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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

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de 
Vargem Grande Paulista alerta a população 

sobre um novo golpe que imita cobranças de dívidas. 
Os golpistas enviam uma notificação de protesto 
às vítimas.

“Alguns associados receberam via email o docu-
mento (imagem ao lado) de cobrança notificando 
a empresa a pagar a divida sendo o credor a Asso-
ciação das Empresas de Vargem Grande Paulista. 
Isso é um golpe e as empresas devem ficar atentas, 
consultar a veracidade do documento por meio de 
fontes oficiais. Esclarecemos que a ACE não emite 
este tipo de cobrança”, informou o presidente da 
ACE, Wanderlei Domingues da Silva. 

O falso documento simula selos do governo fede-
ral, traz informações falsas de leis e dados pessoais 
da vítima. A consulta sobre a veracidade do docu-
mento pode ser feita gratuitamente e de maneira 
segura pelo site Pesquisa Protesto.

ACE alerta para golpe de 
falsa cobrança

GOLPEGOLPE
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A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) Cotia, que também 
atende crianças e adolescentes de Vargem Grande Paulista, contou com 

um apoio de comerciantes, empresários e pessoas que apoiam a instituição. 
No dia 25 de setembro, a Villa Container promoveu um bingo beneficente em 
prol da APAE e em apoio ao projeto Profissionalizando VGP.

“O valor arrecadado será muito útil para mantermos os projetos da APAE”, 
comentou o presidente da instituição, Paulo Generoso agradecendo as em-
presas apoiadoras Villa Container, Madereira Giomar e Box Itabar.

A APAE Cotia é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos e vem 
lutando para que as pessoas com deficiência tenham um espaço digno na 
sociedade. E neste segundo semestre, a ACE firmou uma importante parce-
ria com a APAE para desenvolver o projeto Profissionalizando VGP, que visa 
qualificar pessoas com deficiência para o desempenho de alguma tarefa e 
sua inserção no mercado de trabalho. 

“Quero agradecer a todo o nosso time da Villa Container, nossos parceiros, 
amigos, colaboradores, marketing, administração, doadores, patrocinadores, 

Bingo beneficente em prol 
da APAE

enfim a todos que de algum modo colaboraram para que este bingo fosse um 
sucesso. Bençãos a todos! Aos nossos amiguinhos da APAE Cotia, obrigado 
por nos proporcionar esses momentos maravilhosos. Que Deus proteja e 
abençoe a todos”, disse o presidente da ACE e fundador da Villa Container, 
Wanderlei Domingues da Silva.



4  COMPORTAMENTO
Psicóloga Clínica  | CRP: 125891 
Transtornos: Ansiosos, Alimentares, Afetivo. 
Elaboração e Vivência do Luto – Instituto de Psiquiatria - Ipq/
HCFM – USP | Pós-graduação: Dimensões do Transtorno do 
Desenvolvimento Espectro Autista 
Graduanda: Psicologia em Saúde Mental

Por: Aidee R. Marchi

Qual a relação entre 
consumo e o 

Dia das Crianças?

O Dia das Crianças é 
uma das principais 

datas para o comércio. 
Os pais vão a loucura 
tentando agradar seus 
filhos, enquanto estes 
ficam na expectativa do 
que vão ganhar. Vamos 
voltar alguns capítulos 
da história para enten-
der... 

O dia das Crianças foi criado no Brasil em 05 de novembro de 1924. A 
comemoração desta data estaria relacionada à instituição de garantia de 
direitos e proteção pela ONU a todas as crianças, data que foi alterada para 
dia 12 de outubro pelos departamentos de marketings de empresas concei-
tuadas no ramo de brinquedos, apropriando-se do tema para mesclar o ato 
de consumo como afetividade em relação a objetos.

Dar presentes passa a idéia de que as crianças se sentirão mais amadas, 
respeitadas e felizes, claro que todo esse movimento é ótimo, dar e receber 
presentes e mimos, mas devemos nos atentar aos excessos. A data deve ir 
além de objetos e ganhos, precisa ter a noção de cuidado e afeto como conte-
údo de presença, os protegendo desse ideal ainda alimentado pelo lúdico de 
propagandas e aliciadores que os convencem de consumos desnecessários. 

