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LORENZETTI RECOMENDA

Casa geriátrica 
revoluciona o 

atendimento ao 
idoso no Brasil e 

reforça Atibaia como 
Cidade polo da 
Terceira Idade



em revista 5  

A Casa Bem Cuidar pro-
porciona aos seus morado-
res um serviço de elevada 
qualidade, com competente 
equipe multi-disciplinar,  
onde o custo benefício é 
atraente e, põe em primeiro 
lugar a construção de rela-
ções de atenção e auto-con-
fiança com cada Residente 
Sénior. Na unidade de Bro-
tas, a Bem Cuidar se orgu-
lha de não ter nenhum mo-
rador, nos últimos dez anos, 
transferido por alguma 
ocorrência para hospitais. 
A concepção de todo aten-
dimento é baseada no pró-
prio nome da clínica, “Bem 
Cuidar”, premissa também 
do Sr. Pasquale, empresário 
da capital que frequenta há 
anos Atibaia e seu sonho era 
criar um local para terceira 
idade. Idealizou o projeto e 
fez a construção do espaço. 
Ele somou esse sonho de 
envelhecer sob cuidados de 
uma equipe ética e, al iou-
se ao grupo da enfermeira 
Luciana, que atua no segui-
mento há 20 anos, com a 
melhor expertise nacional.

O casal Lu e Raul encara 
o trabalho, não como um 

negócio, mas como uma 
missão. Lu acredita que 
só desta forma é possível 
não perder de vista o ver-
dadeiro valor de cada Ser 
Humano enquanto Sénior 
e Idoso. É o compromisso 
assumido com cada fami-
liar e integrantes que fazem 
parte da Equipe de Traba-
lho Bem Cuidar.

É um compromisso pes-
soal que assumem juntos. 

A estrutura e o cenário 
são deslumbrantes. Não há 
nada parecido no país com 
o conceito Bem Cuidar. O 
casarão é instalado jun-
to à rodovia Fernão Dias, 
entre jardins verdejantes, 
com cerca de 30 mil metros 
quadrados de área verde, 
cenário de nascer e pôr do 
sol que só Atibaia oferece:  
bananeiras e variadas frutí-
feras e árvores centenárias, 
entre galos e galinhas sol-
tos, criados à moda caipira. 
A cozinha é um capítulo 
à parte, de causar inveja a 
qualquer chef estrelado. Os 
quartos remetem para uma 
dignidade que tem a filoso-
fia do amor como meta. A 
equipe é completa e con-
ta com médicos, geriatra, 
enfermeiros, psicólogos, 
fisioterapeutas e por aí vai. 
A atenção é total para cada 
paciente de modos à reinte-
gra-los ao convívio social. 
A casa conta com piscina 
aquecida, e acomodações 
side-by-side, que não com-
prometem o atendimento 
médico ou de emergência a 
cada hóspede.

Informações:
Fones: 4416-9257 
www.espacobemcuidar.com.br
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Nagumo
Supermercado inova, 

derruba preços, oferece 
vallet park gratuito e se 

torna o preferido da cidade
O Supermercado Nagumo con-

quistou a preferência da elite e dos 
bacanas. Fez ampla e modernérrima 
reforma, mudou a equipe, mudou a 
agência de propaganda, e agora con-
quista a fama com produtos diver-
sificados e preços realmente baixos. 
É a única rede que conta com cinco 
unidades em Atibaia, e caminha para 
abrir sua primeira loja em Bragança 
Paulista. A loja da Alameda Lucas 
Nogueira Garcez é a primeira total-
mente reformada com o novo con-
ceito americano de supermercados. 
Tudo é muito arrumado e a simetria 

é um ítem que faz parte da decoração. 
Amplas geladeiras que, de tão sofisti-
cadas parecem armários embutidos. 
A sessão de queijos deveria servir 
de exemplos para outros supermer-
cados. E o atendimento ao público 
é feito por equipe sorridente e feliz. 
Toda quarta-feira os preços do Na-
gumo são os melhores da região. O 
supermercado se torna referência em 
atendimento à cliente AA, deixando 
lá atrás a concorrência como se esta-
cionada no tempo. Parabéns família 
Nagumo. Atibaia e região merecem o 
melhor!
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 * Toda quarta-feira, Nagumo é o campeão do preço baixo. Preços acima, da primeira quarta-feira de setembro de 2019

Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 4225 - 
Nova Gardênia, Atibaia - SP

Fone: 2427-4688

Casamentos
Aniversários, Bodas, 

Debutantes e eventos corporativos
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O homem, o amigo, o advogado
CLEBER GERAGE
A coragem de quem ama o povo e a Justiça

Há mais de dez anos 
atuando como advoga-
do,  Cleber Gerage é um 
exigente apaixonado pela 
Justiça. Cresceu vendo 
o pai se interessar pela 
defesa dos menos favo-
recidos. O escritório do 
seu Domingos Gerage 
sempre foi conhecido na 
cidade como o último so-
corro do povo humilde, 
para esclarecer dúvidas 
mediante a Justiça, assim 
como por promover de-
mandas para obtenção de 
direitos de pessoas me-
nos favorecidas e do pú-
blico em geral. 

