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FRALDAS
GIRASSOL

@girassolfraldas
11.4559.2258

Produtos de higiene, roupas 
e mimos para seu bebê.
Fraldas de diversas marcas. 
Infantil, adulto e geriátrica.

GALERIA RAPOSÃO  (Rod. Raposo 
Tavares, saída 42). Loja 14

Av. Elías Alves da Costa, 415, Centro 
- Vargem Grande Paulista. 

Seg. a sex. 8h às 18h. Sáb. 8h às 13h.
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2ª a 6ª feira | 8h às 18h - Sábados 8h às 13h

A importância das redes sociais 
no marketing das empresas
Acessível, popular, fácil de operar. Assim são as 

redes sociais atualmente, mais que uma maneira 
de se comunicar em sociedade. E se bem utilizadas, 
são as ferramentas de Marketing Digital que mais 
apresentam resultados eficientes. 

Dezenas de milhares de empresas estão migrando 
para esse segmento, principalmente, as pequenas 
e médias. A internet é um instrumento relevante 
para estabelecer comunicação com nossos clientes, 
consumidores, tanto apresentar nossos produtos 
quanto para conhecermos o gosto e as peculiaridades 
dos consumidores com os quais pretendemos nos 
relacionar - vender ou prestar determinado serviço. 

Esses consumidores procuram na internet opini-
ões, informações, características, indicações, etc. As 
redes sociais influenciam comportamentos, decisões 
de compras, formação de opinião. A pesquisa "Social 
Commerce (2021)" revela que 74% dos brasileiros já 
utilizam as redes sociais para comprar, e essa ten-
dencia nos parece irreversível. 

O consumidor, nos dias de hoje, é conectado, ativo, 
atualizado, justamente por conta desses canais. As 
mídias sociais, quando alinhadas a uma boa estra-
tégia, foco e dados consistentes, tornam-se aliadas 
imprescindíveis na consolidação da sua marca e, por 
consequência, na expansão das vendas ou serviços. 

Dito isso, fica claro que definir um planejamen-
to estratégico, aplicado com ações direcionadas 

utilizando-se das redes sociais como ferramentas de 
informação e difusão, traz imensuráveis benefícios 
às pequenas, médias e até mesmo grandes empresas 
e prestadores de serviços. Sabe-se que mais de 130 
milhões de pessoas fazem uso da internet no Brasil. 

O engajamento é a base de estreitamento da re-
lação do público com sua marca, nada adianta você 
alcançar o público, mas não obter engajamento que é 
a medida do alcance do seu trabalho de marketing. O 
que o engajamento demonstra é a possibilidade fática 
de medida do resultado do trabalho de marketing, o 
que, no passado, não era possível se medir com tanta 
precisão.  

Importante ressaltar que você precisa conhecer 
as redes sociais que irá usar, estar presente nelas e, 
acima de tudo, investir em conteúdos relevantes, de 
interesse do seu público-alvo. 

O mais relevante argumento para se utilizar desses 
canais é o custo, infinitamente inferior às mídias 
televisivas e impressas e, democraticamente, ao 
alcance de todos.

Com todos esses argumentos, definitivamente, 
indico a todos que se aperfeiçoem nessas mídias e 
façam proveito para alavancar suas vendas.

Por:
Wanderlei Domingues da Silva
Presidente da ACE-VGP
Advogado e Empresário
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Colégio Oráculo do SaberOráculo do Saber completa 
9 anos de educação e confiança

Com a proposta de educar e cuidar, o Colégio 
Oráculo do Saber completou no mês de junho, 

9 anos de história em Vargem Grande Paulista. Ao 
longo desses anos, o colégio cresceu em: infraestru-
tura, equipe, número de alunos e, especialmente, 
na confiança dos pais.

