
Luciana
 Saraiva 

Melhor empresa do 
mundo em monitoramento 
chega em  Atibaia. Pág.2

Paulo Henrique, 
o PH escreve 

sobre Condomínio

Nagumo se torna 
a marca mais 

querida da cidade
Pág. 35

Festa da Revista 
do Lorenzetti 
lota a Mercantil

Thais Verdi 
nutricionista 
dos bacanas

Moradores de Atibaia 
e Bragança estão 

mudando de planos 
para  Notredame 
Intermédica, que 

atende 20 hospitais 
próprios e 4 hospitais 

da região.
Pág. 11
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Conexão à Central 
de Alarmes 24h

Aviso imediato à Polícia
Havendo a confirmação 

de tentativa de roubo, 
acionamos a Polícia.

Disparo do Alarme
Em caso de invasão, 

o intruso pode ser 
detectado.

Verificação por imagem/ voz
Em caso de invasão, podemos 

ver e ouvir o que está 
acontecendo no local.

Como funciona nosso sistema

Transmissão por 
GSM - GPRS - SMS

Pode minimizar ou até 
mesmo evitar roubos por 
cortes de linha telefônica.

Conexão à Central 
de Alarmes Verisure 24h 

Monitoramento 
do seu alarme.

SOS
Resposta em poucos segundos 
com aviso à polícia, SOS, 
emergência e outras entidades
Verificação de disparo de alarme
Sem falsos alarmes

Canal encriptado de 
comunicação Verisure
Anti-sabotagem de linha telefônica
Sem supresas em sua conta telefônica
Aviso de corte de energia via 
email e sms

Comunicação Verisure

Aplicativo 
My Verisure

Controle seu alarme 
através do smartphone 
ou tablet

Arme e desarme do 
alarme
Solicitação de imagens
Consulta de status
Controle de acesso

Rua São Pedro, 130-B, Bragança Paulista.
11-2473-4151

Av. Doutor Joviano Alvim, 1450, Atibaia. 
11-3402-8909

Mais proteção para a segurança da sua famíllia e do seu patrimônio
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Nagumo 
lança mini 
pizza com 
preço 
incrível

Circulação:
Atibaia, Bragança Paulista, 
Bom Jesus dos Perdões, 
Campinas, Campo Limpo, Extrema, 
Jarinú, Joanópolis, Jundiaí, Nazaré 
Paulista, Várzea Paulista, Valinhos, 
Vinhedo e Piracaia.

Jornalista Responsável:
Fernando Lorenzetti MTB 74.288 SP

Editoração Eletrônica:
Vladimir Rizzetto

Os cortes de cabelo de 2020

Número 3 Ano 1 (2019)

Revista do Lorenzetti é uma 
publicação da empresa 
Mídia Digital.

Almoço no 
Pesqueiro. 
Restaurante 
5 Lagos

Chefe de Redação:
Marisa Brasil Capobiano

Centro de Atibaia reage e volta à moda

Página  35

Veja os novos cortes de cabelo 
que fazem a cabeça de gatos e divas

Foto capa: 
Ana Paula Buchalla
Maquiagem:
Caio Silva
Produção da Capa:
Fernando Lorenzetti 
e Vladimir Rizzetto
Cabelo:
Kelly Brito
Salão: 
Carol Rossi
Look Valentino

Finas
Quatro páginas de 

sociais com as 
mulheres poderosas 
que estão sempre no 

lançamento da revista 
do Lorenzetti

Com praças reformadas e jardins floridos, o Centro de Atibaia 
volta à moda. Várias lojas, bares e restauurantes novos. A foto do 

chocolate é da famosa Splash, melhor milk shake do mundo. 
A doceira Suzan Lima também abriu filial no Centro. 

Estr. Mun. Canedos, 
Piracaia 
(11) 99797-3935

Redação:
96481-1133

FOTOGRAFIA DA REVISTA:
Nah Gouvêa
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Picanha na Tábua agora 
oferece 26 tipos de saladas 

para clientes do rodízio!
De parabéns o proprietário 

Maicon Gesza. Incluiu as saladas e 
manteve o mesmo preço do rodízio

O melhor rodízio da re-
gião está mais completo 
ainda. Veja a loucura das 
novidades. Um surpreen-
dente bufê de pratos leves 
para o Verão, onde o grande 
destaque é a saladíssima de 
rúcula.  Arroz, feijão preto 
e farofa também estão dis-
poníveis no balcão! De pa-
rabéns o atencioso proprie-
tário Maicon Gesza sempre 
procurando o melhor para a 
clientela da casa! 

Rua Maestro Juvêncio, 10
Fone: 4402-2903
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Muitas pessoas que mo-
ram em condomínios ou 
associações de moradores, 
vivem se perguntando: Por 
que pago tão caro mensal-
mente e não vejo resulta-
dos em meu condomínio? 
Por que a piscina vive suja? 
Porque eu não me sinto 
seguro em meu condomí-
nio? Entre outras inúme-
ras perguntas.

Estamos passando por 
um processo de mudanças 
na sociedade, as pessoas 
estão ficando mais atentas 
e ativas nas administrações 
públicas e privadas, vemos 
os grandes movimentos 

@ConsiliusAdministradora
www.consilius.com.br
#AsuaNovaAdministradora

Viver e 
conviver em 
condomínio

que vem ocorrendo no 
meio político, e acreditem 
também nos condomínios 
e associações.

Mas então, como en-
contrarei as respostas das 
minhas dúvidas, será que 
preciso me envolver dire-
tamente na administração 
do condomínio? Acompa-
nhar as reuniões, assem-
bleias, comissões de mora-
dores, etc.

A resposta é “SIM”!!!!
E sabe porquê?
Porque se você não fi-

zer, farão por você, hoje 
ainda, temos muitos con-
domínios onde a grande 

maioria não se envol-
ve nas decisões de onde 
mora, e depois mesmo 
não estando de acordo 
com as decisões tomadas, 
ficam reféns do que é de-
cidido por aqueles que es-
tavam presentes nas reu-
niões e assembleias.

