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Os barbeiros em desta-
que do mês são Edinho do 
Corte e Paulinho Fernan-
des. Com talento reconhe-
cido, Edinho do Corte é top 
em ousadia e também em 
cortes clássicos, para ho-
mens de bom gosto.

Tem seleta clientela, 
como o prefeito Saulo, que 
sempre que pode, além do 
cabelo, também faz a barba 
com o Edinho. 

Já o Paulinho domina 
nos bairro, com clientela va-
riada que lota o se salão dia 
e noite. Ambos, Paulinho e 
Edinho são duas feras, an-
tenados e têm precisão para 
tesoura - ou na máquina. 
Quem manda é o cliente.

AS ESTRELAS
DO CORTE

Os melhores do degradée TENDÊNCIA
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Fenomenal

O verdadeiro Bauru, san-
duíche de Pernil e o fenome-
nal sanduíche de mortadela 
do Mercadão finalmente na 
região com a mesma receita 
dos que a gente come na ca-
pital. Abriu uma sanuiche-
ria fantástica, isso mesmo, 
na frente do Lado do Ma-
jor, e ao lado do colégio de 
mesmo nome. Mais exata-
mente na frente da partida 
do teleférico. O lanche, sen-
sacional. Feito com o maior 
capricho e na medida certa.

O tradicional com mor-

Novidade: os três melhores 
sanduíches do planeta agora em Atibaia

tadela, famoso e exagerado, 
vem com queijo derretido 
no meio que é de comer de 
joelhos. Os lanches custam 
à partir de R$ 12, e inclusive 
dá pra dividir. Bob’s e Mac 
Donald’s é coisa do passa-
do. O Rei da Mortadela, 
com a legtítima mortadela 
Ceratti, que patrocina o lo-
cal. Serve  almoço lanches 
ou macarrão ao vivo, e abre 
a noite até às 22h com um 
monte de opções. Em-
barque nessa vibe por-
que é o máximo! 

Fone 9 9727 2044.
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PERSONAIS DAS ESTRELAS

(1) Oscar Magrini e Ives Catânia, (2) Daniel Priolli , (3) 
Silvia, (4) Anibal Fonseca, (5) Dionão Capoeira. (6) Ka-
mille Almendra , (7) Diego Boxe, (8) Rafael Trajano, (9) 
Lippe Gato Ferraz, (10) Caio Callegari, (11) Carol.
Só pra lembrar:  tem em Atibaia, mas a Smart Fit vai 
abrir em Bragança também.

Anjos da guarda da saúde
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Hora do treino
Na edição de hoje destacamos 

personais de respeito, 
comprometidos com um trabalho 

sério e dedicado. Todos top!
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(1) Betinha Furini com o filho Emerson, (2) Gisela, chiquérrima 
e linda e o maridão Luiz Fernando Pugliesi, (3) Em passeio pela 
Itália: o casal badaladíssimo de ótimos advogados: Potyra, Previ-
dência e dr. Renato Badalamenti, empresarial/imobiliário, (4) De-
nise Milfont, (5) Marcia Bernardes, bonitona e bem vestida (6) 
André Palini, sem amor, continua apaixonado pelos cavalos,  (7) 
Memé, secretária da Saúde, um doce de pessoa e o poderoso do 
Marketing, o número 1 Lincoln Xavier, (8) Gorete e o poderoso 
empresário luso, Adriano Nunes, (9) Sushiman badalado Silvio 
Sakata, (10) Ivone e Betinho Antunes,  (11) Vereador Basílio sem-
pre atencioso !, (12) Wagner Silva Pai com o filho, em Campos.

House of All 
Eles fazem e acontecem, 
agitam a cidade, circulam 

pra lá e pra cá. Gente bacana, 
animada e divertida.
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Rua Elizeu 
Corradini, 1248,

B. Luanda, Atibaia/SP

4412-2998

Rua Elizeu Corradine, 1353, Bairro Loanda

Souza Gás Disk Gás e Água
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Ateliê 
Daiane Brito.
Atendimento 

com hora 
marcada

WhatsApp: 
99540-0518

Praça Brasília, 25, 
Alvinópolis 

Dizem que as mãos in-
voluntariamente atraem 

os olhares masculinos. 
Uma unha bem feita 

denota limpeza e higiene. 
Talvez por isso e também 

por  ser indispensável, a 
indústria da beleza dá um 
espaço considerável para o 

esmalte. Com o avanço das 
novidades algumas clientes 

se tornaram exigentes, e 
a manicure, hoje em dia 
precisa estar em dia com 

a moda. O destaque de 
hoje, a Daiane é expert 

em alongamento de unhas 
e qualquer outro tipo de 

tendência.
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Uma vida dedicada 
a proteger famílias

Integração das polícias faz crime despencar
Católico fervoroso, ele foi 

ministro da eucaristia.  Tra-
balhou em açougue, vendeu 
água nos cruzamentos, mas 
nunca largou os estudos, até 
se tornar Bacharel em Di-
reito. Pouca gente conhece 
a história do policial mais 
apaixonado pela GM e  de-
dicado à Guarda Municipal 
da cidade.

Destemido e obstinado, 
ajudou a introduzir o siste-
ma de Muralha Digital na 
cidade. Hoje esse sistema 
conseguiu através de câme-
ras, diminuir o índice de 
crimes. Lucas teve uma in-
fância difícil. Menino, ain-

Exclusivo: A história de 
Lucas Cardoso o menino 
humilde que vendia água, 
foi empacotador do Big e do 
Convém e, lutou muito pela 
sua formação. 

da, enfrentou a separação 
dos pais. Quando a família 
mudou de São Paulo para 
Goiânia, foi em colégio mi-
litar que aprendeu a disci-
plina que emprega até hoje 
no trabalho.