O nome Oráculo vem do Grego e simboliza o lu-
gar onde se busca o conhecimento. “Nossa missão 
é ser uma Escola de referência em nossa região, 
reconhecida pelo acolhimento, educação, respeito 
e responsabilidade, integrando a escola, família e 
sociedade”, destacou a pedagoga e mantenedora do 
Oráculo, Fernanda Fujarra Soares. Ela administra 
o empreendimento juntamente com seu marido, 
Warley Almeida Soares, responsável pela manu-
tenção e monitoramento da escola.

Os 9 anos do Oráculo do Saber foi motivo de 
muita comemoração. Segundo Fernanda, o Colégio 
tem vários diferenciais que o destacam na região, 
entre eles, o fato de contarem com sede própria e 
equipe altamente qualificada e comprometida. A 
estrutura oferecida atualmente é fruto de um árduo 
trabalho que teve início em 2013, quando a escola 
abriu suas portas.

 “Começamos atendendo somente os alunos do 
Maternal à Etapa II, com cerca de 10 alunos e 5 
colaboradores. Em 2016 ampliamos o prédio para 
inaugurar o berçário e começamos a atender os 
alunos a partir de 4 meses, concluindo o ciclo da 
Educação Infantil”. A partir daí, os projetos para 

ampliação da escola foram colocados em prática 
pelo casal Fernanda e Warley.

Em 2021, o espaço cresceu e um novo prédio 
foi inaugurado para atender os alunos do Funda-
mental I (de 1º ao 5º ano). “O prédio foi construído 
durante a pandemia e, para a nossa surpresa, no 
primeiro ano inauguramos com 46 alunos. A maio-
ria dos nossos ex-alunos que saíram da Educação 
Infantil, retornaram para concluir o Ensino Fun-
damental no Colégio Oráculo”.

Atualmente, a escola conta com 180 alunos do 
berçário ao 5° ano do Fundamental I, além de 36 
colaboradores. “Nossos alunos não são tratados 
como números e sim como crianças, respeitando a 
individualidade de cada um, estabelecendo comu-

nicação entre escola e famí-
lia sempre com transparên-
cia. Já nossa equipe tenho 
muito carinho e gratidão, 
pois trabalham com amor, 
porque são tratados com 
respeito fazendo parte de 
uma gestão democrática”, 
enfatizou Fernanda.

O Colégio utiliza o Sis-
tema de ensino Positivo e 
tem a proposta pedagógica 
Interacionista, em que o 
estudante é protagonista 

de seu processo de aprendizagem, estimulado a 
refletir e questionar. “Eles são incentivados à auto-
nomia, à criatividade e à inovação, além disso, essa 
proposta leva em conta características individuais, 
como o modo de agir e pensar dos alunos”.

A preocupação com uma alimentação saudável 
é outro diferencial da escola, que elabora mensal-
mente um cardápio apropriado para cada faixa 
etária dos alunos do infantil (berçário à Etapa II), 
em que todas as refeições estão inclusas de acordo 
com o período contratado. Já aos alunos do funda-
mental I, os pais recebem dicas de como preparar 
uma lancheira saudável, onde é permitido trazer 
algo fora das dicas da nutricionista somente às 
sextas-feiras. Todo este cuidado é sob a supervi-
são da nutricionista Julia Leite, especialista em 
Nutrição Maternal Infantil e também dá aulas de 
culinária aos pequenos com receitas saudáveis.

Além da culinária, os alunos têm outras opções 
de aulas extracurriculares, como: ballet, artes, mu-
sicalização, karatê, yoga, inglês e robótica.

O colégio foi fundado pela administradora e pedagoga Fernanda, que ao 
lado do marido Werley e sua equipe ampliou o empreendimento
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Mercado de Trabalho e o 
Sofrimento Emocional da Mulher

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.

A inserção da mulher no mercado de trabalho cresceu consideravel-
mente. Nesse contexto a luta por igualdade de condições de trabalho, 

oportunidades, deveres e direitos se faz necessária, contra a falta de res-
peito, discriminação e preconceito. 