Com o mesmo DNA 
do pai, por Justiça, Cleber  
faz dezenas de atendi-
mentos voluntários.

Juntos, Cleber e seu 
Domingos colecionam 
vitórias nas mais dife-
rentes causas. Cleber 
Gerage também fundou 
uma organização Social, 
o Centro Nacional de 
Denúncias, com foco no 
interesse público. A as-
sociação já foi destaque 
na revista Veja e atua co-
brando responsabilida-

des, de políticos. O CND 
está em diversas cidades, 
como Bragança Paulista e 
São Paulo capital.

A esposa Isa tornou-
se é a maior fã do mari-
do. Acompanha Cleber, 
tanto nas aulas de lutas 
marciais, como nas festas 
temáticas.

É a grande parceirado 
brilhante advogado que 
se tornou uma das maio-
res lideranças comunitá-
rias da região
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Proteção que vem do alto Proteção do homem Proteção do amor
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O melhor 
Café de Atibaia: 

Cacau Show La Poesia

O deck é um charme, 
com mezinhas e vista 
panorâmica. A Cacau, 
para quem não sabe, fica 
bem em frente a acade-
mia Lucena. É o novo 
super point de gente 
chic, bacana e que gosta 
de verdade de um bom 
café. Aliás, o café é top, 
mara de maravilhoso!!!  
É frequentado por vá-
rias socialites que circu-
lam pela loja da Myiuki. 
Muito bom de ir. As tor-
tas geladas são inacredi-
táveis. Os sorvetes, de-
liciosos. O bombom de 
licor de cereja custa me-
nos de R$ 5 (na concor-
rente sai por R$ 19, mas 
o da Cacau é melhor) e 
as trufas são de comer 
de joelhos...
Fone 3402 3628   
Endereço: Alameda 
Prof. Lucas Nogueira 
Garcez, 2965 - 
Jardim Paulista

Quem tem o melhor chocolate, tem o melhor café, o melhor sorvete!

Mulheres elegantes preferem Cacau Show 
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O Fritz Buffet, da Solange 
Soldera se consagra como o 
number one das recepções 
elegantes. Os copinhos com 
amenidades são luxo puro em 
qualquer festa que se preze!

É uma delícia o 
Pão Caseiro Hora 
do Lanche.
É entregue fresquinho 
em sua casa, 
feito inteirinho de 
forma artesanal. 
Basta ligar e 
encomendar.
9 6947-0709

DICAS DO LORENZETTI 

Silvio Sakata é pioneiro em oferecer o mais luxuoso dos pra-
tos aos seus amigos e clientes: lagosta. E que lagosta! Espia 
isso. É de dar água na boca e de comer de joelhos. Abafa o 
caso. Lembrete: só pra quem pode!

Vale à pena experimentar o 
quiche de caparccio de abo-
brinha do Denis Café. É mara-
vilhoso e pouco engordativo.
Recomendo.

Pouco engordativo e de 
digestão rápida:  macar-
ronada do Miguelito. 
O restaurante é super em 
conta e bem frequenta-
do. Tem a opção de troca 
do arroz branco pelo 
integral.
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A Lexus, a icônica monta-
dora de luxo, continua a di-
versificar sua liderança no es-
tilo de vida de alto nível além 
da estrada. Com o lançamen-
to do verdadeiramente notá-
vel iate Lexus LY 650, a Lexus 
abraça sua dedicação ao arte-
sanato, inovação e aventura.

Em Boca Raton, a Lexus 
realizou a estréia mundial de 
seu primeiro iate de luxo, o 
Lexus LY 650. A mais recen-
te dedicação da Lexus em se 
tornar uma marca de estilo 
de vida de luxo diversificada 
com o lançamento do incrí-
vel LY 650, que apresentava 

Nave no Mar: Lexus, o novo 
brinquedo dos milionários

desempenho excepcional 
e tranquilidade condizente 
com um carro-chefe maríti-
mo. O primeiro navio de luxo 
da marca é um cruzador com 
flybridge de 65 pés e capaci-
dade para o mar, que prome-
te até 31,4 nós. Os entusiastas 
do esporte que desejam pos-
suir um LY 650 precisarão 
de cerca de US $ 3,5 milhões, 
embora esse custo possa va-
riar dependendo dos recur-
sos e opções. Do encaixe e 
acabamento aos avanços tec-
nológicos do barco, a Lexus 
não poupou custos ao entrar 
na categoria de iates de luxo. 
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Belos, meigos e...

