex-jogador do Phil-
adelphia 76ers e antigo técnico 
do time Los Angeles Sparks da 
WNBA, é considerado um dos mai-
ores jogadores de todos os tempos.
 Por outro lado, críticos alegam 
suas baixas porcentagens de arre-
messos de campo, de dois e três 
pontos (ao longo de sua carreira, te-

 Foi um dos poucos atletas a ser 
escolhido no recrutamento da 
NBA direto do ensino médio para a 
liga norte-americana. Ao longo de 
20 anos de carreira, ganhou cinco 
campeonatos da NBA, participou 
18 vezes do All-Star Game (recorde 
absoluto), foi eleito 15 vezes como 
membro da Equipe ideal da NBA, 
12 vezes como membro da All-
Defensive Team da NBA e foi o 
Jogador Mais Valioso (MVP) da 
NBA em 2008.
 Kobe, junto com o pivô Shaqui-
l le  O 'Neal e o técnico Phi l 
Jackson, levou os Lakers a três cam-
peonatos consecutivos da NBA, a 

ve média de 44% em arremessos 
de dois e 32% em triplos), fazem 
dele o jogador com mais arremes-
sos perdidos na história da NBA.

chamada ‘dinastia’ nos Estados 
Unidos – 2000, 2001 e 2002. 
Após a temporada 2003–04, 
Shaquille O'Neal saiu do time e 
Kobe tornou-se a estrela principal 
do Los Angeles, sendo o cestinha 
da liga por duas temporadas con-
secutivas: 2005–06 e 2006–07. 
Nessas temporadas, quebrou vári-
os recordes pessoais e da liga. Em 
2006, fez 81 pontos num jogo con-
tra o Toronto Raptors, segunda mai-
or pontuação de todos os tempos, 
atrás somente dos 100 pontos de-
 Wilt Chamberlain, marcados nu-
ma partida em 1962. Kobe nunca 
escondeu sua profunda admiração 
pelo brasileiro Oscar Schmidt, do 
qual se declarava fã e defendia ser 
um dos maiores exemplos de toda 
sua carreira.

O prefeito de Ribeirão Pires, 
Adler Kiko Teixeira (PSB) 
perdeu em terceira instância 
o processo que o tornava 
inelegível. Com a decisão, 
Kiko não deve conseguir 
concorrer à reeleição neste 
ano. Na decisão divulgada 
na segunda, a Ministra 
Regina Helena Costa da 
Primeira Turma do STJ (Su-
perior Tribunal de Justiça) 
entendeu que Kiko cometeu 
a t o  d e  I m p r o b i d a d e 
Administrativa.Kiko foi 
condenado por ter nomeado 
o lho de seu Secretário de 
Administração para ocupar 
os cargos em comissão de 
assessor de suporte e pro-
cessamento de dados, ge-
rente e coordenador geral, 
durante seu mandato em 
Rio Grande da Serra.
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STJ tira Kiko das 
eleições de 2020
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Kobe morreu vítima de acidente de helicóptero no dia 26 de janeiro de 2020  | Foto: Divulgação  
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Quer falar com 
NOSSA CIDADE ?

 A proposta do Instituto Governo e 
Inovação é acabar com esse ciclo 
vicioso, que só prejudica a qualidade 
do governo e de seus governantes, 
com cursos completos que transitam 
pelas diferentes esferas e seus 
principais setores: Saúde, Educação, 
Mobilidade, Segurança Pública, entre 
outros. Para isso, são realizadas 
diversas aulas com quem realmente 
entende do assunto: advogados, 
cientistas políticos, comunicadores e 
muitos outros prossionais, como 
Renato Eliseu - cientista político e 

mero representante da população. Na 
prática, isso diculta muito o ingresso 
de gente nova na política e quando, 
por sorte e muito trabalho duro, essas 
pessoas conseguem alcançar o cargo 
público, se veem em uma situação 
inesperada, na qual  não entendem os 
processos administrativos, a lei 
orgânica e muitos outros pontos que 
são essenciais para o trabalho da 
administração pública", explica 
Moura. 

coordenador do curso na FESPSP,  
Maur íc io Corre ia -  mestre em 
Administração Pública e Governo pela 
FGV e Wilson Levy -  doutor em Direito 
Urbanístico e diretor do programa 
Cidades Inteligentes e Sustentáveis da 
UNINOVE.
 Por enquanto, o Instituto já lançou 
cursos e eventos com o PL, em 
Ribeirão Pires, o MDB, em Santo 
André, o PSD, em Mauá e a Faculdade 
de Mauá - Fama.  Mas, outras cidades 
já estão em planejamento para receber 
os cursos, incluindo até municípios do 
interior de São Paulo. "As ações do 
Ins t i tu to  Gove rno  e  Inovação 
acontecem por meio do projeto Escola 
de Governo - Eu Proponho. É uma 
verdadeira escola para formar gente 
interessada na vida pública, não só os 
candidatos, mas sim todos aqueles 
que quiserem, de alguma forma, 
entender o que acontece nas suas 
cidades, estados e no nosso país", 
completa.

