
Pizzaria de Atibaia 
é certificada pela 

Associação 
Verace da Itália

ANDRÉA’S MÓVEIS
40 anos de sucesso 
e preço imbatível

CRB DIAGNÓSTICOS 
ABRE UNIDADE EM ATIBAIA

LINDENBERG 
Construtora chic 
vai lançar edifício 
em Atibaia ?

Lareiras & Coifas
Grife Paraná se destaca

Esquadrias Roma,
a mais admirada
das esquadrias

Designer de jóias
Antonio Bernardo
assina coleção
Luxo da Portobello

Nelson Jurado Pagano
Conheça o trabalho de 

Jardins e decks do
prestigiado designer

A Diva Décor
Mercia Daher

HOUZZ MOBILE 
O TOP  EM 

MÓVEIS EXTERNOS

Alvesmaq 44 anos 
no topo!

Madeireira Delle Alpi 
Eleita a melhor madeireira:  
Preço e qualidade

Conheça o trabalho 
dos arquitetos mais 
renomados



2  em revista



em revista 3  

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

Jornalista Responsável:
Fernando Lorenzetti MTB 74.288 SP

Editoração Eletrônica:
Vladimir Rizzetto

Revista do Lorenzetti é uma 
publicação da empresa 
F Mídia Digital.

Chefe de Redação:
Marisa Brasil Capobiano

Redação:
(011) 96481-1133

Número 4 Ano 1 (2020 )

ANUNCIE       011 96481-1133

Fotografia da capa: 
Alê Marques



4  em revista

MODA FEMININA

A loja de moda feminina traba-
lha como alfaiataria, confeccionan-
do blazers, ternos, casacos, saias, 
blusas e vestidos para a mulher 
atual e elegante da região. Além 
de acessórios, bolsas e calçados 
exclusivos. É a única loja da região 
que a revista recomenda para as 
divas mais exigentes.

19 3294-2699
http://www.rubinella.com.br

Rubinella
A grife da 

mulher atual 
conquista a 

região e leva 
um mundaréu 

de finas ao 
Shopping 

Moda 
elegante 

sem a
fetação

Vale a pena comprar em Campinas!

Banheira

Inventadas em 1956 
pelos irmãos Jacuzzi, 
as banheiras antigas 
datam de até 1.700 
a.C. Dizem que as ba-
nheiras leêm nossos 
pensamentos. Que 
perigo! Mas o melhor 
mesmo é se jogar, 
ficar zen, sem pen-
sar em nada. Apenas 
sentir o jato massa-
geando o corpinho!  
A Ecosol em Atibaia 
tem a linha completa 
de banheira da grife 
Jacuzzi.

Artesão 

Arquiteta 
Eliana Moltini e o 
famoso Peninha, 

são muito famosos. Ele, 
artesão, já desenvolveu 

trabalhos para a po-
derosa família  Ermírio 
de Moraes. Olha essa 

mesa!!! Fone: 
(11) 99685-4774.

Iguatemi, de 
Campinas
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@ConsiliusAdministradora
www.consilius.com.br
#AsuaNovaAdministradora

Paulo Henrique – CEO & Fundador
Consilius – Gestão de Condomínios e Associações
ph@consilius.com.br

A função de Síndico re-
quer atenção e responsa-
bilidade. No condomínio, 
onde convivem vários tipos 
de pessoas, existem aque-
las que não perdoam erros. 
Isso acaba gerando muitos 
problemas e processos judi-
ciais com a condenação de 
moradores e do Síndico ao 
pagamento de indenizações

Nesses casos, inclusive, 
não é incomum o Síndico 
ter contas pessoais bloquea-
das e arcar com seu próprio 
patrimônio, pelos danos 
causados, como, por exem-
plo, quando se esquece de 
fazer o seguro do Condomí-
nio ou quando não provi-
dencia o Laudo de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros.

O primeiro erro do Sín-
dico ocorre quando a lista 
de devedores é afixada em 
mural com a intenção de 
criar constrangimento. Se 
o Síndico, eventualmente, 

colocar o morador em uma 
situação de humilhação, 
poderá sofrer processo judi-
cial e até ser condenado ao 
pagamento de dano moral!  
Assim, a dívida deve ser co-
brada através de contrata-
ção de Escritório de Advo-
cacia, que será responsável 
por todos os atos realizados.

O segundo erro é quando 
o Síndico realiza obras sem 
autorização da Assembleia. 
Isso causa problemas por-
que os moradores acabam 
contestando, contra o Síndi-
co, as obras na Justiça.  Des-
sa forma, para que não haja 
discussões posteriores, o 
Síndico deve sempre buscar 
autorização em Assembleia. 
Caso a obra seja emergen-
cial, como no caso de inun-
dação, poderá fazer as obras 
necessárias, mas logo em se-
guida deverá convocar As-
sembleia para que todos os 
moradores tomem conheci-

mento do ocorrido e apro-
vem os gastos realizados.

O terceiro erro é a co-
municação ou a falta dela.  
Às vezes ele supõe estar se 
comunicando com os mo-
radores, mas isso ocorre de 
forma incorreta, através de 
documentos que nunca são 
lidos e sem a certeza do seu 
recebimento por parte de 
todos. O  WhatsApp, por 
exemplo,  pode facilitar essa 
relação. E isso é importante, 
pois a comunicação adequa-
da serve para que os mora-
dores vejam que a gestão do 
Síndico é transparente. Até 
porque a transparência é o 
pilar de uma boa gestão.

Outro erro grave é quan-
do o Síndico pensa que é o 
dono do condomínio e ofere-
ce descontos para dívidas em 
atraso. Trata-se de uma ati-
tude ilegal já que o dinheiro 
que ele está abrindo mão per-
tence a todos os moradores.

