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A nossa pequena, porém grande cidade, completa 
mais um ano e inúmeros são os motivos para 

parabenizá-la. São várias as inovações e crescimento 
adquiridos no decorrer de 40 anos. 

Vargem Grande Paulista, apesar de considerada 
geograficamente pequena, distribuída em 42,5 km2, 
e com uma população estimada em mais de 54 mil 
habitantes, como o próprio nome já revela, a nossa 
cidade é grande, pois tem vivenciado a experiência 
de ser o centro que mais cresce na região. 

Vargem Grande Paulista, há dois anos se tornou 
referência mundial em mobilidade urbana quando 
a Administração Pública Municipal, por meio do 
Prefeito reeleito Josué Ramos, revolucionou o siste-
ma de Transporte Público ao criar a Tarifa Zero. Um 
programa que transporta todos os munícipes indis-
tintamente pela cidade, custeado por verbas oriundas 
de um Fundo Municipal de Transporte abastecido 
com receitas obtidas por multas, taxa de transporte 
público, entre outros. 

O projeto contemplou  amplamente a área social, 
quando disponibiliza transporte a custo zero para 
população que, por sua vez, sem essa pesada carga de 
despesas, pode circular pela cidade com sua família, 
gastando mais no comércio e serviços locais para 
adquirir itens de sua necessidade ou utilizando a 
quantia em lazer. 

O empresário por sua vez, que antes custeava 
por meio do Vale Transporte a locomoção dos seus 
colaboradores, atualmente reduziu o custo de trans-
porte de aproximadamente R$300,00 por mês para 
R$39,20 por funcionário, Programa esse que está 
contribuindo exponencialmente para o crescimento 
econômico do Município. Em suma, mais lucro para o 
empresário que pode ampliar o seu negócio, gerando 
mais empregos ao mesmo tempo que traz mais qua-

lidade de vida para a população. 
Além dessa importante conquista que tirou nossa Ci-

dade do anonimato e a projetou para o mundo, somam-
-se avanços em todas as áreas, entre elas na educação, 
cujo IDEB (Índice que mede a qualidade do ensino nos 
municípios) conquistou a melhor nota da região. 

Enfim, o crescimento tem sido eminente e com 
qualidade. A pequena e grandiosa cidade vem atrain-
do empresas de diversos lugares e isso se dá não só 
pela proximidade com o centro de São Paulo, mas pela 
qualidade de vida, segurança, investimento público, 
aconchego e carinho do nosso povo. 

Dito isso, gostaria de trazer um ditado popular 
como analogia ao que a nossa cidade tem represen-
tado, e ele diz: “as melhores fragrâncias estão nos 
pequenos frascos”. Dessa forma enfatizamos que a 
nossa cidade apesar de pequena tem se mostrado 
com uma fragrância única e entusiasmante, capaz 
de transformar antigas vilas em centros comerciais 
e matagais em prédios. 

A essência desse frasco chamado Vargem Grande 
Paulista, no decorrer desses 40 anos tem adocicado 
e atraído não somente empresas, mas pessoas de 
grandes centros urbanos que têm escolhido aqui para 
firmarem comércios, plantarem suas raízes, criarem 
seus filhos. 

Parabéns Vargem Grande Paulista, bem como a 
todos que de uma forma ou outra contribuíram e 
contribuem para esse desenvolvimento, que têm nos 
trazido enorme orgulho e prosperidade que ecoam 
em todos os cantos da cidade. Pequeno frasco esse, 
com tamanha fragrância que vem se espalhando e 
deixando marcas por todos os que nela passam e 
indo além dos limites das nossas divisas. Te amamos 
querida Vargem Grande Paulista.

Parabéns Vargem 
Grande Paulista

Wanderlei Domingues da Silva 
Presidente da Associação Comercial e Empresarial - ACE-VGP
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FAZEM DA RS DIGITAL 
REFERÊNCIA EM 
COMUNICAÇÃO VISUAL

Aliar a impetuosidade jovem à maturidade oriunda da experiência tem feito a 
empresa RS Digital mudar do patamar de empresa doméstica e formal para 

uma empresa movida pela inovação, que se tornou referência em comunicação 
visual. A história de empreendedorismo desta edição, mostra como pai e filho 
expandiram radicalmente suas vendas e lucros ao unir experiência e inovação.

