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ACE moderniza site e cria 
Balcão de Empregos

O portal da Associação Comercial e Empresarial 
(ACE) de Vargem Grande Paulista está de cara 

nova, agora mais interativo e com um design mo-
derno podendo ser acessado de várias plataformas. 
Mas a grande novidade é o Balcão de Empregos 
ACE, que tem como objetivo fomentar a geração de 
emprego e renda na cidade. Este novo serviço está 
sendo implementado pela ACE e, inicialmente, 
será para cadastro de currículos. “Vamos promo-
ver o encontro da mão de obra qualificada com o 
mercado de trabalho. A idéia é que a ACE seja uma 
intermediadora entre os candidatos e as empresas 
da cidade e região”, explicou o presidente da ACE, 
Wanderlei Domingues da Silva.

BALCÃO DE EMPREGO

O Balcão de Empregos está disponível no site da 
ACE, onde quem busca uma oportunidade poderá 
cadastrar o currículo e se candidatar nas áreas 
de interesse. Todas as informações são sigilosas e 
serão acessadas apenas pela equipe administrativa 
e de RH da ACE.

Também terão acesso aos currículos as empre-
sas cadastradas na ACE, que terão a facilidade de 
pesquisar candidatos que possuam o perfil dese-
jado, de maneira fácil e rápida, sigilosa e com toda 

assessoria da equipe ACE.
AGILIDADE

Sem abrir mão de um conteúdo de qualidade, a 
reestruturação do portal www.acevgp.com tornou 
a navegação mais ágil facilitando o acesso aos 
usuários e associados. A pesquisa de comércios no 
serviço Compre Online, por exemplo, foi aprimora-
da, de forma que o usuário pode filtrar por categoria 
o comércio que procura.

A acessibilidade foi 100% otimizada para dis-
positivos móveis, um grande ganho já que a maior 
parte dos acessos é feito hoje em dia pelo celular. 
Somado a isso, o carregamento do portal agora está 
mais veloz.

COMPRE ONLINE
A pesquisa de comércios no serviço de Compre Onli-

ne, por exemplo, foi aprimorada, de forma que o usuário 
pode filtrar por categoria o comércio que procura.
JORNAL DA ACE

Quem deseja consultar o Jornal da ACE, também no-
tará que ficou mais fácil podendo ser por ano de edição. 

O novo site da ACE foi desenvolvido pela INFO-
GRAFIC empresa de tecnologia sediada em Vargem 
Grande Paulista.

infografic.com.br
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Vacinação Infantil

A vacinação infantil contra a Covid-19 iniciou em fevereiro, para crianças 
de 5 a 11 anos, e tem gerado muitas dúvidas nos pais e responsáveis. A 

maior parte deles questiona se realmente as vacinas são seguras e eficazes 
para proteger crianças e adolescentes. O Jornal da ACE conversou com a 
Gerente da Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, Ana 
Lucia, que ajudou a esclarecer o que é mito e verdade. Confira:

Segundo ela, estão sendo aplicadas as vacinas da Pfizer em crianças de 
5 a 11 anos, 11 meses e 29 dias, e crianças imunossuprimodas; e também da 
Coronavac indicada para crianças a partir dos 6 a 11 anos,11 meses e 29 dias.

O intervalo para quem tomou a vacina Coronavac é de 28 dias e para quem 
tomou a vacina da Pfizer é de 56 dias. Agora confira o que é mito e verdade:

A vacina contra a Covid é segura para crianças?
VERDADE: diversos estudos comprovam a segurança e a eficácia das 

vacinas em crianças e os imunizantes da Pfizer e o da CoronaVac foram 
aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A vacina 
foi testada em milhares de crianças, comprovando sua segurança e eficácia. 
Em outros Países onde a vacinação de crianças já está acontecendo, como os 
Estados Unidos, não há relatos de casos adversos de preocupação. A Socie-
dade Brasileira de Pediatria (SBP) e a Sociedade Brasileira de Imunização 
(SBIm) também recomendam a imunização. 

A vacina contra a Covid dá reação em crianças?
VERDADE: Assim como nos adultos e também como nas demais vacinas do 

Programa Nacional de Imunização (PNI), algumas crianças podem ter reações, e 
outras não. Geralmente, as reações mais comuns nas crianças ao receberem uma 
vacina são: febre baixa e dor no local da aplicação, mas apresentam curta duração.

Mitos e Verdades
sobre a VACINA da COVID

Crianças não ficam gravemente doentes por causa da Covid-19?
MITO: crianças de qualquer idade podem pegar a COVID-19. Elas têm 

menos probabilidades de adoecerem gravemente como os adultos. Desde 
o surgimento das “variantes" do vírus, mais crianças têm precisado ser 
hospitalizadas com COVID-19. Esses números são maiores nas áreas onde 
as taxas de vacinação são baixas. A vacinação de adultos e crianças mais 
velhas ajuda a proteger as crianças que ainda são pequenas demais para 
tomar a vacina. Além disso, as crianças também podem transmitir o vírus 
para outras pessoas.       

