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GIRASSOL
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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.

Galeria Raposão (Rod. Raposo Tavares, saida 42) Loja 14
Av. Elias Alves da Costa, 415 - Centro - Vargem Grande Paulista

2ª a 6ª feira | 8h às 18h - Sábados 8h às 13h

11 98884.2930

                                                                São Roque, 13 de Setembro 2022. 

UNIMED DE SÃO ROQUE COOPERADORA DE TRABALHO MÉDICO, operadora de planos privados de assistência á 
saúde, inscrita no CNPJ sob nº 74.521.188.0001-50, com sede á Rua Capitão José Vicente de Moraes nº 97 Centro São Roque, 
nos termos do art. 13 da Lei nº 9.656, com o entendimento disposto na Súmula Normativa nº 28 da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), após infrutíferas tentativas de localizar os beneficiários relacionados abaixo no último domicilio 
conhecido, os NOTIFICA de sua inadimplência, concedendo-lhes o prazo de dez dias contatos da presente publicação para 
regularização da situação, sob pena, conforme o caso, de rescisão do contrato individual/familiar, ou de sua exclusão da 
contratação coletiva, juntamente com seu grupo familiar.  

A Lei nº 9.656 autoriza a rescisão unilateral da contratação decorrente de inadimplência por período superior a sessenta 
dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência de contato. 

Para pagamento do débito, os beneficiários poderão emitir o respectivo boleto por meio do portal corporativo da ope-
radora na Internet (www.unimedsaoroque.coop.br) ou se dirigir á sede da operadora para impressão do documento com 
o valor atualizado.

Para quaisquer esclarecimentos adicionais, os interessados poderão contatar a Central de Atendimento por meio do 
telefone (011) 4713-5200.

BENEFICIÁRIOS INADIMPLENTES 

CÓDIGO MATR. OPERADORA CPF CIDADE

862240 02835143160000110 394.987.028-88 VARGEM GRANDE PAULISTA
Além da extinção do direito ao plano privado de assistência á saúde a não liquidação do debito no prazo acarretará 

a inscrição do devedor em cadastros restritivos de crédito, a cobrança forçada da divida, inclusive por Ação Judicial, e a 
exposição do consumidor inadimplente a novas contagens de carência e de cobertura parcial temporária pelas doenças 
e lesões preexistente.  

UNIMED DE SÃO ROQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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Alunos da Escola Valêncio Soares Rodrigues 
participam da Trilha das Profissões

A Escola Estadual Valêncio Soares Rodrigues, em Vargem Grande Paulista, está 
preparando os alunos do ensino médio para mercado de trabalho. Para isso, 

os estudantes estão participando do projeto pedagógico Trilha das Profissões que 
tem como objetivo mostrar, numa visão mais ampla, as diversas profissões a fim 
de orientá-los no processo de escolha.

Ao longo deste ano, diversas palestras estão sendo promovidas por profissio-
nais das mais variadas áreas. Já passaram pelo projeto: esportistas profissionais, 
bombeiro, policial militar, médico, advogados, psicólogo, etc. 

“Os dias 18 e 25 de agosto, foram dedicados para falar sobre empreendedorismo. 
Nesses dois dias, o empresário e presidente da ACE de Vargem Grande Paulista, 
Wanderley Domingues da Silva, contou a sua trajetória pessoal e profissional para 
os alunos, desde a sua infância humilde até ser reconhecido como um empresário 
de sucesso. A palestra teve um significado muito especial para o palestrante e 
para os alunos que tiveram a oportunidade de presenciar um exemplo próximo 
e real de sucesso profissional”, comentou o diretor da escola, Cesar Sena.

Ao contar sua história de empreendedorismo, o presidente da ACE relembrou 
sua trajetória e vivências como aluno da E.E. Valêncio Soares Rodrigues. “Grata 
satisfação de palestrar para as turmas do ensino médio dessa minha querida 

 

escola, onde estudei e me formei. Oportunidade de contar um pouco da nossa 
trajetória no intuito de inspirar o empreendedorismo a esses jovens promissores. 
Agradeço pela fantástica recepção e obrigado professores Cesar Sena e Coelho 
pela recepção e convite.”