E aqui vão algumas res-
postas:

Você tem de participar 
das assembleias, porque as 
decisões de lá impactam 
diretamente na sua mo-
radia, e quem no final das 
contas vai pagar é “você”!!

Quanto tiver dúvidas 
procure o síndico, comis-

são de moradores, comis-
são administrativas, “ad-
ministradora”, porque você 
tem o direito de questionar 
até que estejam todas as 
dúvidas esclarecidas.

Seja mais participativo 
em seu condomínio, lem-
bre-se, a valorização do 
seu condomínio é a valo-
rização do seu patrimônio, 
da mesma forma a desva-
lorização do condomínio 
impacta diretamente na 
valorização do seu imóvel.

E não se esqueça, “aque-
les que não ajudam a deci-
dir, são reféns das decisões 
das outras pessoas”.

Paulo Henrique – CEO & Fundador
Consilius – Gestão de Condomínios e Associações
ph@consilius.com.br
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Um pouco da história de Marco e Márcio Carraro

Carraro, uma construtora 
que realiza sonhos

Marco e Márcio Carraro, apaixonados 
por empreender, começaram cedo a carreira. 
Filhos de D. Terezinha e Sr. Nadir, ela 
professora e ele comerciante, lutaram 
muito para dar uma boa educação aos 
gêmeos, sim, Márcio e Marco são gê-
meos e estão sempre juntos, nos es-
tudos, trabalho, viagens e por aí vai. 
Ingressaram juntos na faculdade PUC-
CAMP (Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas), no curso de engenharia civil. 

Os pais não se aguentavam de tan-
ta felicidade, o sonho de uma boa 
formação ia se concretizar, mes-
mo com tanta dificuldade financeira. 
Marco e Márcio fizeram jus ao sacrifício 
dos pais, começaram a estagiar muito cedo 
e quando se formaram já conseguiram 
adentrar o mercado de trabalho em gran-
des empresas, tais como:  Toda do Brasil, 
IBM do Brasil, Simétrica Engenharia, Pref-
ceituura  Municipal de Campinas.

Moravam e trabalhavam em Campinas, 
mas o destino veio e no ano de 2000, leva o Sr. 
Nadir Carraro, com apenas 56 anos de idade. 
Como sempre foram muito ligados à famí-
lia, Marco Carraro, volta para Socorro para 
cuidar da mãe, porém pede que Márcio 
continue em Campinas, pois não sabia o 
que seria agora sem o seu pai e alguém pre-
cisava prover o sustento da D. Terezinha. 
Marco, já com grande experiência de mer-
cado, funda a Carraro Projetos e Constru-
ções e inicia construindo casas geminadas, 
porém já diferenciadas de tudo o que estava 
sendo feito começa em Socorro. Em apenas 
1 ano de vida a empresa já estava crescendo 
bastante e Márcio volta para sua cidade na-
tal para trabalhar na Carraro.

Agora juntos fundam a Construto-
ra CARRARO, que foi crescendo e hoje 
já entregou mais de três mil imóveis, 
entre prédios residenciais, prédios co-
merciais, loteamentos e condomínios.   
Até 2017 atuaram nas cidades de Socorro 
e Bragança Paulista, em 2018 entraram no 

Marco Carraro, diretor da empresa
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mercado da Terra do Mo-
rango, Atibaia, e foram mui-
to bem recebidos. Lançaram 
o CARRARO Tower Atibaia, 
um edifício de salas comer-
ciais, ao lado do Hospital 
Novo, e venderam 100% das 
unidades em apenas 10 dias. 

Diante de um sucesso 
estrondoso desses e com os 
clientes pedindo por mais 
lançamentos na cidade, com 
a qualidade CARRARO, 
Márcio e Marco vem com 
uma grande novidade por aí. 
LANÇAMENTO MAIS 
ESPERADO DE ATIBAIA: 
Edifício Residencial com a 
assinatura de qualidade da 
Construtora CARRARO. 
A novidade mais aguardada 
para o mercado imobiliário 
em 2020 é o Edifício Re-
sidencial com a assinatura 
CARRARO, são 189 unida-
des de 1, 2 e 3 dormitórios, 
lazer completo, ao lado da 
alameda mais valorizada e 
glamourosa de Atibaia: Lu-
cas Nogueira Garcêz.

A expectativa é grande, 
já tem gente esperando o 
lançamento e as novidades 
estão causando furor entre 

os compradores, o projeto 
prevê: piscina; brinquedote-
ca; play, espaço para festas; 
espaço coworking; acade-
mia; praças de convivência, 
home cinema, além de 2 
subsolos para vaga de gara-
gens demarcadas. Todos os 
espaços comuns são entre-
gues equipados e decorados. 
Um dos grandes diferenciais 

da Construtora CARRARO 
é o prazo de entrega, a em-
presa nunca atrasou sequer 
uma obra, entregando até 
antes do prazo.  Além disso, 
os clientes também se satisfa-
zem com o preço, condições 
facilitadas de pagamento, 
qualidade da obra e o acaba-
mento padrão CARRARO, 
onde os apartamentos já são 

entregues com piso lamina-
do nos quartos, porcelanato 
retificado na sala, luminá-
rias de LED em todos os 
ambientes internos do apar-
tamento, louças e metais. 
Como diz Marco Carraro, 
“O objetivo da construtora 
não é apenas gerar lucros, 
mas também realizar so-
nhos.”

O estilo moderno:  Acima o H.O.M.E. em 
Bragança Paulista, abaixo, Carraro Tower Atibaia
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DICAS DO LORENZETTI

O chef Silvio 
Sakata oferece 
iguarias em seu 
restaurante, que 
fica no centro 
de Atibaia é 
o mais top da 
cidade

Portfólio Piracaia
O Portfólio, também conhecido em Piracaia como Espetinho do 
Mário e da Danute, foi todo repaginado e é uma dica que nin-
guém pode perder. Tem a melhor pizza de aliche do planeta. 

Rocambole do Lucas 
Café. Maravilhoso!

A Padaria 
Manteca, em 
Joanópolis é 
roteiro obri-
gatório para 
quem visita a 
cidade. 