A vacina contra a COVID-19 dá problema no coração das crianças
MITO: As crianças que são infectadas pelo coronavírus possuem de 10 a 

17 vezes mais chances de desenvolver uma miocardite do que as que tomam 
a vacina. O risco de ocorrência de miocardite em crianças na faixa etária 
entre 5 e 12 anos é, em média, de um caso para um milhão de doses. Mesmo 
que venham a desenvolver essa complicação em função do imunizante, ela 
se apresenta de forma muito mais branda e com uma evolução melhor do 
que a causada pelo vírus, sem sequelas e autolimitada.

A criança não deve receber outra vacina no mesmo dia em que 
for imunizada contra COVID-19
VERDADE: Neste primeiro momento, a recomendação do Ministério da 

Saúde é manter o intervalo de 15 dias entre as vacinas do Programa Nacional 
de Imunizações (PNI), apenas como uma medida de cautela e de melhor 
avaliação de eventuais eventos adversos.   

Fonte: Ministério da Saúde, Anvisa e sites relacionados.
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Por: Aidee R. MarchiPor: Aidee R. Marchi
 

Psicóloga Clínica |CRP: 125891

Especializada em: Transtornos Ansiosos, 
Transtornos Alimentares, Transtorno 
Afetivo e Tratamento Adequado, e 
Elaboração e Vivência do Luto.

Fobia Social na volta às 
aulas, como amenizar?

Frente à epidemia de Covid 19 é comum sentir-se inseguro quanto a 
decisão de retomar às aulas presenciais dos filhos, porém essa insegu-

rança não é baseada somente pelo receio da contaminação, ela também 
envolve as questões emocionais dos pais refletindo nos filhos.

Frente às incertezas é natural crianças ou adolescentes experienciarem 
ansiedades, tristezas, fobias e choros, isso porque ainda não conseguem 
expressar sentimentos de angústia com palavras. É importante que isso 
seja amparado, acolhido e validado pelos pais, dessa forma eles se sentirão 
mais seguros.

Os pais também devem cuidar de si mesmos, os medos e as angústias 
dos adultos são percebidos pelas crianças. Oriente seus filhos a utilizar 
as medidas de segurança, assim eles vão praticando autocuidado e se 
sentem mais capazes.

Confie no processo pelo qual eles precisam passar, crianças se adap-
tam com facilidade, cada medo que ela demonstrar aponte uma solução, 
sempre validando o que sentem.

Converse com eles, verifiquem juntos os ganhos que terão voltando às 
aulas e quantos amigos e coisas novas vão aprender. Chorar faz parte do 
processo deles, cabe ao adulto demonstrar segurança e firmeza para que 
eles também se sintam fortes. 

O apoio emocional dos pais facilita a superação dessa nova etapa pelo 
qual todos nós estamos passando. Consulte um profissional caso lidar com 
essa experiência seja uma tarefa muito difícil, ninguém precisa passar 
sozinho, um por todos dando e recebendo o amparo necessário.
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completa 40 anos de ensino 
em Vargem Grande Paulista

COLÉGIO ANGLO

Este ano será marcante para o Colégio Anglo de Vargem Grande Paulista, 
que completa 40 anos de história e com novidades no ensino médio. 

Tradicional na cidade e conhecido por um ensino que é referência e promo-
ve a interdisciplinaridade, o Anglo VGP é resultado de um sonho realizado 
entre educadores.

A história começou em 1983, com a professoras Mari Okawara Furukawa e 
Maria do Socorro Bela de Oliveira, que fundaram na região central de Vargem 
Grande Paulista a “Escola de Educação Infantil e de 1° Grau Abelhinha Feliz”. 

“O amor que tenho pela educação e por ensinar que me fez abrir a escola. É 
a realização de um sonho que tem transformado o futuro de muitos jovens”, 
disse Mari ao Jornal da ACE.

Segundo ela, foram quase três anos numa pequena sala comercial onde 
funcionava a Escola Abelhinha Feliz, com cerca de 25 alunos. O trabalho de 
excelência, solidez, respeito, empatia e responsabilidade, claramente reco-
nhecido pela comunidade, trouxe mais alunos e o espaço tornou-se pequeno.

Em 1985, a então Escola Abelhinha Feliz se instalou na Rua Ifema, numa 
área com mais de 22 mil m2 e ganhou um novo nome, Colégio Integração. 
“Quando ampliamos a escola para a 1ª série do Ensino Fundamental re-
solvemos mudar para uma sede própria, num terreno da minha família. A 
partir daí, com muito planejamento, fomos ampliando gradativamente as 
séries”, lembra a Mari.

Com o plano de expansão em ritmo acelerado, mais um passo avançou 
com a implementação do Ensino Médio já com o sistema Anglo de Ensino. 
Agora, Mari compartilha os desafios, projetos e toda parte pedagógica com 

William Motomitsu e Ru-
bens Yoshikazu Okawara. 

“Com a aposentadoria 
da Maria convidamos o 
William, que está no colé-
gio há 20 anos, foi nosso 
primeiro professor de física 
e conhece muito nossos 
alunos, toda parte adm-
nistrativa e pedagógica. E 
também o Rubens ficando com a tesouraria. Estamos com muitos projetos 
novos, especialmente com o novo ensino médio, e estes parceiros vieram 
somar”, destacou Mari.

