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Na compra de peças     
 em prata e folheado  

 você ganha até 20%     
 de desconto a vista !

Ou
Parcelamos em até 4x

sem juros em compras    
 acima de R$260,00 !

 

Natal 
na

Válido para pagametos a vista.
(débito, dinheiro e pix)

 
Promoção por tempo
limitado de 20 a 24/12

Para parcelamento será cobrado o
valor integral.

Chegamos ao final de mais um ano e, apesar 
de todas dificuldades ainda ocasionadas pela 

pandemia, podemos dizer que foi de superação, 
recuperação e expectativas. 

Superamos mais um ano da Covid-19, com me-
nos mortes e com a população sendo vacinada. 
A recuperação da economia, ainda que lenta e 
dispersa, segue com otimismo de crescimento. Já 
as expectativas para 2022 são grandes, com o tão 
esperado novo normal.

Sabemos que os protocolos sanitários deverão 
continuar e assim faremos na ACE, que projeta 
para 2022 várias ações para fortalecer a economia 
local. Vamos finalizar as obras do nosso Centro de 
Formação, onde serão ministrados cursos de qua-
lificação de acordo com a necessidade do comércio 
e indústria. Também retomaremos as campanhas 
promocionais que impulsionam as vendas, fideli-
zam clientes e estimulam o comércio local.

Esperamos que os encontros presenciais acon-
teçam o mais breve possível, para que possamos 
voltar com o Café de Negócios, Jantar Melhores do 
Ano e outros eventos de networking. Mas enquanto 
isso, vamos concluir 2021 com um novo portal na 

QUE VENHA LOGO 2022
internet.

O site da ACE foi todo reformulado e traz uma 
novidade: o Balcão de Empregos. Nossa proposta é 
fomentar a empregabilidade e ser um canal de vagas 
e currículos para empregadores e profissionais que 
buscam uma colocação no mercado de trabalho.

Enfim, são muitos projetos e boas ideias que 
colocaremos em prática para atender as necessi-
dades dos nossos associados e toda população de 
Vargem Grande Paulista. Em nome de toda equipe 
ACE, desejamos um Natal de muita paz e que 2022 
traga ainda mais prosperidade, muita saúde e de-
senvolvimento para nossa cidade!
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OAB de Vargem Grande Paulista elege Diretoria 
para o triênio 2022/2024 e faz balanço das ações

Dia 31 de Dezembro de 2021 se encerra a primei-
ra gestão da história da nova Subseção da OAB de 
Vargem Grande Paulista. Ao longo desses três anos 
vivenciamos um enorme aprendizado em relação 
a estrutura e funcionamento do sistema Ordem, 
que resultou num trabalho de excelência realizado 
pela atual Diretoria.

Durante todo o triênio trabalhamos incan-
savelmente na estruturação da advocacia local, 
bem como, no bom atendimento ao cidadão do 
município, que se utiliza da assistência judiciária para ter acesso gratuito 
e de qualidade à justiça.

Dentre os projetos e trabalhos desenvolvidos, destacamos: palestras e “lives” com 
autoridades do Direito;  descontos em cursos de pós graduação e mestrado; Cam-
panhas de páscoa, alimentos, Dia das Crianças, Natal e Agasalho que arrecadaram 
mais de 2.000 itens para doação; Campanhas de vacinação e doação de sangue; 
manutenção dos trabalhos da CAJ durante a pandemia com atendimento via 
WhatsApp; inauguração da Espaço Coworking gratuito para a Advocacia; cursos 
gratuitos pelo Sebrae; semana jurídica; e intervenção junto a corregedoria do TJSP 
e CNJ para nomeação de novo Juiz titular; retorno das audiências de conciliação 
e nomeação de novos escreventes – pleitos deferidos pelo TJSP.

Na mesma toada, inauguramos a nova Sede da 250º 
Subseção da OAB de Vargem Grande Paulista, consoli-
dando uma das melhores estruturas para a advocacia 
de toda a zona oeste da capital e, por consequência, 
sendo considerada uma das gestões de maior destaque 
da região.

Para o próximo triênio (2022/2024) implantare-
mos o núcleo da Escola Superior da Advocacia; a rede 
de apoio à mulher vítima de violência; o aplicativo 
OAB/VGP com acesso ao portal da transparência; a 

emissão de certificado digital; a criação da área de lazer da nova sede, dentre 
outros projetos das comissões temáticas.