Roberto Carlos Novaes, 56 anos, é da tradicional família Novaes, uma das 
emancipadoras de Vargem Grande Paulista. Foi na juventude, que ele 
usou seu talento com a arte para iniciar seu negócio. “Sempre gostei 
de pintar, desenhar e trabalhei muitos anos escrevendo em paredes. A 
maior parte dos meus clientes era do comércio e nesta época era tudo 
artesanal, não tinha máquinas e nem tecnologia, apenas o conhecimento. 
Foi quando também comecei, com meu irmão Salvador, a confeccionar 
faixas em tecido e placas que eram pintadas a mão”, conta Roberto.

Em 1991, Roberto e Salvador criaram a empresa RS num espaço de 
quase 6 metros quadrados, no centro de Vargem Grande Paulista, onde 
estão até hoje com o escritório principal. Foram muitas placas, faixas e 
fachadas que fizeram história na cidade. Até que veio a grande virada no futuro 
desta pequena empresa.

“Em 2010 enfartei e fiquei 37 dias hospitalizado, passei por uma cirurgia no 
coração e pensei muito no futuro da minha família. Se morresse, a RS teria que 
começar do zero novamente porque todo conhecimento estava comigo. Após a 
recuperação, o primeiro passo foi transformar aquele pequeno negócio em uma 
empresa de tecnologia”, relembra Roberto.

A partir daí a empresa, apesar de ainda ser familiar, passou a ter um novo 
olhar. Seu único filho, Wesley Rocha Novaes, 31 anos, entrou para o time. “Decisão 
acertada essa, pois conseguimos tirar a empresa de um patamar familiar, com 
um faturamento razoável e equilibrado, para outro patamar mais profissional 
e tecnológico. Isso graças também ao empenho e dedicação do Wesley que veio 
somar com seu conhecimento na área de publicidade e propaganda. Foi então 
que focamos em novas tecnologias e começamos a implementar máquinas na 
empresa. Isso fez com que a RS ganhasse novo corpo e espaço no mercado”.

O empreendimento que iniciou com apenas 2 funcionários, Roberto e Sal-
vador, hoje conta com cerca de 20 colaboradores, entre fixos e terceirizados, 
além de uma estrutura física com 500 metros quadrados para produção dos 

EXPERIÊNCIA E 
INOVAÇÃO

mais variados produtos de comunicação visual (faixas, banners, 
outdoors, fachadas, placas, sinalização, adesivos, personalização 
de frotas, projetos especiais, etc).

“Hoje somos uma empresa de comunicação visual especialista e 
referência em fachadas. Atendemos Vargem Grande Paulista, Cotia, 

Ibiuna, São Roque, Itapevi, Jandira, Barueri, todo interior e litoral de São Paulo. E 
estamos nos estruturando para ampliar ainda mais nossos serviços e atender a 
demanda que não para de crescer”, destacou Wesley, que virou sócio da empresa.

Segundo ele, a RS vai quadriplicar a área da serralheria a fim de ampliar a 
capacidade de produção. A previsão é que o novo local comece a funcionar a 
partir de janeiro do próximo ano, com equipamentos modernos para produção 
de ACM em larga escala. “Com este investimento será possível dar mais agili-
dade na produção, prazos mais curtos e mais clientes sendo atendidos, além 
do aumento do faturamento. Nossa estimativa é ter em 2022, em torno de 35 
funcionários”, projeta Wesley.