Todas as mudanças e inovações têm atraído mais alunos, especialmente 
na pandemia. “Tivemos um crescimento no número de alunos em torno de 
28% desde o início da pandemia, e isso se deve à qualidade do ensino que 
oferecemos para a formação do aluno. Prezamos por princípios e valores 
que fazem a diferença, além da parte congnitiva que também é intensa no 
colégio”, explicou William.

Com uma equipe de quase 40 colaboradores; mais de 360 alunos que se 
dividem entre educação infantil/ ensino fundamental I e II/ ensino médio; 
e mais de 2,6 mil m2 de área construída; o Colégio Anglo está em fase de 
ampliação.

“Estamos construindo mais salas de aula para o ensino médio, mais di-
nâmicas e pensadas de acordo com as últimas tendências 
arquitetônicas. A curto e médio prazo também já preve-
mos dobrar algumas turmas do fundamental e para isso 
devemos ampliar ainda mais o espaço físico, mas sempre 
preservando o verde e toda natureza que temos na escola”, 
enfatizou William.

Apesar de todas a dificuldades que a educação no país 
tem enfrentado nesses últimos anos de pandemia, as 
escolas se tornaram ainda mais importantes e o Colégio 
Anglo segue se reinventando com seu plano de expansão.

 “Investimos muito no socioemocional dos nossos alunos 
e estamos esperançosos com o novo ensino médio. Porém, 
sempre colocando a filosofia que já temos na educação 
infantil e fundamental, para assim alcançarmos uma edu-
cação com qualidade e nos tornarmos uma referência de 
excelência na região em termos de ensino”, finalizou.

O Colégio Anglo possui um espaço físico 
diferenciado e atrativo, com: área verde, 

ginásio de esportes, pátio coberto, campo 
de futebol, parque e muito espaço para os 

alunos brincarem e se exercitarem.

Da esquerda p/ direita: os sócios Rubens, Mari e William
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Dois casais chegam ao barzinho, sentam, o garçom se aproxima 
gentilmente e pergunta o que vão beber. Faz calor e os quatro 

pedem cerveja. “Só tem da marca X. Vão querer assim mesmo”? 
pergunta o garçom. Imagine a cara do dono do estabeleci-
mento, adivinhando a perda de uma venda ou, no mínimo, 
ficando com fama de lugar que não tem nada bom. Pior, 
as fabricantes de cerveja investem milhões todo ano 
para promover suas marcas. Não apenas em publici-
dade e patrocínios, mas em treinamento de equipes 
de venda, treinamento de revendedores, de donos de 
estabelecimento, materiais promocionais como mesas, 
guarda-sóis, chopeiras, toldos etc. .Um custo altíssimo, 
a mobilização de um exército de profissionais e tudo vai 
ralo abaixo por um comentário impensado de um garçom. 

Parece uma história criada para um  curso de treinamento, 
mas, acredite, ela aconteceu de verdade. E na mesa estava justamente 
um dos assessores de comunicação da fabricante da cerveja, que acabava 
de descobrir a necessidade de aumentar a abrangência dos treinamentos 
oferecidos aos parceiros da marca.

Mas aquele não foi um caso isolado. No dia a dia, todos nós já ouvimos 
alguma coisa parecida numa loja, mercearia, padaria, restaurante, posto de 
gasolina, salão de beleza, entre outros. E na maioria dos casos a consequência 
é a mesma: mais uma venda perdida sem querer. 

No comércio, na prestação de serviços, na gerência de equipes, em toda 
atividade a comunicação bem feita é fator chave para o sucesso. Na Era da 
Informação que vivemos, isso não é novidade. Mas está longe de ser com-
preendido em toda sua extensão.

Nas grandes corporações a comunicação é tratada com grandes verbas 
de marketing, equipes especializadas, ferramentas complexas e caras. Tudo 
isso passa a impressão de que comunicação é alguma coisa complicada e 
cara demais para estar na agenda de pequenos e médios negócios (muito 
menos na de micro empreendedores). Quando, na verdade, tudo pode ser 
feito a partir, apenas, de um novo olhar sobre a questão. 

Métodos inovadores e ao alcance de todos, que substituem o gasto fi-
nanceiro com ferramentas caras e complexas por investimento em análise 
e criatividade podem aumentar o movimento, conquistar a fidelidade dos 
clientes e transformar qualquer empreendimento num grande sucesso. 

É como na música, por exemplo: não adianta comprar o piano mais caro do 
mundo se você não aprendeu direito a tocar, compara a equipe idealizadora do 

COMUNICAR É UMA 
VERDADEIRA ARTE

Novo projeto pretende potencializar o sucesso de pequenos e médios 
empreendedores com métodos inovadores e de baixo custo

recém criado ‘Pro-
jeto Comunicação 
É Arte’, formada por 
jornalistas, publicitários 
pesquisadores de mercado. 