Vaidosos

Anderson Alfonso O prefeito Saulo Pedroso



14  em revista

Prepare seu corpo:
 Verão chegou na Smart Fit

Maiara Jeferson Hautz

Serginho gatinho!Rafael

Serginho

Lincoln Doratiotto
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Souza Gás Disk Gás e Água



16  em revista

nova Clínica Dr. Ricardo Oliveira reinau-
gura em grande estilo, ocupando um dos 
endereços mais nobres da cidade. Um pré-

dio imponente, na Alameda Lucas Nogueira Garcez, 
na frente do Lago do Major, tendo como vizinho o 
laboratório Quantum. Com altíssima tecnologia de 
ponta, o local conta com especialistas para todas as 
necessidades. Da ortodontia à harmonização facial, 
dos implantes às novas lentes de contato, ou mes-
mo tratamento de canal, ou lançamentos computa-
dorizados, como o Invisalign (um novo método de 
aparelho bucal trocado periodicamente pelo próprio 
paciente, mas sem a necessidade  de brackets, fios e o 
antigo sistema de apertos) e é planejado com o scan-
ner Itero 2 simulando o final do tratamento logo na 
primeira consulta!

 
Todas as novidades da odontologia estética, ou 

da tradicional, podem ser encontradas nas amplas 
e modernas salas da Clínia Dr. Ricardo, que ofere-
ce as novas tecnologias, como máquinas de escane-
amento 3D dos dentes. O corpo clínico conta com 
os mais renomados especialistas em diferentes áreas. 
Estética, Implantodontia , Ortodontia, Endodontia, 
Ortopedia Funcional dos Maxilares, além de outras 
especializações. 

Todos trabalham de forma conjunta, quando neces-
sário, e de forma integrada, no mesmo local, oferecen-
do completa segurança e maior rapidez no tratamento. 
Tudo isso com o mesmo carinho e atenção do aten-
dimento humanizado que  já era praticado no antigo 
endereço. Os Drs. Renato Martins, Camila Pampuri, 
Alessandra Pianho e Ricardo Oliveira, além da admi-
nistradora Maura Fardin, Neide Candian em gestão 
de pessoas e equipe de frente, Dani, Amanda, Larissa 
estão prontos para recebê-los!

Clínica Odontológica em 
Atibaia é pioneira no Sistema 

Integrado de Atendimento
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Clínica Dr. Ricardo Oliveira 
atende multi especialidades

Invisalign
Itero
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Bastou o jornalista postar o 
Botox feito pelo top cirurgião 
plástico Dr. Saraiva, que a mu-
lherada e a homarada pirou. 
Todo mundo querendo fazer.

Foi impressionante! No pri-
meiro dia já deu diferença, mas o 
auge do procedimento se obtém 
lá pelo quinto dia após a aplica-
ção. Saraiva tem anos atuando 
em Campinas, em reconstrução 
de mama para pacientes oncoló-
gicos. É super mega blaster fera!   

DICAS DO LORENZETTI

Botox do jornalista bombou na Web

Seguem as duas das 
mais vendidas bolsas da 
icônica Le Postiche, su 
de sucesso absoluto entre 
as finas! A dona da loja 
chiquérrima Carla Ron-
coletta vem com mais 
novidades por aí.

Anote: Lesard em alta. 
Preto também...

Gabriela Pugliesi 
já está usando o 
lançamento 2020 
de conjuntinho 
rendado da 
Hope. Tem em 
Atibaia.
Luxo né ?

Prima do Pugliesi já 
está usando novo 
conjuntinho da Hope

Bonés e camisetas 
Buh!, no Trust Outlet. 

Tudo de bom. 
O Enzo é top.

Le Postiche 
vira Objeto 
do Desejo

O mais sofisticado café da 
cidade, vários Styles, no Lucas 

CAFÉ. Parada obrigatória.

Boné Chic

Café Luxury

Multimídia
Além de representante do 
laboratorio EMS, Bruno 
Medeiros é guitarrista e cantor 
gospel de futuro. Metódico, 
acorda as 5h da manhã e 
arruma tempo para treinar 
todos os dias na Smart Fit



em revista 19  



20  em revista

O QUE ACONTECE...
Tenor gato 

O filho da Nilza anda impossível. É um dos talentos mais pro-
missores da música. Está em mais uma temporada mundialapre-
sentando seu dom, a voz, e que voz!