Nesta trajetória de pai e filho, a mistura de experiência e inovação resultou 
em sucesso que eles atribuem a toda uma equipe coesa, capacitada e estimulada. 
“Gerar emprego é algo que me traz muita alegria e me faz agradecer todas as 
noites. Investimos muito no crescimento da empresa, especialmente em trei-
namentos e equipamentos de segurança para nossos colaboradores, com isso 
criamos um padrão de qualidade em nossos produtos e serviços que é mérito 
de toda esta equipe. Nossa maior satisfação é realizar o sonho do cliente e ele se 
tornar nosso principal vendedor”, comemora o precursor da RS Digital, Roberto.

Roberto e Wesley transformaram a RS referência em fachadas de ACM
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SAÚDE

Co-fundadora e Diretora Clínica da Hihope Saúde Clínica 
de Família, Médica de Família e Comunidade, Professora 
da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São 
Paulo, Secretária Geral da Associação Paulista de MFC e 
Diretora Geral do Waynakay Brasil.
Insta: @hihopesaude

Por: Dra. Karla Monteiro

No mês de novembro ocorre a conscientização para prevenção do 
Câncer de Próstata que é o segundo tipo de câncer que mais mata 

no Brasil e Estados Unidos. Mas também é em novembro que o ocorre o 
Dia Mundial do Diabetes (14/11), com o tema de mesma cor, AZUL. O dia-
betes atinge mais de 400 milhões de pessoas no mundo, causando mais 
de 5 milhões de mortes anuais e muita gente não sabe que tem diabetes. 

Em diversos países, durante esse mês, também acontece o “Movem-
ber” (moustaches, bigodes) movimento de alerta para a saúde masculina, 
Câncer de Próstata, Câncer de Testículo, Saúde Mental e Sedentarismo. 

A população masculina deve entender a necessidade de cuidar do corpo 
e da mente e, para isso, a melhor forma de prevenir doenças é evitar que 
elas sejam diagnosticadas apenas em estágios avançados. Os exames e 
acompanhamentos de rotina são fundamentais para identificar e tratar 
as doenças precocemente. 

O câncer de próstata e a diabetes mellitus em suas fases iniciais não 
apresentam sintomas e, por isso passam despercebidos. Com relação ao 
câncer de próstata, os sintomas, geralmente, já aparecem em fase mais 
avançada, como: dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequ-
ência, presença de sangue na urina e/ou no sêmen e fatores de risco como 
histórico familiar de Câncer de Próstata, raça (homens negros em mais 
incidência de câncer de próstata), obesidade é indicativo de realização de 
exames para investigação. 

Mas, quando falamos de saúde do homem, não deixamos de avaliar 
as outras comorbidades que ele possa ter. E a diabetes também, por ser 
uma doença silenciosa, é responsável por milhares de mortes anuais, 
hábitos de vida inadequados, aliado a fatores genéticos, proporcionam o 
aparecimento da doença. 

A única forma de garantir a cura do câncer de próstata e controle do 
diabetes é o diagnóstico precoce, por isso é importante para os homens 
realizarem exames de rotina e consultarem um médico para acompa-
nhamento adequado.

Novembro Azul: 
mês de cuidar da 
saúde do homem
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Villa Container inaugura em Dezembro com 
nova proposta de gastronomia e lazer

Vargem Grande Paulista vai ganhar em dezembro, um novo e moderno 
empreendimento que promete oferecer o mais diversificado espaço 

gastronômico, de serviços e entretenimento jamais experimentado na região: 
a Villa Container.

Localizada na região central da cidade, o novo espaço conta com 51 boxes 
de contêineres distribuídos em 2 pavimentos que oferecem acessibilidade,  
elevador e ampla Praça de Alimentação com mais de 300 m2 protegida por 
uma estrutura de policarbonato compacto, que garante um ambiente seco 
e protegido com iluminação natural. 

A Villa Container conciliará paladares diversificados oferecendo comidas: 
baiana, pratos internacionais como Begels de Nova Iorque, hamburgueria, 
pizza cone, temakeria, tapiocaria, pastelaria, esfiharia, comida de boteco, 
sorveteria, cafeteria, cervejaria artesanal, chopperia e muitas outras gulo-
seimas para agradar a todos no mesmo espaço. 