Diante dos feitos e projetos, aproveitamos a oportunidade para agradecer 
toda a advocacia que compareceu as urnas no último dia 25 e com mais de 
80% dos votos nos confiou a responsabilidade de novamente representá-los, 
o que faremos com humildade e muito trabalho.

Por fim, reiteremos nosso compromisso de continuar trabalhando para o 
fortalecimento dos poderes, das instituições democráticas e dos assuntos de 
interesse da advocacia e do cidadão, fortalecendo cada vez mais o sistema OAB.

Muito obrigado a todos.
Dr. Thiago Comin – Presidente da OAB-VGP

Feliz Feliz 
NatalNatal

Ainda não comprou o presente 
de Natal? Então prestigie o 
comércio da sua cidade

Vendas do Natal devem garantir 
crescimento de 5% no comércio

Uma das datas mais esperada pelo comércio chegou, o Natal. De acordo 
com estimativas da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turis-

mo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), as vendas no comércio varejista 
devem crescer 5% neste mês de dezembro. 

O principal motivo é o pagamento do décimo terceiro salário, que costuma 
impactar diretamente nas compras de Natal. Outro influenciador, segundo a 
Fecomercio, é a maior oferta de crédito, as lojas funcionando normalmente 
e a maior circulação de consumidores sem restrições devido à pandemia 
de covid-19.

Faltam apenas duas semanas para 
o Natal, então não deixe para a 

última hora as compras dos presentes 
e outros itens que não podem faltar 
nesta data tão especial. Aproveite que o 
comércio estará com o horário especial 

até às 20h, para proporcionar mais comodidade e evitar aglomerações neste 
momento de pandemia da covid-19. 

Prestigie o comércio de Vargem Grande Paulista, assim você contribui 
para a geração de emprego e renda, o dinheiro fica na cidade, além de ser 
perto da sua casa.

Sem contar que nossa cidade tem tudo que o consumidor precisa, tanto 
para a ceia de Natal quanto para as lembrancinhas.
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Como as emoções 
interferem no 

consumo natalino?

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.

Natal é uma época que nos remete a sentimentos mais introspec-
tivos, fazendo nos deparar com emoções consideradas negativas, 

tais como: angústias, medos, saudade, tristezas e culpas. 
Muitas vezes buscamos subterfúgios que amenizem essas frustra-

ções emocionais e uma delas é o consumo desenfreado. Tentando 
aplacar a ausência, muitos pais se endividam para dar ao filho o pre-
sente dos sonhos. 

Pensando em porque é Natal eu mereço, só será dessa vez, as dívidas 
vão se multiplicando, juntando à outras interferindo na razão sem 
darmos conta se é por necessidade ou apenas o calor do momento.

A emoção fala mais alto levando o indivíduo a gastos maiores que os 
ganhos. Usar a época natalina para gastar pode estar camuflando sen-
timentos frustrantes, diante da dificuldade de lidar com essas questões 
inconscientes, comprar é uma válvula de escape onde o imediatismo 
da recompensa sobrepõe a razão. 

É necessário se conhecer, questionar-se da real necessidade de ob-
ter determinado produto e tempo útil que este oferece para perceber 
limitações que podem salvar, ou melhor saldar dívidas ao longo do 
próximo ano.
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Saborear um sushi ou sashimi se tornou um habito bastante apreciado 
pelos brasileiros, que frequentam com assiduidade os restaurantes 

japoneses, especialmente, com o surgimento dos 
rodízios e dos combinados. Inovar sempre nos 
pratos tem sido o segredo do sucesso do Aomori 
Sushi, que completou 11 anos em Vargem Grande 
Paulista.

Localizado na Rodovia Bunjiro Nakao, o restau-
rante foi idealizado por Marcos Kosaka, também 
conhecido como Marquinhos, e seu sócio, Alexan-
dre Tanamate. No entanto, antes de inaugurarem 
o Aomori, em 21 de setembro de 2010, a dupla 
ganhou experiência e know-how em outros ba-
dalados e importantes restaurantes de São Paulo. 

Marquinhos por exemplo, trabalha desde 1997 
tendo como seu professor o respeitado chef Naoki 
Ishikawa. “Tive o privilegio em ter o Naoki como 
meu mestre, uma pessoa incrível cujo seu talento é 
imensurável”. Também passou por famosas casas, 
como o Roppongi e Jam Warehouse. E foi justamente nesse meio tempo que 
ficou amigo de Tanamate seu chefe no Jam.