Save the Pic.
Esse é o tom de loiro do 
Verão. Tem mulher que 
adora um cabelão para 
animar o bofe, mas a 
temporada pede o cabe-
lo na altura do ombro. 
Mas o importante é que 
esse tom de loiro vem 
com tudo.

Nike LD Waffle Sacai:
o tênis da moda,

ultra colorido 
Preço: R$ 2.800.00

Rafael Trajano 
e o novo gato 
da cidade, 
Marcelão Silva, 
adoooro!

Linda e loira,  Michele  Zocchi.  A Trust 
Outlet está mudando de endereço. Vai 
ganhar um espaço bem maior no cen-
tro da cidade. A loja é conhecida por 
vender grifes descoladas e import pro-
dutos. É a top no ranking de quem co-
nhece marcas poderosas como a Buh! 
Exclusividade da casa.
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Rua Elizeu 
Corradini, 1248,

B. Luanda, Atibaia/SP

4412-2998

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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DICAS DO LORENZETTI

Melhor bolinho de bacalhau de Atibaia é o do 
Ítalo Português. Não faz delivery mas aceita 
encomenda para você levar quentinho pra casa.
4411-0626

O mais incrível pão francês com 
crosta de Catupiry é o da Padaria 
Luanda, feito no capricho pela top 
model Michele. 

Vale à pena ir para Joanópolis 
para comer o bolo de milho 
do restaurante Bom Tempero. 
É o melhor do mundo.

Os moradores de 
Atibaia agora contam 
com alcachofra 
francesa, deliciosa. 
Isso mesmo, 
francesa, que pode 
ser encontrada no 
Salsarela.
4412-5694.

Outra dica de bolo de milho 
delicioso é o da Casa do Bolo, na 
Avenida São João. Uma delícia! 
2427-3955

A pastelaria O Porquinho 
deveria se chamar O Gatinho, 
por causa desse gatão aqui 
do lado. Brincadeira à parte a 
grife do melhor pastel que já 
comi na vida, comemora 55 
anos e além do pastel faz a 
melhor e mais incrível esfiha



em revista 25  em revista 25  



26  em revista

Canil de Atibaia se 
destaca entre os melhores 
e mais premiados do país

Pastor Alemão, o cão amigo da família

Qual a diferença de um pastor alemão e de 
outros chamados cães de guarda? A elegân-
cia,  a altivez, a coragem, a rapidez, a inteli-
gência, a fidelidade aos donos – ou tudo isso 
junto? Talvez a resposta seja esta, um cão com di-
versas qualidades. Excelente cão de guarda, de sal-
vamento, e acima de tudo companheiro. Se fosse 
um carro o pastor seria com certeza uma Ferrari, 
tal a posição  de glamour na pole position das raças. 
Pense num cão leal, disposto a defender com a 
vida a propriedade que guarda. Pensou ? O canil 
Família Cerri, há mais de 30 anos coleciona título 
nacionais e internacionais. Sua proprietária An-
drea Cerri não é uma vendedora de cachorros, é 
uma criadora importante, reconhecida pelo amor 
que dedica em defesa e estudo da raça. Segun-
do Andrea, o pastor é excelente para ajudar de-
ficientes, vigiar e guardar propriedades, rastrear 
pistas, rastrear ovelhas, além de se destacar em 
exposições por sua característica multifuncional. 
Andrea lembra que apesar da pelagem densa, não é 
uma raça que exige cuidados especiais. A criadora 
lembra que a alimentação também é simples, esco-
lhendo a ração adequada e afirma que o pastor não 
é um cão de moda, é um clássico e atemporal. Não 
há quem não se encante pelas qualidades do pastor. 
Se quiser conhecer mais da raça, detalhes e aquisição 
de um pastor alemão, basta bater um papo com An-
drea Cerri. Pode ter certeza que terá uma super-aula 
sobre pastor alemão.

Reconhecido no Brasil e no 
exterior, Canil Família Cerri 

acumula centenas de medalhas
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Estão abertas as ins-
crições para o Vestibular 
2020 da UNIFAAT. A prova 
ocorrerá em 20 de outubro 
de 2019, às 14h, no Campus 
Manoel Ferraz, em Atibaia.

A importante novidade 
é que em sintonia com as 
demandas do mundo do 
trabalho e da sociedade co-
nectada em redes digitais, a 
UNIFAAT dá continuidade 
a seus projetos inovadores e 
apresenta para o Vestibular 
2020 sua graduação SMART 
que flexibiliza o acesso ao 
ensino de qualidade.