“A gastronomia gourmet foi escolhida minuciosamente e, além de agradar 
todos os gostos, foi planejada para ser de baixo custo e atender com primazia. A 
Villa Container foi projetada para agradar ao público que procura um ambiente 
aconchegante, tranquilo e prazeroso sem precisar percorrer quilômetros até che-
gar a grandes centros como São Paulo”, explicou o investidor Wanderlei da Silva.
COWORKING

A Villa Container também vai oferecer espaço para o trabalho Home Office 
ou Coworking. Para isso, o local conta com wifi gratuito e ilhas conectadas com 
carregadores para celular e computador. E, ainda, será o local perfeito para o 
público que procura uma refeição rápida e saborosa no café da manhã, almoço 
e jantar, ou até para aqueles que desejam desfrutar de um animado happy 
hour, desfrutando de música ambiente e da conexão agradável de amigos. 
ESPAÇO KIDS & PET 

O ambiente promete ser aconchegante e familiar, com espaço para PET 
FRIENDLY, assim as famílias poderão levar crianças e seus pets para passea-

rem, podendo contar com um local seguro e divertido para os pequeninos. A 
Villa Container contará com sistema de monitoramento 24 horas por circuito 
integrado de câmeras de segurança, interligado aos órgãos de policiamento 
e vigilância do município, garantindo tranquilidade a todos. Já para a crian-
çada, o playground da Villa vai garantir a diversão, enquanto os pais poderão 
usufruir tranquilamente do complexo gastronômico, compras e serviços. 
SUSTENTABILIDADE

A Villa Container foi idealizada se baseando na preocupação atual com 
o planeta, com um conceito sustentável que oferece aos seus parceiros um 
sistema fotovoltaico, onde será produzido a própria energia limpa (solar), 
contribuindo para a preservação do meio ambiente. Além disso, quase todos 
os materiais, especialmente ferragens usadas na construção, são reciclados.  
ACESSIBILIDADE

Para que todos tenham acesso aos dois ambientes disponíveis na Villa 
Container, uma plataforma elevatória foi instalada para garantir acessibi-
lidade às pessoas com mobilidade reduzida. 
CONFORTO

As mesas com guarda-sóis trazem uma sensação agradável em estilo bou-
levard, onde os clientes irão ter conforto e muita comodidade. Os pedidos 
para qualquer uma das opções gastronômicas poderão ser feitos na própria 
mesa, só será necessário apontar a câmera do celular para o QR code e aces-
sar todo o cardápio e serviços dos parceiros. O sistema de delivery, ou ainda, 
retirar no local pelo sistema take away também será possível.
SERVIÇO

Inauguração: 3 de dezembro, com inúmeras atrações, sorteios de brindes 
e música ao vivo. 
Rua José Manoel de Oliviera, 275, Jardim Bela Vista, Vargem Grande 
Paulista/SP.

 villacontainervgp | Villa Container Gastronomia & Lazer



6 7

“

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

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

km 51 da Bunjiro Nakao)

FRALDAS
GIRASSOL

11.4559.2258

@girassolfraldas

Produtos de higiene e mimos para seu bebê.
Fraldas de diversas marcas.

• Infantil
• Adulto 
• Geriátrica

GALERIA RAPOSÃO  (Rod. Raposo Tavares, saída 42)
Loja 14 - subsolo, ao lado das escadas.
Av. Elías Alves da Costa, 415, Centro - Vargem Grande Paulista

Seg. a sex. 
das 8h às 17h. 

Sábados 
das 8h às 13h.

Vargem Grande Paulista completa

Anos

A ACE parabeniza todos que diariamente contribuem 
para o desenvolvimento socioeconômico da cidade

Nesses 40 anos de Vargem Grande Paulista, a 
escola FISK deseja que nosso querido município 
continue prosperando e investindo na qualidade 
de vida e de educação de seus habitantes, pois 
nós da Fisk continuamos reafirmando nosso 
compromisso com a qualidade no ensino de 
idiomas e esperamos poder continuar fazendo 
parte da realização dos sonhos de nossa  
população, contribuindo para a realização 
pessoal e profissional de nossos queridos alunos 
e familiares. Parabéns, VGP! A Fisk tem orgulho 
de fazer parte de sua história!”, 
Eliane - Escola de Idiomas FIsk

“ “ “

“

“

“

“

“
“

Quando aqui cheguei você era uma menina, agora 

você completa 40 anos e desejo que continue 

crescendo cada vez mais, para que eu sempre 

tenha orgulho de te escolher como minha CIDADE! 