Incentivar essa data é sobre ser mais presença na vida das nossas crianças, 
é fundamental usar da criatividade, seria muito melhor e mais eficaz. Se faz 
importante a abertura do diálogo, pois geralmente cedemos ao desejo dos 
pequenos por não suportarmos vê-los frustrados, ao não aguentarmos firmes 
as pressões, passamos a falsa impressão que ao fazer birras eles conseguirão 
tudo o que quiserem. 

Portanto, essa construção de valores e reflexões são muito mais saudáveis 
do que a satisfação imediata de consumir algo. Diante os presentes se per-
gunte: terei tempo de brincar com eles? Limites, presença e proteção são de 
fato cuidado e amor, é o melhor presente que podemos oferecer e também 
obter de alguém. A todos um lindo dia das crianças!
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• (13) Menino Maluquinho (série) 
• (14)A Maldição de Bridge Hollow (Filme)
• (19) A Escola do Bem e do Mal (filme)
• Além de todas as produções infantis no perfil infantil da plataforma.

Para os usuários do Disney plus nós temos:
• Cinderella: The Reunion, A Special Edition of 20/20 (2022)
• (13/10) O último episódio de She 
hulk
• 27/10 Marvel Studios Avante: Nos 
Bastidores de Mulher-Hulk (2022)
• Além de todas as produções infantis 
no perfil infantil da plataforma.

Quem não ficou de fora das novida-
des foi o Prime Video, confira:
• (01) Hércules
• One Piece Gold: O Filme
• Dragon Ball Z: A Batalha dos Deuses
• Os Cavaleiros do Zodíaco
• Além de todas as produções infantis 
no perfil infantil da plataforma.

Para saber mais não deixe de acom-
panhar o @Cineminuto_. Lá, você fica por dentro de tudo que acontece no 
mundo geek, nerd e toda cultura pop. Até lá.

TV&CINEMA

Mês das Crianças: dicas de filmes 
e muita diversão nas telinhas

(@Jeffleal13)
Diretor de Arte na @CasaVogueBrasil
Criador de conteúdo e CEO do @cineminuto_
Colaborador no @resistEnem 
Colunista do Glamugeek no @glamurama

Por: Jefferson Leal

Outubro já está entre nós e uma dúvida que sempre rola é: o que vem por 
aí nos streamings para as crianças, principalmente neste mês em que os 

baixinhos recebem ainda mais atenção. Aqui separamos algumas dicas não 
só para os pais de plantão, mais para aqueles titios ou titias babões como eu.

Para a galera que assina a Netflix, o mês chega repleto de estreias. São 88 
produções, entre reality shows, animes, filmes, séries e documentários, que 
chegam para a galera maratonar, mais aqui vamos focar só nos infantis e 
adolescentes, e são eles: 
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OUTUBRO ROSAOUTUBRO ROSA: exames preventivos, 
atividades esportivas e corte de 
cabelo solidário

Este mês é conhecido pela Campanha Outubro Rosa, um movimento 
internacional de conscientização para a detecção precoce do câncer de 

mama e de colo do útero. E em Vargem Grande Paulista várias ações estão 
sendo realizadas para incentivar e conscientizar as mulheres, entre elas: 
exames preventivos, atividades esportivas e até corte de cabelo para doação.
SAÚDE

Para que as mulheres de 25 a 64 anos de idade possam colocar seu exame 
em dia, a Secretaria de Saúde de Vargem Grande Paulista está abrindo as 
Unidades Básicas de Saúde aos sábados durante o mês de outubro. Além de 
aprender a fazer o autoexame na mama, os profissionais da saúde também 
estão fazendo a coleta de Papanicolau para prevenção do câncer de colo do 
útero.
PROGRAMAÇÃO:
• Dias 22 de Outubro –  UBS’s do Tijuco Preto, São Judas, Portão Ver-

melho e Ruth Maria
• Dias 15 e 29 de outubro – UBS’S do Bela Vista, São Lucas, Agreste e 

Margarida
• Horário 8h às 15 – apresentar documento com foto

SOLIDARIEDADE
Há 10 anos, o Instituto de Beleza Benvenuto promove no mês de ou-

tubro o corte de cabelo solidário. “O objetivo é conscientizar a população 
sobre a importância da DOAÇÃO DE CABELOS, para a recuperação da 
autoestima dos pacientes principalmente CRIANÇAS em tratamento 
de câncer e vítimas de escalpelamento”, explicou Cibele Zinobile, pro-
prietária do Benvenuto e idealizadora da ação.