A graduação SMART ga-
rante a qualidade da aprendi-
zagem. Em três dias da sema-
na, sempre às terças, quartas e 
quintas, o aluno frequenta as 
aulas no campus da institui-
ção, estando em contato dire-
to com professores e colegas e 
usufruindo de toda a infraes-
trutura da instituição. Nos ou-

UNIFAAT traz várias 
novidades para o Vestibular 2020
Além dos cursos tradicionais a instituição lança a graduação SMART

tros dois dias da semana, de 
forma conectada e interativa, 
realiza as atividades teóricas e 
de pesquisa por meio de com-
putadores, tabletes e celula-
res, em qualquer lugar. Além 
de valores de mensalidades 
mais acessíveis, a graduação 
SMART proporciona ofereci-
mento de ensino de qualidade 
e reconhecimento pelo mer-
cado de trabalho, atestados 
pelo MEC.

Os cursos superiores 
SMART são os seguintes: 
Comércio Exterior, Gestão 
Financeira, Recursos Huma-
nos, Logística, Marketing, 
Publicidade e Propaganda, 
Artes Visuais, Educação Físi-
ca, Design de Interiores, Jor-
nalismo, Estética e Cosméti-
ca e Processos Químicos.

Os cursos tradicionais ofe-
recidos são: Administração, 
Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas, Arquitetura e 

Urbanismo, Ciências Con-
tábeis, Direito, Enfermagem, 
Engenharia Civil, Engenha-
ria de Produção, Engenharia 
Elétrica, Fisioterapia, Peda-
gogia e Psicologia. 

O campus da instituição 
abriga modernas salas de 
aula, laboratórios de infor-
mática de última geração, 
academia de musculação, 
oficina pedagógica, bibliote-
ca com mais de 40 mil exem-
plares, centro de pesquisas 
(CEPE), Núcleo de Práticas 
Jurídicas (NPJ), agências 
experimentais de Publici-
dade e Jornalismo, ateliês 
de Arte e Design, salas de 
desenho, estúdio de rádio e 
televisão, auditório, clínica 
de Psicologia, laboratórios 
de Engenharias (hidráuli-
ca, materiais de construção, 
processos de fabricação, 
mecânica dos solos, entre 
outros), laboratórios de Fi-

sioterapia e Enfermagem 
(anatomia, microscopia, bio-
química e fisiologia), centros 
de convivência, entre outros 
ambientes. Destaca-se que 
até o final de 2019 será finali-
zada a construção do ginásio 
poliesportivo.

A UNIFAAT oferece in-
centivos financeiros como o 
auxílio transporte e paren-
tesco, bolsas convênios com 
empresas e entidades (inclu-
sive com Prefeituras), bolsas 
para ex-alunos, programa de 
auxílio socioeconômico pró-
prio (FINAE), além de par-
ticipar de programas gover-
namentais, como o ProUni 
e FIES. As inscrições podem 
ser feitas no site unifaat.com.
br ou na secretaria do Cam-
pus Dom Pedro.

Mais informações: Cen-
tral de Relacionamento – 
0800 772 4144, WhatsApp: 
(11) 947479800

1200 computadores para uso de alunos.                                            O diretor João Ricardo Alves Oliveira.
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Marcia Bernardes

“Nós professores 
mais aprendemos do 

que ensinamos”
A trajetória da atual Se-

cretária de Educação come-
çou quando ainda menina e 
decolou como foguete. Aos 
16 anos, quando ainda cursa-
va Magistério, foi convidada 
para substituir uma profes-
sora de Inglês numa escola 
particular. Precoce, o contato 
com jovens quase que da sua 
idade e a paixão de ensinar 
foi um sinal para o que po-
deria vir pela frente. A inti-
midade com que Márcia se 
comunicava, em explicações 
didáticas, mas com seu jeito 
próprio, inclusive através do 
antigo giz, no quadro-negro,  
encantava os alunos. À épo-
ca, além das aulas, estagiava 
na Prefeitura e, sua dedicação 
à Educação não parou mais. 
Aos 18 anos ingressou como 
professora na Prefeitura de 
Atibaia através de concur-
so público. Não demorou 
muito e foi convidada a ser 
coordenadora pedagógica. 
A experiência na coorde-
nação fez despontar o espí-
rito de liderança que tem, 
sempre buscando orientar, 
ajudar e conduzir todos à 
sua volta. Da coordenação 

foi para a direção escolar, 
até que em 2012, o prefei-
to Saulo Pedroso a convi-
dou para conduzir a pasta 
da Educação do município. 
Com muita dedicação, estu-
do e esforço, enfrentando os 
desafios da missão que lhe 
foi concedida, Márcia, sem-
pre atenta, procurou cres-
cer com as eventuais falhas. 
Superou obstáculos e focou 
numa parceria com os pro-