Hoje, eles criam uma cozinha japonesa contemporânea, justamente com 
esta mescla de técnicas orientais com ingredientes nacionais. O carro-
-chefe do Aomori é o festival composto por pratos quentes, temakis, sushis 
e sashimis. 

No cardápio há ainda diversas opções de bebidas, entre elas: sakês na-
cionais e importados e drinques com frutas. O Aomori se destaca ainda 
pela decoração moderna e arrojada com plantas e luzes baixa, tornando o 
ambiente confortável e acolhedor. 

Nesses 11 anos, a casa se tornou referência em Vargem Grande Paulista e 
região pela qualidade dos produtos, atendimento e inovação. “Foram anos 
de muito trabalho, dedicação e investimentos. No começo servíamos pratos 

completa 1111 anos 
inovando na 
culinária japonesa

Aomori SushiAomori Sushi

à la carte e ao longo do tempo deci-
dimos fazer o rodízio. Hoje, temos 
pratos exclusivos, alguns de minha 
autoria como o shakethai que é 
composto pela barriga de salmão 
selado com gergelim, cebola roxa 
regado com limão, pimenta thai-
landesa e cebolinha”, comentou 
Marquinhos. O empreendimento, que começou com cerca de 4 pessoas, hoje 
conta com 16 colaboradores e uma cartela fiel de clientes.

 restauranteaomori              Aomoridelivery 

Os sócios Alexandre e 
Marquinhos comemoram os 11 
anos do Restaurante Aomori. 
Ao longo desses anos, eles 
inovaram no ambiente e nos 
pratos, entre eles, o shakethai 
de autoria de Marquinhos (foto 
acima)

Whatsapp 11988541445
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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.

Colégio Nossa Senhora da Misericórdia: 
ensino que prepara para a vida

O Colégio Nossa Senhora da Misericórdia, desde sua origem, compreende 
o ser humano como o fruto mais puro do amor de Deus. Baseado nesse 

princípio se propõe a oferecer uma educação fundamentada nos valores 
cristãos em que o acolhimento das diferenças, o respeito, a valorização da 
natureza, fraternidade e a espiritualidade sejam vivenciadas plenamente 
em nosso dia a dia. 

Preparar para a vida é dar início aos processos em que todos fazem parte 
de uma comunidade educacional, incluindo aluno, família e educadores, 
para que bem encaminhados transformem-se em humanos coerentes, mais 
fraternos e capazes de superar os desafios.

Na certeza de que cada ser é único, atendemos cada um dentro de suas 
necessidades individuais, com muito carinho, oferecemos um espaço am-
plo, rodeado pela natureza favorecendo ainda mais o aprendizado. Nossa 
pedagogia conta com profissionais que abraçam a missão de Educar na e 
para a Misericórdia, qualificados e preparados para atender a todos dentro 
de suas especificidades. 

Do Maternal ao Ensino Fundamental, acolhemos nossos alunos com toda 

segurança e amor para que nosso Colégio seja a extensão do lar de cada um. 
Oferecemos também o contraturno com oficinas elaboradas por educadores 
competentes que ensinam de maneira lúdica novas habilidades. 

Venha nos conhecer e se encantar com nossa proposta pedagógica e 
espaço diferenciado. Aguardamos sua visita!

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

km 51 da Bunjiro Nakao)

O  C o l é g i o  A n g l o 
V a r g e m  G r a n d e 
Paulista deseja a todos 
Boas Festas e que em 

2022 a esperança e a 
alegria sejam renovadas e 

os desafios se transformem em sucesso.

Querido cliente e amigo, obrigada pela preferência de 
sempre. A Equipe Princíppio Estética deseja a você e 

sua família um Feliz Natal

Que Deus , em sua infinita bon-

dade abençoe e encha de paz 

todos os corações. Feliz Natal

Um feliz natal e um 2022 de muitas bençãos. É o que desejamos Equipe Santa Gula

A equipe ACE deseja a todos os nossos parceiros 
e Associados, um Natal iluminado e abençoado.

Trevo Agropecuária deseja um Feliz Natal. 
Agradecemos e desejamos Prosperidade, 

Realizações, Alegria e muita Paz a todos



 

Feliz Natal e Próspero Ano NovoFeliz Natal e Próspero Ano Novo
Agradecemos a todos do comércio, industria e 
serviços pela confiança e amizade! 