A partir da experiência 
de um grupo de comunicadores 
com todo tipo de questão envolvendo o desempenho dos negócios frente 
ao desempenho da comunicação, a equipe do Projeto desenvolveu uma 
metodologia inovadora e disruptiva que permite trabalhar cada aspecto 
da comunicação – desde a comunicação institucional até a comunicação 
interpessoal – de forma ágil e, em muitos casos, praticamente sem custo.

Nosso grupo encara a comunicação verdadeiramente como uma arte, e não 
como um centro de custo. Por isso conseguimos atingir ótimos resultados em 
nosso dia a dia. Com a expansão do empreendedorismo, o grupo decidiu colocar 
toda sua experiência ao alcance de empreendedores e gestores, oferecendo 
cursos de capacitação bastante acessíveis.  A ideia, inicialmente, é reunir tur-
mas de interessados por meio de entidades de classe, associações comerciais, 
associações civis etc., com aulas presenciais e on line, para garantir a troca 
de experiências e a reflexão sobre as dificuldades reais de cada participante. 

Queremos transformar o ambiente de negócios em nossa região. Sim, 
somos ambiciosos!
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JORNALJORNAL  DADA

ANOS de história e levando 
informação de qualidade

Ano IX- Nº 75 - Distribuição Gratuita - Junho/2016

Jornal dada
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL
VARGEM GRANDE PAULISTA

Sebrae e ACE promovem capacitação 
e melhoria da gestão empresarial

CONFIRA NAS 
PÁGINAS 4 E 5:

• CURSOS
• OFICINAS
• PALESTRAS

• INDÚSTRIA
• COMÉRCIO

Conheça as propostas dos 
pré-candidatos a prefeito 

para as áreas de:

ELEIÇÕES MUNICIPAIS - 2016

• SERVIÇOS 
• TRANSPORTE PÚBLICO

Empreendedorismo
HISTÓRIAS DE

Férias de

Inverno

Dicas do que 
fazer nas
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Ano X- Nº 87 - Distribuição Gratuita - Junho/2017

Jornal dada
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL
VARGEM GRANDE PAULISTA

110 ANOS
COMEMORAÇÕES DOS

da primeira missa celebrada 
em Vargem Grande Paulista

• Página 10

Preso suspeito que deixou 
dentista paraplégica

• Página 04

• Página 05

• Página 08

• Página 09

1ª Campanha Municipal 
Contra as Drogas mobiliza 
jovens de Vargem Grande

Obras de duplicação da 
Rodovia Bunjiro Nakao 

deverão iniciar em outubro

UNIMED Vargem Grande 
Paulista agora oferece 

exame de ultrassonografia

Ano XI- Nº 103 - Distribuição Gratuita - Outubro/2018

Jornal dada
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL
VARGEM GRANDE PAULISTA11

Encontro 
empresarial 
com jantar de 
negócios

Bate papo de 
Negócios

Palestra eSocial 
Impacto nas 
Empresas

Palestra 
Educação 
Financeira

08/11

09/11 13/11

22/11

Em Novembro tem palestras e 
oportunidades de negócios na ACE

Vargem-grandense é 
selecionado no 
21o Acelera Startup 

Nesta Edição: Nesta Edição:
Período de matrícula escolar  
e momento de escolher a 
melhor escola

II Jantar da 
Primavera

Vem ai: I Arena 
Investidor EDC

Saiba mais na página 02

Jornal da
Ano XII- Nº 115 - Distribuição Gratuita - Outubro/2019

da
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL
VARGEM GRANDE PAULISTA12

ACE comemora 36 anos de 
incentivo e fortalecimento 

da indústria e comércio

JORNAL DA Ano XII- Nº 120 - Distribuição Gratuita 
Março/2020

12

an
os

Vargem Grande Paulista
tem primeira morte por 
Coronavírus

Medidas contra a COVID-19 
fecha o comércio

Como usar a criatividade 
no momento de crise

Edição Especial

Vargem Grande Paulista 
volta para fase laranja

e fi cará na fase vermelha após às 20h e 
nos próximos dois fi nais de semana

ACE pede 
prorrogação da nova 
taxa do transporte 
público municipal

NESTA EDIÇÃO

JORNAL DA Ano XIII- Nº 130 - JANEIRO/2021
Distribuição  Gratuita an

os13

MEI precisa fi car 
atento às obrigações 

de início de ano

JORNAL DA Ano XIII- Nº 127- Distribuição Gratuita 
Outubro/2020 an

os13

Vargem Grande Paulista entra 
na fase verde e comércio 

retoma horário normal

O que comerciantes e 
microempresários esperam do 

próximo Governo?