Segundo a empresária, a campanha acontece durante o mês de outubro, 
todas as quintas-feiras, e ao final da campanha os cabelos são doados para 
o Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil- GPACI, localizada em 
Sorocaba.

Para participar da campanha é preciso:
• mínimo de comprimento para doação 20cm
• toda quinta-feira com agendamento 
• cabelo não necessariamente Virgem, mas em boas condições

ESPORTE
Atividades esportivas também estão na programação do Departamento de 

Esportes, que realizará entre os dias 17 e 21 aulas especiais de zumba, 
Já no dia 25, no CACEF do Portão Vermelho, profissionais da saúde e es-

portes estarão juntos para: aferição de pressão, teste de glicemia, palestra 
sobre autoexame e cuidados com as mamas, aula de fitdance e caminhada.

Equipe do Benvenuto , que toda quinta-feira de 
outubro promove cortes de cabelo para doação 

Equipe ACE também em clima de Outubro Rosa e 
apoiando todas as ações de conscientização
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IInovar é construir! E é isso que o Colégio Innovare tem feito em Vargem Grande 
Paulista desde 2020: construindo uma educação de qualidade por meio da 

aprendizagem criativa e ativa.
Instalado na Estrada das Lajes, o Colégio foi fundado pela pedagoga Tatiane 

Visconi, que trouxe em sua proposta pedagógica “ Metodologias Ativas”. “Ofere-
cendo uma educação, com um ensino de qualidade para estudantes a partir do 
berçário ao ensino fundamental em um ambiente que valoriza a singularidade 
e, ao mesmo tempo, oferece apoio e oportunidades para que os alunos cresçam 
no seu emocional, pedagógico, social e senso criativo”, disse a mantenedora 
da escola ao Jornal da ACE.

Com uma equipe de 40 colaboradores altamente capacitados, 
o Innovare conta com o programa bilíngue diário e efetivo, que 
estimula os estudantes a se desafiarem todos os dias. Para isso 
conta com profissionais bilíngues (educação infantil e ensino fun-
damental), que além da graduação também têm fluência e didática 
escolar. “Todos os professores estão integrados a pós-graduação em 
ensino bilíngue garantindo a eficácia no programa. O Colégio hoje tem como 
parceiro a Plataforma de Ensino bilíngue CLOE, que contribui muito para esse 
aprendizado”, destacou Tatiane.

Para 2023 o Colégio firmou uma parceria para consolidar sua proposta de 
ensino com o “Sistema Anglo” trazendo assim uma proposta ainda mais consis-
tente. Para os pais que buscam uma instituição de ensino que valorize a formação 
humana, Tatiane garante que o Innovare oferece o suporte necessário para o 
desenvolvimento saudável. Todos os alunos participam de uma grade curricular 
com projetos que integram todas as áreas do conhecimento desenvolvendo o 
crescimento emocional, intelectual e físico de cada um.

Estão inseridos na grade curricular da escola os projetos:
• Bombeiro Mirim
•Educação no Trânsito
• Judô | • Ballet
• Nutrição/Horticultura orgânica.
• Higiene Bucal, em parceria com a Caravana do Dentinho
• Metacognição, com aulas e jogos pedagógicos que estimulam o raciocínio lógico, 
pensamento rápido, percepção visual, noções de lateralidade, etc

COLÉGIO INNOVARE 

• Introdução Tecnológica, com aulas de 
robótica

• Música
• Pequeno Cientista
• Educação Financeira e Empreendedorismo

“Innovare vem de Inovação, em que os estu-
dantes descobrem, pesquisam e realizam. Para 
isso colocamos em prática as metodologias ativas, aprendizagem significativa”, 
completou Tatiane.

Além da grade curricular completa para o desenvolvimento do aluno, o Colégio 
Innovare impressiona na infraestrutura que oferece distribuída em 2500m2 de 
área, com: 12 salas de aula amplas e arejadas, berçário, parques interno e exter-
no, refeitório, quadra poliesportiva coberta, refeitório, banheiros para cada faixa 
etária, estacionamento e a novidade, a Innovare City.

“Criamos um espaço de total interação e interatividade para nossos estudan-
tes, a CIDADE INNOVARE, onde trabalhamos nossos projetos, promovendo a 
cidadania e um aprendizado significativo e ativo”.