Lucas Cardoso, vereador 
por dois mandatos e, atu-
al secretário da Segurança, 
também foi o entusiasta do 
Canil Municipal,  com ani-
mais treinados, que cola-
boram muito com a polícia 
local. Lucas afirma que con-
tou com o apoio do prefeito 
Saulo Pedroso para efetivar 
seus planos. Na região, Lu-
cas foi um dos idealizadores 

do GGI, grupo que reúne 
todas as polícias, com a fi-
nalidade de integração e 
amplo combate ao crime. 

O Preço do seguro 
caiu em Atibaia graças 
ao trabalho conjunto

Com o advento da Mu-
ralha Digital e o trabalho 
conjunto das polícias na 
cidade, o número de fur-
tos de veículos em Atibaia, 
caiu em patamar absurdo, 
50% - isso mesmo! Caiu 
pela metade. Essa queda 
acentuada acabou por re-
duzir drasticamente o pre-

ço de seguros de veículos.
Por tudo isso e mais um 

pouco, Lucas se tornou um 
dos nomes mais emergen-
tes nas apostas. Ele também 
tem importante papel na 
retaguarda do sistema do 
programa Vizinhança So-
lidária, da PM, que com a 
dedicação pessoal de Lucas 
foi bem ampliado e agora 
reúne representantes de 
moradores através de li-
derança comunitárias  em 
quase 60 bairros. O siste-
ma, como diz o próprio Lu-
cas, é uma benção para as 
famílias, que contam com 
proteção on line 24h.
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União da polícia em favor do povo
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Uma diva da moda chamada 

Sandra Miyuki, aos oito anos,  já 
gostava de roupas boas e tinha uma 
espécie de fascínio sobre algumas pe-
ças. A mãe, paisagista, nem sempre 
tinha dinheiro para comprar. Sandra 
passou então a customizar alpargatas 
para vender na escola e, com isso, con-
seguir comprar aquilo que mais gos-
tava. A mãe, dona Ana Amélia Yoko 
Matuoka, embora formada na Faap, 
conservadora, sempre incentivou a fi-
lha a ganhar seu próprio dinheiro.

Com a dedicação que teve pela 
moda, desde menina, Sandra hoje pas-
sou a ser referência e lançou sua pró-
pria coleção. As peças são distribuídas 
para todo o Brasil, em especial Brasília, 
onde a lista de celebridades que espera 
pelos lançamentos Miyuki, vai desde 
ministras, deputadas e desembargado-
ras. Com tino e bom gosto administra 
em São Paulo, o trabalho de três ofici-
nas de costura, todas terceirizadas. Ela 
foi destaque na Veja, como empresária 
que se mudou de São Paulo para o in-
terior e alcançou o sucesso.

Empresária de moda com duas lo-
jas físicas em Atibaia, Sandra Miyuki 
comercializa as grifes mais desejadas 
pelas mulheres. Mas foi na Internet 
que obteve o boom de seu negócio.

Ao lançar o site com seu nome, www.
sandramiyuki.com.br, passou a receber 
visitas de todos o Brasil e até do exterior; 
México e EUA. Com 30 mil seguidores 
e o Instagran bombando, sua atenciosa 
equipe orienta, ensina, dá dicas e sobre-
tudo vende. E como vende!

Sandra Miyuki
A grife de Sandra Miyuki está bombando 

em Brasília e em diversas capitais do Brasil
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Antenada, Sandra usa fingers 
food de Tania Mascarenhas

Os produtos custam 
a partir de cem reais 

Na loja e na Internet po-
dem ser encontradas as ba-
daladas marcas, Tig, Anima-
le, Luisa Barcelos, Scarf Me, 
Trussardi,  Dioni, e muitas 
mais. Além de novidades que 
vêm de Paris e New York. As 
novidades não são caras. A 
linha de óculo Miyuki tem 
peças lindas, em geral por 
cem reais, preços médios dos 
modelos. Um óculos Tom 
Ford semelhante sairia por R$ 
2.990,00. Daí o grande suces-
so de vendas.

Sandra, além de ícone da 
moda, é uma liderança comu-
nitária que apoia inúmeros 
eventos beneficentes. Além 
disso, promove badalações 
e coquetéis que poucas lojas 
conseguem, como o prestígio 
dos lançamentos do perfu-
mista inglês Jo Malone, o pre-
ferido da realeza e comercia-
lizados só para os convidados 
de cada evento.

Empresária também é expert em 
temakis que ela mesma produz

Eventos e 
benemerência

em revista 15  
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(1) Carla Roncoletta, chiquérrima, linda. (2) Arminda Colmenero, lux-
ury de mulher, (3) A geriatra de Atibaia mais competente e famosa do 
interior, Dra. Margarete Augusto, presente em todos os congressos mun-
diais de idosos. (4) Advogada Taís Cremasco, fashion com sua Mercedes 
2019. (5) Fabiane Santiago, linda, um doce de pessoa. Fabiane é casada 
com o poderoso deputado Roberto Santiago. (6) Taís Verdi, a nutricioni-
sta mais badalado do pedaço. (7) Adriane maravilhosa com o café nº 1 da 
Expert Blend. (8) Carla Gros e as filhas mais lindas do planeta. (9) Marry 
Bondanza, internacional ela sabe tudo e arrasa circulando em Mikonos.