PARABÉNS VARGEM GRANDE PAULISTA”, 

Clara - Rede Pense Farma

Nesses 40 anos desejo que o tempo seja sempre 
o melhor parceiro da nossa Cidade, trazendo 

desenvolvimento e modernização, sem perder 
nossa essência interiorana. 

Parabéns Vargem Grande Paulista!
Dr. Thiago Comin - Pres. da OAB-VGP

Desejo que a cidade se torne uma referência em 

qualidade de vida para seus habitantes”

Vera de Souza Tonolli Jacob - VGT Sites

Desejo para Vargem Grande Paulista crescimento com respeito ao meio ambiente”, Roberto - RS Digital

Parabéns Vargem Grande Paulista pelos 40 anos 
de emancipação, em especial a todos munícipes, 

que são os responsáveis pelo crescimento e 
desenvolvimento de nossa cidade”,

 Sergio - Ribu Móveis

Em nome da Associação dos Engenheiros, Agrônomos 
e Tecnólogos de Vargem Grande Paulista (AEAT-VGP) e Associação 
Vargem-Grandense de Arquitetos e Urbanistas (AVAU) desejamos 
nesses 40 anos, que essa bela história se repita por muitos anos com 
muita prosperidade e sucesso! Aproveitamos para agradecer o apoio 
de município de Vargem Grande Paulista nesses 25 anos de AEAA, 
hoje como AEAT-VGP, e AVAU”, Raphael Queiroz Pres. AEAT-VGP Engº 
e Dalton Luiz de Oliveira - Pres. AVAU Arqº 

Nesses 40 anos de emancipação político 
administrativa desejo que 
Vargem Grande Paulista 
continue neste ritmo de 
crescimento, sempre com 
sustentabilidade, inovações 
nos serviços públicos e 
qualidade de vida para nossa 
população. Parabéns!”,
Telmo Davino - Vice Presidente da ACE-VGP

Desejo que nossa cidade tenha crescimento, 

desenvolvimento e sustentabilidade para 

todos!! Educação e saúde de qualidade com 

transparência e com fácil acesso aos com 

necessidades especiais”, Cassia Pedroso - 

Empório Sabores do Mundo

Parabéns Vargem Grande Paulista pelos 
40 anos de lutas e avanços. Que possamos 
celebrar ainda mais seu progresso e 
contribuir com o seu fortalecimento 
econômico e social”, 
Marcos Rios - Madeireira Giomar



TEMOS TUDO PARA O SEU CHURRASCO
As melhores carnes frescas, com qualidade e 
cortadas da maneira que você preferir (cortes 

especiais, cortes Premiun). Pão de alho, temperos, 
sal grosso, carvão, gelo e bebidas geladas, para 

acompanhar o seu churrasco!

Conheça nossa sessão de Casa do Norte, com uma 
grande variedade de produtos nordestinos

Aqui você encontra as deliciosas linguiças artesanais!
Linguiças: apimentada, de costela, com queijo e azeitona. Além 
da exclusividade Norte Boi LINGUIÇA APIMENTADA COM PEQUI

Ainda temos: mercearia completa e hortifruti com 
variedade de legumes e verduras

DELIVERY: 11 4159-3963 
Av. Madagascar, 372 - Jd. Margarida - VGP
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Dani do AcarajéDani do Acarajé
Traz o verdadeiro sabor baiano 
para Vargem Grande Paulista

Quem aprecia o tradicional Acarajé baiano vai gostar de saber que Vargem 
Grande Paulista tem uma especialista neste prático típico da Bahia. Dani 

do Acarajé, como ficou conhecida, tem conquistado o paladar dos seus clientes 
com este bolinho preparado com feijão fradinho, cebola, alho e frito no azeite de 
dendê, recheado com vatapá, caruru, quiabo, pimenta e camarão seco.