Oferecer descontos de 
multas e juros também não é 
possível, sendo aceitável ape-
nas o parcelamento da dívida. 

Por fim, a realização de 
Assembleias irregulares, 
seja por meio de convoca-
ção, aprovação de itens que 
não estão na pauta, ou que 
dependem de uma quan-
tidade mínima de votos e 
aprovados de maneira ile-
gal, são problemas que po-
dem gerar muita dor de ca-
beça. O Síndico deve tomar 
muito cuidado e procurar 
fazer o planejamento deta-
lhado das Assembleias, para 
que não haja, no futuro, a 
anulação judicial de tudo o 
que foi decidido.

Concluindo, para que o 
Síndico tenha autoridade, 
mas também tranquilidade 
para exercer sua função é pre-
ciso que esteja bem orientado 
por profissionais do Direito, 
experientes e qualificados.

Viver e conviver 
em condomínio

Pet em condomínio: 
tudo o que é 
preciso saber!!!
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regulares, seja pela forma 
de convocação, seja pela 
provação de itens que não 
estão na pauta ou até mes-
mo pela aprovação de itens 
que dependem de uma 
quantidade mínima de vo-
tos, mas que foram aprova-
dos de maneira ilegal. Por-
tanto, o Síndico deve tomar 
muito cuidado e procurar 
fazer um planejamento de-
talhado das Assembleias, 
para que não haja no fu-
turo a anulação judicial de 
tudo o que foi decidido.

O sexto erro que o Sín-
dico comete é não manter 
em dia o seguro do Con-
domínio e a Vistoria dos 
Bombeiros. É importante 
salientar que esses são 
itens obrigatórios, sendo 
desnecessário requerer 
autorização da Assem-
bleia para sua realização.  
Isso é muito importante 
pois caso o seguro não es-
teja em dia por culpa do 
Síndico, este poderá ser 
responsabilizado pesso-
almente no caso da ocor-
rência de algum dano.  

Concluindo, para que o 
Síndico tenha autoridade 
e tranquilidade ao exercer 
sua função é preciso que 
esteja atento e cercado 
de pessoas e profissionais 
experientes e qualificados 
que deem o apoio neces-
sário para sua gestão, vi-
sando evitar futuras dores 
de cabeça que poderiam, 
com o aconselhamento 
correto, serem evitadas.

A função de Síndico de-
manda muita atenção e 
responsabilidade. No con-
domínio, aonde convivem 
vários tipos de pessoas, 
existem aquelas que não 
perdoam erros o que aca-
ba gerando muitos pro-
blemas, como processos 
judiciais e indenizações. 
Nesses casos, inclusive, 
não é incomum o Síndico 
ter suas contas pessoais 
bloqueadas e ter que arcar 
com seu próprio patrimô-
nio pelos danos causados.

O primeiro erro do Síndi-
co e o mais comum ocorre 
quando o Síndico coloca a 
lista de devedores em um 
mural com a intenção de 
criar um constrangimento. 
Isso não pode ocorrer e o 
correto é sempre procurar 
fazer a cobrança de forma 
legal e eficaz através da con-
tratação de uma empresa 
especializada. Se o Síndico, 
eventualmente, colocar o 
morador em uma situação 
de humilhação, poderá ge-
rar um processo judicial e 
uma condenação por dano 
moral contra o Condomínio. 

O segundo erro é quan-
do o Síndico realiza obras 
sem autorização da Assem-
bleia. Isso causa problemas 
porque os moradores sem-
pre contestam essas obras 
na justiça o que pode fazer 
com que o Síndico seja 
obrigado a devolver os va-
lores gastos para o Condo-
mínio. Dessa forma, para 
que não haja discussões 

posteriores, o Síndico de-
verá sempre buscar sua 
autorização em uma As-
sembleia. Caso seja uma 
obra emergencial, como 
no caso de uma inunda-
ção, o Síndico poderá fazer 
as obras necessárias, mas 
logo em seguida deverá 
convocar uma Assembleia 
para que todos os morado-
res tomem conhecimento 
do ocorrido e aprovem os 
gastos realizados.

O terceiro erro impor-
tante é quando o Síndico 
não faz a comunicação 
adequada dos seus atos. 
Às vezes ele até pensa 
que está se comunicando 
com os moradores, mas 
essa comunicação ocorre 
de forma incorreta, atra-
vés de documentos que 
nunca são lidos e sem que 
haja a certeza do seu rece-
bimento.  Assim, deverá o 
Síndico, sempre que pos-
sível, usar as tecnologias, 

como uma lista de What-
sApp, para se comunicar. 
E isso é importante, pois 
a comunicação adequada 
serve para que os mora-
dores vejam que a gestão 
do Síndico é transparente.

O quarto erro é ofere-
cer descontos para alguns 
condôminos devedores. 
Isso ocorre quando o Sín-
dico pensa que é o dono 
do condomínio, mas trata-
se de uma atitude ilegal já 
que o dinheiro que ele está 
abrindo mão pertence a to-
dos os moradores. Assim, 
oferecer descontos de mul-
tas e juros para os condô-
minos não é correto, sendo 
apenas possível o parce-
lamento da dívida. Caso o 
desconto seja descoberto 
posteriormente por uma 
nova administração, pode-
rá o Síndico ser condenado 
a devolver esses valores.  

O quinto erro é a reali-
zação de Assembleias ir-

Os principais erros do síndico
E suas consequências

Pinheiro Advogados  (019) 3276-7508 /  (19) 99499-8379  contato@bpinheiro.adv.br
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DICAS DO LORENZETTI

Moda, acessórios, novidades

Constanza Pascolatto 
dá uma aula de 
elegância no livro 
que ela acabou de 
lançar. É uma dica 
excelente para 
pretendentes à finas e 
divas...Nessa época de 
eleição, então, é mais 
que necessário. Néh ??