EQUIPE

Vencemos mais um ano e já planejamos com 
estusiasmo novos projetos para 2022, pois juntos 
somos ainda mais fortes!
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Cidadania, ExclusãoSocial e HumanizaçãoCidadania, ExclusãoSocial e Humanização
SUA HISTÓRIA

Como o voluntariado tem ajudado tem ajudado 
pessoas em situação de ruarua

DIAMOND FRANCHISING

EXCLUSIVE

A empresa EXCLUSIVE DIAMOND VENDA E LICENCIAMENTO 
DE FRANQUIAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.112.680/0001-
10, com sede na Rua Miguel Matte, 687, sala 1701, Bairro Pioneiros, 
Balneário Camboriu, SC, vem a público COMUNICAR, a quem venha 
interessar, que a empresa NSA SERVIÇOS E PRODUTOS DE 
PISCINAS EIRELLI, localizada na rodovia Bunjiro Nakao, nº 46239, 
Jardim Margarida, Vargem Grande Paulista, SP, não faz parte do 
grupo de unidades da franquia EXCLUSIVE PISCINAS, estando 
assim impossibilitada de representar, comercializar e/ou fornecer 
quaisquer produtos desta marca e suas submarcas.

COMUNICADO

Segundo estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), ‘Estimativas da População em Situação de Rua no Brasil‘, até março 

de 2020 o Brasil tinha 221.869 pessoas em situação de rua. O estudo utilizou 
dados de 2019 do censo anual do Sistema Único de Assistência Social (Censo 
Suas), que mostrou um crescimento de 140% entre 2012 e março de 2020.

Deste total, 81,5% desta população vive em municípios com mais de 100 
mil habitantes, sendo que 56,2% estão no Sudeste, 17,2% no Nordeste e 15,1% 
no Sul. Apesar de ter pouco mais de 50 mil habitantes, pessoas em situação de 
rua também é uma realidade em Vargem Grande Paulista. E para diminuir a 
exclusão social e levar um pouco mais de esperança, o trabalho de voluntários 
tem feito a diferença na qualidade de vida dessas pessoas. 

Diariamente, a Assistente Social Maria José dedica parte do seu tempo para 
levar alimentação, roupas e produtos de higiene às pessoas em situação de 
rua do município. Juntamente com um grupo 
composto por cerca de 80 voluntários do Cen-
tro Mariapolis Ginetta, paróquias Frei Galvão e 
Nossa Senhora das Graças, e Igrejas Evangélicas, 
Maria José promove ações sociais de resgate à 
cidadania.

“Todas as vezes que fizestes isso a um des-
tes mais pequenos, que são meus irmãos, foi 
a mim que o fizestes! (Mt 25,40). Com base 
nestas palavras sempre estou envolvidas 
em ações sociais para amar o irmão em si-
tuação de vulnerabilidade concretamente. 
Faço encaminhamentos para serem bem aten-
didos pelo Poder Público e sempre na defesa do 
SUAS (Sistema Único da Assistencia Social)”, 
contou ao Jornal da ACE.

Assim que concluiu sua graduação em Serviço 
Social, ela fez estágio no Lar Mãe da Providência, em São Roque, que atende 
pessoas em situação de rua. Desde então, juntou-se ao Grupo do Bem, que rea-
liza várias ações na cidade através da voluntária Sonia, para dar continuidade 

a este trabalho em Vargem Grande Paulista.
“Além da ação com as pessoas em situação de Rua, estamos sempre com 

o nosso olhar para aquelas famílias que na pandemia estão desempregadas. 
Nos organizamos e entregamos cestas básicas como ação caritativa, porque 
quem tem fome tem pressa”, explicou.

Segundo Maria José somente no mês de junho 40 pessoas em situação de 
rua foram atendidas, sendo 15 da cidade, outros que tinham casa mas gostam 
de ficar na rua e também trecheiros (pessoas que perambulam pelas rodovias 
a pé, de cidade em cidade).

“Por meio do trabalho realizado pelo 
grupo de voluntários, as pessoas em 
situação de rua agora contam com o 
CEAS, um espaço disponibilizado pelo 
Pastor Regério, onde eles podem tomar 
banho, tomar o café da manhã e ter rou-
pas limpas”.

Além disso, o grupo também faz enca-
minhametos para: Unidades Básicas de 
Saúde, Poupa Tempo a fim de regulariza-
rem seus documentos, e para os CREAS 
e CRAS para que as políticas públicas 
possam ser desenvolvidas. O grupo tam-
bém conta com o apoio da Comissão de 
Direitos Humanos da OAB-VGP.