Se está buscando uma educação integral cidadã e efetiva, venha conhecer este 
espaço de ensino!  Matrículas para 2023 abertas! 

Rua José Manoel de Almeida, 2910 - Vargem Grande Paulista/SP

Transformação, Inovação e Criatividade
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Solução criada pelo Sebrae permite que 
pequenos negócios emitam nota fiscal 
eletrônica gratuitamente pela internet

Com objetivo de facilitar a dinâmica contábil e financei-
ra dos donos de micro e pequenos negócios, o Sebrae 

oferece o novo Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NFe). A 
ferramenta foi aperfeiçoada com uma interface mais mo-
derna, intuitiva e segura, após aumento da procura pelo 
serviço totalmente gratuito. Na fase de migração, iniciada 
em junho, com acesso apenas para os usuários do antigo 
sistema, a solução digital já atingiu R$ 1 milhão em notas fiscais emitidas.

“A partir de agora, o Sebrae oferece um software em formato web, com uma 
arquitetura totalmente repaginada e de fácil acesso para os empreendedores. 
A principal novidade é que não será mais necessário instalar o software no 
computador e ele ficará acessível pela internet direto pelo navegador. Isso 
permite a utilização em qualquer dia, lugar e hora, basta estar conectado à 
internet, sem precisar estar necessariamente utilizando um computador es-
pecífico”, explica o analista de Soluções do Sebrae Nacional Hugo Lumazzini, 
responsável pela implementação do projeto.

A ferramenta desenvolvida pelo Sebrae inclui tecnologia para gestão das 
notas fiscais, permitindo que os empresários façam a emissão, cancelamento e 
até mesmo correções, cadastro de produtos e fornecedores de forma facilitada. 
Com exceção do Microempreendedor Individual (MEI), que é dispensado de 

emitir nota fiscal para vendas para pessoa física (PF), todos os 
outros tipos de pequenos negócios são obrigados a emitir o 
documento. Para usar o novo Emissor de Notas Fiscais NF-e, 
basta entrar no Portal do Sebrae e preencher o cadastro com 
as informações solicitadas, entre elas o certificado digital da 
micro e pequena empresa. Como a ferramenta é toda operada 
em nuvem, ou seja, os dados da empresa e dos produtos ficam 

salvos no sistema, o dono do negócio pode emitir a NF-e de onde estiver.
Caso o empreendedor ou contador tenha dúvidas na operação do novo 

sistema, o Sebrae oferece suporte pelo 0800 570 0800, além de um manual 
no menu “Ajuda’’, da ferramenta.

(Fonte: Agencia Sebrae Notícias)
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MICRO LIVRE se consolida no 
mercado de computador seminovo

Nos últimos anos a venda de equipamentos usados como computador, no-
tebook e monitor têm atingido proporções até então nunca visto. Entre 

os motivos para esta ascensão está o surgimento de empresas tecnicamente 
preparadas para oferecer produtos usados de alta qualidade.

Em Vargem Grande Paulista há mais de 10 anos, a empresa MICRO LIVRE 
tem se destacado neste ramo de venda de materiais usados, tendo como pú-
blico: o consumidor final, lojas de revenda, empresas de pequeno e grande 
porte, escolas, lan house, hospitais, prefeituras, etc.

Criada pelo publicitário Rodrigo Oliveira, a Micro Livre se tornou ao 
longo da sua história uma opção de compras em todo território nacional. 
“Ao pesquisar o mercado sobre produtos de informática seminovos percebi 
haver deficiências neste segmento, principalmente nos produtos voltados 
para a linha corporativa. Hoje, nos consolidamos no mercado graças a essa 
percepção e ao comprometimento de todo o nosso time de colaboradores”, 
afirmou Rodrigo.

Com sede própria e dez colaboradores, a empresa se tornou uma opção 
de compras em todo território nacional, porém o seguimento empresarial 
se consolida como principal cliente.

Entre os principais produtos comercializados pela Micro Livre estão: 
notebooks, computadores, monitores e tablets. “São produtos seminovos, 
com pouco tempo de uso e das principais marcas do mercado: Dell, Lenovo 
e Samsung. Nosso diferencial consiste em oferecer produtos de qualidade 
rigorosamente revisados e com garantia, entrega rápida, marcas tradicio-
nais e corporativas, custo benefício relevante, assistência técnica eficiente e 

excelente assistência pós-vendas”, destacou. 
Os principais canais de vendas são o e-commerce - www.microlivre.com.

br, e redes sociais que atrai os clientes pela variedade e o preço praticado que 
muitas vezes chega ser a metade do valor do produto novo.