A bolsa Fendi, ‘baguette’, é eterna. Tem que ter.  
Tem o logo da marca poderosa em relevo. Chique! 
Custa $2.700 (cerca de R$ 11 mil) à venda no site! 

Bolsa de diva

Leitura obrigatória

Pet & Gatô Medicina 
Complementar

Estética facial 

Simone 
Okubo 
atende com 
hora marcada e é 
uma das mais 
requisitadas. 
(11) 99616-7466

Pasta de amendoim do Marcelo:
Melhor que a importada!

A pasta de amendoim do 
Marcelo é famosíssima. 
Ele entrega em casa para um mon-
te de bacana. Fone: 11 97398-2838

Daniele Machado, 
da prefeitura 
de Atibaia, 
é considerada 
uma das mais 
atenciosas 
funcionárias, 
no atendimento 
junto ao 
contribuinte.

Scarlety Zacharias Biazin, 
médica veterinária, socorre o 
seu pet em domicílio. Anota 
na agenda. 
Fone: (11) 975166609

S.O.S. Pet Além das técnicas de Acupuntura 
e Ozonioterapia, a veterinária Dra 

Milu usa o Thetahealing como 
ferramenta de cura 

energética e comunicação animal.
Rua Benedita Leite, 6, Atibaia

Fone: (11) 99956-8251
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W I L S O N  D O R A T I O T T O
C H I C Í S S I M E
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Formado na Belas Artes, ele e a mulher, Suzana, são arqui-
tetos. Comedido profissionalmente, diz não ter estilo: “ Meu 
estilo é o que o cliente pede, gosta e precisa, pois é ele quem 
vai morar no local”. Wilson é um dos nomes mais icônicos do cir-
cuito décor, da cidade. Seus clientes ultrapassam o condomínio 
Porto Atibaia. Frequenta o Beca em São Paulo, há 15 anos, que 
é quem cuida de seu look. Vaidoso, mantém o corpo malhado e 
vive em dieta. Amigo pessoal da esposa do governador, a artista 
plástica Bya Dória, ganhou da própria uma escultura importan-
te.  Vive enclausurado com a esposa e filha, em seu estúdio, 
em meio a muitos desenhos e croquis. Ele conta com orgulho 
que a progenitora foi a primeira telefonista da cidade. Wilson 
trabalha e trabalha duro, herdou da mãe essa característica. Já 
desenvolveu e colocou de pé mais de 200 pro jetos.Tem um gos-
to absolutamente refinado e é fã do trabalho dos colegas Jorge 
Elias e Sig Bergamim. O trio, diga-se de passagem, é o que há de 
mais sofisticado, tipo último patamar do requinte: Sig e Jorge na 
capital, Wilson no interior. 



10  em revista

O presidente do grupo 
Emmo, empresa com mais 
de 25 anos de atuação, e 
que só na região bragan-
tina cuida de mais de 15 
condomínios, tem na figu-
ra do empresário Emerson 
Lorenzetti um grande es-
tudioso no segmento da 
Segurança e Proteção. Ele 
conta que mais um con-
trato do grupo Emmo foi 
fechado em Atibaia. Um 
dos mais tradicionais con-
domínios da cidade acaba 
de optar por economia e 
segurança em sua portaria. 

O sistema de Porteiro 
Virtual que virou febre é 
a bola da vez. Ele expli-
ca que, além da portaria 
convencional, presencial, 
( aquele tipo de portaria 
antigo, com funcionários) 
há outras duas novas 
formas de portaria que 
facilitam a vida dos mo-
radores, sem falar que os 
custos são drasticamente 
reduzidos. A Portaria Re-
mota fica instalada numa 
Central de Segurança da 
Emmo, e é controlada por 
funcionário especializado, 
além do próprio mora-
dor. Na empresá telas de 
última geração enviam as 
imagens on-line. 

O morador tem acesso 
ao controle em seu celu-

A moda da portaria 
virtual chega à região

lar, na palma de sua mão. 
Já na portaria autônoma, 
os próprios moradores é 
quem disparam em seus 
celulares, os comandos 
virtuais, conformes suas 
necessidades, sem atua-
ção da empresa. As duas 
modalidades são o maior 
sucesso em tempos de 
economia de custo, de gas-
tos mão de obra, oferecen-
do agilidade e segurança. 
É evidente que existe um 
estudo que a opção por 
um sistema ou por outro, 
depende das particularida-
des e necessidades do con-
domínio e dos moradores.

O aplicativo desenvolvi-
do pela Emmo, hospeda-
do na Amazon; cadastro 
de biometria, chave de 
acesso com QR Code para 
visitantes, agendamento e 
recebimento de encomen-
das, reservas de espaços e 
de áreas de uso comum. 
Não é só. Há mais. Quan-
do o condomínio opta por 
não ter zelador, a empre-
sa instala uma caixa inte-
ligente para recebimento 
de encomendas - produto 
já homologado pelos Cor-
reios. O modelo oferece 
ainda várias outras novi-
dades, como cadastro de 
veículos, notificação de 
porta aberta, histórico de 
acessos em vídeo, botão 
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de pânico com geolocali-
zação. 

Caso você viaje, o pro-
prietário poderá saber 
quem, que dia e que hora 
entrou em sua residên-
cia. A segurança do novo 
modelo é portanto mais 
completa e não se restrin-
ge ao porteiro presencial, 
muitas vezes rendidos 
em situações de risco. A 
modernidade chegou aos 
codomínios fazendo o cus-
to de controle efetivo de 
acesso despencar.