Governo, Inovação e Política da região 
ABC acontecem em sala de aula

www.jnconline.com.br

 Quem é que ensina política para os 
políticos? Como a política nasce e qual 
seu papel na vida das pessoas? O 
Inst i tuto Governo e Inovação, 
idealizado e criado pelo professor e 
especialista em políticas públicas 
Gerson Moura, é uma das mais novas 
ferramentas de geração de conheci-
mento político da região ABC. Desde 
2018, o Instituto tem atuado em 
parceria com partidos políticos e 
instituições regionais na formação de 
pré-candidatos a vereança dos 
municípios de Santo André, Mauá e 
Ribeirão Pires, além de convidar a 
população para fazer parte de um 
debate que é dela. Anal, se a política 
existe para melhorar a vida do 
cidadão, ele deve ser o protagonista 
dessa história. 
 "Quando falamos em governo e em 
candidatos a vereadores, pensamos 
em coisas distantes uma da outra. Isso 
porque o governo é visto, muitas 
vezes, como um tomador de decisões 
alheio à vida social, e o vereador como A
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Eu, como munícipe que pago 
corretamente meus impostos, 
tenho vergonha da Saúde de 
Mauá. Todas as vezes que alguém 
necessita de algum serviço do 
Município, principalmente da 
Saúde, simplesmente lhe é 
negado. Não há datas para 
agendar consulta, não há 
médicos, nem remédios básicos 
nos postos, sem contar no 
péssimo atendimento de alguns 
funcionários que atendem de 
forma mal educada. Deixo aqui 
meu protesto. Nota 0 para a 
Saúde de Mauá. 

Ricardo Sá
Mauá| Por email

Há poucos dias, necessitei de 
atendimento da UPA em Santo 
André, onde moro. Quero 
agradecer os atendentes pelos 
serviços prestados. Além disso, 
devo dizer que todas as vezes que 
precisei marcar consultas na 
Unidade de Saúde e pegar 
remédios, fui prontamente 
atendido. A Secretaria da Saúde 
está fazendo um ótimo trabalho 
na cidade, o que há muito tempo 
não se via por aqui. Espero que o 
serviço da Secretaria da Saúde 
continue assim e melhore cada 
dia mais, para a população que 
precisa dos serviços públicos.

Elianeide de Assis
Santo André | Por email

SAÚDE EM BAIXA

SAÚDE EM ALTA

Especialista em 
Políticas Públicas

Gerson Moura
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Projeto inovador de jovem especialista em políticas públicas tem 
mobilizado candidatos e população para aprender mais sobre política 
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 Kobe Bean Bryant
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PAULA CABRERA
Foto: Celso Luiz

 Ter uma festa premi-
um, com serviços de 
qua l idade  e  em um 
espaço requintado é um 
sonho da maioria das 
pessoas. Pode ser forma-
tura, casamento, aniver-
sário ou bodas. Todo 
m u n d o ,  e m  a l g u m 
momento da vida, vai 
fazer um orçamento para 
realizar uma festa de 
sonho.

 "Atendemos muitas 
formaturas e casamentos, 
que são nosso nicho, mas 
trabalhamos com exibili-
dade para servir bem 
qualquer evento", diz 
Doni. O Maddok tem 
espaço para atender 330 
pessoas, confortavelmen-
te sentadas, com serviço 
americano de buffet, além 

 E foi identicando esse 
nicho de mercado que o 
Espaço Maddok nasceu 
em Mauá. A infraestrutura 
e cada detalhe, desde a 
decoração até os serviços 
oferecidos, foram pensa-
dos para atender a um 
público crescente na 
região - que deseja uma 
festa completa e requinta-
da, mas que não abre mão 
de preço justo. "Abrimos o 
espaço em 2015 e esta-
mos em constante melho-
rias. Sabemos que é 
fundamental ouvir os 
clientes e por isso esta-
mos sempre abertos à 
negociação", diz Absalão 
de Souza Lima.
 Foi ele quem primeiro 
identicou a necessidade 
de um espaço como o 
M a d d o k  e m  M a u á . 
Responsável por subir o 
prédio, juntou o advogado 
Otávio Tenório de Assis e o 
empresá r io  Don i ze t i 
Aparecido da Silva na 
empreitada e hoje o 
Maddok é referência na 
região, com la de espera 
de um ano.

 O cardápio também não 
decepciona. Há opções de 
coquetel, massas e churras-
co. Já quem prefere fechar 
tudo por fora, pode locar o 
Maddok com taxa a partir 

de decoração, DJ, vallet e 
espaço exclusivo de cerimo-
nial.
 "Há opções de miniwed-
ding, aniversários, formatu-
ras, noivado. Adequamos o 
pacote de acordo com a 
necessidade", diz Otávio.As 
da tas  ma i s  buscadas 
costumam ser entre outubro 
e dezembro - por isso é 
fundamental conversar com 
a equipe com pelo menos 
um ano de antecedência. 

 O estacionamento do 
buffet tem espaço para 70 
carros e os donos do evento 
podem escolher contratar o 
serviço de vallet ou apenas 
oferecer a opção para que 
os próprios convidados 
manobrem os carros.