Além de tudo isso, outra ação e talvez 
a mais importante que Maria José faz 

é saber ouvir e dialogar com essas pessoas. “Temos uma escuta atenta, pois 
quando o ser humano se sente amado por Deus ele começa uma nova histó-
ria. Eu sinto que são pequenos passos que eles estão dando neste momento 
e estão sentindo este amor constante. Entendemos com esta experiência 
que vivemos, com os membros das igrejas participando juntos, que o Mundo 
Unido é possível”.

O resultado de todo este trabalho vem sendo colhido diariamente com o res-
gate da autoestima, da dignidade e do desejo de muitos que estão em situação 
de rua retornarem ao trabalho, a casas de recuperação e ao seu verdadeiro lar.

Assistente Social Maria José atua como voluntária juntamente com um grupo de 80 pessoas
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Olá,  minha flor do pântano, vamos saber como é cada signo no amigo secre-
to? O signo diz muito quem você é, principalmente o horóscopo malvado.

Aquário – O aquariano é um grande azarado no amigo secreto, ele costuma 
dar presentes razoáveis, mas sempre recebe uma porcaria, tipo, dar um 

perfume importado e caro e costuma receber um falsificado.
Áries – Infelizmente o ariano esquece que amigo secreto é uma festa, 
uma diversão, ele é pobre de espírito, só sabe criticar tudo.
Capricórnio – Reze, ore, faça penitência, promessas se você suspeitar 
que um capricorniano tirou você, só posso lhe dizer uma coisa minha 

flor do pântano, ô coitada!
Câncer – Sabe aquela pessoa que adora falar mal dos outros? É um ver-
dadeiro Gargamel, odeia tudo e todos, e o amigo secreto será “a grande” 

chance de vingança, portanto, muito cuidado.
Peixes – Brincar de amigo secreto com os peixinhos é a mesma coisa que 
nadar com boias na piscina de criança e com água de 2 cm. Eu explico, 

ele é um zero à esquerda? Ninguém quer tirá-lo
Leão – A jubinha fedida jamais poderia participar de uma festa de amigo 
secreto, a não ser que você queira acabar com a festa sem ela ter começado. 

Ele sabe que tirou quem e vai contar. 
Touro – Alguém precisa avisar para os taurinos que amigo secreto não é 
velório. Prepare toalhas, baldes e lenços. Eita povo para fazer um drama, 

e o pior, um drama péssimo, oxiiii... nem sabe fazer!
Libra – Não tem nenhuma graça ter um libriano no amigo secreto. Ele diz 
ter um dossiê da pessoa que tirou, só que é tudo fake e acaba deixando a 

pessoa em maus lençóis, isso porque os lençóis não são de pelo menos cem 
fios ou algodão egípcio.

Sagitário – Minha flor do pântano é um tédio ouvir o sagitariano falar quem 
é o seu amigo secreto. Um conselho, fique com fone de ouvido e na hora 

que ele começar a falar aperte o play no podcast do Guru Sem Noção, pronto! 
Gêmeos – Tome muito cuidado com a Ruth e a Raquel, elas adoram 
aprontar no amigo secreto, geralmente é aquela brincadeira sem nenhu-

ma graça que acaba deixando todos constrangidos. Não vou falar o que pode 
ser porque o horário não permite, misericórdia!

Escorpião – Quando tem esse povinho de escorpião participando do 
amigo secreto, eu nem participo. É um povo sem filtro, mal-educado e 

não sabe comprar presente. É só olhar nas roupas que usa, creeeeeedo”
Virgem – Se o amigo secreto que tirou você for de virgem, você está per-
dida. Minha nossa senhora da bicicletinha lhe de muito equilíbrio, você 

vai precisar na hora de abrir o presente exame o SAMU.

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

Vargem Grande Paulista ganhou 
um novo empreendimento que 

promete variedade gastronômica, 
boa música, atrações culturais, 

tecnologia, lazer e diversão para 
toda família. A Villa Container 

foi inaugurada dia 3/12, pelos 
empresários Wanderlei e Natalia, 
e foi prestigiada por autoridades 

locais, amigos e muita gente que 
curtiu o novo espaço.