Mas, se apesar de todas 

Empresa Emmo reduz custos de 
mão de obra em condomínios e industrias

as vantagens da tecnologia, 
o condomínio optar pela 
presença de um porteiro 
no local, o Grupo Emmo  
também atende a deman-
da com pessoal treinada, 
capacitado e em constan-
te processo de atualização 
profissional, seja com ser-
viços de Portaria ou Con-
trole de Acesso, Segurança 
Patrimonial, Limpeza, Zela-
doria, Recepção, Manuten-
ção, entre outros. A Emmo 
é uma empresa sólida,  - e 
séria -, oferece soluções 
eficazes para todos os tipos 
de portarias, de condomí-
nios à industrias.
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Como arquiteto é o mais admirado. 
Como decorador o mais internacional.  Sig é a cara do 
luxo, da modernidade e conforto. Mago das cores, 
ele é o máximo!! Seu talento é sempre requisitado 
em qualquer local do mundo.
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Di Napoli, a melhor 
pizza de Atibaia

Proprietários 
da Di Napoli,  
Felipo Staiano 
e Edina 
Mroczko

A Pizzaria Di Napoli, em Atibaia é a única do interior de São Paulo a receber certi-
ficação internacional da associação internacional mais respeitada do mundo (Asso-
ciazione Verace Pizza Napoletana).

A entidade selecionou através de auditores que 
visitaram pizzarias, aquelas que conside-
ram de padrão máximo de excelên-
cia. O critério é muito rigoroso e 
é necessário passar por uma 
serie de testes, dentre os 
quais: produtos de ori-
gem italiana comprova-
da, muçarela de altís-
sima qualidade, azeite 
com acidez controlada, 
temperatura do forno e 
outros itens.

A Pizzaria de Napoli 
não possui salão e aten-
de apenas delivery. Fica na 
Alameda Prof. Lucas Nogueira 
Garcez, 3985 - Jardim Paulista, 
Atibaia. (11) 2427-0550

Importante associação internacional reconhece a pizzaria 
de Napoli como a autêntica pizza Verace
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Monique Bourganos é uma das mais 
talentosas floristas brasileiras. Apaixo-
nada pelo que faz, ela vê nas flores uma 
espécie de terapia da alma. Seu trabalho 
não tem nada a ver, apenas, com decora-
ção de casamentos. Embora ela realmen-
te execute projetos nessa área, é muito 
mais que isso. É uma esteta da beleza. Es-
pecializada em festas, seja lá o que a for-
ma mais ampla da palavra queira dizer, 
transforma ambientes desde recepções, 
pequenas, jantares, arrumação de em-
presas, escritórios, enfim, ela é a pessoa 
indicada para dar charme, bom gosto e 
principalmente vida aos locais refinados.

Monique Bourganos está partindo para 
novos projetos. Por enquanto tudo é 
guardado a sete chaves.
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Mestre Ila, através da se-
cular Medicina Chinesa mile-
nar, é procurado em Atibaia 
por muitos famosos, como o 
cantor Altemar Dutra Júnior. 
É considerado uma espécie 
de “mago das dores”. Dutra 
recorre aos cuidados do pro-
fissional, tanto para dores nos 
joelhos, como problemas nos 
ombros. Praticante de espor-
tes, o cantor vez ou outra tem 
problemas relacionados du-
rante os jogos. A terapia usada 
por mestre Ila, vai desde o uso 
de moxabustão, até energiza-
ção e estimulação de pontos. 
As técnicas são inúmeras. Al-
temar garante que sente uma 
melhora considerável. Mestre 
Ila é também o preferido por 
blogueiros e influenciadores 

Mestre Ila o Teraputa das Dores
digitais, assim como empresários 
e políticos, como o ex-prefeito de 
Bom Jesus dos Perdões, Calé, que 
passa pelos procedimentos uma 
vez por semana. Ila é chamado de 
mestre em razão do grau qu e atin-
giu em artes marciais. 

O fone é : 011 - 99861 7954 
contato apenas por Whatsapp.
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Café Denys

O chef londrino Rafael Cagali, é hoje um dos mais badalados de Londres, abriu 
seu restaurante Da Terra, e o local virou ponto de famosos. É ele quem escolhe o 
que a rica clientela vai comer. Ele surpreeende os habitués da casa. Quando chega 
ao Brasil o chef corre ao Don Restaurante e - isso mesmo - ao Italo Português. No 
simpático restaurante da Lucas ele simplesmente devora o parmegiana da foto.

Café do Barchetta

Na hora do café, 
 sobremesas di-vi-nas!

Horta da Naná tem dois produtos que 
considero imperdíveis: a mandioca orgânica e 

nova linha de pães que é de arrebentar de bom. 
Tem horta orgânica delivery sensacional

Fone: (11) 99114-3257 

O chef londrino 
e o parmegiana made in Atibaia

DICAS DO LORENZETTI

Orgânicos da Naná

16  em revista
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Modelos:
Infantis e Adultos

REVISTA DO LORENZETTI

A Revista do Lorenzetti vai provar pratos de alguns restaurantes e contar o que achou. 
Provei e aprovei o nhoc de camarão rosa, do imbatível Restaurante do Francês. É maravilhoso!

Serviço: R. Olimpia Cardoso Pinto, 330, Vargem-SP - Fone:  (11) 4598-4429

PROVOU E APROVOU
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Todo mundo sabe! A loja da Mércia é a mais delicio-
samente chic de todas. Não é a maior. Mas certamen-
te é a mais aconchegante, deliciosamente envolvente e 
acolhedora. A loja e a proprietária parecem nos abraçar. 
Sempre tem cafezinho ou tea. O local tem de tudo, para 
todos os gostos e bolsos. Não é uma loja metida, é uma 
loja gostosa de estar e comprar.