4 OPINIÃO
É comerciante e foi Vereador de Vargem Grande 
Paulista por três legislaturas

Por: Zeca Barrinha

Política misturada com fé demais não cheira bem. A política em seu senti-
do mais natural é a arte de criar e administrar a polis, ou cidade, através 

dela é possível gerenciar os conflitos decorrentes da vida em sociedade.
A fé transcende as relações humanas, dialoga com o infinito, com o divino, 

a partir do crer e aceitar a existência de um único Deus, criador de todas as 
coisas e autor da vida. O mestre dos mestres, reconhecido entre os que creem, 
como sendo o filho do altíssimo, ou seja, Jesus Cristo, definiu a diferença 
entre a fé e a política, quando foi questionado respondeu: “dai a Cézar o que 
é de Cézar e a Deus o que é de Deus". Assim, segundo Jesus, é lícito pagar o 
tributo aos que governam, somente isso, pois a vida do homem e sua alma 
pertencem a Deus e não ao Governo.

A partir dessa análise é possível afirmar que a Fé e a Política são mundos 
paralelos. Enquanto a humanidade caminha para o desconhecido, a Fé 
conduz o crente para um destino certo,  para um Reino que segundo Jesus 
Cristo, não é deste mundo. 

Atualmente o Cenário Político Brasileiro experimenta um acirrado conflito 
entre estes dois mundos. Eu diria que o Governo avançou o sinal, ultrapassou 
todos os limites ao infiltrar seus agentes nos domínios de um Reino que não 
lhe pertence. Penso que uma nova doutrina está sendo imposta às igrejas com 
o auxílio de dirigentes religiosos fanáticos, em oposição à Doutrina Cristã. A 
sedução e o aliciamento de alguns líderes por parte do Governo através da 
corrupção, fica cada vez mais visível, inúmeros flagrantes já foram registrados 
denunciando uma relação promíscua entre a Religião e Governo.

Nesse contexto, convivemos diariamente com uma série de mentiras, falsi-
dade e ameaças à Democracia e vilipêndio da Fé, numa luta insana pelo poder. 
Na disputa pela presidência da República temos de um lado o atual Governo 
Jair Bolsonaro, de outra parte temos o ex-presidente Luiz Inácio, o Lula.

Ambos prometem um Brasil Melhor, usando métodos diferentes na 
busca do objetivo. Bolsonaro compreende o Estado como Pátria no sentido 
Geográfico e institucional. Já o Lula  tem a percepção de Pátria como Povo 
de uma Nação, assim ele pretende o resgate da soberania popular, em busca 
de melhores condições de vida para todos.

Enquanto isso, o Governante atual profere diariamente ameaças contra 
inimigos invisíveis e talvez inexistentes. Em face ao todo exposto, eu diria que 
a polarização dividiu o país em dois, não restando espaço para uma terceira via.

Arriscaria ainda um palpite em desfavor do atual Governo e ao Sistema 
que ele representa. Vejo consolidando dia a dia a vitória da oposição ao sis-
tema. Ainda teremos turbulências, choros e ranger de dentes, até a queda 
definitiva do atual presidente.

Mas felizmente, ao final desse embate, o Brasil sobreviverá  como uma 
importante  e respeitada liderança  na comunidade das nações.

Viva o povo Brasileiro.

FÉ & POLÍTICA NO BRASIL

Jornal da ACE não se responsabiliza por idéias e conceitos emitidos em artigos ou matérias assinadas, que expressem apenas o 
pensamento dos autores, não representando necessariamente a opinião da direção do jornal. 



5 NEGÓCIOS

Nos dias de hoje, tudo é feito pela internet, principalmente as compras. Po-
rém, é importante lembrar dos cuidados ao utilizar o comércio eletrônico, 

pois há muita gente mal-intencionada por aí.
Realizar pagamento direto do seu celular, além de encomendar produtos 

do outro lado do mundo com apenas um clique, é uma grande evolução. Além 
disso, os sistemas que acomodam essas tecnologias são confiáveis, e podemos 
utilizá-los sem medo.