Algumas divas merecem destaque.
As mulheres do mês são antenadas, 
inteligentes, belas, perfumadas - e 

trabalham! Trabalham muito. Separamos 
alguns exemplos de mulheres que ao 
mesmo tempo fazem acontecer e são 

sinônimos de modernidade!!! Val!
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Mulheres que 

ahazam!
2

DICA DO FERNANDOA dona da Ferrari

9
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As milionárias em São Paulo amam 
esse chá. Não é barato. Custa qua-
se R$ 100 e vem com 60 sachês. 
É impressionante como desincha. 
Daí o nome Desinchá. Pode ser en-
contrado na Drogaria Iguatemi só 
no Shopping Iguatemi

Pão de Torresmo bom em Atibaia é 
esse da foto. Maravilhoso, pode ser 

encontrado na padaria Eskina do Pão, 
rua José Faria de Lima, 622, Alvinópolis

Quem gosta de café de qualidade tem excelente opção na Expert Blend. Essas máquinas 
incríveis podem ser compradas ou alugadas. Isso mesmo, eles alugam máquinas pode-
rosas por preços muito pequenos. Agora você pode ter na sua empresa o verdadeiro café 
italiano, e seu seu marido for bonzinho ele pode alugar uma para você em casa também.
Locação, venda e assistência técnica. Fone: 11 3402-2303

Opticas Amaral, rua 
Adolfo André, 430

O tênis preto com solado ver-
melho é o mais caro que exis-
te hoje nas lojas de esporte. 
O solado vermelho é curvo e 
aumenta a potência da corrida 
de forma absurda. R$ Custa 
1.500 na Bayard. Ganhei de 
presente, tô amando. O outro 
modelo abóbora e branco é o 
modelo mais novo para tenis-
tas luxury, também da Asics

Objetos do Desejo
DICA DO FERNANDO
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Inauguração de laboratório 
de ponta promete ser marco 
na Saúde de Bragança Paulista. 
Numa área de 2500 m², em pré-
dio imponente, com arquitetura 
moderna e atendimento diferen-
ciado, o novo espaço de análises 
clínicas e imagens possui amplo 
estacionamento com manobrista. 
Bragança vai abrigar a partir de 
2020 um novo centro diagnósti-
co que conta até com Anatomia 
Patológica, entre outros exames. 
A cidade também comemora 
em empregos. Serão oferecidas 
diversas vagas na área técnica e 
administrativa. Os investidores 
acreditam que Bragança Paulista 
merece essa grande conquista na 
área médica.

Bragança Paulista ganha 
moderníssimo centro diagnóstico

Médicos renomados atuam na 
Quantum Office em Atibaia

Anastácio Berretini Júnior, 
especialidade: Mastologia

Dr. Ronaldo proctologista e gastro, muito famoso, ao lado 
de sua Juliana Nonose. Juliana é craque na endoscopia e 
colonoscopia e agora atende na Quantum Office, em Atibaia

Cardiologista renomado, dr. 
Murilo Antunes atende no Incor, 
na USF Bragança, e Quantum 
Office Atibaia. O ruim é que a 
gente chega no cardio e morre 
de enfarte com esse gato!
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Delivery: 9 9668-5252

O nº 1 preferido 
pelos japoneses

Culinária japonesa 
tradicional

Almoço e jantar 
Segunda à sábado

Sob o comando do 
chef Silvio Sakata

2427-4262R. Presid. Dutra, 215, Jardim Brasil, Atibaia

Pense num sapateiro 
excepcional que conserta 
aquele seu sapato de grife 
que não tem conserto. Ima-
ginou ? Agora pense nesse 
sapateiro consertando até 
a sua mala Louis Vuitton. 
Isso mesmo, de Prada à 
Gucci eles são impecáveis 
em restaurar aquele sapato 
que você morre mas não 
joga no lixo. Essa dupla 
forma a dupla de melhores 
profissionais nesse ramo, 
que é uma arte.

Ramalho e Duílio: 
Anabella Restaurações
Rua Ipiranga, 290, 
Atibaia Jardim.
Tel: 99583-0096

Sapateiros de Atibaia são especializados em grifes
DICA DO FERNANDO
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Dívidas e mais dívidas e 
o ajuste das contas foi neces-
sário. Foram dois anos aper-
tando o cinto até que o saldo 
voltou a ser positivo.

Passada a fase de vacas 
magras, Bom Jesus dos Per-
dões começou a ter papel 
de destaque. De cemitério 
de cachorro a loteamentos 
deslumbrantes com preços 
acessíveis, uma indústria 
de ponta como a Ballagro, 
e exportação de casas pré-
moldadas em aço, para a Es-
panha. A cidade cresce para 
todos os cantos. De obras 
públicas à iniciativa priva-
da, com empresas que em-
pregam centenas de traba-

Prefeito de Perdões paga 
dívidas deixadas e sacode 

a cidade com obras

lhadores, Perdões conquista 
seu lugar ao sol.

Hoje o caixa da prefeitu-
ra apresenta saldo positivo e 
gera diversas oportunidades.

Um ponto positivo foi o 
aumento de jovens dentro 
das repartições públicas 
municipais, reconhecido 
pelo CIEE (Centro de In-
tegração Escola Empresa) 
por gerar mais de 70 vagas 
aos jovens.

Educação de qualidade-
com a reforma de 3 escolas.

O Posto de Saúde Central 
recebeu melhorias e equipa-
mentos. 

O Meio Ambiente agra-
dece com a construção da 

primeira estação de trata-
mento de esgoto da cidade.

A antiga rodoviária, pas-
sa a ser um novo centro de 
cultura e lazer. 

Desde 2017 apenas 1 
caso de homicídio foi regis-
trado na cidade. A implan-
tação do GGI visa juntar 
as forças e as inteligências 
das autoridades policiais. O 
município foi o pioneiro em 
toda a região a viabilizar a 
operação delegada.