Além de todas as qualidades de bom gosto e sofisti-
cação, Mércia Daher é uma mulher elegante, antenada 
com nosso tempo. Não vive de fofoca e nem tititi.

Trabalha muito e, parte do seu tempo, dedica à ajudar 
pessoas. É fundadora do projeto Bia, que arregimenta 
um imenso grupo de colaboradores com a causa que de-
fende, da Cultura e Educação. Se estivéssemos em Paris, 
poderíamos dizer que Mércia é magnifique!! Aqui a gen-
te pode dizer em bom português. É magnífica!
www.mgiftdecor.com.br  Instagram: @merciadaher 
Fone (11) 2427-9278 Whatsaap (11) 94775-1908 
Av. Prefeito Takao Onu, 192 - Atibaia, SP
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ILUMINAÇÃO
PAISAGISMO

Luxo e Estilo
Considerado um dos melhores e mais atualizados 

experts em design, Nelson J. Pagano se destaca pelo 
equilíbrio que consegue dar aos jardins. Especialista 

em iluminação, utiliza sistemas Led modernos da 
Illuminatti. Como é apaixonado por madeiras, na 

hora de escolher os produtos, não abre mão da 
qualidade da Madeireira Della Alpi, em razão do 

excelente preço  e confiabilidade.
Contato: (11) 97540-9391

Nelson J P - Designer
ABD 4244 - SP

JP Iluminação e Paisagismo
nj-pagano@bol.com.br
https://njpagano.wixsite.com/paisagismo

DELLE ALPI

M a d e i r a s
Endereço: Av. São João, 1.353

(11) 44128-2257
(11) 96445-0452
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Estética Carol Rossi
Fone: (11) 3402-2837
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Criare - A loja mais 
chique em planejados
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Criare é do grupo Todeschini 
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Cada vez mais cedo as crianças estão 
usando tablets e celulares. Muitos pais 
têm utilizado este recurso para acal-
mar seis filhos, mas é preciso ter limites. 
A Academia Americana de Oftalmologia 
recomenda que não haja contato com ele-
trônicos antes dos 2 anos de idade, e so-
mente 1h de telas dos 2 aos 5 anos, período 
que deve ser fracionado ao longo do dia.  
Estudos constataram um aumento nos ca-
sos de miopia em crianças em países asiá-
ticos, onde já se utilizam smartphones há 
muitos anos. Lá já se considera uma epi-
demia de miopia. Estima-se que até 2050 
50% das pessoas serão míopes.

Fone:  (11) 2427-1430.
Quantum Office Atibaia

Uso excessivo de celular por 
crianças pode causar miopia

Dra Flavia Carvalho, oftalmologista/ Santa Casa de São Paulo e Escola Paulista de Medicina 

Ou especialista em Oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia



O QUE ACONTECE...

Samantha Brambilla

Leo Strauss

O designer Leo Strauss dá um baile de 
modernidade e bom gosto. Antenado com seu 

tempo ele cria peças emblemáticas, atuais e 
inovadoras. É o grande nome de destaque em  

mobiliário. Fone: (011) 9 8377-7700

A Pizza Hut já é considerada imbatível em 
Atibaia, principalmente no quesito sabor. Essa 
bonitona da Ana Claudia convida a todos para 
“colar” no Frango Assado da Fernão Dias.

Destaque em Paris, Samanta Brambilla mistura 
Van Gogh com Matisse e faz sucesso internacional
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O casal ‘décor luxo’
Casal de Goiás faz sucesso no mundo da decoração

Roberto e Analia: RG Decorações
Roberto só não insistiu 

mais na carreira de cantor 
porque foi levado por obra 
do destino para o mundo 
da decoração. Foi no setor 
que conseguiu realização 
profissional - e fama! Sem 
contudo deixar de cantar 
nas horas vagas e sonhar 
com o lançamento de 
mais músicas. Jovem, saiu 
de Goiás, e tinha o sonho, 
como muitos goianos, de se 
tornar cantor. Um grande 
cantor de música sertaneja. 
Mudou para Bragança Pau-
lista para tentar a sorte.

Para sobreviver encon-
trou trabalho como vende-
dor de cortinas e de papel 
de parede. Inteligente, não 
demorou para conquistar 
muitos clientes seduzidos 
pela simpatia, simplicida-
de e honestidade. Quan-
do mudou para Atibaia, já 
em uma situação melhor, 
abriu a loja que se tornou 
referência em toda região. 
A RG Decorações é a mais 
elogiada do setor no aten-
dimento a papel de parede, 
cortinas, toldos, persianas 
e pisos vinílicos. É uma das 
únicas que conta com acer-
vo internacional de grifes 
renomadas, onde  marcas 
de papéis são importados 
da França, Inglaterra, Ale-
manha e Suíça. A esposa, 

RG Decorações

Analia, é o braço direito 
do marido (ou vice-versa). 
Sócia e companheira tem 
papel importante na en-
genharia do atendimento 
aos clientes e arquitetos. O 
casal se divide nas tarefas e 
se tornou muito conhecido, 
justamente por acompa-
nhar a compra do início ao 
fim. Seria, digamos assim, o 
casal queridinho desse seg-
mento da decoração. São 
conhecidos pela experiên-
cia e por essa atenção im-
pecável no andamento dos 
mais variados projetos. A 
regra eles revelam: simplici-
dade, sinceridade e o clien-
te é quem manda. Pronto. 
Juntos eles são requisitados 
e disputados por proprietá-
rios de imóveis nos condo-
mínios mais requintados da 
região inteira. O nome da 
loja veio das inciais do pro-
prietário, Roberto Garcia. A 
RG Decorações, espécie de 
senha, ou melhor é o pró-
prioo QR Code para quem 
não quer ter uma decora-
ção atual, sofisticada e para 
aqueles que não querem 
ter problemas no atendi-
mento.