Essa deliciosa mistura é feita pela baiana Daniela Aquino do Nascimento, 32 
anos, com todo cuidado no preparo dos ingredientes e muito amor. E o sucesso do 
seu tempero também está ligado à qualidade do acarajé, que há quatro gerações 
é produzido por sua família.

“O acarajé é uma tradição da minha família desde a minha bisavó que já fazia 
para vender. Eu cresci vendo minha avó Lúcia fazendo este prato e ela sempre 
teve o desejo de ver alguma filha ou neta se interessando por isso. Era a renda 
da família, quem não sabia fazer ajudava na produção”, contou Dani ao Jornal 
da ACE.

Essa tradição familiar ajudou Dani a buscar novas perspectivas e uma vida 
melhor. Há 8 anos, ela e o marido Marcelo vieram de Salvador morar na capital 
paulista em busca de uma vida melhor e com mais oportunidades. Foram anos 
de luta e muita superação.

“Logo que tive minha primeira filha, meu marido ficou desempregado e passa-
mos por muitas dificuldades, humilhações e até fome. Até que minha sogra, que 
morava em São Paulo, nos chamou para tentar a vida aqui. Moramos 3 anos em 
São Paulo, onde comecei a vender acarajé, e depois viemos para Vargem Grande 
construir num pedacinho de terra cedido pelo meu cunhado”, relembra a baiana.

A família se instalou no bairro Jardim Helena Maria, mas praticamente vi-
veram sem um teto por um tempo. “Tínhamos o local para construir, mas não 
tínhamos dinheiro e ainda era um local de risco. Mas fomos muito bem acolhidos 
e aos poucos conseguindo nos estruturar. Voltei a vender acarajé e foi isso que 
nos ajudou na renda familiar”.

Quando chegou em Vargem Grande Paulista, Dani e o marido se viram sem 
emprego e com duas filhas pequenas. Foi, então, que a baiana arretada voltou a 
vender seu tradicional acarajé. Com o pouco dinheiro que ainda tinham, com-
praram um carrinho e por um ano vendiam acarajé atrás da empresa J. Serrano.

Foi assim que a empreendedora começou a ficar conhecida como “Dani do 
Acarajé”. “Esse foi o nosso sustento por um tempo e foram dias de muita luta, 
pois o carrinho era pesado, ficávamos no sol e na chuva, mas nunca desistimos”, 
disse emocionada.

As primeiras pessoas que provaram o quitute logo reconheceram que era o 
legítimo acarajé e sua melhor propaganda foi o “boca a boca”. Com a vinda do 
terceiro filho, Dani passou a trabalhar apenas por encomenda, com dias certos 
de produção e venda garantida a clientes fieis.

Atualmente o marido está empregado e Dani está prestes a realizar um sonho: 
abrir seu próprio negócio. O nome “Dani do Acarajé” vai se tornar um ponto co-

mercial, onde as pessoas poderão se deliciar com vários pratos típicos da Bahia.
“Recebi convite para fazer parte da Villa Container, era um sonho que parecia 

tão distante, mas estamos confiando e abraçando esta oportunidade sem pen-
sar na dificuldade. O nosso espaço terá um ambiente bem baiano, para que os 
clientes se sintam na Bahia que é um lugar maravilhoso. O carro chefe será o 
acarajé é claro, mas também quero servir na panela de ferro um delicioso peixe, 
bobó de camarão, moqueca, peixe frito com aquele molho lambão, entre outros 
temperos baianos”, contou.