Pela primeira vez na 
história, o asfalto está che-
gando em bairros distantes 
como o Serra Negra (divisa 
com Nazaré Paulista), além 
da estrada Antonio Ramos.

E o cartão “Eu Sou Bom 
Jesus dos Perdões” facilitou 
a vida das pessoas trazendo 
inúmeros benefícios, desta-
cando-se a rápida marcação 
de consultas e um cadastro 
eletrónico de ações vincu-
ladas aos serviços munici-
pais.

Sem falar na iluminação 
da famosa “Marginal”, a Ave-
nida Bom Jesus.

Já são mais de 25 mi-
lhões investidos na cidade. 
Bom Jesus dos Perdões re-
almente mostra seu mo-
mento pra lá de especial.  E 
o loteamento Alto da Flo-
resta ocupa um espaço de 
investimento seguro.
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Alto da Floresta em Perdões 
é investimento seguro

Fale com o corretor: Francisco (011) 9 9966-1120
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O concorrente direto do T-Cross 
é o modelo Jeep Renegade. Mas, em 
todas as comparações de sites e re-
vistas, ganha fácil em grande parte 
dos ítens importantes. E tudo indi-
ca que veio para ficar. Nossa dica é 
para trocar logo seu Renegade velho 
pelo novo lançamento da Volks. Na 
nossa opinião é muito mais carro, 
aliás, nave!

Veja o gráfico do portal de car-
ro que pontuou os itens de um e do 
outro.

T-CROSS, O CARRO DOS CHIQUES
Essa nave dá um baile no Renegade

DICA DO LORENZETTI
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INFRAESTRUTURA COMPLETA
Água potável, galeria de águas pluviais, guias, 
sargetas, asfalto e energia elétrica

VALOR A PARTIR DE R$ 75.000,00
Com 10% de entrada e financiamento próprio 
em até 144 meses de R$ 791,16

55.000 M2 DE ÁREA VERDE
14 mil m2 de áreas destinadas a sistema de 
lazer. 15 mil m2 para áreas institucionais

LOTEAMENTO COM PORTARIA E
SEGURANÇA 24 HORAS.
O acesso estará asfaltado até a 
liberação para construção
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Marcenaria ‘Simplona’ 
tem preço quase 50% menor

Ricos e milionários, na hora 
de fazer móveis sob medidas, 
estão optando por uma mar-
cenaria modesta e bem sim-
plona. O chefe da casa, Valério, 
tem 30 anos de experiência.

Ele optou por ter um sa-
lão modesto, com apenas dois 
ajudantes!

Ele é quem tira o orça-
mento, produz, ou seja, é o faz 
tudo da marcenaria. Seu tra-
balho é impecável, tudo com 
qualidade. O que ele poderia 
cobrar por manter telefonis-
ta, salões de luxo em bairros 
caros, ele reduz no preço em 
favor do cliente.

A vantagem é que em or-
çamento, geralmente bate a 
concorrência.

Atende uma clientela fina, 
como a advogada Claudia No-
gueira, Sandra Cestas, Lucinei-
de Matarazzo, e outras mais.

Empório dos Móveis
Rua Dr. Geraldo Henrique 
de Souza, 215
Parque dos Coqueiros, 
Atibaia
Valério. Cel: 97349-0069

DICA DO LORENZETTI
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De segunda à 
quinta-feira 

Rodovia Fernão Dias, Km 31 – sentido Bragança Atibaia –SP

Promoção 
Inverno Quente 

no 

11 4416-1137

30% de 
desconto 

na apresentação 
deste cupom. 

Recorte e apresente.
Válido apenas para 

período de 12 horas e 
para os meses de 

julho e agosto!
(exceto suíte Star)

Motel, hoje em dia, é para todos. É um dos 
melhores presentes para a esposa, que mere-
ce passar horas ao lado do seu amor e esque-
cer da vida. casais apaixonados. O Country 
Prime foi projetado para quem aprecia discri-
ção e exige qualidade, que valoriza a limpeza. 
A decoração é agradável e o preço justo. A TV 
funciona, o ar-condicionado é perfeito, as lu-
zes em Led criam o clima, a cama uma delícia, 
a decoração linda, comida maravilhosa, aten-
dimento rápido e o preço, excelente. Tem até 
cardápio com produtos de fantasia.

Suítes com nova 

decoração
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SR. RAQUETE
Guilherme Russo é o...

Guilherme Golubeff  de Sousa, nasceu em Atibaia mas 
tem descendência russa. Os avós vieram para o Brasil fu-
gidos da guerra. Começou a jogar tênis por incentivo da 
mãe. Aos cinco anos, praticamente não haviam quadras 
para o esporte na cidade. Foi na Estância Lynce onde a 
paixão pelo esporte teve início.  Guilherme já conquistou 
mais de 30 importantes prêmios e troféus. Aos 15 anos 
entrou para o ranking dos melhores da Federação de Tê-
nis. Após um período na Austrália, onde foi treinador, 
Guilherme retornou para Atibaia. Hoje, casado, com três 
filhos,  dá aulas em condomínios de Bragança Paulista e 
Atibaia, na academia Leo Tênis e no São João Tênis Clu-
be. Ele considera que o esporte em Atibaia tem crescido 
bastante. E considera ainda um esporte de elite, mas que o 
acesso ao esporte aumen tou, e por isso tende a se popu-
larizar com o tempo. 

Apaixonado pelos filhos e esposa, ele afirma que o se-
gredo da vida é fazer esporte e procurar estar sempre de 
bom astral. Seu sonho de consumo é o sofá de bolinhas.