Edição Especial

Conheça as propostas dos candidatos a 
prefeito para: indústria e comércio, geração 

de emprego, qualifi cação profi ssional 
e mobilidade urbana

JORNAL DA Ano XIII- Nº 135 - JUNHO/2021
Distribuição  Gratuita an

os13

NOVO CIRCUITO 
EMPRESARIAL, 

COMERCIAL e de SERVIÇOS

Conheça o potencial da 
Rua José Manoel de Almeida

CELEBRA EXPANSÃO A EMPREGABILIDADE
FOCCO BRASIL COMO MANTER

Saúde: ansiedade

Cultura: streamings

Gestão: cidades

Marketing: likes

JORNALJORNAL DADA Ano XIII- Nº 141- Dezembro/2021
Distribuição  Gratuita an

os13
Horário especial no comércio
Dicas de fi lmes 
Eleições na OAB-VGP
Horóscopo Malvado
Empreendedorismo

Nesta Edição:Nesta Edição:

Parabéns ao Jornal ACE 
pelos seus 15 anos, referência 

na cidade em informação e 
comunicação!!

Cássia Pedroso - Empório 
Sabores do Mundo

“

Gostaria de parabenizar o Jornal ACE, pelos 15 anos de 
história em nossa Cidade, felicito pelo comprometimento com 
a notícia, a verdade, sempre passando 
credibilidade aos leitores e anunciantes. 
Se reinventam e se mantém como 
referência em nossa região. Sucesso 
Sempre!

Cibelle Zinobile Franco - Benvenuto 
Instituto de Beleza

Parabenizamos o Jornal 
da ACE pelos seus 15 anos 

de sucesso e 
referência na cidade!

João Vinicius e Tassia 
RIVAN Store

Parabéns ao Jornal da ACE pelos 15 anos 
de absoluto comprometimento com o 

empreendedorismo e apoio ao empresário 
de Vargem Grande Paulista.

Dr. Thiago Comin.
Presidenta da 250º Subseção 

da OAB – Vargem Grande Paulista

“
Parabéns Jornal ACE pelos 15 anos de 

jornalismo sério e comprometido com o 
desenvolvimento da nossa cidade. Continue 

levando conhecimento, informação e 
divulgando o comércio local. Orgulho de 

fazer parte do time de colaboradores. 
Vida longa ao Jornal ACE!!!

Cesar Senna - Mestre em Educação e 
colunista do Jornal da ACE

Nós da FISK - Instituto de Idiomas, parabenizamos 
o Jornal  da ACE pelos quinze anos de trabalho e 
empenho de  todos os profissionais na comunicação 
e divulgação dos fatos e 
acontecimentos em nossa 
cidade e que possa continuar 
contribuindo para melhores 
condições sociais para todos 
os cidadãos de Vargem Grande 
Paulista.

Eliane - FISK VGP

“

“ “

Não considero apenas um jornal, considero que por 
trás de tantas folhas impressas, há pessoas envolvidas 
para levar o carinho, o reconhecimento e a informação 
atualizada da nossa cidade e região. Parabéns Jornal 
ACEVGP, somos gratos pela excelência que é 
empreendido na atividade 
da comunicação, pela 
ética, a transparência, a 
veracidade, a imparcialidade 
e o respeito ao cidadão 
vargem-grandense.

Marcelo Costa - Center 
Tudo Mega Store

“

Nesse momento especial, nós do 
Mercado Escolhido, agradecemos ao 
Jornal da ACE pela parceria e por todos 
os serviços prestados a nossa empresa. 
Desejemos muita prosperidade, e que 
continuem fornecendo notícias com 
qualidade e relevância para nossa região!  

Adriana Bernardo - Mercado Escolhido

“

“

Nosso muito 

Obrigado!
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Tec.Shimano
Treinador Esportivo, ciclista e Fitter
Mais de 25 anos de experiência no 
universo Bike.

Por: Cleyton Vieira

ROTA SOBRE RODAS 
Para vocês entenderem um pouco onde quero chegar vou falar de quando 

ainda tinha 13 anos. Foi quando iniciou minha paixão pelo ciclismo, 
com revistas importadas que meu tio colecionava, todas elas sobre bike. 
Desde de então, comecei a me imaginar em cima de uma daquelas má-
quinas, sim em países como EUA já tinham belas magrelas "bicicletas", e 
aos poucos (anos 90) começam a se popularizar as montain bike no Brasil.

Pouco mais adiante, em 1995, comecei a trabalhar em uma loja de bike, 
onde fui me envolvendo e me aperfeiçoando com a ajuda do proprietário 
da loja, na época António José - "Zezé", e comecei a treinar e competir.

O tempo se passou, tornei-me empreendedor no ramo, logo depois já 
na fase adulta me tornei treinador esportivo e Fitter, mas a bike sempre 

foi vista por muitos como meio de 
transporte, algo caro e não tão aces-
sível, hoje ainda cara, no entanto bem 
mais acessível.

Estou resumindo e nem entrei 
no mérito competições, "não é o 
foco hoje", mas quero dar ênfase no 
momento atual "pós pandemia". Ou 
melhor dizendo, no meio da pande-

mia, muitas pessoas se viram sem opções para se manter em atividade e 
foi ai que a bike entrou em cena.

Como me manter em forma sem aglomerar?
Rapidamente a bicicleta se tornou um “vírus" dos bons. Deu um 

"BOOM" e o aumento do número de ciclistas foi assustador, especialmente 
de grupos. Isso mesmo, nossa cidade conta vom muitos grupos de ciclis-
tas e gostaria até de citar nomes, mas não quero ser injusto e esquecer 
de algum, pois realmente são vários. Nunca imaginei eu, com mais de 25 
anos, no universo bike ver isso.