Outro agravante é a cobrança interna e a sobrecarga, visto que a jornada 
continua, tendo que dar conta das questões domésticas, filhos, estéticas, 
saúde, bem-estar de si e dos seus, na tentativa frustrada de alcançar uma 
perfeição idealizada. A autoimagem, autoestima, autoconceito, padrões de 
beleza, comportamentos morais e sexuais que desde pequenas nos fazem 
crer ter que dar conta de tudo. 

Ao tentar equilibrar os desejos sociais com os limites as levam ao sofri-
mento. As relações precisam ser saudáveis. Havendo respeito, igualdade, 
uma sociedade mais justa e inclusiva o restante deixa com elas, saberão o 
que fazer. Porém se faz necessário desenvolver habilidades de autoconhe-
cimento, fortalecer autopercepção e alinhar valores.

Para sentir-se suficientes a tendência é buscar ambientes e situações 
ainda mais estressantes, na tentativa frustrada de ser reconhecida. Contar 
com o suporte seguro e profissional auxilia a sensação de justiça, para que 
não tenha que carregar o fardo que um bom desempenho profissional 
possa trazer, ou isso implicará em algum prejuízo na sua vida pessoal e 
também financeira.

Se não sabe o momento de dizer não, ou não se sente a vontade para 
estabelecer seu limite, há algo em si que precisa de respeito, cuidado e 
reconhecimento... tudo começa em si!
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Primeiro Shopping de Vargem 
Grande Paulista começa a ser 
construído no bairro Tijuco Preto 
Empreendimento de 32 mil m2 terá cinema, fast foods e mini-golfe

O município de Vargem Grande Paulista terá 
seu primeiro shopping. O empreendimento 

Central Park Plaza Shopping terá mais de 32.622 
metros quadrados de área construída e as obras já 
começaram na avenida Ivo Mario Isaac Pires, bairro 
Tijuco Preto, região da Estrada de Caucaia do Alto.

Segundo a página do centro de compras, a 
localidade foi escolhida para receber o centro co-
mercial, por ser uma região carente de opções de 
consumo, entretenimento e lazer. Entre as outras 
justificativas apontadas pelos organizadores são: a 
distância de 20 quilômetros do empreendimento 
mais próximo; o alto tráfego de automóveis no ter-
ritório; o perfil de varejo classe média da população 
regional, entre outros.

O espaço contará com 144 lojas, 20 quiosques, 
seis mega-lojas, três lojas âncoras (espaços maio-
res que as lojas comuns), um supermercado de três 
mil metros quadrados, espaço saúde com clínica 
médica, cinco salas de cinema e salas coworking. 
Além disso, o empreendimento possuirá três res-

taurantes, parque de diversões infantis, mini-golfe, 
salas coworking, academia e pista de caminhada.

O local será administrado pela Central Park. A em-
presa ainda não divulgou a previsão de inauguração. 
Fonte: GIRO SA
https://www.centralparkplazashopping.com.br/



6 EMPREENDEDORISMO
Colunista da ACE lança livro
“Reflexões sobre a Educação no “Reflexões sobre a Educação no 
contexto da Panemia”contexto da Panemia”

A ACE em parceria com o Sebrae iniciou 

Com quase 30 anos na área de educação, divididos 
entre o trabalho de professor e diretor de escola, 

Cezar Sena, também colunista do Jornal da ACE, 
lançou na noite do último dia 5, o livro “Reflexões 
sobre a educação no contexto da pandemia”. O evento 
reuniu familiares, amigos, alunos e ex-alunos, além 
de autoridades da cidade que lotaram o auditório da 
Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Vargem 
Grande Paulista.

O livro aborda o processo de mudança de paradigma 
da educação fora do ambiente escolar, e é o resultado 
dos artigos publicados no Jornal da ACE entre 2020 
e 2021. “Graças ao Jornal da ACE, à Essencial Conta-
bilidade, ao COMMCenter e RT Carvalho e Serviços, 
que são os padrinhos masters, este projeto se tornou 
realidade. Outros parceiros foram chegando e agora 
o desafio nosso é divulgar este livro”, destacou Cezar.