Empolgada com o novo empreendimento, ela faz planos e traça metas para o 
futuro da família. “Gosto de vender o que eu gosto de comer, por isso faço tudo 
com muito carinho e amor. É muito satisfatório quando alguém prova meu prato 
e diz: nossa esse é o verdadeiro acarajé. Agradeço muito a Deus pelas oportuni-
dades que estamos tendo, ao meu marido que é meu grande incentivador, aos 
meus filhos, afinal tudo isso é para dar uma vida melhor a eles, e à equipe da 
Villa Container pelo convite e oportunidade”.

Gosto de vender 
o que eu gosto de 

comer, por isso 
faço tudo com 

muito amor

“
A empreendedora Daniela Aquino veio de Salvador e tem conquistado clientes com o 
tradicional Acarajé baiano
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Olá,  flor do pântano, este mês vou falar como é o chefe de cada signo, vou 
confessar, não quero ter chefe, minha nossa senhora da bicicletinha, 

me dê equilíbrio, nenhum se salva, misericórdia.
Touro – O chefe de touro, justifica bem as quatro patas, é um coice atrás 
do outro. Agora você entende porque ele não vai à manicure e sim no 

ferreiro. Uma ferradura nova a cada semana.
Câncer – Este chefe não tem paciência, ele muda de opinião [quando 
tem] como troca de peças intimas, ops mentira, ele usa a mesma por 

vários dias, eeeca!
Escorpião – Tome muito cuidado com o chefe deste signo, ele é a verda-
deira rede de fofocas. Fale de todos na empresa inclusive dele, sempre 

mentindo, ele mente tanto que acaba acreditando na própria mentira.
Aquário – Este tipo de chefe, você odeia ou você detesta, não tem meio 
termo. O grande defeito deles é querer mostrar quem é o chefe perto de 

estranhos, ele grita, berra, dá ordens sem noção.
Capricórnio – Ter chefe capricorniano é um calvário. Acredito que o 
sobrenome deste povinho seja Arrogância e o apelidado é Sem Noção 

ou vulgo Sabe Tudo!
Áries – O grande problema do chefe de áries é não ter nenhuma noção 
do que está fazendo e o pior, tenta falar difícil, palavras que não existe 

no vocabulário. E fala o português errado.
Peixes – O chefe de peixes é o que se pode dizer de um zero à esquerda, não 
fazem nada que preste, uma coisa ele adora é o carnaval, assim ele pode 

usar o seu cocar de cacique sem ter que dar explicações, esse sim é sem noção.
Virgem – O chefe de virgem é um desastre total, quer conhecer o símbolo 
da incompetência e ignorância, jogue no Google, que o nome desse ser 

horrendo aparecerá.
Leão – O chefe de leão parece o rugido do seu signo, com os funcionários 
ele só sabe gritar, berrar, isso quando não dá chilique e roda a baiana, 

parece que vai sair vendendo acarajé.
Gêmeos – Aí estão elas, Ruth e Raquel, é assim o chefe de gêmeos, tem 
dupla personalidade, na frente do grande boss ele vira uma lady, mas 

quando está só com os subordinados, Jesus, Maria e José com a criancinha 
no colo pedindo para sair, ele se transforma, corra que a arrogância vem aí.

Libra – Tome muito cuidado se você tem um chefe que balança mais não 
cai, ele finge que gosta das pessoas, que dá apoio e força, não se iluda são 

só aparências.
Sagitário – O chefe de sagitário desconfia de tudo e todos, sabe aquelas 
coisas erradas que não pode fazer? Pois é, ele vive fazendo e acha que 

todos também.
Até mais...

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

Inaugurou mais um comércio na nossa 
cidade, o RT Hortifruti (ao lado do Posto 
RT 44). Neste novo espaço você vai 
encontrar: frutas, verduras, legumes, 
carnes, frios, mercearia em geral e 
padaria. Parabéns aos investidores! 
Na foto: Leo, Jorge, o vice-prefeito 
Capitão Evandro, Paulo e Miguel

Parabéns à jovem atleta de taekwondo, 
Isabela Gasperini, que foi campeã na 
categoria sub-21 do Campeonato Paulista! 
Agora ela disputará o Campeonato 
Brasileiro, dia 27 de Novembro, no Rio 
de Janeiro, muito top! Boa sorte!