Recentemente foi criada a ROTA DAS FRUTAS, que liga Jundiai a Itatiba 
somando um total de 75KM. Um grande marco, graças a esse aumento 
pela paixão nova que é a bicicleta.

Inclusive vários municípios, entre eles Vargem Grande Paulista, já 
traçaram rotas de todos os tipos, desde leves até as mais técnicas. Todas 
essas rotas com uma história pra contar, uma ligação forte com o passado, 
rotas que chamamos de ciclo turismo. Claro que falta muito ainda quanto 
a estrutura, mas estamos no caminho.

Vou me despedindo por aqui com um convite: venha conhecer as va-
riáveis opções de pedal em Vargem Grande Paulista. TENHO CERTEZA 
VAI GOSTAR...

Período de afastamento de 
trabalhador com covid é 

reduzido para 10 dias

Os ministérios da Saúde e do Trabalho e Previdência reduziram de 
14 dias para 10 dias o período de afastamento de trabalhadores 

com diagnóstico confirmado de covid-19, os que estejam sob suspeita e 
aqueles que tiveram contato com pacientes infectados pelo vírus. A nor-
ma anterior, editada no primeiro ano da pandemia, previa o isolamento 
desses trabalhadores por duas semanas.

O ato estabelece ainda, que as organizações podem reduzir o afasta-
mento de trabalhadores com a doença ou suspeitos para sete dias desde 
que estejam sem febre há 24 horas, sem o uso de medicamentos anti-
térmicos, e com remissão dos sinais e sintomas respiratórios. No caso 
das pessoas que tiveram contado com pacientes infectados, a empresa 
também poderá diminuir o afastamento para sete dias desde que tenha 
sido realizado teste por método molecular (RT-PCR ou RT-LAMP) ou 
teste de antígeno a partir do quinto dia após o contato, se o resultado do 
teste for negativo.

(Fonte: Diário do Comércio)

COMUNICADO
Cotia, 10 de Fevereiro de 2022

O Mercado Escolhido (Escolhido Alimentos Ltda.) solicita o 
comparecimento da Senhorita Gabriela Costa Prestes, portadora da CTPS 
n.08958122, série 00040/ RS, ao estabelecimento desta empresa, no prazo 
de 72 horas, para tratar de assuntos de seu interesse.
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De funcionárias a 
donas do negócio

O primeiro emprego das 
jovens Bruna e Aline 

foi na Mix Paper, onde 
souberam empreender

O primeiro emprego é o sonho de muitos jovens, que na maioria das ve-
zes não têm oportunidades pela falta de experiência. Agora imagina 

conseguir o primeiro emprego e se tornar o dono do negócio onde trabalha?! 
Assim foi com as jovens Bruna Tieko Muratake, 26 anos, e Aline dos San-

tos Oliveira, 27 anos. Elas têm inspirado muitos outros jovens que desejam 
empreender, e por este motivo o Jornal da ACE não poderia deixar de contar 
esta história. 

Quando ainda estudavam no ensino médio, Aline e Bruna começaram a 
trabalhar na Papelaria Mix Paper, localizada no Centro de Vargem Grande 
Paulista. A primeira contratada foi Aline, em 2009, e no ano seguinte, 2010, 
foi a vez de Bruna. Ambas dividam o dia entre os estudos e o trabalho. 

“Após terminarmos o ensino médio começamos a trabalhar período inte-
gral. E desde o início foi um aprendizado para nós, pois além de trabalhar-
mos com as vendas também cuidávamos do: estoque, organização, compras, 
emissão de notas etc. Assim fomos aprendendo como a empresa funcionava 
por inteiro”, relembram as jovens.

Todo aprendizado elas adquiriram com a ajuda e dedicação dos antigos 
proprietários da papelaria, Alice Bozoky e Alecio Machado, que estiveram à 
frente do negócio por cerca de 15 anos. Segundo as jovens, várias funcionárias 
passaram pela loja, mas apenas as duas permaneceram e o interesse delas 
em aprender só aumentou.

Até que em 2018, a então proprietária Alice decidiu que não iria mais 
trabalhar com papelaria.  “Foi aí que surgiu a oportunidade, como já traba-
lhávamos bastante tempo e além das vendas também fazíamos toda a parte 
administrativa, então decidimos aceitar a proposta e assumimos a loja. Assim 
passamos de funcionárias a proprietárias da MIX PAPER. Sempre tivemos 
boa convivência em todos esses anos com a sociedade não seria diferente”, 
contou Bruna.

As empreendedoras assumiram não apenas o negócio, mas também 
muitos desafios, entre eles: algumas dívidas, nenhum capital de giro e pou-
co estoque. “Sabíamos que não seria fácil, mas colocamos em prática toda 
nossa experiência e amor em trabalhar com o público para fazer dar certo 
o negócio. Passamos seis meses sem salário, foi difícil mais sabíamos que 
iria valer a pena, investimos em novidades que chamasse a atenção e nos 
trouxesse novos clientes”. 