Serviço: Alameda Prof. 
Lucas Nogueira Garcez, 
3995 Jardim Paulista, 
Atibaia
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O casal ‘décor luxo’
Casal de Goiás faz sucesso no mundo da decoração

RG Decorações
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União estável
Namoro ou amizade?

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

Regina Carteiro Freire - colaboradora

A divisão dos bens dei-
xados pelo apresentador 
Gugu Liberato tem provoca-
do polêmica no meio jurídi-
co e também na sociedade: 
afinal, ele e Rose Miriam 
viviam em união estável 
e, portanto, eram compa-
nheiros, ou seriam apenas 
amigos? Existia documento 
escrito sobre esse relacio-
namento e qual a sua vali-
dade? Por que ela e a famí-
lia dele debatem tanto essa 
questão? Como isso afetará 
o patrimônio que cada um 
receberá?

Sem entrar nos porme-
nores do caso, é importan-
te esclarecer as dúvidas 
que podem surgir quando 
se decide viver com um 
parceiro ou parceira, ou 
como popularmente se diz, 
“juntar as escovas de den-
tes”. Além do casamento, a 
legislação brasileira admite 
a união estável como uma 
das formas de constituir 
uma família. 

Para formalizar esse re-
lacionamento, que pode 
ser hetero ou homoafetivo, 

recomenda-se que as pes-
soas procurem um Cartório 
de Notas para fazer uma 
Escritura Declaratória, na 
qual irá constar a data do 
início do relacionamento e 
o regime de bens, dentre 
outros que podem ser men-
cionados de acordo com 
cada situação. Dessa forma, 
os conviventes assumem e 
formalizam a existência da 
união estável e também os 
direitos e obrigações a ela 
relacionados.  

Esse documento faz toda 
a diferença para comprovar 
a união estável, pois o ta-
belião é um profissional do 
Direito dotado de fé pública 
e as declarações perante 
ele são consideradas ver-
dadeiras até que se prove 
o contrário. O documento 
particular, assinado apenas 
pelos companheiros, mes-
mo com reconhecimento 
de firma, pode ser contes-
tado, pois não se sabe ao 
certo em que condições foi 
realizado.  

Apenas “viver junto”, 
sem nenhum tipo de do-

cumento que mencione o 
relacionamento como com-
panheiros, costuma trazer 
problemas àquele que so-
brevive, como procurar tes-
temunhas e juntar provas 
que às vezes não facilmente 
aceitas. 

Desde 2015, foi decidido 
pelo Supremo Tribunal Fe-
deral que, em caso de fale-
cimento, a companheira ou 
companheiro sobrevivente 
deve receber o mesmo tra-
tamento que a mulher ou 
o marido, pois em ambas 
situações há o objetivo de 
constituir família. 

Portanto, comprovada a 
união estável, o conviven-
te receberá uma parte do 
patrimônio que lhe será 
atribuída de acordo com o 
regime de bens estabeleci-
do. Além disso, a existência 
dessa convivência poderá 
inclusive afastar a participa-
ção dos irmãos na herança. 

Caso não haja a intenção 
de constituir família, mas 
apenas de manter um re-
lacionamento afetivo, uma 
“amizade colorida”, é im-

portante procurar um Car-
tório de Notas e fazer uma 
Escritura de Namoro, para 
deixar claro que o amor 
existe, mas sem qualquer 
vínculo familiar nem patri-
monial.    

Da mesma forma, a con-
vivência de amizade e o 
compartilhamento de resi-
dência também podem ser 
esclarecidos em uma Escri-
tura Declaratória, afastan-
do uma pretensão patrimo-
nial futura. 

 Assim, para proteger seu 
relacionamento e seu patri-
mônio, procure um tabelião 
de notas de sua confiança. 
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PARABÉNS ATIBAIA!

Terra do Morango 
ganha unidade moderna 

do CRB Imagem
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Sabe aquela loja de presentes que tem lem-
branças que todo mundo gosta de ganhar ? Pois 
é. Atibaia tem essa loja. A proprietária, Neusa 
Tavares Paes (na foto), com a cliente especial e 
chic, Neusa Magro. Ultra elegante, sempre tem 
um cafezinho para servir aos amigos. O destaque 
de maior sucesso são chapéis de alta proteção, 
com fator UVB. Os cremes são ótimos, florais, 
sabonetes italianos, deliciosos e, super hidra-
tantes, necessaires, kit para a barba de homens 
refinados, enfim, sempre tem uma coisaque en-
canta em datas especiais. Um dos destaques são 
os pijamas preferidos da nata paulistana, da gri-
fe da Daniela Tombini. Outra dica são as pantu-
fas e chinelos de quarto, maravilhosos.  Fica na 
José Inácio 25 e o fone é (11) 3318-3100.

Empório Althernativo a 
loja chic de presentes!

Requinte
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Dra Juliana, formada 
pela USF em Bragança 
Paulista, fez sua especia-
lização em Endoscopia 
no Hospital Sírio Libanês, 
onde atua desde então 
na área da colonoscopia.

É médica do corpo 
clínico, assistente do 
serviço e também é da 
equipe do reconhecido 
médico cirurgião, Dr. 
Raul Cutait.  Foi a Fran-
ça e nos Estados Unidos 
realizar fellow na área. 

ENDOLIVE -Endoscopia & Colonoscopia  
Clínica Especializada em Atibaia

Junto com seu marido, 
o também médico proc-
tologista e cirurgião, Dr 
Ronaldo Nonose. O casal  
recebeu convite do Dr. 
Enzo Nascimento para 
ingressar em um novo 
projeto em Atibaia.