Padaria Manteca-Joanópolis

Cantina Ferruccio

Beringela frita e filé à parmegiana: delícia 
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Ivan Chavier 
é um homem 
chique, bem 
cuidado e 
elegante

Saiu uma geração de barbeiros top que é extrema-
mente detalhista. O Victor Rangel, que acaba de abrir 
seu salão próprio é um desses novos e promissores 
talentos. Suave na nave, ele conquista a cada dia uma 
legião de fãs e seguidores. Faz um degradée como 
ninguém. E arrepía nos cortes Pompadour, Moica-
no, Surfista, Razor Part e o famoso Sidecut. Victor se 
aliou ao conhecido Waldir Paraíba e os dois pilotam 
o salão mais badalado do momento.

Fica ali na subida da Mercantil Fernão Dias, bem 
em frente a loja de pneus, sabe né ?  (Zap 95323- 2517)

Confira nas fotos alguns cortes da temporada! 

‘Quiff’ - o corte da moda 
para homens modernos
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◊	Planos de saúde ◊	Seguro de autos

Rua José Bonifácio, 411 A Jardim Brasil - Atibaia-SP
www.corretoraalves.com.br

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

O QUE ACONTECE...
Atleta 
Paraolímpica 
de Atibaia, 
conquista 1º lugar  
no Campeonato 
Brasileiro 
Loterias Caixa

Intermédica investe 

Aos 18 anos, Beatriz Eduarda, 
conquista o 1º Lugar no Ranking 
Paraolimpico Brasileiro.

Faz parte da Seleção Brasileira 
Sub-20, chegou do Campeonato 
83º Jogos Abertos Marilia, Re-
presentando a Cidade de Ati-
baia com os melhores tempos, 
conquistou 03 Ouros nos nados 
400mlivre, 100m Costa e 50 Bor-
boleta. Faz parte da Associação 
Desportiva de Atibaia - APA 
- Seu Tecnico Felipe Garcia Nu-
nes. Participou Open Internacio-
nal Loterias Caixas, neste Ano. 
Está á 03 segundos para bater 
o Record Mundial , onde terá  
chance de participar da Parao-
limpiada de Tokio em 2020.

Meu querido Irlau Ma-
chado Filho e sua esposa, Drª 
Raquel Machado com Latif 
Abrão Jr, presidente da ADVB.

O Irlau, presidente da No-
tredame Intermédica, empresa 
que oferece cobertura nos dois 
hospitais de Atibaia, e dois em 
Bragança. Além disso, tem 
hospital próprio em Jundiaí, 
Campinas e em São Paulo. Ou 
seja, o consumidor tem várias 
opções e não fica preso a um 
só hospital. O preço do pla-
no para CNPJ é maravilhoso. 
Lorenzetti recomenda super! 
Insista com seu corretor, vale 
à pena. Irlau em 2019 investiu 
quase três bilhões em hospitais.

R$ 2,6 Bilhões

A segurança da sua família aliado ao melhor custo benefício para a nossa região
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011 98208-9405
011 97137-1129 
011 2570-2286

tmjtintas@tmjtintas.com.br

Delivery de tintas: 
melhor preço
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Pintor de Atibaia é o 
mais disputado da região

Adriano’s Pinturas: serviço perfeito e limpo
Sabe aquele tipo de 

pintor antigo, mas que 
cumpre o que promete ? 
E não dá furo com nin-
guém? Digo mais, sabe 
aquele cara que é profis-
sional ao extremo, deta-
lhista e não tem medo de 
trabalho? Pelo contrário, 
trabalha até em sábados, 
domingos e feriados. Por 
isso o Adriano tem não só 
a melhor equipe de pintu-
ra como a mais elogiada. 
O contratante não tem 
enchição de saco, como se 
diz na gíria. Antenado, o 
serviço vai do grafiatto à 
parede lisa, daquelas que 
ficam iguais a espelho. Ele 
faz tudo que há de mais 
moderno. É difícil ter pro-
fissional assim, só Deus 
sabe como é. E o melhor 
de tudo é que o Adriano 
não explora ninguém. 
Entrega no prazo, com 
preço ótimo. Não é nota 
dez, &eacute ; nota 1 000! 
Pode crer! 

(Zap: 97235 -6740)
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Não é tão fácil assim ter um sobrenome que indica não só 
respeito, mas tradição. O ex-prefeito de Atibaia, Takao 

Ono, talvez tenha sido o político mais querido da cida-
de. Era impossível não gostar de Takao. Com uma sim-
patia, ele dedicava uma atenção que parecia ser ilimi-
tada. Nas ruas, em eventos, em locais público, Takao 
tinha uma mistura de alto astral com o carinho, que 

dedicava a cada pessoa como se fosse seu melhor 
amigo. Takao não preparou o filho Emil para 

a política, pelo contrário, não permitia 
que o jovem participasse das sessões 
na Câmara, exceto em solenidades. 

10 anos sem Takao Ono 
Um sobrenome de respeito

Mas o destino, coincidentemente,  
uniu pai e filho no mesmo seguimento, 
qual seja, trabalhar pela cidade.

 Como vereador Emil obteve perto de 
1800 votos na primeira eleição. A legião 
de seguidores e simpatizantes não parou 
de crescer. A própria família, caso tam-
bém de dona Sumico, fez com que a lem-
brança permanecesse viva. O território 
“Ono”, dizem, foi decisivo  para a vitória 
do atual prefeito Saulo.

Palmeirense, Emil Ono é um “japa” 
completamente atípico. Não é comu-
mente encontrado em restaurantes ni-
pônicos, tampouco se deslumbra com 
um sushi. Pelo contrário, troca sashimis 
por uma boa comida brasileira. Adora 
massas e carnes, sendo que a lasanha e 
um bom assado são seus pratos favori-
tos. Muito discreto, o vice prefeito não 
gosta de misturar sua vida pública com a 
privacidade da família. Tem três irmãos.

Emil ressalta o orgulho e a 
admiração pela mãe dona 
Sumico: “Minha mãe é uma 

mulher dedicada a fazer o bem
O vice prefeito é 

fanático por lasanha e 
assados. “Adoro massas 

de qualquer tipo”.