No entanto, existem formas de burlar todo o sistema de segurança, e isso pode 
te prejudicar bastante. A grande maioria dos golpes no comércio eletrônico usa 
a relação de confiança do usuário. Assim, não existe nenhuma invasão propria-
mente dita, somente uma coleta de informação indevida.

Site falso: o famoso phishing, talvez o mais comum de todos os golpes, trata-
-se de elaborar um site muito parecido com o original, mas ao invés de realizar 
compras para o usuário, ele coleta informações pessoais, como identidade e 
cartão de crédito.

Site de e-commerce fraudulento: ao contrário do phishing, nesse caso temos 
um site de e-commerce “legítimo”, mas sem nenhum estoque. Dessa forma, seus 
pedidos nunca irão chegar, mesmo que você tenha pago pelo frete.

Golpes em plataformas de leilão e vendas: o funcionamento desse golpe é 
parecido com o do e-commerce fraudulento, mas o anúncio está dentro de uma 

plataforma de vendas online confiável. Assim, acreditando estar seguro, o cliente 
acaba pagando por um produto que nunca será enviado.

“É sempre bom lembrar que é importante tomar alguns cuidados antes, du-
rante e depois da compra”. Podemos considerar o momento antes da compra 
como o mais importante, pois é aqui que você tem a chance de se livrar do golpe.

Sempre que desejar ir para um site, procure sempre digitar o endereço direto 
na barra de pesquisa. Além disso, evite ao máximo ir para sites de compras por 
links vindo de e-mails estranhos.

Antes da compra, procure informações acerca do site/loja onde deseja com-
prar. Dessa forma, ficará evidente que o site é uma fraude. Caso não encontre 
nada, cogite não comprar.  Se o produto estiver muito barato, fique atento às 
condições de compra; Caso desconfie de algo, como um logo com baixa resolução, 
por exemplo, não compre.  Ao realizar a compra, utilize formas de pagamento 
seguras, como o crédito, por exemplo. Evite depósitos em conta, pois fica muito 
difícil recuperar o dinheiro, caso seja um golpe;

Evite enviar dados pessoais por meios inapropriados, como Whatsapp, 
Facebook e assim por diante. Sempre que possível, utilize a plataforma de 
pagamentos. Guarde todas as informações de compra, como comprovantes, 
número do pedido, e demais dados. Não realize compras utilizando internet 
pública ou sem VPN.

Após comprar, caso a entrega seja feita pessoalmente, marque o encontro em 
lugares públicos e não libere seu pagamento antes de receber o produto. Mesmo 
que o vendedor tenha enviado dados para rastreio, espere a encomenda chegar 
para pagar. Antes de abrir a entrega, reserve alguns segundos para verificar se a 
embalagem está intacta, veja se todos os requisitos foram atendidos de acordo 
com o anunciado pelo vendedor e caso não fique satisfeito com a compra, é 
sempre possível desfazer o negócio; esse direito está previsto na lei;

Após analisar todos os detalhes, deixe um comentário na página do produto. 
Dessa forma, outras pessoas irão saber o que esperar ao realizarem negócio com 
o mesmo comerciante.

Por: Jairo Rodrigues 
Jornalista, apresentador e colunista 
da Jovem Pan News

Comércio eletrônico: dicas sobre o 
que fazer para não cair em golpes

COMPORTAMENTOS QUE VENDEM 
é tema do curso promovido pela ACE e Sebrae

A ACE realizou em parceria com o Sebrae-Aqui mais um curso para as 
micro e pequenas empresas de Vargem Grande Paulista. Com o tema 

“COMPORTAMENTOS QUE VENDEM”, os participantes puderam entender 
que o comportamento dos seus consumidores pode fazer toda a diferença na 
hora de colocar suas estratégias de negócios em prática. 

Para isso, é fundamental compreender como eles se relacionam com 
produtos, serviços, marcas e, principalmente, como fazem suas escolhas. 
Segundo Sebrae, empreender conhecendo esses fatores pode ter um papel 
fundamental no sucesso da sua empresa. 

O curso mostrou que fatores culturais, sociais, pessoal, psicológico, além 
das observações feitas pelo próprio cliente podem influenciar na venda. 