Foi assim que nasceu 
a ENDOLIVE Endoscopia 
e Colonoscopia. Uma 
clínica especializada em 
exames endoscópicos 
do aparelho digestivo, 
além de outros exames 

da área gastrointesti-
nal: manometria de alta 
resolução, impedancio
-phmetria, testes respi-
ratórios para intolerân-
cia alimentar e cápsula 
endoscópica.

A ENDOLIVE foca no 
atendimento diferen-
ciado, ágil, com infra-
estrutura completa, 
dentro das normas da 
vigilância sanitária e 
padrões de segurança. 
Além disso, conforto e 

privacidade para os pa-
cientes, desjejum após 
os exames e estacio-
namento gratuito com 
manobristas. A equipe 
é formada por profissio-
nais capacitados, todos 
com título de especia-
lista; enfermeira e téc-
nicos em constante trei-
namento. Um ambiente 
agradável localizado 
na principal avenida da 
cidade, junto ao Quan-
tum Office.

Dra. Juliana Valenciano Nonose

Responsável técnico: Dra. Juliana Valenciano Nonose - CRM: 138480 RQE: 49183
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Vendas: Av. Dona Manoela Lacerda de 
Vergueiro, 171 - Anhangabaú, Jundiaí - SP

011 3395-7395

Lindemberg Jundiaí
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Grife de Bragança faz o projeto 
da casa do ator Rodrigo Hilbert 

O bom gosto é o ponto máximo 
da casa de praia do ator Rodrigo 
Hilbert. Todo projeto foi executa-
do pela grife de móveis que possui 
uma das lojas mais incríveis de Bra-
gança Paulista. Praticidade, qualida-
de e preço.

(11) 4033-2227
newmoveisbraganca@gmail.com
Av. dos Imigrantes, 1355, Jd. América
Bragança Paulista
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Rua Adolfo André, 583, com José Bim - Atibaia  

Melhor produto  de limpeza 
para pedras e pisos: 

Ecoville chega em Atibaia.
Fantástico e muito em conta!



50  em revista



em revista 51  em revista 51  Rua Elizeu Corradine, 1353, Bairro Loanda

Souza Gás Disk Gás e Água
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Para ter o famoso “bocão” que a gente vê em al-
gumas mulheres é necessário internação ou é am-
bulatorial ? Esse tipo de procedimento leva em geral 
15 minutos e às pacientes adoram porque o resulta-
do é imediato. 

Quais as novas técnicas anti-envelhecimento? As 
mais recentes novidades nessa área são os modula-
dores de colágeno para dar mais firmeza aos tecidos 
e volumizar suavemente a face. O skin booster é um 
tipo de ácido hialurônico de aplicação local e bem su-
perficial, tanto para tratamento das linhas finas e para 
hidratação. Entre outras novidades o tratamento de 
volume para lábios, maças do rosto, queixo, etc. 

Podem ser realizados com Restylane, que é o áci-
do hialurônico, ou como com a própria gordura do 
paciente. O transplante de gordura tem um plus pelo 
fato de conter células-tronco, que ajuda muito a re-
generar o tecido.

A mulher ou o homem de 60 anos, que não se 
sente mentalmente idoso, pode melhorar a aparên-
cia ? Certamente pessoas de todas as faixas podem se 
beneficiar desses novos tratamentos. Hoje chegamos 
aos 60 muito melhor do que décadas atrás. Dispomos 
de muitas novidades para rejuvenescimento facial e 
contorno do rosto.

O que é tratamento para contorno do rosto ? 
Me refiro ao resultado que proporciona um aspec-
to menos envelhecido e mais natural, mais firme, 
da pele, digamos assim.Em qual das situações uma 
pessoa, hoje, corre mais risco: andar de carro ou to-
mar anestesia geral ? Certamente andar de carro, se 
compararmos à um paciente com boas condições de 
saúde. A anestesia evoluiu muito. Hoje é muito se-
gura, entretanto a grande maioria dos procedimen-
tos cirúrgicos que realizamos é feita com anestesia 
local associada à sedação. Isso simplifica muito o pós 
operatório, pois confere uma analgesia nas primeiras 
horas possibilitando uma alta precoce. Mas é preciso 
analisar com critério o tipode anestesia a ser usada 
de acordo com as características do paciente.

Expert em rejuvenescimento
Entrevista Dr. José Saraiva

Há risco para a mulher que deseja aumentar o seio? 
Como andam as próteses? Os implantes hoje são muito 
mais seguros e resistentes do que eram há 15 anos atrás. 
O gel coesivo no interior e várias camadas de revestimen-
to dão muito mais seguranças, tanto para os médicos 
como sobretudo à paciente. 

Até quanto de volume é possivel usar com seguran-
ça para aumento de glúteo ? Depende muito da estru-
tura física da pessoa e da necessidade de cada paciente. 
As próteses têm em geral, de 300 até 550 ml. 

O homem de hoje se cuida na mesma proporção que 
a mulher ? A procura masculina por tratamentos esté-
ticos realmente é muito grande, em especial para reju-
venescimento e contorno facial. Em relação ao corpo, a 
lipoaspiração é a mais procurada. Acredito que muito 
em breve homens e mulheres estarão se cuidando na 
mesma proporção. 

Antigamente o restado de implante de cabelo fica-
va parecido com cabelo de boneca, vários tufos. Isso 
mudou ? Mudou sim. As técnicas se aprimoram rapida-
mente. Hoje o resultado é mais  satisfatório e natural.
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A sedução da elegância

A nova clínica Saraiva

Marcela Leite é uma profissional de arquitetura 
exigente, elegante e com noção exata da impor-
tância do espaço. Suas linhas são refinadas e seus 
projetos transmitem uma grandiosidade mágica. 
Marcela é uma das mais requisitadas do interior e 
é uma espécie de diva da modernidade.