O amigo fiel 
André Agate, 
sempre trabalhou 
nos bastidores 
da política 
por Emil.
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Homenagem a Takao Ono concedeu 
nome de escola pelo trabalho à Educação
Simpatia e generosidade: características da família
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DICAS DO LORENZETTI

Os novos tons chiques de 
loiro para arrasar no Verão

A moda agora é 
o cabelo livre e 
sem estrutura

Os tons de loiro vão do bronze 
ao platinado em nuances 

e chocolate light
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Alan Pedroso
Quem está causando em Atibaia é o profissional Alan 
Pedroso. Moreno, com corpo todo trabalhado na Smart 
Fit, é super atencioso. O preço dele é excelente e tá sem-
pre antenado com a moda.
Fone: 99795-2482
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Base Risqué
Homem também se cuida

DICAS DO LORENZETTI 

Vereador 
de Atibaia 
promove 
queijos do 
Bairro do Tanque 

O vereador Machado é um dos melho-
res vereadores da cidade. Está sempre 
perto do povo. Além do trabalho que 
desempenha para a população, ele 
tem divulgado a qualidade excelente 

Bebida de verão das ricas:
Caipirinha de gim 

com limão siciliano

dos queijos produzidos no 
bairro do Tanque

O lilás é lindo e 
está em alta. Ou 

melhor, super em alta!
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O QUE ACONTECE...
Médica geriatra de Atibaia
é respeitada na Europa
Dra. Margarete Augusto é um dos maiores nomes do momen-
to em Geriatria. É uma das maiores sumidades em Alzheimer 
e Parkinson. É convidada como palestrante em quase todos os 
congressos mundiais na área. Em Atibaia ela atende na Clínica 
do Lago e tem pacientes até de outros estados.

Marilia Cardozo 
de Almeida e o 
delegado Lauro 
Almeida: chiquér-
rimos comemo-
ram bodas de 
prata

Jovens e filhos de Atibaia, Cléber Gerage e Celso Mendes, 
têm uma nova proposta com o partido PRTB

André Palini 
curtindo super 
festa chique 
em Sampa na 
luxuosa Casa 
Petri.

Canal Cinco do Facebook YouTube  
Um canal de debates políticos ,notícias,fatos en-
quetes e entrevista no formato C.Q.C. e etc

Ivo Moreno, ao sucesso

O PRTB vem aí com ânimo 
para mudar a política da região



em revista 21  



22  em revista

FLora Mirela
Você também pode ter 
um ‘secret garden’ 
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Já encontrei na Flora 
Mirella com gente muito 
conhecida e que sabe o que 
é bom. Deste milionettes a 
cantores, BBBs, enfim, do-
nas de casa que sabem o 
diferencial dessa flora. Tudo 
é de bom gosto e eles têm 
solução para qualquer tipo 

A Flora Mirela tem a variedade mais 
completa, as mudas mais incríveis e um 

bom gosto impecável do Nivaldo
de jardim, de pequenos es-
paços aos amplos. As flores 
e arranjos da Mirella são im-
batíveis, ninguém tem igual. 
Cada vaso é escolhido de 
forma única. As palmeiras 
são maravilhosas, as flores 
uma mais linda que a outra. 
É um local lindo, honesto, 

que vende terra boa, gramas 
que não dão trabalho é um 
trabalho artístico o do Ni-
valdo e equipe. Comprar na 
Flora Mirella é uma atitude 
que nos faz esquecer da vida, 
em meio aquele paraíso de 
bom gosto. 

Fone: 4412-5127
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O QUE ACONTECE...

24  em revista

Na foto com sua amável Claudia, o Professor 
Alemão é o destaque do ano em Nazaré Paulista. 
Humilde, ele fala a língua do povo. Dá orgulho 
de ver o professor defender um salário melhor e 
mais digno para a classe da qual faz parte. Entre 
as boas lembranças lembranças do professor, a 
procissão de barcos, famosa em Nazaré Paulista!

Eba!!!

Nazaré Paulista 
Troféu Personalidade 2019
Professor Alemão

Trinta anos 
de padaria

Helena com os avós  
Geni  um doce de 
pessoa  e De Mari, 
sobrenome que é 
GRIFE!

Dois anos se passa-
ram e nenhum casa-

mento superou ainda 
o luxo e glamour do 

enlace de Luana, lin-
dinha, uma fofa, com 

o empresário Júnior 
de Mari. Tudo muito 

chique. O vestido, um 
ahazo, e o terno do 
Fabrizio, com uma 

cor única e exclusiva!

O Marquinho da Panificadora 
Alvinópolis está comemorando 30 
anos de casa. Ele faz os melhores 

aperitivos - tudo chiquérrimo - para 
festas vips. Os clientes e amigos estáo 

todos parabenizando esse fera

Assistente social 
lança ONG para 

atendimento 
gratuito à 

comunidade LGBT.
Parabéns 

Claudia Mello

Família De Mari
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Luciana Saraiva é uma 
mulher do seu tempo, 
inteligente, empreende-
dora, plena, realizada 
e feliz. Talvez por tudo 
isso junto seja uma pro-
fissional tão dedicada. 

 Quem não conhece 
de perto Luciana Sarai-
va, pode ter uma im-
pressão errada! Não se 
trata de uma dondoca ou 
apenas uma diva. “Dra 
Lú”, como é chamada 
carinhosamente pelos 
pacientes, tem mais a 
ver com uma “operária 
chic”. Uma dentista que 
se dedica ao máximo aos 
pacientes, ou melhor, 
à saúde dos dentes dos 
que a procuram.

Luciana Saraiva com-
pletou boa parte dos 
seus estudos em escolas 
públicas. Está sempre 
bem vestida, bem arru-
mada, mas confessa: “ 
Muitas vezes eu mesma 
dou um jeito no meu ca-
belo em razão de tanta 
correria”. 