“Foi muito bom, pois aprofundamos a importância de conhecer compor-
tamentos que serão competitivos na hora de vender, sempre visando um 
melhor atendimento e resultados”, afirmou Marcos Rios, que participou do 
curso com a equipe da Madeireira Giomar.

Equipe da Madeireira Giomar também 
participou do curso: “Foi muito bom e 
ajudará nossos funcionários a melhorar 
o atendimento com os clientes”, disse 
Marcos Rios.
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ACE e  APAE assinam termo de parceria 
para inclusão e qualificação profissional

EMPRESA AMIGA APAE, PRATIQUE ESSA IDEIA

Faça como a MADEIREIRA GIOMAR, seja também uma empresa 
Amiga da APAE e ajude a manter os programas sociais que melhoram 
a qualidade de vida das pessoas com necessidades especiais. 

Conforme anunciado na edição passada, a Associação Comercial e Empre-
sarial de Vargem Grande Paulista oficializou a parceria com a Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Cotia, para promover a inclusão 
e a capacitação de pessoas com necessidades especiais, deficiências físicas e 
intelectuais nas empresas do município. 

O Contrato de Comodato foi assinado no dia 18 de agosto pelo presidente da 
ACE Wanderlei Domingues da Silva, e o presidente da APAE Paulo Generoso, 
na presença do vice-presidente da ACE Telmo Davino, do 1º e 2º Secretários 
da ACE João Vinicius e do Marcos Rios, entre outros. 

“A partir de hoje, a ACE cede a sua estrutura física para promover a inclusão 
de pessoas com deficiência intelectual da nossa cidade. Obrigado a todos que 
colaboraram com o projeto”, disse o presidente da ACE. 

A parceria visa atender aproximadamente 40 pessoas do município por 
meio do Projeto Profissionalizando. “Após o início do projeto, será avaliado a 
demanda e esse número poderá aumentar por conta da busca por esse tipo 
de serviço”, afirmou Generoso. 

O projeto Profissionalizando qualifica as pessoas com deficiência para o 
desempenho de alguma tarefa. Além disso, também desenvolve, por meio 
de atividades práticas, o potencial laborativo do aprendiz para executar e 
produzir um determinado trabalho com qualidade e responsabilidade, na 
função em que será colocado futuramente.

Critérios para inscrição: ter de 14 a 26 anos, diagnóstico de deficiência 
intelectual e/ou múltiplas, residente em Vargem Grande Paulista, possuir 
o mínimo de autonomia e interesse de ser inserido no mercado de trabalho 
através da Lei de Cotas. Mais informações entre em contato: 11 4628-1850 ou 
assistenciasocial@apaecotia.org.br

Representantes da ACE e 
da APAE: Michel Cardoso, 

Rodrigo, Ana, João, Marcos, 
Telmo, Paulo, Wanderlei, 

Michel, Murilo, Gabriela, Aivi, 
Yasmin, Milene e Edmara
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Tássia Cristina lança 
marca própria de calçados

A Rivan Store inovou e trouxe mais uma novidade para seus clientes. A loja, 
que já tem 11 anos no mercado, acaba de lançar uma linha própria de 

calçados. A mais nova marca, Tássia Cristina, carrega o nome da empresária 
e proprietária da Rivan Store.

Como a exclusividade é sempre um dos fatores importantes na hora de 
decidir qual par de sapatos levar para casa, Tássia investiu em modelos pró-
prios de sandália, tênis, papetes e rasteirinhas.

“Criamos a marca própria justamente para não termos concorrentes, ter 
mais competitividade no mundo virtual e levar exclusividade aos nossos 
clientes. Para isso, visitamos feiras de calçados para ver as tendências de 
cores, materiais, modelos que vão estar na moda e sejam vendáveis. Depois 
buscamos parceiros para desenvolver nossa marca, que chegou na loja em 
agosto e já é um sucesso”, contou Tássia ao Jornal da ACE.

Ao lado de João Vinícius, seu sócio e marido, a empreendedora deve lançar 
nesta primeira coleção, 54 modelos de calçados da marca Tássia Cristina. 
“Cada calçado tem um nome, sendo o primeiro deles Thelma em homenagem 
à minha mãe que sempre me inspirou, incentivou e ensinou tudo deste setor. 
Aliás, o modelo Thelma é o mais vendido e isso é muito gratificante”, destacou.