Marcela Leite
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60  em revistaAv. São João, 1353. Atibaia.  (11) 4418 2257 || TEL WHATS APP (11) 96445 0452

Telhados, decks especiais, telhas, 
vigas,  madeira de demolição, portas, 

pergolados, bancos, mesas e armários.

Revista recomenda Delle Alpi Madeiras: 
O melhor em telhas, móveis, madeira e madeira de demolição
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Arquiteta e urbanista, Marcia Mitie é formada 
pela Unicamp. Tem estilo, simples, direto e 
prático. É a cara da Arquitetura moderna, 

refinada, grandiosa. Em breve relato, palavras 
que fazem parte do seu dia a dia: Família, 
liberdade, otimismo, respeito. Dois nomes 

que admira na arquitetura: 
Márcio Kogan e Nitsche Arquitetos
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 (011) 99982-6300
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Chicíssime!
O Rancho Português é o local mais badalado de todo 
o interior. Foi o cenário do aniversário do jornalista 

Fernando Lorenzetti. Mulheres lindas, glamour e muito 
Pera Manca, o vinho mais fascinante do planeta servido 
com os melhores espumantes de Lisboa. Luciana Saraiva, 
Fabiane Santiago, Grace Coutinho, Mônica Chaves, Vanessa 

Giandosso, Rita Monteiro e a filha, Simone Cardoso, Monique 
Bourganos, e o maitre mais elegante do Brasil, Aragão 

ex-Antiquarius.
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Quando criança eles so-
nhava em ser cientista. Tá 
certo que era uma espécie 
de “professor Pardal”, o 
personagem Disney. Rapha-
el Farias de Oliveira gostava 
de experimentos com tubos 
de ensaios coloridos, água 
com anilina. E sempre foi 
incentivado pela família. 

O “Rapha”, como é chama-
do pelos amigos e clientes, 
formou-se não por acaso em 
Farmácia. Os pais fundaram 
em 1982 a rede  Droga Rio, 
a mais antiga e longeva da 
cidade. Raphael cursou ensi-
no Superior na São Francisco, 

Um farmacêutico 
à moda antiga

é Pós Graduado na Oswaldo 
Cruz e fez especialização em 
Fitoterapia na Unimep. 

Ele considera que o 
boom dos medicamentos 
manipulados se deve à 
personalização; “O medi-
camento é feito para cada 
pessoa, na dose adequa-
da e com segurança total”, 
afirma. “ Com a vantagem 
de uma diferença enorme 
de preço para baixo, na 
mesma fórmula dos medi-
camentos produzidos em 
laboratórios”, conclui.

Em 2018, o número de 
farmácias de manipulação 

era de 7.545 em todo o Bra-
sil; empregando 54 mil no 
país. O setor faturou cerca 
de R$ 5,75 bilhões. 

A Fitoterapia

Fitoterapia é o estudo das 
plantas medicinais e suas 
aplicações na cura das do-
enças. Na China, surgiu por 
volta de 3000 a.C. quando 
o imperador Cho-Chin-Kei 
descreveu as propriedades 
do Ginseng e da Cânfora. 
Raphael considera que a me-
dicação fitoterápica agrega 
uma melhora na qualidade 

do tratamento, substituindo 
muitas vezes as drogas con-
vencionais por medicamen-
tos feitos com plantas.

Farmácia de Manipulação 
x Drogaria Convencional

Quase todos os remédios 
hoje em dia podem ser feitos 
em farmácias de manipula-
ção. Exceto os corriqueiros, 
tipo Aspirina, há um enorme 
leque com o mesmo princí-
pio ativo. Geralmente são im-
portados do Canadá, Japão, 
Estados Unidos, China, en-
fim, de dezenas de países de 
origem. Os preços em medi-
camentos mais caros podem 
ser até 40% mais em conta, 
e demoram apenas um dia 
para serem manipulados.

Serviço: Droga Rio
Av. Brg. José Vicente Faria 
Lima, 523 - (11) 4412-9288
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Doutores Coraçãolhaços
O novo grupo Doutores Coraçãolhaços, em pouco tempo de exis-

tência já está fazendo enorme sucesso. Segue a tendência novaior-
quina de levar alegria à pacientes. (11) 99182-9989

O amor que alegra
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Daniel Cerri tem destaque 
importante em vários 
países do mundo, é um dos 
handlers mais elogiados 
da atualidade. Carrega no 
nome um sobrenome de 
respeito no mundo pet. 
Cerri é uma família que 
se dedica a criação 
apaixonada pela 
raça de cães pastores 
alemães. O canil Cerri 
possui os filhotes 
mais lindos e admirados. 
Fone: 011 97136-0240

Família Cerri 
A Ferrari dos cães pastores alemães
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Coifas Paraná
A empresa Coifas Paraná, de Bragança Paulista, oferece 

uma linha completa de as mais incríveis lareiras e, claro, coifas 
inacreditáveis de tão lindas. Na foto a maravilhosa coifa tripla.

Rua Santa Cruz, 1056, Bragança Paulista. Fone: 4034-0502

O HOMEM DO CLIMA
Marcelo Marques é o espe-
ciallista em climatização de 
ambientes, de maior suces-
so. As soluções do expert são  
técnicas e elegantes ao mes-
mo tempo. Na foto, o mode-
lo Fujtisu de teto e piso, que 
no projeto ganhou interação 
total. E tem mais, quando a 
RG Decorações recomenda, 
anota: é porque é bom!
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A nº 1 em monitoramento no mundo

Bragança Paulista 
2473-4151

Atibaia
3402-8909
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