Segundo o autor, o livro traz alguns textos na íntegra, 
conforme publicados no Jornal da ACE, e outros que 
foram complementados para abordar melhor o tema, 
entre eles: questões do cotidiano da escola; a difícil arte 

de educar; cuidar de si para cuidar dos outros; relação 
família e escola; educação sem escola; educação e nova 
tecnologias; etc.

Ao ser convidado para ser colunista de educação 
do Jornal da ACE, Cezar aceitou este novo desafio 
com entusiasmo. “Confesso que gostei do processo 
da escrita autoral, em que pude, de fato, expor fora da 
sala de aula minhas ideias e minha visão de mundo a 
respeito da educação”, comentou. Para ele, o mais difícil 
inicialmente foi adequar a escrita em textos curtos 
e objetivos, e depois encontrar temas que pudesse 
expressar a sua reflexão para atrair o leitor e não mais 
a opinião dos outros como estava habituado escrever 
em seus artigos científicos.

“Este livro é uma obra que traz reflexões, considera-
ções, constatações e, acima de tudo, um olhar esperan-
çoso (do verbo esperançar) de que o futuro é promissor”, 
escreveu o presidente da ACE, Wanderlei Domingues 
da Silva, autor do prefácio. Também presente no lança-
mento do livro, ele enfatizou a importância de valorizar 
talentos como do autor.

“Tive a honra de fazer o prefácio deste livro e de 
acompanhamos seus artigos publicados nas edições 

do Jornal da ACE. Cezar abordou com muita proprie-
dade e sensibilidade a educação e os desafios que a 
pandemia trouxe. Ele é uma pessoa que acompanhou 
de perto os impactos nas escolas, com os alunos, uma 
pessoa que não é só um professor ou diretor, mas 
também é amigo das crianças, um educador nato que 
tem uma percepção incrível das necessidades dos 
alunos. E tudo isso está escrito neste livro. Parabéns 
por este grande talento que temos na cidade, obriga-
do pela oportunidade de prefaciar, me senti muito 
honrado e a ACE valoriza muito esses profissionais”, 
disse Wanderlei.

O Jornal da ACE também aproveita a oportunidade 
para parabenizar o colunista Cezar Senna. “Assim 
como seus artigos foram sua inspiração para escrever o 
livro, eles também inspiram os leitores do nosso Jornal. 
Este livro é um presente para a ACE, pois representa 
o respeito e a credibilidade que o Jornal conquistou 
ao longo de 15 anos. Nosso muito obrigado por ter 
aceitado o convite para ser colunista, nosso voto de 
muito sucesso e que esta parceria perdure por muitas 
edições”, equipe do Jornal da ACE!
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Sebrae DELAS DELAS reúne 
mulheres de negócios
O curso gratuito e presencial foi realizado na ACE

Com o retorno dos eventos presenciais, a ACE 
também retomou a programação de pales-

tras e cursos. Entre os dias 20 e 24 de junho, foi 
realizado o treinamento gratuito Sebrae DELAS 
Mulher de Negócios. 

Durante uma semana, mulheres de Vargem 
Grande Paulista tiveram a oportunidade ampliar 
seus conhecimentos com técnicos do Sebrae, sobre 
como ser uma Empreendedora de sucesso, além de 
outro temas como: formação do preço de venda, 
fluxo de caixa, marketing digital e descubra-se.

O Sebrae Delas, Desenvolvendo Empreendedo-
ras Líderes Apaixonadas pelo Sucesso, é um pro-
grama de aceleração com o objetivo de aumentar 
a probabilidade de sucesso de ideias e negócios 
liderados por mulheres. O Programa, realizado 
pelo Sebrae, busca valorizar as competências, 
comportamentos e habilidades das mulheres, 
difundindo e profissionalizando o empreende-
dorismo feminino.