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

Ceratocone: sabia que o hábito de coçar 
os olhos pode prejudicar a sua visão?

Precisei renovar a minha CNH recentemente e, durante o exame oftal-
mológico, eu praticamente não conseguia enxergar nenhuma das letras do 
painel. Preocupado, acabei sendo encaminhado para um médico especialista 
em olhos que, após exames mais completos, detectou que eu estava com 
ceratocone. Infelizmente, nem mesmo o uso de óculos poderia me ajudar, 
pois a doença já está no estágio em que será preciso fazer uma cirurgia. Mas, 
afinal, o que é isso?

A ceratocone é uma doença caracterizada pela mudança na estrutura 
da córnea, que se torna mais fina e curvada, lembrando o formato de um 
cone, daí o nome. Ela acontece pela junção de dois fatores: genético, com 
uma fragilidade natural da estrutura da córnea, e o impacto do ambiente, 
principalmente por um hábito que quase todo mundo tem: coçar os olhos.

A oftalmologista KemiSalami, especialista em catarata e plástica ocular, 
avalia que é preciso educar a população sobre os perigos desse gesto, na 
tentativa de barrar problemas de visão mais graves. Isso porque o hábito 

de coçar os olhos pode também causar problemas como conjuntivite e, até 
mesmo, facilitar o contágio da covid-19.

“Além disso, pode induzir a uma ectasia, deformação da córnea que vai 
gerar um ceratocone, podendo evoluir para uma doença dos olhos e piorar 
a visão”, observa a médica, ressaltando que o tratamento em casos do tipo 
costuma ser complexo.

FIQUE ATENTO!
Uma coisa que aprendi com o que passei é que precisamos ficar atentos 

com os primeiros sinais de alteração na visão. Isso porque, se não tratada 
adequadamente, a doença continua a evoluir até precisar do transplante. O 
ceratocone, inclusive, é a principal causa de transplantes de córnea no país. 
E quais seriam esses sintomas?
• Queixa de diminuição da visão;
• Hábito crônico de coçar os olhos;
• Alergias (rinite alérgica, sinusite);
• Olhos sempre vermelhos e inflamados;
• Diminuição súbita da visão, com sinais de dor;
• Fotofobia e lacrimejamento, além do aumento frequente dos graus da 
miopia e astigmatismo.

A médica alerta ainda sobre o uso de soro fisiológico: “Dentro do olho só 
colírio. O soro fisiológico não tem uma composição específica para a região. 
Em pronto-socorro oftalmológico, até acabamos usando ele na limpeza 
externa, mas só isso.”
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Horóscopo 
Malvado

 Com Guru 
sem Noção: 

Basilio Santos

www.basiliosantos.com.br
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Olá flores do pântano, o tema do horóscopo malvado de ou-
tubro não poderia ser outro, crianças. Então vamos conferir 

como é a criança de cada signo:
Escorpião – A criança escorpiana é aquela que vai causa muito, vai 
botar fogo na lixeira, bagunçar toda a casa, e sempre diz: “eu não fiz 
nada”. Essa criaturinha tem muita energia mal usada.

Virgem – A criança de virgem, é a criaturinha que nasceu para ser criança, 
ela sabe realmente descer pro play. Gosta de viajar, explora o desconhe-
cido e contar histórias, o problema é que ela mata todos os personagens.

Touro – A criança de touro é toda gomadinha, cheia de “frufru”, gosta 
de tudo que é caro, adora se exibir. Tem momentos que ela parece 
ser a criança perfeita, mas não é, não se iluda.

Capricórnio – A criança de capricórnio é tímida e acanhada (sei...), é 
uma criaturinha inteligente, gosta de tudo certinho, mas tem um lado 
horrível, ela não parece criança, se comporta como adulta, é chaaata.

Peixes – Eita criança intensa é a de peixes, observa tudo, ela fica no 
seu cantinho observando e registrando tudo, e quando você nem 
esperar ela usa essas informações no momento certo. Tem uma 
língua afiada, perigoooosa.