 O Maddok oferece ainda 
um espaço completo para 
que a noiva possa se arru-
mar para o evento com 
calma e tranquilidade. O 
salão para maquiagem e 
cabelo conta com amenida-
des e banheira de hidromas-
sagem para o relaxamento 
antes da festa. 

de R$ 3.200 por quatro 
horas e levar os serviços 
de sua conança.Com 
espaço acolhedor, amplo 
e completo, o Maddok 
tem ainda opções de pista 
de led, montagem de 
palco para banda ou 
serviço de DJ. As únicas 
restrições cam por conta 
de baterias de escolas de 
samba ou baile funk. Por 
tratar-se de um espaço 
em bairro residencial, as 
permissões não abrangem 
a contratação desses 
serviços. 
 Queridinho entre as 
escolas de ensino funda-
men t a l  d e  Mauá ,  o 
Maddok tem se tornado 
destino certo de formatu-
ras na cidade - tanto na 
cerimônia de colação de 
grau quanto para os 
bailes. As festas de 15 
anos também tem sido 
febre.Para conhecer o 
salão basta ligar para11 
4 3 0 9 - 7 5 0 5  o u  n o 
Whatsapp 11 94038-
9842. O escritório está 
aberto de segunda à 
sexta, das 9h às 18h e 
sábado, das 9h às 13h. O 
Maddok ca na Rua 
Nelson Barbosa Ferreira, 
120, Vila Noêmia. E
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Maddok investe para garantir requinte
Salão nobre para mais de 300 convidados oferece

serviços completos para festas premium
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Trabalhamos para 
que nossos clientes 

possam realizar sua festa
 com excelência de 
serviços e preços

Dr. Otávio Tenório 
Sócio Proprietário’’





 A Câmara de Mauá, repre-
sentada pelo presidente 
Vanderley Cavalcante, o 
Neycar (SD), desistiu do 
processo que seria julgado 
nesta quarta-feira (5/2) para 
denir uma possível nova 
votação de impeachment do 
prefeito de Mauá Atila 
Jacomussi (PSB) por quebra 
de decoro.
 A informação foi conrma-
da  pe l o  advogado  do 
Legislativo no caso, Dr. 
Arthur Rollo. O pedido de 
desistência foi protocolado 
às 13h14 desta quarta. O 
julgamento aconteceu as 
14h.
 O documento, que solici-
tava o arquivamento do pedi-
do, foi endossado por boa 
parte da base governista. No 
pedido, protocolado no TJ-
SP (Tribunal de Justiça de 
São Paulo) há assinaturas de 
Neycar, Admir Jacomussi, 
Cincinato Braga, Chico do 
Judô, Gil Miranda, Severino 
do MSTU, Betinho Dragões, 
Bodinho, Jotão, Melão e 
Pastor José. Há ainda men-
ç ã o  a o s  n o m e s  d e 
Ricardinho da Enfermagem, 
Chiquinho do Zaíra, Samuel 
da Enfermagem e irmão 
Ozelito, sem a assinatura 
deles, no entanto. 
 Na ação, tanto prefeito 
quanto a Câmara  - repre-
sentada pelo presidente 
Neycar e o vereador Jotão - 
pediam para que a decisão 
nal fosse tomada após 

5 MAUÁ 

Paula Cabrera

Câmara desiste de processo que pedia 
votação de impeachment do prefeito 

Ação seria julgada nesta quarta-feira no TJ-SP e poderia provocar nova votação para cassar Atila

ouvir as defesas das partes e 
não apenas a manifestação 
no processo. 
 Diante das solicitações, o 
relator J. M. Ribeiro de 
Paula, responsável por ga-
rantir que a cassação não 
fosse votada em abril do ano 
passado, concedeu a marca-
ção de julgamento para o dia 
5 de fevereiro. Com isso, os 
advogados dos dois lados 
fariam defesas orais para 
convencer os desembarga-
dores sobre  a votação na 
Câmara de Mauá. Com o 
pedido da Câmara, os de-
sembargadores conrma-
ram decisão de manter o 
pedido do prefeito para anu-
lar a votação.
 Nos bastidores, a informa-
ção é de que a base gover-

nista pediu a retirada do 
processo para evitar desgas-
te público  - tanto com a 
população quanto com o 
governo Atila, que já sacra-
mentou sua liderança na 
casa. A expectativa já era a 
de que o pedido seria enga-
vetado em caso de votação. 
Com isso, Ney teria chama-
do vereadores nesta quarta 
de manhã para conrmar se 
a desistência era apoiada 
pela maioria. Decisão conr-
mada por boa parte dos vere-
adores.
 Sinvaldo Carteiro, que 
presidia a comissão de impe-
achment, disse que não foi 
consu l t ado.  Pro f e s so r 
Betinho e Adelto Cachorrão 
também conrmaram não 
terem sido comunicados da 

Casos de Política

#Fato FakeOu
Tem circulado nas redes 
sociais fotos com um 
escorpião dentro de um 
ônibus. A informação é de 
que ele teria sido 
encontrado em ônibus de 
Mauá, mas a verdade é que 
o caso aconteceu em 
Ribeirão Preto, onde os 
coletivos são da empresa 
Pró Urbano. A Suzantur 
reforça ainda que os ônibus 
em Mauá passam por 
limpeza duas vezes ao dia, 
incluindo revisão interna dos 
coletivos e lavagem 
completa, com direito a 
reuso de água, nas partes 
externas.

#Fa

decisão. "Oito vereadores 
sequer foram ouvidos. 
Queria deixar registrado 
isso", armou Cachorrão. 
Entre os excluídos da deci-
são estão ainda Manoel 
Lopes, Marcelo Oliveira, 
Fernando Rubinelli, Ivan e 
Tchacabum.
 Procurado, o presidente 
da Câmara de Mauá, Neycar 
não respondeu as ligações 
do JNC. A Prefeitura infor-
mou que "o resultado" e que 
o tempo de insegurança e  
"instabilidade política" foram 
superados. "Agora trabalha-
mos com foco no futuro e na 
reconstrução da cidade, que 
já percebe mudanças e me-
lhorias nos serviços, progra-
mas e obras da gestão muni-
cipal".