Pós-Graduada nos 
EUA, em estética do 
sorriso, fez cursos im-
portantes na New York 
University, uma das 
universidades mais 
conceituadas do mun-
do. Sua clínica, onde 
atua ao lado do médico 
e marido, o renomado 
cirurgião plastico Dr. 
Saraiva, igualmente fa-
moso, - é uma das mais 
completas do Brasil. Um 
dos destaques é comple-

Luciana

Quem sorri é 
mais feliz

“ Quem sorri vive mais. 
Mas não de qualquer jeito...” 
Quem sorri vive mais feliz, 
mais pleno. Mais saudável, 

inclusive. Daí a importância 
do sorriso. Quem sorri 

é mais feliz!!

A artesã  do sorriso
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ta sala de engenharia 
dental, com scanners 
e impressoras 3D, que 
possibilita tratamentos 
odontológicos ultra rá-
pidos. Luciana trabalha 
com uma equipe de seis 
profissionais, e desta-
ca o Spa Odontológico 
com o paciente dormin-
do. O tratamento é rá-
pido sem que paciente 
sofra. Já o Invisalign, é 
aparelho pelo qual Lu-
ciana se diz apaixonada, 
pois consiste em placas 
invisíveis que são tro-
cadas semanalmente, 
reduzindo em ate 50% 

Saraiva

o tempo de um trata-
mento convencional. 
Ela atende uma multi-
dão de pacientes famo-
sos e anônimos. Um dos 
sorrisos mais deslum-
brantes de Atibaia, o da 
primeira-dama Simone 
Cardoso, que há 17 anos 
é fã e paciente da Dra. 
Fé é sua palavra princi-
pal. “Sou uma mulher 
de fé. É essa certeza das 
coisas que a gente não 
vê, mas compreende, e 
sente de alguma forma”, 
diz. Ela afirma que é isso 
que acredita e que move 
todas as coisas.

A artesã  do sorriso

‘’Sou apaixonada 
por flores, amo mú-
sica, sou louca por 
viagens e não vivo 
sem meus hidratan-
tes, não por futilida-
de mas porque gosto 
da pele macia e hi-

Luciana por Luciana
dratada. Aprecio o ca-
valheirismo, gosto de 
ficar de mãos dadas 
no cinema com meu 
marido, devoro revis-
tas de moda. O que 
me deixa mais feliz é a 
família reunida.

Eu não vivo sem...
hidratante e óculos
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ã de Lina Bo Bardi e 
Kogan, em 2005 So-
raya Tessaro Arqui-

tetura começou a brilhar! 
Daí nasceu a Soraya Tessaro 
Arquitetura & Design. Além de 
uma profissional que é antena-
da,  acumula mais de 100.000 
m² de projetos nos principais lo-
teamentos de Atibaia e Região. 

Soraia  já atendeu mais 
de 300 clientes ao longo des-
ses quase 14 anos, com  uma 
equipe top e jovem formada 
por arquitetos e engenheiros. 
Além de coordenar projetos de 
outros colaboradores externos, 
faz com que sua equipe seja 
multidisciplinar de altíssimo 
nível.

Elegante, ela cria planeja, 
desenvolve e  desenha, com 
seus colaboradores  obras 
incríveis.  O novo endereço 
da DIVA da arquitetura é no 
Patriani Offices, edifício assi-
nado por ela. O projeto teve 
materiais metálicos, rústicos, e 
fios aparentes com cores frias, 
aquecidas  por tons terrosos 
com ítens vintage em  memó-
ria à profissão de gráfico do  
pai. Ela é chic!

Arquitetura elegante

A nº 1 em monitoramento no mundo

Bragança Paulista 
2473-4151

Soraia com os diretores da Patriani

Soraia Tessaro: projetos com grife

Soraia Pessaro ao 
centro com amigas

Atibaia
3402-8909
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Signo 
Óculos 
Grife preferida  
Perfume 

Ator 
Flor 
Atriz 
Cidade 
Prato 
Restaurante 

Livro 

Filme 

Cor 
Cabeleireiro 
Não vivo sem: 
Local preferido na região 
Praia ou campo:

Virgem 
Chanel 
TIG 
Honeysuckle & Davana da 
Jô Malone 
George Clooney  
Orquídea  
Angelina Jolie 
Las Vegas  
Espaguete al mare  
Romano / Lá Pécora Nera 
(Buenos Aires)  
Ninguém é de ninguém da 
Zibia Gasparetto 
Como se fosse a primeira 
vez  
Preto 
Diego Souza  
Perfume 
Cacau Show Poesia  
Praia

Mônica Chaves é um luxo!

Beth Chedid é a mais nova cidadã bragantina, 
ao lado do maestro João Carlos Martins. 

Beth é uma das pré-candidatas mais cotadas 
à prefeita de Bragança Paulista

Beth Chedi prefeita 
de Bragança?

Por Fernando Lorenzetti
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Os cães que passam para banho ou tosa, 
no Pet Shop Nove Cães e Amigos, no bair-
ro da Luanda, ao lado da padaria, e que têm 
algum problema de saúde, são energizados 
pela proprietária, Remé Bertoncini. Adep-
ta da terapia Reike, Remé imposta as mãos 
sobre os pets e emana vibrações positivas.

Vovó amiga 
dos cães 
energiza 

pets 
doentes

O Reike não é cobrado, apenas o banho. 
Mas não deixa de mostrar a preocupação 
carinhosa de Remé com os animais.

O pet é simples mas é um dos melhores 
da cidade. Recomendo.  Fone: 4418-2356,  
Rua Elizeu Corradini 1286.

Suzan Lima, a doceira mais chique da região
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Gradi 
Pizzaria, 

Jundiaí

Pizzaria Di Napoli, Atibaia

Pizzaria 
Portfólio Piracaia:
Pizza de Muçarela ou Aliche

Tomate e cereja
Pizzaria Arcos de Luna,
Bragança Paulista

Pizza Brownie
Atelie da Gula, Camanducaia

Se você é um daqueles que não troca 
uma pizza por nada, Experinente aqui 
uma das sugestões. Tem para todos os 
bolsos e gostos. De doces a salgadas, 
tem para todos os bolsos e gostos. 