“Acreditamos que a inclusão produtiva das 
mulheres via o empreendedorismo favorece a 
melhoria dos aspectos sociais, educacionais e 
indicadores de saúde tanto das empreendedoras 

quanto de suas famílias”, afirma o Sebrae.
 Segundo estudo do Mckinsey Global Institute, 

a promoção da igualdade de condições de traba-
lho promoveria um incremento de cerca de 30% 
do produto interno bruto (PIB) brasileiro. Portan-
to, existe uma correlação positiva entre maior pro-
dutividade econômica da mulher, principalmente 
empresárias, e o crescimento econômico de um 
país. Mulheres geram emprego e oportunidades 
para outras mulheres fomentando uma rede de 
aprendizado e crescimento.

Entretanto, as mulheres ainda enfrentam 
muitos desafios para empreender como, a maior 
quantidade de tempo dedicado à família, às ati-
vidades de casa e a dificuldade para acessar crédito. 
A pandemia de Covid 19 aumentou ainda mais as 
dificuldades enfrentadas pelas mulheres. Segundo 
a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (PNADC), no terceiro trimestre de 2020, 
a taxa de desocupação foi estimada em 12,8% para 
os homens e 16,8% para mulheres, aumentando 
a probabilidade de busca do empreendedorismo 
por necessidade pelas mulheres, muitas delas 
chefes de família.
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Crimes cibernéticos: entenda 
o que são e como se prevenir

Palestra aborda Conhecimento, Habilidades e Atitude 
como técnicas para o seu negócio

Já ouviu falar em:  Vendas com C.H.A.Vendas com C.H.A.

A Associação Comercial e Empresarial de Vargem Grande Paulista se-
diou no dia 30 de junho, a palestra “Desenvolvedor do método: Vendas 

com C.H.A.”. Para quem 
não conhece, C.H.A. sig-
nifica: Conhecimento, 
Habilidades e Atitude. 

O tema foi ministrado 
pela empresa Thiago 
Bicalhos Palestras & 
Treinamentos. Segundo 

o palestrante, Thiago, a 
palestra tem a inten-
ção de trazer sentido e 
soluções para negocia-
ções. “Também nos faz 
ouvir o cliente e atra-
vés de competência 
desenvolvida atender 
sua necessidade, trazer solução para seu problema. A venda não é o fim, 
mas meio para o alcance de algo maior!”

Do ponto de vista legal, crimes virtuais são todas as infrações à lei cometidas em 
ambientes digitais ou amplificados por meio deles. De acordo com um estudo publicado 
pela Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, os crimes cometidos por 
meio da internet cresceram mais da metade nos últimos anos, chegando ao número de 
156.692 denúncias anônimas no ano de 2020.

Tais números cresceram principalmente a partir do início da Pandemia da Covid-19, 
que forçou a adoção do home office pelas empresas, as aulas na modalidade de ensino a 
distância e as horas adicionais que cada pessoa passou no computador ou celular. Assim, 
aumentou a quantidade de pessoas conectadas e vulneráveis aos delitos.

Falsas notícias, fraudes eletrônicas, violação de direito autoral, divulgação de imagens 
íntimas sem autorização, empréstimos indevidos, compras com cartão clonado,uso de 
identidade para aplicar golpes maiores, são apenas alguns dos crimes que podem ser 
praticados de forma online.

Veja os 7 golpes mais comuns na internet   e fique atento para se proteger.
1. Golpe do boleto falso

Esse vem sendo o tipo mais comum de fraude no Brasil. Normalmente, os criminosos 
elaboram um boleto falso contendo todos os dados da vítima, onde se passam por uma 
empresa de cobrança real. Eles enviam o boleto via WhatsApp ou e-mail solicitando 
pagamento. A conta pode ser um financiamento, contas de serviços como telefone, ou 
pagamentos de compras de produtos.
2. Golpes via SMS

O SMS é um dos golpes favoritos dos criminosos. Nas mensagens, eles pedem que a 
vítima atualize cadastros de bancos, enviando links que direcionam para páginas falsas. 
O objetivo final desse golpe é conseguir os dados pessoais para acessar os canais oficiais.
3. Golpe do perfil falso