fessores da Rede. Se não é 
unanimidade, boa parte dos 
professores reconhece o es-
forço da menina obstinada. 
Com o trabalho em equipe 
conquistou ano a ano os me-
lhores índices já pontuados 
por Atibaia na Educação. 
Devido à sua liderança e, 
destaque na formação infan-
til de milhares de crianças, 
foi convidada para presidir a 
Undime (União dos Dirigen-

tes Municipais de Educação) 
instituição esta que repre-
senta - isso mesmo! - todos 
os Secretários de Educação 
do Estado de SP, mérito tal-
vez do reconhecimento que 
passou a ter a nível estadual. 
Ao estilo simples, de Paulo 
Freire, Márcia costuma di-
zer que muitas vezes mais 
aprende com as crianças do 
que ensina. Esta é a nossa 
Márcia!
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Horta Suspensa é um projeto de 
Rodolfo Rodrigues, do 

Jardim de Comer - Paisagismo

Novidade: 
chegou a horta 

suspensa

DICA DO LORENZETTI

Quem não adoraria receber de presente uma 
horta suspensa? Pode ser no aniversário ou Na-
tal, o mimo agrada. Além de ser um presente 
inusitado, divertido, é útil. 

A horta agrada gregos e troianos e estimula 
sua mãe ou pai ou avós a conviverem com o ver-
de. Já vem prontinha com todo tipo de hortaliça 
plantada. Basta regar, dar amor e comer!

A horta suspensa já foi comercializada para 
diversas escolas públicas e particulares da região. 
Faz um tremendo “su” de sucesso.

A prática do cultivo estimula crianças e am-
plia o respeito ao verde e ao meio ambiente. Re-
comendo a horta também para restaurantes. É 
sensacional. Maiores informaçôes com Rodolfo 
Rodrigues. 11 99900-8018
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Comida Árabe

Dizem que o jornalismo 
é feito de respostas e não 
de perguntas. Mas quando 
a indecisão é grande talvez 
a indagação seja em si uma 
forma de resposta. Terra do 
Morango ou do pastel de 
nata? Enfim, Atibaia pode-
ria muito bem ser a terra 
do Patel de Nata. As sobre-
mesas tradicionais são uma 
grande parte da cultura 
portuguesa. 

Feito com camadas e ca-
madas de massa folhada e 
pedaços de creme de leite, 
na verdade, mais ovos que 
leite, você será perdoado 
por pensar que o pastel de 

Atibaia vai ganhar o Café Ricocó
nata, ou torta de creme, é 
uma sobremesa bastante 
básica. Não é. Na realida-
de, é um pudim envolto em 
mistério. As tortas são con-
sumidas em Portugal e no 
mundo lusófono como um 
lanche em todos os momen-
tos do dia, com uma xícara 
de café. Tradicionalmente, 
feitas com leite, ovos, açú-
car, canela e baunilha, man-
tidas juntas em uma peque-
na forma de massa folhada. 
Mas, além dessa fórmula, 
os meandros são extrema-
mente secretos. A Ricocó é 
uma das pioneiras de doces 
finos portugueses e produz 

o igualmente famoso Pastel 
de Santa Clara, pirâmide de 
fios de ovos, ovos moles Da-
veiro, entre outros. 

A Ricocó comemora 
uma fase bastante adulta, ao 
completar 35 anos. Tendo 

seu logotipo alterado pela 
primeira vez, a Ricocó como 
várias outras grifes, prome-
te ter o seu próprio café no 
anexo de sua fábrica, no Al-
vinópolis, point de consu-
midores e turistas.

Mouna Kfouri é uma cozinheira de 
mão cheia. Ela tem clientes fixos 
em São Paulo, Atibaia e Líbano. 
Entrega em casa. Uma variedade 
completa de comidas árabes. Meus 
preferidos: coalhada seca, charuti-
nhos, quibe assado com agnoli.
Fone: 99910-4219
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PEÇAS FORJADAS

www.pecasforjadas.com.br

Avenida Beira Rio, nº 860, Bairro Juncal, Piracaia
Fone:  11 97159-3006
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Suzan Lima a 
número 1 em doces

Bolo de uva ou abacaxi, o preferido da equipe que faz esta revista: loucura!

Pense numa explosão de 
sentimentos, uma excitação 
incontrolável do espírito. E é 
isso, mais ou menos que acon-
tece quando degustamos os 
doces da quituteira e chef Su-
zan Lima. O reconhecimento 
e o sucesso, veio justamente, 
quando transferiu sua loja, 
instalada num Outlet ao re-
dor de Atibaia e, ancorou no 
entorno da Lucas Nogueira 
Garcez, em uma casa ao es-
tilo novaiorquino do famoso 
bairro “Soho”. Sem luxo, com 
poucas mesas, o novo local 
agradou em cheio. 