Separamos para os leitores dicas im-
perdíveis. 

Um roteiro delicioso das         

pizzasna região!
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Atum com muçarela
Pizzaria Califórnia, Atibaia

Pizzaria Tóquio, 
Atibaia

Garlic Pizza
Pizzaria da 
Nona

Pizzaria Sinhá, Nazaré Paulista

Pizzaria 
do Juliano, 
Joanópolis
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Trinque a barriga 
com bom senso

Thais Verdi - nutricionista

Uma mudança drástica 
de dieta – vamos dizer cor-
tar centenas de calorias por 
dia – pode diminuir seu me-
tabolismo e frustrar seus es-
forços para perder gordura. 
Mas com pequenos ajustes, 
a fornalha do seu corpo não 
vai perder calor e a perda 
de peso pode se tornar mais 
fácil. Segundo Scott Kahan, 
diretor do Centro Nacional 
para Peso e Bem-Estar em 
Washington, focar em so-
mente uma mudança apa-
rentemente trivial por se-
mana pode resultar em uma 
perda de peso quatro vezes 
maior se comparado com o 
período de quatro meses de 
uma dieta e plano de exercí-
cios padrão.

Então, foque em peque-
nos e graduais passos para 
resultados mais duradou-
ros e permanentes. Comece 
tentando seguir essas dicas 
– mas somente algumas por 
vez!

A regra de comer a cada 
3 horas é para que o meta-
bolismo continue acelerado, 
isto é, quando existe a disci-
plina alimentar, o consumo 
de calorias é controlado nas 
refeições, e com o metabo-

uma percepção aumentada 
do aroma e do sabor. Para 
comermos em quantidades 
adequadas ao nosso orga-
nismo, é necessário estar-
mos atentos à mastigação, 
pois ela tem papel impor-
tante na saciedade, pois os 
hormonios liberados, con-
tribuem para o processo de 
perda de peso, são eles:

Não passe fome
Não é a medida mais in-

teligente se você tem medo 
de ganhar pança. Pelo con-
trário, você prejudica seu 
shape e sua saúde. “Para 
perder gordura e otimizar 
o ganho de massa muscular, 
o músculo precisa receber 
uma quantidade genero-
sa de glicogênio muscular 
(provindo de carboidratos) 
e de proteínas”, explica Tha-
ís. Por isso, lembre-se de se 
alimentar adequadamente 
de três em três horas. Do 
contrário, você pode sofrer 
dores de cabeça, cansaço e 
provocar o chamado cata-
bolismo (perda de múscu-
los). Também evite comer 
doces, frituras e alimentos 
gordurosos. E consulte uma 
nutricionista para adequar a 
quantidade que come.

lismo em funcionamento, 
ele entende o que precisa 
guardar e o que ele preci-
sa queimar, que neste caso 
para a perda de peso seria a 
queima da gordura. A perda 
de peso implica modifica-
ções sérias no dia-a-dia e a 
longo prazo. Reflita primei-
ro se está disposto(a) a mo-
dificar a sua alimentação e a 
sua atividade física, se tem 
condições para o fazer, nas 
barreiras que poderão sur-
gir e como ultrapassá-las.

Q u a n t o 
mais se afas-
ta da rotina 
diária e dos 
seus gostos e 
preferências 
mais difícil 
será pro-
longar com 
sucesso uma “dieta”. Deve 
fracionar as várias refeições 
ao longo do dia, não se es-
quecendo do pequeno-al-
moço e prevendo de forma 
cuidada situações inespera-
das como fins-de-semana 
ou festas.

Refeição
Antes de uma refeição 

grande em um restauran-

te, coma um bom prato de 
salada variado com folhas 
e legumes, pois além de se-
rem nutritivos, fornecem 
uma quantidade de fibras 
suficientes para gerar uma 
saciedade e fazer com que 
você coma na medida cer-
ta. Um copo de água gelada 
também é recomendado. 
Dietas enriquecidas com 
quantidade suficiente de 
fibras solúveis também pa-
recem melhorar o controle 
glicêmico. As fibras inso-

lúveis têm 
pouco efeito 
sobre as res-
postas pós
- p r a n d i a i s 
de insulina 
e glicose. As 
fibras da die-
ta aumentam 
a saciedade. 

Em alguns estudos, as fibras 
solúveis têm se associado 
com um menor aumento de 
peso corporal ao longo do 
tempo.

Mastigação
Um estudo da Univer-

sidade de Maastricht, na 
Holanda, onde cientistas 
observaram que o número 
de mordidas culminava em 

Emagrecer é fácil, 
saudável e duradouro
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Ninguém segura mais o preço baixo 
do Nagumo, o Supermercado amigo 
da cidade. Espia isso. Fui lá xeretar 

de novo! Amando o Nagumo!
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Volkswagen, Rui Paschoal
e Revista do Lorenzetti 
na tremenda badalação 

do ano que congestionou 
a concessionária. 

Suzan Lima sua linda, 
garota da capa!



em revista 37  

Revista do Lorenzetti, 
lugar de gente feliz! 
Mulheres lindas e
 gatos poderosos!
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Revista do Lorenzetti 
é um sucesso total. 

O Veículo de Comunicação 
que ajuda a cidade, 
as pessoas e mostra 
a beleza das coisas
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Agradeçam à melhor 
concessionária de Atibaia, 

Fernão Dias, Jóia Laticínios, 
Geléia de Moriá, Vinhos 
Vitória, Fritz Buffet e a 
fotógrafa Nah Gouveia
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Atibaia ganha Casa de Idoso 
incrível com preço melhor 
ainda, R$ 3 mil por mês

O Pensionato Antonia 
Pelegatti na verdade é bem 
mais que um pensionato. É 
uma Casa de Idosos, bouti-
que, com número limitado 
de pacientes, por volta de 10 
moradores, o que possibilita 
atenção total por parte da 
equipe formada por cuida-
dores, fisioterapeuta e uma 
nutricionista renomada. O 
local escolhido não pode-
ria ser melhor, alí na frente 
do Clube São João, numa 
esquina onde o imóvel se 
destaca pelo aconchegante 
jardim.  São seis refeições 
diárias, balanceadas pela 
Bruna, a nutri, conforme a 
necessidade do morador. 
Os quartos são gostosos, 
limpos e bem arrumados. O 
valor da mensalidade é pro-
mocional e de lançamento. 
Ainda restam algumas va-
gas para mensalistas, mas o 
Pensionato também atende 
as necessidades para quem 
possui um ente querido e 
precisa deixá-lo em local se-
guro por apenas alguns dias. 