Nesse golpe, os criminosos usam contas com perfis falsos nas redes sociais. Ele se 
divide em duas situações:
• golpistas se passando por contas de lojas, onde vendem os produtos que não são en-
tregues. Nesse caso, a vítima fica no prejuízo e não recebe as compras;
• quando se passam por pessoas e simulam relacionamentos virtuais, conhecido como 
Catfish. Eles encontram um alvo e começam a ganhar confiança da vítima. Após es-
treitarem relações, começam a relatar problemas e dificuldades financeiras, pedindo 
dinheiro para cobrir despesas.
4. Golpe do investimento

Devido ao crescimento de investidores no Brasil, esse tipo de golpe vem aumentando 
e se especializando. O fraudador promete retorno de investimentos em determinada 
criptomoeda. E claro, esse investimento não existe.
5. Golpe do emprego

No golpe do emprego, o fraudador cria páginas falsas anunciando empregos, mas 
solicita que a vítima realize um cadastro e que pague um valor para acessar às oportu-
nidades. Com isso, além deles terem acesso aos dados pessoais das vítimas, ainda tiram 
dinheiro com falsas promessas de trabalho.
6. Golpe do WhatsApp

Com certeza você conhece alguém ou já ouviu falar no golpe do WhatsApp. Os bandi-
dos clonam seu WhatsApp, e mandam mensagens para seus contatos, como familiares ou 
amigos e solicitam um Pix com urgência, alegando que seu limite diário acabou. Muitas 
pessoas acabam caindo no golpe e fazem a transferência sem desconfiar. Muitas vezes, os 
golpistas encontram as fotos em perfis de redes sociais. Por isso, é necessário confirmar 
sempre as informações em duas etapas, com os códigos de segurança.
7. Golpe do FGTS e mais

O Ministério da Justiça e Segurança Pública relatou que é comum os golpistas usarem 
o nome do órgão para enviarem falsas mensagens em nome de serviços como o FGTS, 
recadastramento do Auxílio Emergencial, ou agendamento de vacinas, isso para roubar 
dados. O contato geralmente é feito por telefone, e-mail ou SMS. Também é necessário 
cuidar dos aplicativos nos quais são instalados no celular e que não sejam conhecidos, 
pois eles podem instalar spywares (softwares espiões) para se apropriar dos dados de 
seu smartphone.

Na próxima edição saiba como se prevenir de golpes e como denunciar!

Por: Vitoria Aranha

Advogada
dra.vitoriaaranha@gmail.com
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Foi com um isopor, um cooler e algumas bebidas 
no porta-malas do carro que Marcio Bruno 

Almeida da Silva começou a empreender no setor 
de bebidas. Na época, com apenas 16 anos, o jovem 
aproveitou um tradicional evento em Vargem 
Grande Paulista, a Agrofest, que atrai milhares 
de pessoas, para ganhar uma renda extra. Ele só 
não imaginava, que a ideia resultaria na Adega 
do Bruno.

“Desde dos 14 anos de idade estou no mercado 
de trabalho como vendedor em uma loja de con-
fecções e calçados. Sempre busquei sair da minha 
zona de conforto. Na Agrofest de 2017, com a cara 
e a coragem, fiquei a noite toda vendendo na rua, e 
isso se repetiu durante os 4 dias de festa. Foi através 
disso que percebi que empreender era o que eu 
queria”, contou Bruno ao Jornal da ACE.

A partir deste dia, o jovem empreendedor aprovei-
tou a oportunidade e comprou mais alguns whisky’s 
e vodka’s, para revender na própria casa aos mais 
conhecidos. “A intenção era ter uma renda extra, 
fiquei assim por cerca de 4 anos. Depois desse perí-
odo comecei investir mais e colocar outras bebidas, 
como: cervejas, fazer combos de whisky, e etc”.