Tudo é muito bem feito. 
Pode-se dizer que os salgados, 
como a tapioca, servida com 
uma camada de recheio, tam-
bém é muito boa.

A dica do blog é o maravilho-
so e enlouquecedor bolo de aba-
caxi, carro chefe da casa, ao lado 
do brownie, fenomenal, servido 
com sorvete.

O cafezinho também é dos 
melhores. Recomendo, super! 

Fone: 2427-3469
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Empresária fecha loja 
em outlet, investe no 

novo endereço, na 
equipe e vendas triplicam
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RAIO X

Camila é um exemplo de mulher 
moderna. Malha diariamente com seu 
personal trainer, faz dieta e trabalha 

muito em sua empresa de telefonia

O bike Alexandre Lefas, foi para 
Aparecida pedalando. Cansado, 
fez reverência a sua protetora. Foi 
o bastante para a foto viralizar na 
web. Amém?

O gato Gustavo Milfont, 
lindo, loiro e poderoso, 
anda cotadíssimo como 
pré candidato a prefeito 
de Atibaia. Já pensou 
que tudo. Inteligente, 
sério, honesto e boa 
pinta... Atibaia merece!
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Su de sucesso
Foi um sucesso o lançamento

da Revista do Lorenzetti.
Quase 300 pessoas no coquetel 

que congestionou o Sushi Kyowa
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Coquetel 
badalado

Gente bonita congestionou 
o Sushi Kyowa.
Todo mundo foi!

7

Sarah Stefanie de Souza  
é empresária 
Livro: Simplesmente Acontece 
Academia: Smart Fit 
Cabelo: Suzy Lacerda 
Perfume: Bulgari Amethist 
Ator: Cauã Reynolds 
Atriz: Paola Oliveira 
Cidade: Bonito
Prato: Pizza 
Signo: Câncer 
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Caras e Bocas
Um mundaréu de bacanas 
circulou pelo Sushi Kyowa.

Confira as fotos
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Sucesso total 
da nova revista
Mulheres bonitas, gente interessante, 

políticos e empresários presentes. 
A revista agradou em cheio
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Caras e bocas e...

Sobrancelhas!

A sobrancelha acaba de 
virar objeto do desejo tan-
to do homem, no salão de 
barbeiro, como nos salões 
de cabeleireiros. A número 
1 do design da sobrancelha 
no Brasil é Neide Campos, 
amiga do blog e leitora da 
nossa revista. Neide atende 
no Tatuapé e recentemente 
foi destaque na revista Veja. 
Especialista no fio a fio, ela 
estudou na Itália durante 
um bom tempo e, há anos 
atende em seu amplo salão, 
na estrada Velha da Penha, 
uma média de dez clientes 
por dia. Muitos vindos de 
outros estados e até do Ex-
terior. Seu design em micro 
custa cerca de R$ 1.500, 
com retoque, quando ne-

cessário, incluso. Em seu sa-
lão também pode-se encon-
trar  técnicas parecidas para 
transformar uma boca de 60 
anos em uma boca de 20 ou 
30 anos. Os resultados são 
surpreendentes e duram cer-
ca de 12 meses. As bocas são 
mais em conta que os olhos, 
saem ao redor de R$ 800.

Em Atibaia, no salão B. 
Bardot, a melhor esteticista 
do pedaço (Eliana), é a res-
ponsável por limpezas de pele 
fantásticas, e sobrancelhas 
mais ainda surpreendentes 
de tão naturais. Cuidadosa, e 
com bom senso técnico ela ri 
quando criticam as famosas 
sobrancelhas da Nike, exces-
sivamente arqueadas e com 
exagero de tinta.
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Volks - 60 anos
Novo Golf GTE, híbrido 

esportivo promete fazer 
até 66 km por litro

A grande novida-
de da Volkswagen é 

o Golf GTE, inédita versão híbrida 
plug-in do seu famoso hatch. A promes-
sa do esportivo híbrido é a economia: 
poderá rodar até 66km/l com o auxílio 
do modo elétrico. Mesmo com os dois 
motores funcionando, o consumo anun-
ciado é de 22 km/l.