Foto: D
ivulgação

Foto: Facebook/R
eprodução
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CÂMARA DE MAUÁ
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A Câmara de Mauá 
retomou nesta terça-feira 
(4/2) os trabalhos com a 
aprovação, em primeira 
votação, do projeto que 
permite que os pais de 
alunos da rede municipal 
recebam cartões com 
v a l e  u n i f o r m e .  O s 
responsáveis poderão 
escolher, dentro de uma 
lista de confecções, a 
que preferirem para 
trocar o cartão por um kit 
completo com camise-

tas, calças, bermuda, 
blusão e até meias. Na 
sessão, os vereadores 
ainda destacaram o 
repúdio ao vídeo feio no 
cemitério do Santa Lidia 
que mostra funcionários 
medindo o caixão de uma 
senhora de 86 anos pra 
ser cortado e caber no 
jazigo famil iar. Eles 
cobraram maior scaliza-
ção da Prefeitura nos 
serviços prestados no 
local.

De volta ao trabalho
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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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 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.

 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.

 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.

DESTAQUE  de 06 a 20/Fevereiro de 2020# NossaCidadeJornalwww. .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







“Como professor, me sinto realizado por nossa gestão ter construído 
escolas e elevado a nota do Ideb de Ribeirão Pires”, relembra Volpi

 A educação é um dos 
exemplos de sucesso. Ao 
chegar na prefeitura, Clovis 
realizou um estudo junto à sua 
equipe e notou um décit de 
vagas nas creches e escolas 
municipais - por isso, investiu 
nessa área.

 Ao todo, sete escolas  foram 
construídas nos bairros: Vila 
Rica, Jardim Iramaia, Serrano, 
Guanaba r a ,  E spe r an ça , 
Aymoré e Vila Suíssa. Além das 
novas instituições, as unidades 
Engenheiro Carlos Rohm, Profº 
Alberto Fusari e Sebastião 
Vayego de Carvalho foram 
reformadas e ampliadas, o que 
garantiu mais vagas na Rede 

 A o s  p o u c o s ,  n o v a s 
instituições estruturadas com 
salas de aula, playground, 
administração e cozinha  
foram ganhando forma em 
diferentes bairros da cidade. 
“Notamos a grande demanda 
de alunos em bairros distantes 
e a  longevidade que os pais 
percorriam para levar seu lho 
à uma escola próxima. Tendo 
em mãos o estudo prévio, 
escolhemos estrategicamente 
os bairros, que ganharam uma 
nova  un idade  e s co l a r ” ,  
explicou Volpi, que também é 
professor.

 O ex-prefeito de Ribeirão 
Pires, Clovis Volpi, é um dos 
nomes fortes ao pleito deste 
ano. Não só pela grande 
ace i t a ção  popu l a r,  mas 
também, pelos bons resultados 
obtidos quando o Município 
estava sob sua administração.  

 “Como professor, me senti 
realizado por nossa gestão ter 
construído escolas e elevado a 
nota do Ideb de Ribeirão Pires”, 
disse Clóvis. 

 Com o passado de muitos 
êx i t os ,C lóv i s  t ambém se 
p r eocupa  com o  f u t u r o .   
“Atua lmente ,  temos uma 
demanda diferente de quando 
eu estava no governo. Tenho 
conversado com pessoas 
qualicadas, principalmente na 
área da educação e é preciso 
muito trabalho para retomar o 
posto de melhor educação do 
Grande ABC e ser uma das 
melhores do País”, concluiu.

 C om  e s t r u t u r a  f í s i c a 
adequada, o resultado dentro da 
sala de aula não demorou muito 
a aparecer. Ainda  no primeiro 
mandato de Clovis, Ribeirão 
Pires alcançou o primeiro lugar 
em qualidade da educação 
básica do Grande ABC, cando 
até mesmo à frente da cidade de 
São Caetano do Sul.   

Municipal. Já a escola Maria 
Bernadete, passou a atender os 
alunos de forma integral.

 As parcerias rmadas fora da 
sala de aula foi outro ponto 
positivo. A chegada do Instituto 
Ayrton Senna à Rede Municipal 
de ensino resultou em mais de 
95% de alunos alfabetizados já 
na pr imei ra  sér ie .  Já  os 
professores, participavam de 
cursos qualicatórios e de 
atualização; assim, levavam as 
novidades e mantinham os 
alunos motivados.

Durante  sua gestão, Ribeirão Pires liderou o 
ranking de educação básica no Grande ABC
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Rua Pres. Arthur Bernardes, 48 - Pq. São Vicente - Mauá
@Barbearia. R1 Marque seu horário também pelo: www.trinks.com/barbearia-r1



Esforço coletivo garante bom 
funcionamento do sistema de esgoto
 O bom funcionamento dos 
sistemas de coleta, afastamento e 
tratamento dos esgotos gerados 
diariamente em nossas casas evitam 
impactos ambientais, como o lança-
mento de esgotos diretamente nos 
cursos d´água da cidade e, conse-
quentemente, contaminações que 
podem causar problemas à saúde. 
Daí a relevância do trabalho realiza-
do pela BRK Ambiental na coleta e 
tratamento do esgoto em Mauá, e a 
rotina de manutenções preventivas e 
corretivas que são realizadas pelas 
Equipes da Concessionária.