O negócio deu certo e Bruno passou a se de-
dicar apenas à venda de bebidas. “Decidi sair da 
empresa e trabalhar somente com a adega. Foi 
um grande desafio, afinal estava trocando o certo 
pelo duvidoso, e trocar uma carreira por algo que 
estava apenas começando é bastante desafiador. 
Mas com muito trabalho, fé em Deus e pé no chão, 
tudo deu e continua dando muito certo”, afirmou.

E foi justamente na pandemia que o negócio 
alavancou. Segundo Bruno, no início de 2021, quan-
do os comércios tiveram que fechar suas portas, o 
delivery se fortaleceu e se tornou a melhor opção 
para trabalhar. “Quando acabou o lockdown e as 
pessoas foram liberadas do confinamento, comecei 
a procurar um ponto para abrir a loja física. Foram 
meses de procura, mas graças ao sucesso que foi 
o nosso delivery, não tivemos trabalho para fazer 

o nosso nome”.
A Adega do Bruno foi inaugurada em agosto do 

mesmo ano, na Rua Harold Loyd, mais conhecida 
como Rua da Pista de Skate. “Comecei sem nada, 
do zero, apenas força de vontade e pouco capital, 
e era tudo que tinha. Todo o dinheiro que entrava 
era apenas para repor mercadorias e sempre com 
o objetivo de crescer ainda mais. Logo após pegar 
o ponto fizemos as devidas obras para deixar um 
local receptivo e agradável para todos, com uma 
boa estrutura e fins”, relembra.

Hoje, a Adega do Bruno conta com 5 colabora-
dores, que ajudam nas vendas de atacado e varejo, 
com uma infinita variedade para abastecer adegas 
e tabacarias da região. Também se firmou no mer-
cado como uma das empresas mais completas em 
mercadoria no mercado de bebidas na região. 

“Temos o maior e melhor atendimento on-line e 
presencial, sempre visando uma experiência única 
para o cliente que busca a adega como referência. 
Com certeza a cerveja bem gelada e o delivery 
mais rápido entra na lista como top 1 no quesito 
diferencial no mercado. E, ainda, buscamos sempre 
produtos de ótima qualidade, com o preço baixo 
e justo”. 

Com apena 21 anos, Bruno está apenas come-
çando sua trajetória como empresário. Sonhos? 
Ele tem muitos projetos que devem tornar sua 

Jovem Empreendedor de 21 anos comanda

Adega do Bruno

Localizada na Rua Harold Loyd, em frente à Praça do Skate, a Adega hoje é referência na venda de bebidas no atacado e varejo

Bruno tem apenas 21 anos 
e já se destaca como um 

empreendedor nato

Adega referência em várias outras cidades. “Tenho 
milhares de ideias, uma delas é abrir lojas somente 
varejo, em toda a cidade e região. O intuito é ter 
sócios para expansão da empresa, todas as demais 
lojas sendo clientes da matriz, afinal somos uma 
empresa que também vende em atacado”.
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Olá Flores do Pântano, nesta edição vou falar como são os signos na organi-
zação, vou confessar, de organização eles não têm nada.
Vargem – Definitivamente os virginianos não conseguem confiar em ninguém 
para organizar suas coisas, na verdade, tudo na vida deles é desorganizado, 
uma verdadeira bagunça.

CAPRICÓRNIO – Totalmente controlador e possessivo, não gosta de nada 
fora do lugar. Tudo no seu devido lugar, cores e tamanhos cuidadosamente 
organizados, eles só não organizam a vida amorosa.

AQUÁRIO – Quando se fala em organização, os aquarianos são os reis. Eles 
conseguem organizar tudo de A a Z, a única coisa desorganizada para essas 
Flores do Pântano é a conta bancária.

LEÃO – As jubas fedidas adoram organizar a vida dos outros, colocam o 
dedo sujo em tudo, dá palpite mesmo não sendo chamado, é uma bicicleta 
sem guidommmm. 

CÂNCER – Para falar a verdade, essa Flor do Pântano, tem tudo muito 
controlado e organizado, só que na cabeça, na prática é o contrário, muita 
desorganização e bagunça.