A experiência aliada a um bom planejamento e muita vontade de empre-
ender fez com que Bruna e Aline se surpreendessem com os bons resulta-
dos. No mesmo ano em que assumiram a loja, elas já conseguiram dobrar o 
estoque, quitar as dívidas e fazer um caixa.

“Mal saibamos que esse caixa iria nos ajudar no ano seguinte. Apenas com 
um ano e meio como micro empreendedoras, em 2020 passamos por uma 
experiência que nunca imaginamos. Quando começamos a nos reerguer 
começou a pandemia da COVID 19, que manteve nossa loja fechada, pois 

não éramos serviços essenciais. Nesse período nos dedicamos às vendas 
online, mais elas não eram o suficiente para manter as contas da loja. Foi 
onde nosso caixa reserva fez toda diferença, resistimos ao período em que 
estávamos fechados e sem faturamento”, explicou Aline. 

Em meio a tantas dificuldades e grandes empresas falindo, as jovens 
conseguiram não apenas manter a Mix Paper funcionando, como também 
buscar novos mercados e clientes. Elas investiram em novos produtos, nas 
vendas on-line, entregas pelos correios para outros estados e, claro, um 
atendimento personalizado que fez toda diferença.

“Tudo isso tem feito a loja ter ótimas vendas desde o início de 2022 e 
nosso projeto para o futuro é alavancar as vendas e crescer cada vez mais. 
Somos muito gratas por todos os nossos clientes, amigos, familiares e a Deus 
por tudo. Nossos amigos foram essenciais nesse momento nos ajudando a 
divulgar o nosso trabalho. Agradecemos, ainda, a ACE por nos convidar a 
contar sobre nossa trajetória no empreendedorismo”, finalizaram as jovens 
empolgadas com os novos projetos.

Elas foram contratadadas quando ainda estavam 
no ensino médio e, hoje, são sócias na MixPaper
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Olá flor do pântano. Você tem ideia de como será 2022 para você? Nem 
precisa responder, eu já sei a resposta, não se preocupe vou ajudar, bora 

conferir os horóscopos deste mês?
Gêmeos – 2022 vai confirmar o que todos já sabem, a sua mesquinhez 
ficará mais forte, também pudera, impaciente, desorganizada e dá tchau 

com a mão no bolso, vou dizer mais o quê? 
Sagitário – 2022 será um ano de renovação, renovação de corpo e alma, apren-
da a ser organizada, responsável e o mais importante, aprenda a tomar banho. 
Leão – Não serei o portador de notícias ruins, só de notícias péssimas. 
Nada de bom vai acontecer em 2022, a não ser a tão sonhada mudança 

de emprego, ou melhor de serviço. Rebaixamento vem por aí.
Peixes – Aprenda que nem tudo se baseia em sentimentos, isso é para os 
fracos, é o seu caso, por causa desse sentimentalismo você sofrerá uma 

grande traição que lhe deixará no chão. Ainda mais.
Áries – 2022 seria um grande ano para você, só que não. Uma pena que 
você ama a fofoca e isso vai te levar a destruição. Foque no crescimento 

não na fofoca.
Escorpião – Ah bicicleta sem guidão, 2022 será um ano repleto de aconte-
cimentos negativos, vou falar apenas alguns, ficar desempregado, romper 

um relacionamento e engordar 25 quilos fazendo regime, quer mais? Melhor 
não você pode ter um infarto.

Virgem – Começo fazendo uma pergunta: você sabe rezar, orar? Caso não, é me-
lhor aprender logo, você vai precisar e com muita urgência. Reze, ore, chame uma 

mãe de santo. Leia todos os outros signos, é o que vai acontecer com você em 2022.
Libra – 2022 vai exigir muita habilidade, coisa que você nunca teve. Sabe 
aquele presente que você sempre sonhou? Então... continue sonhando, 

sonhando que em 2022 ele vai virar um tremendo pesadelo. A habilidade 
será fundamental para desencalhar ou trocar.

Câncer – Sabe aquele amor do passado que você finge que esqueceu? Esse 
amor vai aparecer com tudo em 2022, isso vai abalar a sua estrutura. Como 

você nunca sabe o que quer, só posso dizer que a sua vida ficará uma bagunça.
Touro – 2022 será nebuloso para você, só para começar, sabe este seu 
grande amor? Pois é, ele sairá do armário e gritará: “Helo Mundoooo. E 

isso é só o começo.
Aquário – 2022 conspira não a seu favor. Tome muito cuidado, não passe 
embaixo de escada, fuja de gatos (qualquer cor), não receba nada de nin-

guém dado com a mão esquerda, mesmo que seja muita grana.
Capricórnio – Você roda a baiana por qualquer coisa, não é? Sinto muito, 
2022 você vai girar mais que o pião da casa própria, nem preciso desenhar, 

roda pião, roda pião.