 Portanto, a contribuição para a 
saúde e bem-estar e para a preserva-
ção do meio ambiente vai além da 
atuação da concessionária e do 
poder público. Ela inclui também a 
população. Por causa da má utiliza-
ção das redes públicas coletoras de 
esgotos, despejo de resíduo sólido, 
ocorre a obstrução da tubulação.

 E os materiais mais encontrados 
são resíduos sólidos. Somente em 
2019 a Concessionária retirou 
83,38 toneladas de resíduos das 
redes de esgoto e 306,2 toneladas 
de areia que chegaram no processo 
de tratamento.
 A Concessionária retira areia de 
forma preventiva, pois o seu acúmulo 
poderá provocar eventos de obstru-
ção da tubulação nas ruas da cidade, 
e até mesmo o eventual retorno dos 
euentes na área interna de algum 
imóvel.

 Porém, mesmo mantendo uma 
rotina preventiva contínua de limpe-
za das redes, muitas vezes o trabalho 
realizado pela BRK Ambiental esbar-
ra no uso incorreto da rede coletora 
de esgoto. Prova disso, é número dos 
atendimentos a ocorrências operaci-
onais, que resultaram em mais de 4 
mil desobstruções e manutenções 
nas redes e ramais de esgoto da 
cidade em 2019.

 “Pequenas medidas, como o 
descarte adequado desses resíduos e 
a limpeza da caixa de gordura são 
ecazes contra os entupimentos e os 
vazamentos de esgoto em via públi-
ca. E desta forma, com um esforço 

 Segundo Bruno Gravatá, respon-
sável pela área de Operação da BRK 
Ambiental em Mauá, os resíduos 
mais corriqueiros encontrados no 
Sistema Público de Esgotamento 
Sanitário da cidade são restos de 
construção civil (madeira, plástico, 
papelão, sacos) e descartes de 
banheiro (papel higiênico, o dental, 
absorventes, cabelo, cotonetes), os 
quais são agravados devidos aos 
resíduos de cozinha, como resto de 
comida, óleo e gordura.

coletivo que envolve empresa, poder 
público e população, mais que uma 
obrigação legal, todos demonstrarão 
o compromisso com a preservação 
ambiental, a saúde e a qualidade de 
vida”, destaca Bruno.

 Neste caso, a Concessionária 
destina toda a atenção de suas 
equipes para o rápido atendimento, 
pleno restabelecimento das condi-
ções do imóvel e eventualmente, até 
o ressarcimento de danos. Porém, 
quando a causa da obstrução está 
diretamente ligada ao mau uso da 
rede pelo descarte irregular ocasio-
nado pelo próprio cliente, então não 
há qualquer tipo de ressarcimento a 
ser avaliado.
 Os serviços de operação e manu-
tenção do Sistema Público de 
Esgotamento Sanitário são prestados 
de forma ininterrupta, 24hs/dia e 
todos os dias da semana, para casos 
de solicitação de emergências. Além 
disso, há as ações de vistoria de 
limpeza preventiva de todo o sistema 
de coleta de esgotos, que é realizado 
rot ineiramente pelas Equipes 
Técnicas da Concessionária.

 Qualquer resíduo sólido estranho 
ao esgotamento sanitário, como os já 
citados, além de euente industrial, 
são agressivos. Em casos extremos 
de graves obstruções nas redes 
coletoras já foram registrados reuxo 
de esgoto para o interior dos imóveis 
de clientes.

 Pa r a  e s t a s  s i t u a ç õ e s ,  a 
Concessionária disponibiliza o 
Serviço de Atendimento ao Cliente 
de várias formas distintas:

- site: www.brkambiental.com.br

 Outra forma de entrar em conta-
to com a Concessionária é por meio 
do atendimento presencial realizado 
no Poupatempo Mauá, localizado na 
Avenida Antônia Rosa Fioravante, nº 
1654, de segunda a sexta-feira, das 
8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 
13h.

- Aplicativo disponível gratuitamente 
nas lojas dos aparelhos com sistema 
operacional Android e IOS

- via call-center: 0800-771-0001

 A rede coletora de esgoto é um 
equipamento público responsável 
por coletar, afastar e transportar os 
euentes gerados nas residências, 
escolas, comércios e indústrias por 
meio de tubulações dimensionadas 
para tal nalidade, ou seja, apenas 
esgotos provenientes de banheiros, 
pias e lavanderias (tanques). Por 
causa da má utilização dessas redes 
coletoras de esgoto, despejo de lixo 
ou qualquer resíduo sólido, ocorre a 
obstrução da tubulação.

Medidas como descarte correto de resíduos ajudam a evitar problemas com a rede de esgoto
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www.brkambiental.com.br
0800 771 0001

PRESERVAÇÃO 
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Todo lugar com água parada oferece perigo. 
Mas agindo juntos, podemos acabar com o mosquito.





Momento de comemorar Geminiano! Os 
resultados positivos das coisas que você 

planejou e lutou começaram a aparecer, faça alguns ajustes. 
Nesse mês,  corte gastos excessivos, mas sempre deixe aquela 
quantia que você reserva para sua satisfação pessoal, pois isso 
mantém você motivado. Dica: Momento ideal para criar o pote 
da prosperidade ou um cofrinho para coisas para você.