Vargem Grande Paulista 
também ganhou mais um 

comércio no segmento 
farmacêutico. Parabéns e 

suceso à familia da Bigarelli 
Farma - Paulo, Mônica e 

Vinicius - e  sucesso no 
empreendimento

Tem programa novo na cidade! Os jovens, 
Thiago e Thales, lançaram o Podcast 

Bicalho’s Brothers com várias entrevistas 
super interessantes. Acompanhe no canal 

do You Tube toda terça e quinta, às 20h30. 
Parabéns, o formato ficou descontraído, 

objetivo, divertido e muito top!!!
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CULTURA
Por: Jefferson Leal  - @Jeffleal13Por: Jefferson Leal  - @Jeffleal13

Diretor de Arte na @RevistaJP @RevistaPoderDiretor de Arte na @RevistaJP @RevistaPoder
Criador de conteúdo e CEO do @cineminuto_Criador de conteúdo e CEO do @cineminuto_
Colunista no #GlamuGeek - @GlamuramaColunista no #GlamuGeek - @Glamurama
Colaborador no @ResistEnemColaborador no @ResistEnem

O que rola nos 
streamings em 

Dezembro
Chegamos ao  fim de 2021 e a temporada de filmes e séries também 

chegam em na sua reta final. Vejamos o que de melhor nos espera 
nas telonas e nos streamings em dezembro. 

Noultimo mês do ano ainda teremos uma das maiores estreias do 
cinema, Homem Aranha: Sem volta para casa,o novo filme do teioso que 
chega dia 16/12 tem projeções de U$190 a 250 milhões em seu primeiro 
final de semana nas bilheterias para dos EUA, e promete abrir ainda mais 
o universo cinematográfico da Marvel.

A franquia que também volta as telonas bem próxima ao natal é a do 
filme Matrix, o quarto filme que pelo que tudo indica será uma continu-
ação direta da trilogia de 1999 e 2003, tem estréia prevista para 22/12.  
Agora Thomas Anderson (Neo) terá que escolher seguir o coelho branco 
mais uma vez. A escolha, embora seja uma ilusão, ainda é a única maneira 
de entrar ou sair da Matrix, que é mais forte, mais segura e mais perigosa 
do que nunca.

Com apenas esses dois filmes em cartas, as bilheterias de 2021 irão 
crescer significativamente, sem as restrições da pandemia as arrecadações 
estão voltando a subir.

Para quem prefere ficar em casa a dica é curtir 
as series:
• Titãs (3ª temp.) - (Netflix) – (disponível)
• La casa de papel: Temporada Final  - (Netflix) 

- (disponível) 
• The expanse (6ª temp.) - (Amazon Prime Vi-

deo) - (disponível) 
• The Witcher: 2° temp. (Netflix) - 17/12
• Velozes e furiosos: Espiões do asfalto (6ª temp.) 

- (Netflix) - 17/12
• Emily em Paris (2ª temp.) - 22/12
• Cobra Kai (4ª temp.) - (Netflix) - 31/12

Para saber mais não deixe de acompanhar o @Cineminuto_  no insta-
gram. Lá, você fica por dentro de tudo que acontece no mundo geek, nerd 
e toda cultura pop que nos cerca. Boas-festas. 

Vargem Grande 
Paulista terá Festival 
de Torresmo e Churros

A cidade de Vargem Grande Paulista receberá entre os dias 9 e 12 de dezem-
bro, o Festival de Torresmo e Churros, que tem movimentado a região. 

O evento será realizado a das 12h às 22h, na Rua Serra da Mantiqueira (rua 
da feira), altura do km 43 da Raposo Tavares, com entrada gratuita.

O público contará com um cardápio repleto de delícias, como: Bubble 
Waffle, Churros Gourmet, Torresmo de Rolo e Caipira, Cupim Assado, Costela 
Assada, Hambúrgueres Artesanais, 
Espetinhos, Batata, Lanche de Per-
nil , além de chopp e cervejas artesa-
nais. Também haverá apresentações 
e música ao vivo. Tudo isso seguindo 
as medidas preventivas com o uso 
obrigatório de máscara, distancia-
mento seguro e sistema retirada e 
consumo no local. O Festival é uma 
realização da DPM Marketing e 
Eventos, com apoio da Prefeitura.



ÚLTIMA CHANCE
DE PAGAR SEUS TRIBUTOS
SEM JUROS E MULTAS*

Saiba mais no site: www.vargemgrandepaulista.sp.gov.br
*Verifique condições no Paço Municipal - Praça da Matriz 75. **Negociação e pagamento efetuado até 20/12/2021.

VÁLIDO ATÉ 20/12**