Fone: (011) 9 9699-3464 
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Rua José Bonifácio, 411 A Jardim Brasil - Atibaia-SP
www.corretoraalves.com.br

Fones: (11) 4413-0134 / 4418-3411

A número 1 em seguros!

◊	Planos de saúde
◊	Seguro de autos
◊	Seguro viagem

O menor preço de plano de sáude custo benefício
◊	Consórcio
◊	Cartão de créditos
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O que pode e o

Tô doida pra ver a Lucas todinha forrada, que 
nem Campos do Jordão, com mesinhas nas cal-
çadas. Esse fôfo desse prefeito, (a Simone que me 
perdoe), já disse que gosta da ideia. Eu amo!  Por 
enquanto só a padaria Lege aderiu. 

Mudar de cabeleireiro pode! Vocês já ouviram fa-
lar em Suzy Lacerda? Pois é.  É a mais top, a mais ba-
dalada e a que tem os melhores bofes do planeta. Tá 
bege ? Também estou.

Gente que babadão. Vereador de qual cidade 
anda mordendo a fronha mesmo ? Juro que um 
dia conto. É como eu sempre digo, fofoquinha do 
bem, Podeeee... 

que não pode

NÃO PODE

Casal brega que leva montoeira de filho em 
supermercados. Fico nervosa e horrorizada com 
tanta criança correndo pra lá e pra cá, pendura-
das nos carrinhos. Cadê as mães que não enxer-
gam essa chatice ? Queridas, local de criança é 
em creche, não em mercado fazendo bagunça.

Muito feio certos restaurantes que a gente co-
nhece que cobram 10% do serviço de garçom mas 
não entregam o dimdim para os coitados que tra-
balham e dão duro. Qualquer dia eu conto e dou 
nome aos bois.

O que falar daquelas atendentes e vendedoras 
mal amadas, que a gente entra na loja e elas já 
vem com aquela tromba, aquela carinha feia ? 
Não pode!

Meu marido Otávio Francis, e eu, odiamos cer-
tas padarias que cobram a baguete a R$ 12 reais. 
Por melhor que seja o pão, é muito caro. Em São 
Paulo, nas padarias mais caras, a gente encontra 
baguete por R$ 9. Juro, eu não pago nenhum tipo 
de exploração em Atibaia ou Bragança. Minha 
falecida mamãe Suellen,  quando eu era menina, 
me dizia que mulher não pode fazer duas coisas: 
sair sem calcinha e ser explorada por ninguém.  

Gente, falar o quê de pizza com borda ?  Que-
rem coisa mais horrorosa pra engordar ? Como 
diria o padre Oswaldo, Jesus Maria José, minha 
alma vossa é.

Quando será que vão tirar os menores, da be-
bedeira, em plena Lucas Garcez ?  Isso não pode! 

PODE

Por Marisa Brasil Capobiano, 
linda, loira, gostosa e rica
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(1) Minha amiga, a advogada Claudia Nogueira curtin-
do seu refúgio em Piracaia com o crush, (2) Emil Ono 
e seu pai Takao Ono. Duas gerações de políticos de 
destaque. A revista vai lembrar no próximo número, a 
história do homem mais admirado tanto pela colônia, 
como por toda cidade!, (3) Bassetto e a alinhada Katia, 
(4) A diva Fran, melhor agitadora cultural do pedaço, 
(5) O gato tenor Paolillo, (6) A Vet mais amada da ci-
dade, dra. Milu acupunturista de cães e gatos, (7) An-
drea, elegante e Bassetto, (8) padre Celso com Bruno, 
o vereador mais fashion de Perdões, (9) Jorge Wilson e 
Vandenberg Marques, (10) O médico brgantino César 
Alves: top. (11) Daniel e sua amada Ludmila Machado.
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Quem vai sentar 
na cadeira?

O bragantino que comanda uma das maiores cidades 
da região; Saulo Pedroso, prefeito de Atibaia, segue 
consolidando seu nome. Não se sabe se a eleição de 
fato acontece ou se será adiada. Mas a movimentação 
começou forte em Atibaia. Até aqui, Saulo turbinou a 
cidade e vem conquistando cada vez mais espaços.
Obteve vitórias importantes na Justiça. E  consegue 
até agora manter a unidade do seu grupo formado 
por diferentes estilos e egos. Em tempo: se Saulo dei-
xar o governo a esposa Simone, do Sim, pode sim ser 
candidata, embora exista uma disputada acirrada de 
bastidores entre Emil e Pugliesi, os mais prováveis. 
Uma coisa é certa, pelo andar da carruagem um ou 
outro, o grupo deve se manter unido!

Simone Cardoso, Sergio Mantovanini, Emil Ono, Luiz Fernando Pugliesi, Marcia 
Bernardes, Dr. Ubiratan, Dr. Edson, Lucas Cardoso, Vereadora Roberta, Fabiano 
Oliveira, Daniel Martini. Tchan-tchan-tchan-tchan. Mas antes de saber quem vai 
sentar na cadeira é preciso saber qual deles vai ser o candidato. Agora é isso aí.

34  em revista
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O empresário Marco Abi Chedid, precursor do clu-
be Atlético Bragantino, conseguiu uma jogada de cra-
que. A fusão da grife esportiva criada pelo ex-deputa-
do Nabi Abi Chedid, pai de Marquinho, ao nome da 
bebida transnacional Red Bull, que circula em mais de 
170 países. O fato oferece uma ampla vitrine de pos-
sibilidades ao clube de Bragança Paulista. A injeção 
inicial, direta, de cerca de R$ 35 Mi, - isso mesmo- , 
trinta e cinco milhões, em investimentos, certamente 
tornará a equipe de Bragança Paulista um dos futu-
ros destaques no futebol. Em patamar igual ou maior 
que Flamengo, Vasco, Corinthians ou Palmeiras. O 
time está em primeiro lugar na competição nacional 
e segue na Áustria onde treina para a segunda fase do 
campeonato, rumo ao acesso à Primeira divisão. O 
Braga almeja, segundo o cartola, disputar também em 
pouco tempo grandes competições como a Sulameri-
cana e a Libertadores.