Virginiano - se prepare para grandes 
mudanças nos próximos dias , pois você 
vem apresentando resultados de 

liderança nos últimos meses. Novidades no trabalho. Se está 
pensando em mudar de casa ou reformar a casa em que vive, o 
momento é favorável. Dica: Aproveite para pesquisar um curso 
técnico ou superior - será muito útil nos próximos meses.

Esfrie a cabeça Sagitariano, para 
poder executar projetos mais ousados. 
Não se preocupe, você terá muito 

apoio de pessoas queridas, que lhe ajudarão com a mão de 
obra pesada. Entrada de recursos nanceiros nos próximos 
dias. Dica: Atualize suas leituras e faça algumas caminhadas 
ao ar livre.

Pisciano - momento de tomadas de grandes 
decisões. Não dá para fazer tudo de uma 
vez! Escolha fazer aquilo que lhe dá prazer e 

faça bem feito. Seja um pouco mais político nos próximos dias, 
pois haverá uma movimentação nanceira positiva e grande -  
isso exigirá toda sua atenção e jogo de cintura nas negociações. 
Momento propício para mudança de casa. Dica: Procure relaxar 
nos períodos noturnos para que tenha um sono reparador; tome 
alguns chás relaxantes.

Taurino - não "esquente a cabeça"! Todo o 
sacrifício que você vem fazendo desde o 
nal de 2019 para cá será reconhecido. 

Não tenha medo de aparecer e nem de falar em público - você é 
uma pessoa que tem o dom da fala e na hora certa saberá o que 
dizer. Cone mais no seu potencial. Dê atenção a sua saúde nos 
próximos dias. Dica: Momento ideal para cuidar do emocional; 
arrume um tempo para visitar os amigos.

Leonino - ventos bons vêm surgindo e 
com ele resultados de um mês produtivo. 
Você está no caminho certo. Mantenha 

seus planos e continue cuidando do seu emocional. Novas 
pessoas surgirão nesse período, fazendo seu coração bater 
mais forte. Dica:  Cuide mais da alimentação e aproveite para 
colocar suas leituras em dia; nem só de trabalho se vive a vida.

Escorpiano - é hora de ouvir mais e 
falar menos; nalize assuntos do 
passado. Pare de reclamar e comece a 

colocar a "mão na massa" nos planos que vem fazendo há 
alguns meses. Começar é sempre complicado, mas é preciso 
dar o primeiro passo. Use todo seu poder da fala e da 
persuasão. Fique ligado! Amor novo e viagem chegando. Dica: 
Aposte em um visual novo e mude as coisas de lugar - precisa 
de energia nova!

Aqua r i ano  -  não  t ome  dec i sões 
precipitadas; não é porque algo no 
passado deu errado que dará errado 

novamente. Preste atenção no que as pessoas estão falando; o 
céu te favorece com o aumento da intuição. Novas amizades 
surgirão, podendo virar grandes amores. Dica: Momento ideal 
para viagens e atividades envolvendo água.

Ariano -  não que remoendo o passado e 
se afaste de pessoas que cam "sugando" 
sua energia, dando palpite em coisas que 

ela não compreende. Fique atento a um período curto de di-
culdades nanceira. Momento ideal de arrumação e liberar 
espaço para energia nova. Dica: Coloque à venda tudo que está 
sem uso ou não serve mais, e que estejam em bom estado.

Canceriano - mantenha o foco e cuidado 
com a "auto sabotagem"; você vem 
cumprindo as metas muito bem e poucas 

coisas te abalam, mas cuidado! Procure fazer atividades 
relacionadas a concentração e meditação para evitar a estafa 
emocional. Dica: Busque atividades manuais diferentes do que 
você vivencia no dia a dia, como cerâmica, recortes ou 
natureza.

Não se deixe levar pelas emoções 
Libriano! Muitas situações envolvendo 
conitos familiares e de trabalho exigi-

rão de você muito "jogo de cintura" - procure não tomar partido 
nas discussões. Novas propostas de trabalho e parcerias sur-
girão nesse período. Dica: Aposte em uma língua estrangeira e 
evite se envolver em fofocas.

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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Felipe Araújo e Wallas Arrais 
também vão agitar o público 
em noite inesquecível!

Estância Alto da Serra
traz Gusttavo Lima

 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!

 

 Outras grandes novidades é o 
cantor Felipe Araújo e Wallas 
Arrais que prometem agitar o 
público e apresentar todos os 
seus sucessos. 

 O cantor Gusttavo Lima não 
podia car de fora da programa-
ção especial desse início de 
2020 da Estância né!

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

Sábado, 07 de Fevereiro 
 Abertura: 21:00 

 Wallas Arrais

Estância Alto da Serra 
Estrada Névio Carlone, 03 - Riacho Grande - 
S. B. do Campo - SP

Serviço:
Show: Gusttavo Lima, Felipe Araújo e

         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. 