Há dois motores. O 1.4 TSI gera 150 
cv de potência e 25,5 kgfm de torque e o 
motor elétrico oferece 102 cv e 35,7 kgfm 
— torque do 2.0 TSI usado no Golf GTI. 
A potência combinada chega a 204 cv. O 
zero a 100 km/h leva 7,6 segundos e a ve-
locidade máxima alcança 222 km/h.
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Quem tem a posse de um 
imóvel por período prolon-
gado, sem oposição, e age 
como dono, pode tornar-
se proprietário por meio 
da usucapião extrajudicial, 
obtendo o tão desejado “re-
gistro em seu nome”. O pri-
meiro passo é procurar um 
Tabelionato de Notas (mais 
conhecido como cartório) 
do local do imóvel e soli-
citar uma ata notarial para 
atestar que a posse atende os 
requisitos legais. Nessa fase, 
não é obrigatória a presença 
do advogado, embora a as-
sistência desse profissional 
seja sempre conveniente e 
importante. 

É preciso apresentar os 
documentos pessoais, a 
planta e o memorial descri-
tivo assinado por profissio-
nal legalmente habilitado, 
devidamente inscrito no 
conselho profissional, e pe-
los proprietários ou titulares 
de direitos reais registra-
dos na matrícula do imóvel 
objeto da usucapião e na 
matrícula dos imóveis vizi-
nhos. Será necessário apre-
sentar certidões judiciais,  
obtidas na comarca do local 
do imóvel e do domicílio do 
solicitante, para comprovar 
que não existem ações que 
impeçam a usucapião. Além 

Usucapião no cartório: 

Ata Notarial

disso, quaisquer outros do-
cumentos que demonstrem 
o exercício da posse, como 
comprovantes de pagamen-
to de impostos e taxas, e 
execução de benfeitorias, 
podem contribuir para o re-
conhecimento desse direito.  

Concluída a ata, o inte-
ressado, representado por 
advogado, deverá apresen-
tá-la ao Registro de Imóveis 
para que toda a documen-
tação seja analisada e os 

demais requisitos da usuca-
pião  sejam verificados.  

A usucapião extrajudicial 
é uma importante conquis-
ta, pois o possuidor, que 
antes dependia exclusiva-
mente do Poder Judiciário 
para regularizar a sua posse 
e ter todos os direitos que a 
lei assegura ao proprietário, 
agora pode escolher um ta-
belião de sua confiança, que 
tomará todas as cautelas 
jurídicas necessárias para 

elaborar uma ata notarial 
que forneça os elementos 
indispensáveis à aquisição 
da propriedade. 

Dessa forma, pode-se 
evitar um processo judicial 
prolongado, que sobrecarre-
ga os interessados e o Poder 
Judiciário. Vale lembrar que 
é possível adotar o procedi-
mento extrajudicial mesmo 
quando já existe um proces-
so, basta requerer ao juiz a 
suspensão ou mesmo a de-
sistência, e as provas produ-
zidas serão aproveitadas.   

Além de atestar a posse, 
a ata notarial é uma manei-
ra de constatar a existência 
de diversas situações, pes-
soas ou coisas, tais como o 
envio de um e-mail, uma 
postagem no facebook ou 
no whatsapp, as condições 
de um imóvel que será lo-
cado, comprovação de vida 
e várias outras. Como todo 
documento elaborado em 
cartório, presume-se que os 
fatos descritos na ata sejam 
verdadeiros, o que constitui 
um meio de prova eficiente 
e cada vez mais reconhecido 
nos tribunais. 

Consulte sempre o Ta-
belião de Notas, ele traba-
lha para oferecer segurança 
jurídica e tranquilidade ao 
cidadão.  

Tabeliã do 2º Tabelionato de Notas e de Protesto de Atibaia - 11 4402-2222 

Regina Carteiro Freire - colaboradora
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Sua segurança em 
qualquer lugar. 
Através do aplicativo 
My Verisure você 
gerencia o seu 
alarme de qualquer 
lugar do mundo 
através do seu
smartphone 
ou tablet.

 BOTÃO SOS

Você aciona o botão SOS, nós enviamos ajuda 
rapidamente, polícia, bombeiro, ambulância.

 RESPOSTA EM POUCOS SEGUNDOS

A central de monitoramento do alarme Verisure 
é capaz de verificar o acionamento do alarme 
e atuar em menos de 60 segundos, de acordo 
com a ocorrência.

 GARANTIA VITALÍCIA DO PRODUTO

Os dispositivos dos alarmes Verisure possuem 
garantia vitalícia, assim como a atualização de 
software para novos serviços.

 SERVIÇO TÉCNICO

Clientes Verisure podem ter atendimento 
telefônico 24h por dia.

CONTROLE PELO 
SMARTPHONE

Verisure Monitoramento 24h, com aviso a polícia 
Rua São Pedro, 130-B, Bragança Paulista.
11-2473-4151/ 11-99180-6236

Av. Doutor Joviano Alvim, 1450, Atibaia. 
11-3402-8909/ 11-99180-6236 
Atendemos Bragança Paulista, Atibaia e Região.
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