A empresária tem apenas 31 anos e desde os 11 anos já trabalhava na loja de 
roupas, calçados e acessórios da família. “Eu saia da escola e ia direto para a 
loja, pois sempre gostei de moda e queria ter meu próprio dinheiro. Comecei 
trabalhando no estoque, depois no caixa e logo fui para vendas por ser muito 
comunicativa, batia sempre as metas de vendas”, lembra Tassia.

Com a experiência adquirida, a jovem logo passou a gerenciar a Rivanzinha, 
atual Rivan Store que foi comprada de seu tio, o empresário e presidente da 

ACE Wanderlei Domingues da 
Silva. Ao lado de João Vinícius, 
a loja foi reformada, amplia-
da e, hoje, trabalham com 
multimarcas como: SCHÜTZ, 
AREZZO, ANACAPRI,DZARM 
e agora TÁSSIA CRISTINA .

E o empreendedorismo do 
casal não para. “Estamos crian-
do um espaço na loja só para 
a marca Tássia Cristina e, em 
breve, faremos o lançamento 
oficial para que nossas clientes 
conheçam de primeira mão os 
nossos modelos”, adiantou a 
empresária.

Outro projeto que o casal 

deve aprimorar são as lives commerce, que foram criadas durante a pandemia 
e têm sido sucesso de vendas. “Assim que começou a pandemia e tivemos que 
fechar as portas, tivemos a ideia de fazer lives para vender nossos produtos. 
A iniciativa foi deu muito certo e, desde então, já fizemos 17 lives que são 
ótimas oportunidades de vendas, tanto para nós quanto para as clientes que 
aproveitam os descontos. Aprendemos muito com essas lives e desenvolve-
mos um método próprio de vendas que, agora, pensamos em ensinar outros 
empreendedores, pois qualquer produto ou serviço pode ser comercializado 
por meio de live”, afirmou João Vinícius.

A empresária Tássia Cristina acaba de lançar sua própria marca de calçados, que está 
sendo vendida na loja Rivan Store

Rivan_Store Tassiacristinaoficial
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Setembro Amarelo: a importância 
no atendimento à depressão

A depressão no Brasil tem se tornado um problema de saúde pública. O país é o 
quinto com maior incidência da doença no mundo, apresentando um número 

de casos superior ao de diabetes, segundo Pesquisa Vigitel 2021, do Ministério da 
Saúde. Segundo estudo recente publicado na revista The Lancet[i], até 80% das 
pessoas afetadas pela doença no mundo sequer sabem de seu diagnóstico. Já o 
levantamento realizado pelo Instituto Ipsos a pedido da Janssen, empresa farma-
cêutica da Johnson & Johnson, revela que entre os diagnosticados entrevistados, 
o tempo médio para procurar ajuda foi de 39 meses. A demora ocorreu, principal-
mente, por falta de consciência de se tratar de uma doença (18%), resistência (13%) 
e medo do julgamento, reação dos outros ou vergonha (13%).

“A demora por buscar tratamento para a depressão pode trazer consequências 
devastadoras, como a cronificação da doença, agravamento dos sintomas, 
diminuição da eficácia dos tratamentos, perda de anos produtivos, impacto 
econômico e severa diminuição da produtividade, e todo um prejuízo em seu 
convívio familiar e social. A depressão precisa ser levada à sério”, Dra. Cintia de 
Azevedo Marques Périco, professora de psiquiatria da Faculdade de Medicina 

do ABC e integrante da Comissão de Emergenciais Psiquiátricas da Associação 
Brasileira de Psiquiatria (ABP).

Dados da pesquisa demonstram que ainda há falta de entendimento sobre sua 
gravidade e seu impacto na vida do paciente e de todos ao seu redor: apenas 10% 
acreditam que a depressão é uma doença com base biológica (e repercussões físicas 
no corpo). Outros 35% não acham que pode ser tratada com medicamento e 36% 
acreditam que para superar a doença é preciso força de vontade. 