CARNABABY EVA

Espaço Win

Informações: 11 4436.7869  

Show: Grito de Carnaval - 2020

14 de Fevereiro

Horário: 21h30

 Santo André

WhatsApp: 11. 9. 4081-6109

Serviço:

(Sexta-feira)

Av. Dom Pedro II 2055 - Campestre -

Classicação: 18 anos

PONTO DE VENDA:

Mais informações: www.estancia.com.br
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CrossFit Saúde Mauá 
abre novo espaço 
Um dos boxes mais disputados da cidade expandiu 
unidade para atender até 30 alunos por aula

 "CrossFit é um método de treinamento que 
reúne levantamento de peso olímpico, 
ginástica, atletismo e trabalha com atividades 

 A nova academia foi aberta no dia 20 de 
janeiro, com promoção especial de 10 dias de 
aulas grátis para comemorar o novo espaço e 
abrir mais sobre a modalidade para quem 
tinha curiosidade. "Recebemos 400 alunos 
entre 20 de janeiro e 31 de janeiro, média de 
120 alunos por dia.  Fizemos isso para que as 
pessoas pudessem conhecer o esporte e 
ajudar a todos a terem uma visão melhor da 
modalidade", diz Márcio.
 O foco dos treinos é a intensidade, mas o 
diferencial da  academia é o respeito ao 
exercício como foi gerado para ser: aplicado 
com cuidado, nos limites de cada aluno. Para 
ajudar os alunos, cada aula conta com dois até 
quatro professores, chamados de coach, de 
acordo com a quantidade de participantes. 

 O CrossFit Saúde Mauá,  no Parque São 
Vicente, está de casa nova. O box mudou de 
endereço para atender melhor a demanda de 
alunos. O head coach Márcio Okada diz que o 
novo local vai permitir expandir a capacidade 
de alunos por aula de 18 para 30. A troca era 
necessária. A CrossFit Saúde é um dos boxes 
mais buscados da região.

 Qualquer um pode se machucar, em 
diferentes situações, mas nosso time está 
sempre atento aos alunos e respeita sempre os 
limites de cada um", diz ele, que tem ainda 
dois outros boxes - um no Jabaquara, com 
cinco anos, outro na saída da Anchieta, 
lançado recentemente. 

de alta intensidade e constantemente variada. 
É uma atividade sica bem completa, que 
trabalha as dez capacidades físicas do corpo 
humano: Resistência cardiorrespiratória, 
Resistência muscular, Força, Flexibilidade, 
Potênc ia,  Ve loc idade,  Coordenação, 
Agilidade, Equilíbrio e Precisão. Os treinos são 
divertidos, há incentivo mútuo e ajuda a 
reduzir o estresse pelo clima, pela metodolo-
gia. E nós respeitamos o tempo e os limites de 
cada aluno", diz Okada.
 O prossional também arma que, ao 
contrário do que se vende por aí, qualquer um 
pode optar por fazer o CrossFit, mesmo se 
estiver fora de forma. Pondo m aos mitos, 
tanto de seletividade do público quanto de 
aumento nas lesões, Okada prevê que 2020 
será um ano para expandir ainda mais os 
horizontes da marca em Mauá. "O CrossFit 
Saúde Mauá completou dois anos agora. 
Tratamos cada um com cuidado e dedicação, 
então, nossos números não nos deixam mentir 
quando dizemos que esse esporte não causa 
lesão. 

MAUÁ - SP

011 9 4119-1160

Avenida João Ramalho, 1.395 - Parque São Vicente 
Para agendar uma aula experimental basta ligar no 

Por Paula Cabrera________
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 Hoje vamos tratar da gura 
do prefeito, o chefe do Poder 
Executivo, dentro dos municí-
pios brasileiros. Dentre todas 
as funções exercidas pelo 
prefeito, o objetivo maior é 
preservar e melhorar o municí-

 Na última edição demos 
início aos trabalhos do presen-
te ano eleitoral, tratando das 
funções e atribuições dos 
vereadores - o que compete a 
eles enquanto operadores do 
poder legislativo e o que 
podemos de fato 'cobrar' deles 
diante da posição que ocu-
pam.

pio em todos os âmbitos 
necessários, além de primar 
pelo bem estar de seus admi-
nistrados.

 Além disso é ele quem põe 

 Embora o dever de legislar 
no âmbito municipal seja do 
vereador, o prefeito pode 
apresentar projetos de lei à 
Câmara Municipal, além de 
promulgar, sancionar ou vetar 
leis que já tenham passado 
por votação entre os vereado-
res. O que isso signica? 
S i gn i  ca  que  e l e  pode 
expressar sua discordância 
em relação a uma proposição 
de lei, por considerá-la incons-
titucional ou contrária ao 
interesse público.

 Como já mencionado, o 
prefeito, assim como o presi-
dente do país por exemplo, faz 
parte do Poder Executivo e, 
como o próprio nome sugere, 
EXECUTA as leis já ditadas 
pelo legislativo, que no âmbito 
municipal tratam-se dos 
vereadores.

em prática as leis vindas da 
câmara municipal em favor 
dos munícipes e, mais impor-
tante, administra os impostos 
recolhidos, bem como os 
orçamentos recebidos das 
esferas estadual e federal para 
aplicá-los em melhorias na 
cidade. 'Tá' exatamente aí a 
grande importância da gura 
do prefeito, já que é ele quem 
determina pra onde nosso 
dinheiro vai, como será gasto 
ou não. 
 O prefeito ainda reivindica, 
junto às esferas públicas e 
privadas, o recebimento de 
benefícios para o município, 
ou seja, ele quem 'bate na 
porta' dos governos Estadual e 
Federal, e até perante as 
Instituições Privadas para 
trazer capital,  emprego ou 
qualquer melhoria necessária 
ao município.
 Por m, o prefeito tem a 
atribuição de receber a popu-
lação, primar pelas suas 
necessidades, representar o 