Fone: 4413-0803
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Depois de passados vá-
rios e vários anos de refor-
ma, surge um problema:  
ONDE ESTÁ O DOCU-
MENTO? NÃO TENHO O 
CONTATO DO VENDE-
DOR? O RECIBO ESTA EM 
NOME DE TERCEIRO?

A solução desse proble-
ma encontra amparo na lei, 
justamente no instituto da 
usucapião de bem móvel.

O prazo para obtenção 
da usucapião, dependerá 
dos requisitos abaixo:

TENHO DOCUMEN-
TOS e PROVAS QUE AD-
QUIRI O VEÍCULO DE 
BOA-FÉ

Nessa hipótese o pos-
suidor do veículo deve 

Como regularizar veículo 
antigo sem documento

comprovar que adquiriu o 
veículo de boa-fé, e sempre 
exerceu a posse do mesmo 
pelo período de pelo menos 
TRÊS ANOS, ostentando a 
condição de “dono” perante 
toda a sociedade.

NÃO TENHO NE-
NHUM DOCUMENTO

Pois bem, nessa hipótese 
o prazo será maior, deven-
do possuir o veículo há pelo 
menos CINCO ANOS.

Em ambos os casos, de-
verá a pessoa interessada 
buscar a orientação de um 
advogado para buscar seu 
direito.

Renato Badalamenti OAB/SP 280.096 

 badalamenti@uol.com.br   (11) 2427-9337

Sabe aquele veículo antigo que você comprou para restaurar?

Lava-Jato JR, o mais chique da cidade, na Lucas
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Tão importante quanto 
a decisão de casar é a defi-
nição do regime de bens do 
casamento. Essa escolha vai 
determinar as regras que 
terão de ser seguidas pelo 
casal para adquirir, admi-
nistrar e dispor dos bens. 
Em regra, os noivos têm 
liberdade para escolher o 
regime que atende aos seus 
interesses, porém, uma vez 
realizado o casamento, só 
será possível alterá-lo com 
autorização judicial.  

O regime da comunhão 
parcial de bens, chamado 
também de regime legal, é 
o usualmente adotado. Os 
bens adquiridos durante o 
casamento, ainda que em 
nome de um dos cônjuges, 
serão considerados fruto do 
esforço comum e, portanto, 
divididos entre eles no caso 
da separação ou do divór-
cio. Os bens que cada um 
já possui são considerados 
particulares e permanecem 
com o seu dono, inclusive 
os recebidos por doação ou 
herança, assim como os que 
forem comprados com o di-
nheiro de sua venda ou com 
valores exclusivos, o que 
precisa ser esclarecido na 
escritura de aquisição. As 
obrigações assumidas an-

Meu bem x meus bens: 

Como proteger seu 
casamento e seu patrimônio

tes do casamento e aquelas 
provocadas por atos ilícitos 
também não se comuni-
cam, assim como os bens de 
uso pessoal, os instrumen-
tos de profissão e o direito 
ao salário. 

No regime da comunhão 
universal, todos os bens, 
atuais e futuros, ainda que 
estejam apenas em nome 
de um dos cônjuges, consti-
tuem um único patrimônio, 
que será dividido igualmen-
te no caso do fim do casa-
mento. As dívidas contra-
ídas durante o casamento 
também se comunicam. São 
excluídos da comunhão os 
bens doados com cláusula 
de incomunicabilidade e 
os que os substituírem, e as 
dívidas anteriores ao casa-
mento, salvo se tiverem sido 
contraídas para preparar o 
casamento. 

No regime da separação 
absoluta ou convencional, 
todos os bens, atuais e fu-
turos, e os que vierem a ser 
adquiridos, permanecem 
com o seu dono, que pode-
rá livremente vendê-los e 
administrá-los, sem o con-
sentimento do cônjuge. No 
caso de separação ou divór-
cio, cada um conserva o seu 
patrimônio. 

O regime da separação 
obrigatória de bens, diferen-
temente da separação abso-
luta, é imposto pela lei para 
proteção do patrimônio nas 
seguintes situações:  quando 
um dos noivos tiver mais de 
70 anos; quando for viúvo, 
com filhos do falecido, e 
não tiver feito o inventário e 
a partilha; quando for viúva, 
ou tiver desfeito o casamen-
to até 10 meses depois da 
viuvez ou da dissolução da 
sociedade conjugal; quan-
do for divorciado, enquanto 
não tiver sido feita a parti-
lha dos bens; ou ainda se o 
casamento for entre curador 
ou tutor, seus descendentes, 
ascendentes, irmãos, cunha-
dos e sobrinhos, e a pessoa 
curatelada ou tutelada.   

Existe ainda o regime 
da participação final nos 
aquestos, no qual durante a 
união, cada cônjuge possui 
patrimônio próprio e, na 
dissolução do casamento, 
terá direito à metade dos 
bens adquiridos pelo casal 
onerosamente.       

Salvo o regime da comu-
nhão parcial e o da separa-
ção obrigatória, os demais 
regimes só podem ser ado-
tados por pacto antenup-
cial, feito em um tabelio-

nato de notas. Por meio 
desse documento público, 
é possível também combi-
nar os regimes de maneira a 
atender as necessidades do 
casal, sempre obedecidos os 
limites da lei. 

Importante destacar que 
os conviventes em união 
estável também podem es-
colher o regime de bens por 
meio de uma escritura pú-
blica declaratória. 

A questão patrimonial 
é um aspecto relevante na 
vida do casal e da família, 
mas nem sempre é discuti-
da francamente, o que pode 
trazer dificuldades aos rela-
cionamentos. Por isso, pre-
vina desavenças e litígios e 
informe-se sobre os regimes 
de bens com um tabelião de 
notas de sua confiança. 