O número de suicídios e de casos de depressão resistente ao tratamento somados 
a falta de entendimento sobre a doença e a demora em buscar ajuda evidenciam a 
gravidade do cenário da depressão no Brasil. Mas, esse panorama pode mudar com 
o avanço de políticas de atenção à doença, como, por exemplo, a criação de uma 
metodologia de práticas clínicas que seja padrão ao atendimento a depressão e que 
seja reaplicável nas unidades básicas de saúde, o desenvolvimento de mais pesqui-
sas na área da saúde mental e o oferecimento de novos tratamentos para a doença.

Por isso procure ajuda no serviço de saúde da sua cidade ou ligue 188, sempre 
há alguém para te ouvir!
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Contabilidade consultiva? 
É com a BoldCont

A contabilidade de uma empresa é fundamental para o seu crescimento, 
mas quando se tem uma contabilidade consultiva os resultados são 

ainda melhores. De olho neste cenário de mudanças e nos empresários que 
buscam inovar, a BoldCont tem se destacado no mercado.

Desde 2019, quando foi fundada pelas sócias Gisele Negrine, Mônica Ne-
grine e Érica Fonseca, a BoldCont trouxe aos empresários de Vargem Grande 
Paulista e região um escritório com atendimento consultivo, parceiro na 
busca de melhores resultados nos  negócios e com uma linguagem de fácil 
compreensão e proximidade ao empresário.

“Após mais de 10 anos vivenciando os desafios encontrados pelos empre-
sários no desenvolvimento do seu negócio e tendo presenciado as transfor-
mações criadas a partir de um trabalho desenvolvido com base na análise 
dos relatórios emitidos pelas áreas da contabilidade aliados aos relatórios 
internos e a realidade da empresa, frente aos desafios do mercado, veio o dese-
jo de compartilhar essa experiência”, conta Gisele, que é bacharel em ciências 
contábeis, pós-graduada em Controladoria, Direito Tributário, Compliance 
e Auditoria Digital e especialização em SPED e Recuperação de Créditos.

O desejo da contadora veio ao encontro dos anseios das colegas de profis-
são Mônica e Érica, que também traziam em suas experiências profissionais 
conhecimentos imprescindíveis para o negócio, que a partir da troca de 
ideias e visão empresarial global, nasceu com o objetivo de trazer soluções 
em negócios de forma consultiva.

A BoldCont iniciou seus trabalhos com uma equipe de 6 profissionais 
e, hoje, já conta com 11 colaboradores na equipe. “Nosso escritório obteve 
um crescimento importante desde sua criação, com a vivência no dia a dia 
dos nossos clientes entendemos a necessidade de implantar produtos e 
ferramentas que auxiliam o empresário nos controles internos. Com base 

nessa realidade e nas soluções para negócios, criamos produtos que auxi-
liam o empresário desde a coleta das informações financeiras e adequação 
de processos internos até a reunião de apresentação de resultados, onde o 
empresário consegue fazer a tomada de decisão com base nos seus números”, 
destacou Gisele.

Entre os serviços de soluções contábeis que oferecem, destacam-se: 
- Abertura, alteração e encerramento de empresas;
- Escrituração fiscal, acompanhamento com foco conformidade, redução de 
carga tributária e risco fiscal;
- Elaboração de folha de pagamento, acompanhamento para atendimento 
as leis trabalhistas
- Contabilidade: Elaboração de balanço patrimonial e demonstrações contá-
beis, reuniões periódicas para análise das informações.
-Gestão Financeira: análise dos relatórios financeiros com foco nas melhores 
práticas de gestão e na tomada de decisão
-Gestão Contábil: análise dos relatórios contábeis com foco nas melhores 
práticas de gestão e na tomada de decisão

O grande diferencial da Boldcont é justamente a presença das sócias-
-diretoras envolvidas nos processos dos seus clientes, além de uma equipe 
qualificada e alinhada com os objetivos do negócio, que conhece o cliente 
para oferecer serviços de forma consultiva.