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

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 

município em eventos e 
situações dentro e fora do 
mesmo. Através das secretari-
as ainda toma medidas para 
melhor zelar pela limpeza da 
cidade, atender as demandas 
das áreas da educação, da 
saúde, do transporte, da 
cultura e outros.
 Já que, esclarecidos os 
deveres e atribuições dos 
vereadores e prefeitos, no 
próximo artigo vamos adentrar 
as questões de entrosamento 
entre tais guras; o que 
acontece quando a câmara se 
corrompe face o prefeito ou 
quando o prefeito pratica 
irregularidades - como deve 
proceder a câmara.

ALTINO DA SILVA DIAS

 Inventário nal de estoques de 
produtos e mercadorias e outros 
materiais de uso   esta informação 
altera o custo do período, o resulta-

 Por isso, os gestores devem consi-
derar com muita cautela as seguin-
tes informações a serem enviadas 
no encerramento do exercício para o 
departamento de contabilidade e a 
sua conseqüente justicativa:

ponto de chegada e analisar as situ-
ações de liquidez, caixa, rentabili-
dade, entre outras situações, para 
avaliação do retorno do investimen-
to e grau de satisfação dos seus 
investidores.
 É necessário compreender, entre-
tanto, que as bases das informações 
registradas pela contabilidade fo-
ram os controles adotados pela 
própria gestão da empresa. Por esta 
razão, estes controles, também 
conhecidos como CONTROLES 
INTERNOS, são oriundos de siste-
mas, lançamentos e registros utili-
zados para salvaguardar os ativos 
da empresa e garantir o bom uso 
dos seus recursos. Portanto, a falta 
destes controles ou a utilização 
inadequada dos sistemas que auxi-
liam no gerenciamento patrimonial, 
pode gerar informações manipula-
das ou incorretas para registro con-
tábil e por conseqüente inexatidão 
dos números apresentados nas 
demonstrações nanceiras.

GESTÃO DAS INFORMAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
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 Isto signica que é um momento 
de reexão, primeiro, sobre o retor-
no do investimento e,  segundo, 
sobre a continuidade do negócio. 
Não signica, no entanto, que em 
caso de um retorno insatisfatório, 
deve desistir do empreendimento. 
Muitas vezes, o resultado obtido 
por uma empresa pode ser conse-
quência de situações imprevistas 
de mercado, ou mesmo por razões 
econômicas e sociais.
 Aos gestores cabe avaliar os re-
sultados obtidos e a situação eco-
nômica que chegou como reexos 
de suas decisões de negócio e in-
vestimento. Quando a direção de 
uma empresa decide por este ou 
aquele produto na sua linha de 
produção, quando resolve inevitá-
veis cortes no orçamento, ou mes-
mo por ter assumido atitudes de 
maior risco nas operações, ao ana-
lisar os efeitos destas decisões no 
encerramento do exercício, deve 
utilizar as demonstrações apresen-
tadas pela contabilidade como 

 O Encerramento do Exercício é o 
processo contábil de apuração do 
resultado e da situação patrimoni-
al, para a apresentação das  
Demonstrações Financeiras, que 
indicarão aos gestores e investido-
res os efeitos das suas decisões 
durante o período de geralmente, 
um ano.

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.

do e a composição do ATIVO;
- Saldo de clientes (valores a rece-
ber),    Útil para conciliação e iden-
ticação de eventuais receitas 
nanceiras não registradas no 
resultado.

 Posição de Contas a Pagar e 
Contas a Receber    auxilia na con-
ciliação e pode alterar a composição 
do ATIVO e do PASSIVO. 

 Inventário de bens xos (imobili-
zado)    Determina a existência 
física dos bens, controle de créditos 
scais de impostos e a mensuração 
da depreciação aplicada no período, 
com reexo no resultado. 

 Informes de Rendimentos de 
Aplicações Financeiras:  Determina 
os rendimentos obtidos e eventuais 
créditos scais retidos na fonte, 
ainda não contabilizados.
 Informes das operadoras de car-
tões (Débito e Crédito)   Indica gas-
tos de gestão pagos às operadoras, 
necessário para apresentação das 
declarações e atendimento das 
obrigações scais.
Os gestores devem estar atentos a 
estes elementos, para que a conta-
bilidade realize corretamente os 
seus registros e forneça informações 
seguras e dedignas aos usuários 
das informações contábeis, que 
poderão melhorar os resultados 
futuros e avaliar com cautela os 
efeitos das suas decisões.
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Estado monitora 6 casos 
suspeitos de coronavírus 
 A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo está 
monitorando seis casos suspeitos de coronavírus, sendo três na 
capital e três no interior (dois de Paulínia e um Americana). Na 
última terça-feira (4), um caso da capital foi descartado após 
diagnóstico de rinovírus. 
 Os casos que seguem em monitoramento são cinco 
adultos, sendo três na capital e dois em Paulínia, e uma criança 
em Americana. Destes, apenas um caso de Paulínia não tem 
histórico de viagem à China, sendo considerado suspeito por 
apresentar sintomas clínicos e ter tido contato com paciente 
considerado suspeito.
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