O clube vive a melhor fase de sua vida e é a nova 
aposta do futebol nacional, graças a visão empreende-
dora de Marquinho Chedid, que durante todos esses 
anos nunca desistiu de manter vivo esse clube que é 
orgulho da região.

Cartola do Bragantino 
eleva o time ao maior 
patamar da história

36  em revista36  em revista
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(1) Jordan Onofre, (2) Mah Rossi, (3) Daphnie Sueitti, (4) Thais 
Angelon, (5) Flavia Menegueti, (6) Wanessa Barros, (7) Na-
thalia Medeiros, (8) Vitória Lyonel (9) Sandrinho Medeiros.

Baby Face
Aqui uma seleção das novas faces que estão bombando. 
Entre Atibaia, Piracaia e Bragança Paulista eles seguem 
conquistando o mercado. Alguns já moram em São Paulo.
São meninas lindas e bofes que prendem o olhar atra-
vés da explosão de tanta beleza. E o mais importante, 
todos têm seu style próprio marcante!
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Vitor Bueno lançou uma marca de sucos Detox e sa-
ladas de frutas para substituir o almoço de quem cuida 
do corpo. O sucesso foi grande. Ele entrega em con-
domínios de milionárias e também  para mulheres em 
geral que se preocupam com boa alimentação. Sem 
preconceito, até porque o suco sai 7 e a salada 5. É 
divino. Os sucos e as saladinhas. O Detox é o campeão 
de vendas. Fone: 9 99 527773.

Garrafa Térmica 
de porcelana. 
Não é a coisa 
mais chic? Na 
M. Gift, da Mércia 
Daher custa 
R$ 540. Um luxo! 
Tem várias opções

Pimenta do Véio, a melhor pimenta da face da Terra 
produxzida em Bom Jesus dos Perdões. A vensa na 
ferinha orgânica promovida pela prefeitura da cidade

O que tá rolando
DICA DO FERNANDO

Roberta e Roberto abrem a 
conveniência do Lava-Jato mais badala-
do da região. Os carrões mais luxuosos 
são vistos ali e os donos agora terão 
mesinhas, comidinhas e bebidinhas 

durante a espera. É o melhor lava-rápido 
do mundo. Fica na avenida Lucas Garces.

Lava-jato em Atibaia

Coxinha de Nazaré
Quem for pra 

Nazaré, procure o 
boteco do sr. João 

Thurmann. Feita 
com batata, é 

magnífica. 
Compre de dúzias. 

Vale à pena!

HIDRA SUCOS ENTREGA EM CASA
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corretora

DICA DO FERNANDO

Passeio em Nazaré Paulista
A Marina Porto do 

Sol, em Nazaré Paulista, é 
um passeio obrigatório. 

O cenário é um capí-
tulo à parte, onde o azul 
das águas se mistura com 
o verde que sombreia a 
margem da represa.

O local conta com de-
coração elegante e bem 
cuidada, assim como os 
jardins. Ombrelones dão o 
toque de requinte em um 
deck minimalista e sofisti-
cado ao mesmo tempo.

A dica para o almoço é 
a truta, muito bem prepa-
rada e saborosa.

A Marina Porto do Sol 
oferece passeios de barco 
com uma hora de dura-
ção. E é a grande sensação 
nos dias ensolarados. Os 
visitantes poldem passar o 
dia e eventualmente apro-
veitar os dias frios foguei-
ra e luau. Fica no Km 49 
da rodovia Dom Pedro.
Tel: 11 94131-9709
       11 96396-8149 

Marina Porto do Sol reúne gente jovem e bonita. Almoço no deck e espaço kids

Pratos sofisticados no almoço
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Segundo estimativas 
da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), 9,3% 
dos brasileiros têm algum 
transtorno de ansiedade. É 
a maior taxa do mundo!

Síndrome do pânico, 
ansiedade generalizada, 
medos, fobias, insônia, 
estresse pós-traumático, 
depressão ansiosa e até 
mesmo vícios estão li-
gados ao transtorno de 
ansiedade. Taquicardia, 
respiração ofegante, suor, 
frio na barriga, e pensa-
mento fixo. Tudo isso faz 
parte do quadro de an-
siedade trazida pelos pa-
cientes ao consultório de 

Hipnose para 
transtornos de 

ansiedade

Hipnose Terapêutica.
Reconhecida pelos 

conselhos de: Medicina, 
Odontologia, Psicologia, 
Fisioterapia e Terapia Ocu-
pacional. A Hipnose cien-
tífica moderna, uma ferra-
menta de origem milenar 
e hoje explicada e funda-
mentada na psicologia, na 
filosofia e na neurociência. 
Vem ganhando força não 
apenas pela velocidade das 
transformações alcançadas. 
Como também por ser um 
método natural, que não 
utiliza nenhum tipo de me-
dicamento e não tem con-
tra-indicação.

Com a hipnose é possí-

Contato: www.rodrigopecanha.com.br          WhatsApp:  (11) 9.9515-8617

vel ressignificar os pensa-
mentos e os sentimentos 
direto no subconsciente, li-
berando a carga emocional 
causadora da ansiedade. 
No consultório, o hipnote-
rapeuta te guia, com passos 
simples e seguros, a entrar 
em transe e realizar esse 
processo de transformação. 