Câncer – A criança de câncer é o oposto, é uma criaturinha zen, zen 
estresse, zen preocupação e zen controle para comer. Come muito, 
não sei onde vai parar tanta comida. 
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Áries – A criança ariana é muito birrenta, briguenta, um horror. Briga 
por qualquer coisa, enfrenta todos sem medo, sem contar que ela 
mente demais. Um horror no play.

Libra – A criança de libra quer que o mundo gire ao seu bel prazer, 
adora ser o centro das atenções, faz de tudo para chamar a atenção, 
é capaz de até se machucar. 

Leão – A criança leonina difere de todas as outras. Ela gosta de tudo 
que as outras não gostam, ela é muito questionadora, a palavra porquê 
não sai da sua boca, ela cansa qualquer ser humaninho.

Aquário – A criança aquariana é uma criaturinha carente, precisa 
de muito amor. Ela adora ser paparicada, idolatrada e muito mais. 
Do outro lado ela é chata, dramática, um nojo de criança.

Sagitário– A criança de sagitário digamos que ela não existe, é aquela 
criaturinha que diz: “Eu? Criança? Nunca! Na verdade, ela é uma 
criança que já nasceu velha, mais ou menos uns 85 anos.

Gêmeos – A criança de gêmeos vai passar a perna em todos, desde pe-
quena já tem o dom de enganar, consegue levar todos na lábia. Nunca 
duvide desta criaturinha, por trás desse olhar meigo existe um furacão.

#SaiuNaFoto
www.basiliosantos.com.br

Que Deus continue sempre te abençoando com muita 
Fé, Saúde, Alegria e Prosperidade. Continue sendo este 
marido, pai e amigo que tu és. Parabéns e vida longa, é 

o que deseja a sua família (sentados – Pedro, Manuella, 
Catarina e Lorena. Em pé o pequeno Moisés e não está 

na foto a esposa Andreia).

O que desejar neste dia a esta pessoa abençoada. 
Apenas agradecer a Deus pela sua vida e saúde. 
Basílio continue sendo assim, esse amigo, filho 
iluminado que você é.Uma pessoa abençoada por 
Deus. Deus tem o melhor para você este dia. Feliz 
Vida!!! – GiDuGuGa

Que delícia, mais um ano de vida na sua 
continha. Que Deus continue te abençoando e 

que essa sua alegria de vive contamine todos em 
sua volta. Parabéns Ciro (11/10)

Olá Daniella, mais uma primavera hein? Que esse novo 
ciclo que se inicie chegue repleto de realizações, saúde e 
muita harmonia. Que Deus sempre te abençoe e que você 
jamais perca essa essência que te faz única. Parabéns!!! 
(Irene e Basílio)

Gabriel Fonte (08/10)
Filho, que alegria a nossa fazer parte da sua vida e ver você 

completando mais um Ano de Vida,  e se tornando um 
adolescente de quem todos têm muito orgulho! Parabéns 

Filho  Presente de Deus Nós Te Amamos Muito GiDuGu

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



11 ELEIÇÕES 

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

km 51 da Bunjiro Nakao)

O resultado das eleições/2022 mostra que Vargem Grande Paulista con-
tinuará sendo representada por parlamentares que já atuam na região. 

Deputados Estaduais de cadeira que foram apoiados por várias lideranças 
da cidade conseguiram se reeleger, o que deve garantir ao município apoio 
e continuidade do trabalho. Entre eles estão: Andre do Prado, Bruna Furlan 
(até então deputada federal e se reelegeu como estadual) e Analice Fernandes.

O município também tentou eleger seu primeiro deputado federal, Danilo 
Ramos, que chegou bem perto com 46.744 votos garantindo vaga de suplente 
no PL. Para Senador, a maior parte dos eleitores de Vargem Grande Paulista 
escolheu o candidato do PL, Astronauta Marcos Pontes, com 48,67% dos votos.

Os candidatos do PL para presidente e governador também foram os pre-
feridos em Vargem Grande Paulista. Confira ao lado:

ELEIÇÕES 2022: veja como foi a votação 
em Vargem Grande Paulista 

DEPUTADO ESTADUAL DEPUTADO FEDERAL

Ex-vereador de Cotia, Eduardo 
Nascimento foi candidato a Deputado 

Estadual com 12.041, desses 1.469 em 
Vargem Grande Paulista

Danilo Ramos, filho do atual prefeito de 
Vargem Grande Paulista Josué Ramos, 
teve 46.744 garantindo sua vaga como 

suplete de Deputado Federal do PL



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.