ESCORPIÃO – A palavra organização não faz parte do vocabulário dos escor-
pianos, imagina um ser que tem preguiça até de pensar, como vai organizar 
as coisas? Até respirar deve cansar.

ÁRIES – Os arianos amam tudo o que é belo e chic, até eu né? O problema 
é que eles são assalariados ou gastam mais que ganham, para dar conta de 
tanta Gucci eles se organizam em tudo para dar conta do recado, só não or-
ganizam as contas.

TOURO – Além de vaidosos e lindos, não sei onde, os taurinos devem ter no 
nome a palavra organização. Para você ter ideia, até o lençol é cuidadosamente 
esticado, só precisa organizar a língua, fala muito e muita besteira.

SAGITÁRIO – Quer aprender a ser organizado? Não procure alguém de sagi-
tário. Desorganização é o nome desse povo, tudo é bagunçado na vida dessas 
Flores do Pântano, tenho dó.

LIBRA – Você que é chefe, mas não de índio, precisa de alguém organizado, 
chame a balancinha, esse povo é tão organizado que chega a dar raiva, cree-
eeedo. Já os pensamentos, prefiro não comentar, pura desorganização.

PEIXES – Eles são extremamente metódicos quando o assunto é organiza-
ção, mas não é a organização que você está pensando. Eles são craques em 
organizar as fofocas, são expert.

GÊMEOS – Organização fica fácil para Ruth e Raquel, também pudera, 
não tem nada para organizar, já ouviu falar em mão de vaca? Pois é, são esse 
povinho.

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

www.basiliosantos.com.br

Christopher Martins
Alegria e diversão é com você mesmo, 
essa Flor do Pântano sabe curtir a 
vida com muita intensidade e humor. 
Mas nem tudo é perfeito, não é? Tinha 
que ter ‘vai curintias’, Nossa senhora da Bicicletinha me dê muito equilí-
brio. Parabéns Christopher. (23/06)

Leandro Corrêa
Essa Flor do Pântano tem o 

carisma que todos gostam. Sempre 
com um sorriso estampado no 

rosto que encanta todos. Leandro 
um ‘ser humaninho’ único. Feliz 

aniversário Lê. (09/06)

Luiz Fernando Levandovski
Minha Flor do Pântano, que esse 
novo ciclo que se inicia seja repleto 
de realizações, paz e saúde e jamais 
perca essa essência que lhe dá muito 
brilho. Feliz aniversário Luiz. (08/06)

Vargem Grande Paulista ganhou uma 
nova casa de bebidas, carnes congeladas, 
massas, molhos e alimentos com qua-
lidade a preços muito competitivos. O 
espaço ficou um arraso! Sucesso!

Luzia Santos
Os filhos Gabriel, Rafael e Sofia, o 
maridão Márcio  e os seus alunos te 
desejam muitas felicidades e muita 
saúde. Parabéns Flor do Pântano 
(30/06)
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Campanha do Agasalho
ACE entrega roupas a entidades 
sociais de Vargem Grande Paulista

A ACE-VGP arrecadou durante o mês de junho, roupas e calçados para 
a Campanha do Agasalho 2022. Para incentivar a população a doar, caixas 
foram distribuídas nos comércios parceiros desta ação e as entregas foram 
feitas a entidades sociais da cidade, entre elas: ao Centro Social Jardim 
Margarida, Abrigo Municipal e Clínica Maanain. A campanha tem como 
objetivo ajudar as famílias em vulnerabilidade social do município. 

“Conseguimos arrecadar bastante peças, que estão sendo doadas às 
entidades sociais da cidade. E quem ainda tiver agasalhos, calçados ou 
cobertores em bom estado é só trazer na sede da ACE que faremos a doa-
ção”, informou a gerente da ACE, Edmara Calazans.

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

km 51 da Bunjiro Nakao)

(11) 4158-5811
www.wzsuite.com.br
       contato@wzsuite.com.br
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