Quem está em tran-
se fica muito relaxado. 
Permanece acordado e 
no controle da situação 
o tempo todo! E por esse 
motivo, não faz nada con-
tra a vontade e muito me-
nos conta segredos. Ah! E 
o risco de “não voltar” do 
transe é ZERO!

Hipnose pode curar 
medo de avião, enxaqueca 

e o mal do cigarro

Um método seguro, rá-
pido e altamente eficaz, 
que pode sim ajudar você a 
transformar sua vida!

Rodrigo Peçanha é 
Hipnoterapeuta em Ati-
baia/SP. Pós-graduado 
em Avaliação Psicológica 
e Psicodiagnóstico. Com 
certificado internacional 
pelo Dave Elman Hypno-
sis Institute (USA), Ins-
tant Hypnosis, com Sean 
Michael Andrews (USA), 
Hipnose Clínica Profis-
sional e Hipnose Para Tra-
tamento de Vícios, com 
Alberto Dell`isola, dentre 
diversos outros cursos e 
formações na área.
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(1) Na banca badala-
da do Tomodati, Lucas 
Ferreira e a linda Nata-
cha Pazini, curtindo as 
mudinhas, (2) Valmir e 
Carla comemorando um 
ano de Sushi Kyowa, (3) 
O advogado Pedro Ren-
don em momento relax, 
(4) Ednaldo PM: exem-
plo,  (5) Paulinho e Vivi, 
(6)  Julio Cuba treinando 
com amigos, (7) Família 
Cerri, sempre alto astral,  
(8) Emil, futuro prefeito 
abraça o dono da revis-
ta e Rinaldinho Poder, 
(9) Carol Fit, linda, (10) 
Mércia e Daher em Paris .

1 2

3

9

8

5

4

6 10

7



em revista 43  

ANDRÉ ROGÉRIO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-SP 5070256070

11 97214-4667
andrehrogerio@hotmail.com

Rua Antônio Poloni, 271, Jd. Monte Cristo, Piracaia, São Paulo
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O tabelião de notas é 
um profissional do Direi-
to capacitado para prestar 
orientação sobre os aspectos 
legais envolvidos nas mais 
variadas questões e os meios 
jurídicos indicados para for-
malizar a vontade das pes-
soas. A fé pública que lhe é 
atribuída confere segurança 
e credibilidade aos atos no-
tariais, o que contribui para 
a prevenção de conflitos e 
a pacificação da sociedade. 
O ingresso nessa carreira se 
dá atualmente apenas por 
aprovação em um concurso 
público rigoroso e o exercí-
cio da função exige estudos 
continuados e constante 
atualização. 

Dentre as atribuições do 
tabelião, destaca-se a lavratu-
ra de testamento público, pelo 
qual uma pessoa determina 
o destino de seus bens após a 
sua morte. Embora a lei pre-
veja outras formas de expres-
são dessa vontade, quando ela 
é declarada perante o tabelião 
há a garantia de que todas 
as solenidades legais foram 
cumpridas, o que confere le-
gitimidade ao ato e tranquili-
dade ao testador.  

Essa manifestação, cha-
mada de última vontade 
por ser cumprida somente 
depois do falecimento, pode 
abranger assuntos de ordem 
patrimonial ou não. Assim, 
por exemplo, é possível indi-
car quem receberá imóveis, 

Testamento público: 
Segurança jurídica e garantia 
de respeito à sua vontade

carros, joias, depósitos em 
contas bancárias, aplicações 
financeiras, ou, ainda, reco-
nhecer a paternidade de um 
filho, estipular como será o 
funeral e o rito religioso, ou 
nomear tutor para os filhos. 

Qualquer pessoa pode 
testar, desde que seja maior 
de 16 anos, lúcida, capaz de 
expressar seu desejo com 
clareza, coerência e livre de 
qualquer coação. É necessá-
ria a presença de duas teste-
munhas, maiores e capazes, 
sem parentesco com o tes-

tador, para comprovar que 
todos esses requisitos foram 
observados e cumpridos. 

O testador pode dispor 
de todos os seus bens, se não 
houver herdeiros necessá-
rios, ou seja, filhos, pais ou 
cônjuge. Caso existam, só 
poderá dispor da parte dis-
ponível de seu patrimônio, 
que corresponde a 50%.  

O testamento pode ser 
revogado a qualquer tempo, 
inclusive em cartório diver-
so daquele em que foi lavra-
do, sem a necessidade de 

qualquer justificativa. Será 
irrevogável apenas no que se 
referir a eventual reconheci-
mento de filho. 

Após o falecimento do 
testador, o inventário po-
derá ser feito no tabelio-
nato de notas com autori-
zação judicial, desde que 
os herdeiros sejam maio-
res e capazes e estejam de 
acordo.  Assim, de modo 
rápido, seguro e confiável, 
a vontade do falecido é res-
peitada sem maior desgas-
te aos envolvidos.  

Outro ato de competência 
do tabelião é a diretiva ante-
cipada de vontade, em que a 
pessoa declara como dese-
ja ser tratada se adoecer ou 
sofrer acidentes e, em razão 
disso, ficar incapacitada de 
se manifestar. Com esse do-
cumento, que será utilizado 
em vida, ela pode autorizar, 
ou não, procedimentos mé-
dicos que prolonguem a vida 
ou atenuem o sofrimento, 
respeitada a normatização 
prevista pelo Conselho Fe-
deral de Medicina.  