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

Regina Carteiro Freire - colaboradora



em revista 43  

Makino
Mais importante que 

a venda, de um aparelho 
agrícola, é a assistência 
que o agricultor recebe 
do comerciante. Vender 
é fácil mas nem sempre o 
consumidor recebe a as-
sistência necessária. 

O diferencial da Maki-
no é este! A loja tem fun-
cionários treinados, téc-
nicos experientes. É uma 
empresa séria. 

Isso faz com que, a ur-
gência para um trabalha-
dor do campo, por exem-
plo, de uma roçadeira, 
tenha atendimento ime-
diato, pois afinal o ganha 
pão desse cliente depende 
do aparelho em questão. 

Essa atenção é dada a 
todos os fregueses. Além 
de uma oficina comple-
ta, com amplo estoque 
de peças a Maquino tem 
preços incríveis.

A linha completa da 
marca internacional Stihl 
é um dos destaques da 
loja, que conta com duas 
unidades, em Atibaia e 
Bragança Paulista, aten-
de todo o Sul de Minas 
e região. Essa revista re-
comenda a Makino para 
todos os profissionais ou 
moradores do campo ou 
da cidade. A loja é top! 
De verdade!

A mais elogiada em atendimento ao agricultor

Av. São Paulo, 251 - Alvinópolis, Atibaia - Fone: (11) 2427-2756
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Advogado, 

9 9977 2267 SP

Dr. Elias Maluly

Cível, Comercial e Família
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Juliana Dorathiotto

Kátia e Bassetto formam um dos casais 
mais queridos da cidade. É uma das 

mulheres mais lindas de Atibaia.

O casamento 
do ano em 
2020

Casal Top

Eleito médico de familia mais querido de 
Atibaia. Ele daria um ótimo prefeito-administrador, 

mas Márcio não quer saber de política. Será?

Dr. Márcio

Juliana Dorathiotto, 27 anos, modelo, noiva do 
sertanejo Adalberto, que faz sucesso ao lado do ir-
mão Adalto, deve se casar no próximo ano. A festa 
vai esbanjar muito bom gosto. o MUNDO ARTÍSTI-
CO está ansioso pela badalação. Nandinho vai.
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A Bem Cuidar conquistou 
a primeira posição em Ati-
baia, no segmento de mora-
dia para idosos, hoje é o mais 
completo complexo multidis-
ciplina nesse segmento.

O grande diferencial é que 
a casa não é administrada por 
religiosos. Serve seis refeições 
e conta com fisioterapeu-
tas, assistente social, equipe 
médica, enfermeira padrão, 
exames e todas as atenções 
necessárias. Maiores infor-
mações: fones: 4416-9257

Bem Cuidar
Clínica alto padrão em Atibaia 

revoluciona conceito de moradia de idosos
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Geladeira Vegana

DICAS DO LORENZETTI

Flavia 
Viana 
é a nova garota 
propaganda do 
delicioso sabo-
nete Francis, 
Rosa Negra da 
Turquia

Pense numa casa charmosa, de madeira tra-
tada, super mega chiquetérrima, todinha de ma-
deira, tipo casa de Floresta. Imagine essa fofura 
decorada com um jardim da Flora Mirella. Pensa! 
Com 35 metros quadrados a casinha enfeita qual-
quer terreno!

Seu Benedito tem recebido encomendas de 
vários estrangeiros. A varandinha é uma delícia. 
Todinha artesanal. A casa é entregue com piso 
queimado e azulejos no banheiro. O modelo da 
foto é o de 1 quarto. É toda feita a mão mesmo! 
Adoroooo! Custa 25 mil. Fone: 11 97241-7448

A geladeira da moda faz fotossíntese para as ver-
duras ficarem fresquinhas. tEM NAS lOJAS cEM

Marceneiro de Joanópolis constrói casa a preço de carro!

Monique 
Bourganos 
Designer Floral 

formada pela 
escola Holandesa 

de arte floral. 
Novidades a 

caminho para 2020!

Brownie com 
brigadeiro e 

sorvete, by 
Susan Lima.  

Adoro isso 
pessoas!
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Informações: (11) 9 7956-2209

www.sollariun.com.br

Empresa de cosméticos 
cadastra distribuidores para a 

região, com ganhos de até 100%
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Fernando: 1. O Necrim 
é um programa de justiça 
restaurativa da Polícia 
Civil do Estado de SP. Vá-
rios programas de justiça 
restaurativa existem no 
mundo (EUA, Europa, 
etc...), mas a nossa di-
ferença é a presença do 
delegado de polícia con-
ciliador, de um concilia-
dor diplomado e de um 
advogado.

2. A principal caracte-
rística é a oitiva da vítima 
de crimes de menor po-
tencial ofensivo, tal como 
ameaças, brigas, aciden-
tes de transito, perturba-
ção do sossego etc...com 
vistas a uma conciliação 
com o ofensor.

Em Bragança Pau-
lista existe desde 2011, 
oito anos portanto. 
Os advogados concilia-
dores são voluntários, 
(cerca de 30 advogados) 
e os conciliadores, tb vo-
luntarios ( cerca de 10) 
estão presentes em todas 
as audiências

O Necrim de Bragan-
ça Paulista é considerado 
padrão, e ja foi visitado 
por varios delegados de 
outros Estados ( Brasilia, 
MG, Rio de Janeiro, etc...)

NECRIM obtém resultados
positivos em Bragança Paulista

Ano Audiências Acordos %

2012 1390 1139 82

2013 1077 922 85

2014 1071 923 86

2015 1100 954 87

2016 1002 876 87

2017 861 735 85

2018 897 737 82

Tabela: Audiências e acordos no NECRIM - 2012 a 1018

Por Fernando Lorenzetti

Dr. Lauro, Ariane Vilas Boas ( estagiaria), Patricia 
Modolo (escrivã) e Dr Renan Muniz.

O Juiz Jorge Tosta e o Professor Volney.
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