A BoldCont foi fundada ha 4 anos pelas Sócias-diretoras Gisele, Mônica e Érica

Neste tempo de vida da nossa empresa, atuando todos os dias 
junto aos nossos clientes, compreendemos que é importante 
oferecer além da solução contábil baseada na conformidade, 

as soluções e serviços baseados em orientações gerenciais, 
assessoria financeira e contabilidade gerencial. É dessa forma 

que conseguiremos atingir o nosso objetivo de facilitar a rotina 
do empresário que precisa se preocupar em atender aos seus 

clientes e alcançar seus resultados”

“

Empresa oferece soluções em negócios de forma consultiva
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Horóscopo 
Malvado

 Com Guru 
sem Noção: 

Basilio Santos

www.basiliosantos.com.br
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Olá minhas flores do pântano, o horóscopo 
malvado de hoje vai falar sobre o signo 

adolescente, tem cada um, vamos conferir?

O adolescente de escorpião é o terror para muitos, ele 
adora ser líder, o problema é que ele só quer mandar 
fazer que é bom...é pavio curto, estoura por qualquer 
coisa, saia de perto, parece uma bicicleta sem ‘gui-
don’.

 O adolescente de virgem quer que o mundo acabe 
com ele encostado em um muro, ou deitado em uma 
confortável cama. Pensou em preguiça, pensou em 
virginiano. Ei pais, mande esta criatura fazer algo útil 
enquanto tem tempo.

O adolescente de touro é conhecido como “Zé povi-
nho”, adora uma fofoca, sabe da vida de todo mundo. 
Caso não há nenhuma fofoca, ele inventa. Ele diz que 
não se trata de fofoca, mas sim informações uteis à 
sociedade.

O adolescente de capricórnio pensa que não há nin-
guém no Universo, ele adora ficar sozinho. Mesmo iso-
lado ele consegue se apaixonar com muita facilidade, 
por onde passa escreve “eu te amo”. Sem noção não é?

O adolescente de peixe se acha a criatura mais bonita, 
o grande sonho é ser líder de torcida, aqui? No Brasil? 
O melhor mesmo é ser rainha de escola de samba. 
Adora aparecer, onde tem aglomeração pode acreditar 
que tem um pisciano.

O adolescente de câncer é todo certinho, conhecido 
como CDF na escola, calma eu explico: Cuidado Doido 
Foragido. Adora criar regras,ai daquela criatura que não 
obedecer, o chicote estrela. Tanta inteligência assim é 
bom ter cuidado.
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O adolescente de Áries é um grande problema, quer 
pegar todo mundo e todo mundo que é pego se 
apaixona, isso é um perigo para a ordem natural das 
coisas. Não tem opinião própria, é conhecido como 
“Maria vaia com as outras”.

O adolescente de libra sabe o segredo de todos, na 
escola, na rua, no condomínio, não tem fronteiras 
para esse bisbilhoteiro. Mas as pessoas não sabem 
nada dele, é um mistério. A vida dos adolescentes de 
libra é um grande segredo.

O adolescente de leão é um verdadeiro fanfarrão. 
Sabe aquele adolescente que ama o fundão da sala 
de aula? Pois bem, é ele. Causar é com ele mesmo, 
adorar soltar aquelas piadas que não tem nenhuma 
graça, o pior é que tem trouxas para rir.

Os adolescentes de aquário odeiam bagunça, não 
gostam de pessoas que falam alto. Só que a sua 
vida é uma verdadeira bagunça, uma desorganiza-
ção total. Responsabilidade é com ele, mas somen-
te a palavra viu?

O adolescente de sagitário é o trouxa da turma, ele 
acredita em tudo, nas piadas, nas mentiras. A vida 
dele se baseia em contos de fadas, ou melhor, da Ca-
rochinha. Opinião própria ele não tem e jamais terá.

O adolescente “Ruth e Raquel” atende pelo nome 
‘rebelde sem causa’, ele adora contrariar tudo e to-
dos. Quer arrumar uma briga com esse adolescente? 
Peça para ele seguir algumas regras ou simplesmen-
te pressione para fazer algo.
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Estrada da Água Espraiada, 
2777, Cotia/SP (entrada do 

km 51 da Bunjiro Nakao)

Educação especial x 
Educação inclusiva

Desde a promulgação da Constituição de 1988, independentemente da sua 
condição, TODOS os brasileiros têm direito a educação. Em 1996, com 

base nos princípios constitucionais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) definiu e regularizou a organização do sistema educacional 
brasileiro, sendo que a oferta do direito à educação deve ocorrer preferencial-
mente em classes regulares. 