Esses são só alguns 
exemplos de como o tabe-
lião de notas pode fazer a 
diferença na vida das pes-
soas, oferecendo aconse-
lhamento e segurança jurí-
dica. Portanto, caso tenha 
qualquer dúvida, procure 
esse profissional para obter 
esclarecimentos e receber 
orientação especializada. Tabeliã do 2º Tabelionato de Notas e de Protesto de Atibaia - 11 4402-2222 

Regina Carteiro Freire - colaboradora
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Pense numa pizza napolitana autêntica 
onde ao comer você não usa talheres. Agora 
pense num ambiente descolado, com lareira 
elétrica no deck externo. Junte gente bonita e 
ótimos ingredientes a tudo isso com garçons 
atenciosos. A Inês Pizza Bar revolucionou o 
mercado em Atibaia e chama a atenção da re-
gião, e a cada dia atrai cada vez mais clientes. 
A pizza de alcachofra é deslumbrante. Deve se 
comer orando, literalmente de joelhos. O mais 
interessante foi o local diferenciado. Fica no 
centro antigo e fugiu da mesmice de tantas ou-
tras pizzarias na Lucas, tipo de avenida Paulis-
ta da cidade. O nome é uma homenagem ao 
pé de frutas que sombreia o jardim, Inês Pe-
reira. Uma delícia!! Super super super indico! 
Sob comando do premiado chef Diego Polli.
Rua Jose Alvim 306 - Centro, Atibaia
(11) 4411-8692  

Pizzaria em Atibaia inova com 
ótima pizza e conceito moderno
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A PL 3176/2019 Cria no Brasil 
a figura do doador presumido para 
pessoas acima de 16 anos de idade 
e torna hediondo crimes relacio-
nado a partes do corpo humano, 
como o tráfico de órgãos.

No projeto Major Olimpio es-
clarece que a qualquer tempo a 
pessoa poderá comunicar que não 
quer ser doadora e isso poderá ser 
feito em qualquer órgão que emita 
documento oficial de identificação. 
Para as pessoas menores de 16 anos 
a doação será feita somente me-
diante autorização dos parentes.

São Paulo agora tem um senador 
sério e respeitado: Major Olimpio 

Ele quer tipificar como crime hediondo o tráfico de órgãos

Saúde
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O tino para moda come-
çou com o pai, o conhecido 
David Garbe, com quem 
trabalhou. Em 2010  João 
Mário Curci Garbe seguiu 
carreira solo e abriu seu pró-
prio estabelecimento com 
foco no vestuario masculi-
no. surgiu a Johnny Jimp.

O sucesso foi tanto que, em 
2014, o anexo da loja femini-
na foi inaugurado seguindo o 
mesmo olhar do espaço mas-
culino. Ambas as lojas vestem 
o homem e a mulher moder-
na, atualizada, com qualidade 
de roupa, e sem que para isso 
fosse necessário despender 
muito dinheiro.

João não é propriamente 
apenas um dono de loja. Ele 
é o próprio personal stylist. 
A cada peça experimentada 
ele divide de forma sincera 
a orientação daquilo que se 
prova e que nem sempre o 
fregues consegue avaliar. É 
exatamente o diferencial da 
loja que se tornou um íco-

Johnny Jimp ano 10

ne de referência em moda 
contemporânea. As pessoas 
se sentem bem ao experi-
mentar as calças escolhidas 
a dedo pelo João. A família 
toda envolvida com moda. 
Muitas vezes pai e filho são 
os próprios top models. Ao 
completar 10 anos, esse pre-
cursor da moda e empresá-
rio de sucesso, galgou mais 
um patamar importante. O 
nome da loja passou a ser 
uma grife. Isso mesmo, uma 
grife ao lado de top Marcas: 
Dudalina, Individual, Colc-
ci, Fórum, Beagle,Tommy 
Hilfiger e Docthos e outras. 
A coleção de sapatos da gri-
fe própria  Johnny Jimp é 
um dos grandes sucessos.

A  Johnny Jimp também se 
especializou em vestir noivos 
e padrinhos com coleções pré 
prontas e preços acessíveis. 

Por tudo isso e 
mais um pouco 
João é o nosso ho-
menageado neste 
edição!

Orientação 
para vestuário 
em casamentos
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(1) O prefeito Sérgio Ferreira em self bacana. (2) Meu amigo de 
anos e anos João Dória Jr., futuro presidente do Brasil . (3) Com 
Neymar quando fui levá-lo ao dermato.  (4) Com padre Osvaldo 
na padaria. (5) O prefeitop Saulo me recebendo no gabinete. (6) 
Jaqueline Mezencio, linda!!! (7) André e Silvio Laguno. (8) Mar-
quinho Chedid . Tão falando que pode ser um nome a concorrer 
a prefeitura de Bragança Paulista. (9) O empresário Rui Pascoal 
e Lucas Cardoso. (10) Com o secretário da Segurança Camilo de 
Campos.  (11) Silvia Poppovic, minha amiga pessoal, agora domi-
nando o Ibope na Band. (12) Com a Loredana, a italiana mais fofa 
do mundo e a decor Bya Barros. (13) A poderosa Adriane Galisteu, 
almocinho em São Paulo. 

House of All
A revista não é do Lorenzetti, é de 
todos vocês que fazem a região, 

a cidade, o país e o planeta!
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em revista 51  Al. Lucas Nogueira Garcês, 2.690 - Jardim Paulista, Atibaia - SP

11 2427-5674

Cardápio exclusivo e  
pratos executivos

Espaço Kids

RODÍZIO PREMIUM
Agora com camarão na 

chapa à vontade!

Acesso para pessoas com 
mobilidade reduzida 
	•Ar-condicionado
	•Estacionamento	próprio
•	Wi-Fi

No ramo 
desde 2001
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