O Circuito do Conhecimento Jovens Empreendedores 1.0 foi um sucesso, 
com grande participação dos alunos 
das Escolas Estaduais Leonardo 
Soares Rodrigues, Orlando Ellero 
e Laércio Surin. Teve palestras 
motivacionais e de direcionamento 
profissional com referências de 
diversas áreas. A ACE, claro, estava 
lá acompanhando tudoooo

#TBT da cantora Marília Mendonça 
durante seu show em Vargem Grande 
Paulista, na AGROFEST-2018, com a 
rainha da festa, princesas e miss simpatia. 
Nossa homenagem a esta super cantora, 
compositora, mãe e mulher empoderada 
que foi!
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A melhor esfiha da regi�o!

A melhor esfiha da regi�o!

Divergências e Convergências 
no contexto escolar

Mestre em Educação, MBA em Gestão 
Empreendedora e Coach | Diretor de 
Escola e Prof. Universitário. 
Insta: @cezar.sena | Youtube: Cezar Sena

Por: Cesar SenaPor: Cesar Sena

O ambiente escolar é extremamente contraditório, carregado de sen-
timentos e emoções. Por conta disso seus participantes vivem com 

os nervos à flor da pele e com a pandemia as emoções afloraram ainda 
mais. Em geral, neste contexto as pessoas focam mais nas divergências, 
deixando o clima escolar ainda mais tenso e conflituoso, ao invés de focar 
nos pontos de convergências, ficam estabelecendo entraves entre si e 
quase sempre a responsabilidade pelo problema é do outro. 

A convivência na escola não é uma tarefa fácil, exige muito equilíbrio 
emocional e resiliência, pois esta é formada por muitos fatores subje-
tivos e pessoais onde cada um percebe este clima de acordo com suas 
necessidades e sentimentos. A garantia de um clima escolar harmonioso, 
pressupõe relações saudáveis entre todos com papéis bem definidos, para 
isso penso que a estratégia mais adequada é compreender suas funções 
e atribuições, sempre buscando os pontos de convergência. Acredito que 
quando cada membro conhece e reconhece seu papel e do outro na orga-
nização é aumentada a probabilidade de uma convivência harmoniosa. 

E como buscar essa convergência? Procurando ser parte da solução e não 
do problema:  se corresponsabilizando, respeitando a individualidade pois 
em qualquer relação cada um é responsável por 50%. Portanto, procure 
ser solidário, colaborando com as atividades dos colegas, valorizando as 
ações coletivas e acima de tudo aprenda a se colocar no lugar do outro, 
percebendo que “assim como você” o outro também tem sentimentos e 
emoções, que se frusta, se magoa e se decepciona. Seja empático, resiliente 
e coerente! 

Vargem Grande Paulista acaba de 
ganhar mais um empreendimento 

comercial: o Supermercados Compre 
Certo. A oitava loja da rede, abriu suas 
portas no dia 11 de novembro, com várias 
promoções que atraíram o público.

Segundo os proprietários, a nova uni-
dade está gerando 50 empregos diretos 
na cidade. O Jornal da ACE prestigiou 
a inauguração e pode conferir de perto 
o novo conceito gourmet que o Super-
mercado oferece.  Localizado na Rua José Manuel de Almeida - 996, bairro 
Jardim Europa, o Compre Certo de Vargem Grande Paulista dispõe de 900 

metros quadrados com estacionamento, 
produtos importados, açougue com foco 
em carnes nobres e mercearia realmente 
sofisticada, adega ampla com diversos 
rótulos e safras, hortifruti de qualidade, 
além de uma diversificada padaria.

Rede Compre Certo 
Supermercado em Vargem 

Grande Paulista

Da esq. p/ dir.:  representando a Secretaria de 
Indústria e Comércio, Andressa e o secretário 
Mauro, o responsável pelo empreendimento 

Emanuel, e representando a ACE Paula 
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traz um prese
ntão para você

Sabor e Qualidade em um só lugar!