Apesar de já terem se passado mais de trinta anos desde a promulgação 
da Constituição, ainda estamos discutindo o acesso e a permanência nas 
escolas de pessoas com deficiências, transtornos ou síndromes. A lei garan-
te a matrícula, mas não garante a APRENDIZAGEM. O fato é que o sistema 
educacional brasileiro continua sem atender efetivamente todos os alunos, 
e aqueles da Educação Especial são os mais preju-
dicados. A pandemia de Covid-19 evidenciou ainda 
mais esse problema. 

É importante esclarecer que Educação Especial é 
uma MODALIDADE DE ENSINO, como a Educação 
de Jovens e Adultos, Educação Indígena, Educação 
à Distância etc. Modalidade, nesse contexto, refere-
-se aos modos e procedimentos institucionais e 
pedagógicos utilizados para garantir a aprendi-
zagem de todas as pessoas de um determinado 
público-alvo. As modalidades perpassam todos os 
níveis de Ensino – desde a Educação Infantil até 

Mestre em educação pela PUC/SP, especialista em gestão 
pela USP e tem MBA em gestão Empreendedora pela UFF; é 
também diretor de escola e professor universitário. Autor de 
diversos artigos científicos sobre educação, neurociência e 
neuropsicopedagogia, Sena é autor do livro “A relação afetiva 
professor e aluno, revelada por seus diários”, publicado pela 
editora Appris. @cezar.sena

Por: Cesar Sena o Ensino Superior, pois os procedimentos pedagógicos para atendimento de 
crianças indígenas ou de crianças com deficiência são diferentes, devendo-se 
moldar às necessidades de cada grupo. 

Já a Educação Inclusiva é uma CONCEPÇÃO DE ENSINO. É acreditar que, 
apesar das diferenças e deficiências, TODOS são capazes de aprender, desde 
que se encontre um educador capaz de ensinar. Este educador precisa oferecer 
oportunidades para o desenvolvimento das potencialidades de cada educan-
do, a partir das suas especificidades. Sociedades e escolas INCLUSIVAS são 
aquelas que respeitam e valorizam as diferenças; que não colocam obstáculos 
para o atendimento; e, acima de tudo, que acolhem com dignidade e respeito. 

No entanto, sabemos que a realidade não acompanha a teoria. Tanto a esco-
la quanto a sociedade continuam com dificuldades de oferecer uma educação 
de qualidade para todos. Além disso, apesar de uma acentuada melhora nos 
discursos, o preconceito ainda é uma questão presente, estrutural. As práticas 
no dia a dia divergem dos discursos e legislações. 

Precisamos parar de procurar culpados, dizendo que as escolas não estão 
preparadas para receber as pessoas com deficiências, transtornos ou sín-
dromes, que o professor não teve formação adequada etc. Pergunto: os pais 
dessas crianças estavam preparados para recebê-los? Em tese o professor está 
mais preparado do que os pais: ele fez uma licenciatura, é um profissional da 
educação, aceitou o contrato de trabalho. Ao assumir uma sala de aula, ele 
assume os desafios e a responsabilidade de ensinar a todos os wseus alunos. 

Nós, educadores, precisamos de menos reclamação e mais ação. Necessi-
tamos sair da zona de conforto, das desculpas 
e parar de dizer que não estamos preparados 
para lidar com a situação. Não serão apenas 
os cursos de especialização que nos darão a 
preparação, mas sim a abertura para o outro, 
a compreensão de que, antes da deficiência, 
transtorno ou síndrome, existe uma pessoa 
humana que merece nosso respeito, acolhi-
mento e profissionalismo. Assim, quando 
família, escola e órgão de proteção trabalham 
juntas, inicia o processo de efetivo de Educação 
Inclusiva. 



Saiba mais na:Que tal contar com recursos para manter, e até fazer crescer sua 
empresa, sem ter que submeter às pesadas exigências e tarifas dos 
bancos? A ACCREDITO oferece linhas de crédito sob medida e com 
uma série de vantagens inacreditáveis.