SOCIAL

Horóscopo 
Malvado

 Com Guru 
sem Noção: 

Basilio Santos

Quer participar deste espaço? Entre em contato com a ACE pelo email: comercial@acevgp.com

#SaiuNaFoto

www.basiliosantos.com.br

Homenagem merecida ao 
Jovem Iago, que faleceu 

precocemente. A galera do 
futebol está realizando a 

I Copa Iago, que começou no último dia 6, com a 
participação de 16 equipes, sendo 11 de Vargem Grande Paulista. 

Parabéns pela iniciativa e lembrança!

Essa turminha ai da foto não perdeu 
tempo, assim que a vacinação contra a 
Covid-19 foi liberada eles correram pra se 
imunizar. Vargem Grande Paulista já tem 
mais de 50% das crianças entre 5 e 11 
anos com a primeira dose aplicada! 
Bora se vacinar!

Vargem Grande Paulista 
ganhou mais um 

empreendimento no segmento 
de som, insulfilm, baterias, 

alarmes e acessórios em 
geral. A loja MG7 inaugurou 

no último dia 4, no Jardim 
Margarida. Parabéns e 

sucesso!

Olha só quem ficou mais 
experiente, o assessor 

jurídico da ACE dr. Carlos 
Gasparini. Felicidades e 

muito sucesso!

Essas duas lindezas são professoras 
da rede municipal, Claudiana e Deise, 

que começaram o ano letivo assim 
com flores. Em nome dessas duas 

excelentes profissionais, a ACE deseja 
a todos os educadores um ótimo 
ano letivo, cheio de aprendizado, 
acolhimento e bons resultados!
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Barbeiro Master | Benvenuto Barbiere
Formado pelo Benvenuto Instituto (2017) e pela 
Academia “Toni & Guy “ na Itália em Milão, já 
participou dos melhores cursos do Brasil e do 
Mundo entre eles: Barber Day com Seu Elias, 
Barbearia Classica com WillyMorales, Schorem 
(The Old School) com Bertus e Leen e Barbersclan 
com Farzad Salehi. 

EDUCAÇÃO
Por: Rogério FrancoPor: Rogério Franco

Agora é a vez 
da Tesoura ✂

Claro que ainda estamos caminhando para 
uma pós pandemia, mas já estamos fazendo 

nossos atendimentos na Barbearia, seguindo 
o protocolo de higiene, e nesse retorno o que 
mais tenho recebido são clientes que aderiram 
ao corte médio texturizado, que são os cabelos 
mais longos estilizado. 

Devido ao tempo em quarentena e onde mui-
tas empresas ainda estão e muitas continuaram 
em home office, nossos clientes se acostumaram 
e gostaram de se ver com seus cabelos mais 
longos.

E aí foi que coloquei minhas habilidades com tesoura, principalmente 
adquirida em minha especialização em Milão, pois até então o que mais 
fazíamos era cortes curtos com máquina. Hoje, a tesoura e o pente são 
mais do que nunca meu principal material de trabalho.

E deixo um recado aos meus colegas Barbeiros: é hora de se reciclar, 
estudar, pois hoje nosso cliente veio muito mais exigente e com menos 
tempo.

Eu estou pronto para nova tendência 2022 e você?!

Estrada da Água Espraiada, 
2777, Cotia/SP (entrada do 

km 51 da Bunjiro Nakao)

Criança Perdida! O que 
fazer para ajudar?
Nesta edição trouxemos a pedido do Con-

selho Tutelar de Vargem Grande Paulista, 
algumas orientações sobre o que fazer quando 
uma criança se perde dos seus pais ou respon-
sáveis. Com a colaboração do Secretário de 
Segurança, Trânsito, Patrimônio e Defesa Civil, 
Evandro Teixeira, confira algumas orientações:

Praias, shoppings, parques e eventos são 
alguns dos lugares onde muitas crianças se 
perdem com frequência.  E é assustador tanto para a criança para os res-
ponsáveis!  Essas orientações vão te ensinar o que fazer caso você encontre 
um pequeno perdido de sua família.  São práticas simples que podem ser 
adotadas para amparar a criança durante a situação.
✅Acalme a criança;
✅Converse com ela para obter o maior número de informações sobre os 
responsáveis;
✅Não se afaste do local onde a encontrou, pois os pais podem estar circu-
lando por ali;
✅Se for um local com menor circulação de pessoas, procure um posto de 
saúde, de bombeiros ou policial para pedir ajuda;
✅Ligue para a polícia (190) ou os bombeiros (193) para informar o caso e 
solicitar orientação.
✅Permaneça ao lado da criança até que os responsáveis apareçam ou até 
que um adulto de confiança – policiais, seguranças, gerentes de loja, bom-
beiros…- assuma a responsabilidade.

São dicas simples que podem auxiliar nesse momento. Mostre para a 
criança que você está ali para ajudá-la e procure mantê-la calma e segura 
até que tudo se resolva. 

Uma das dicas mais importantes é: ensinar o número de telefone ao seu 
filho. Ajude para que ele saiba como solicitar apoio de alguém conhecido 
sempre que necessário. Essa dica foi dada no Guia Infantil que você pode 
acessar aqui. Vale a pena a leitura!

(Fonte: Portal GrudadoEmVocê)
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