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ossa edição de junho fala exclusivamente de amor. 
Seja por conta do Dia dos Namorados e do nosso 
Especial Noivas ou do aniversário de Salto e do amor 
que todo saltense nutre por essa cidade tão querida 
em nossa região. 

A começar pelo Especial Noivas, Revista Regional celebra o retorno 
dos casamentos após quase dois anos de interrupção e restrições 
por causa da pandemia de covid-19. Com o avanço da vacinação 
e a queda nos casos da doença, hoje é possível a realização das 
cerimônias e de grandiosas festas.
Junho tornou-se um dos meses mais concorridos no que diz res-
peito a casamentos. Todos nós, sem dúvidas, já fomos convidados 
para mais de uma cerimônia. E dizem que os motivos principais 
dessa corrida por parte das noivinhas são duas datas especiais 
comemoradas em junho: o Dia dos Namorados, 12, e a festa do 
Santo Casamenteiro, Santo Antônio, 13.
Para celebrar o amor em dose dupla, buscamos casais que escolhe-
ram justamente o dia mais romântico do ano, 12 de junho, para 
oficializar sua união. Em reportagem especial, contamos a história 
de dois casais da região, um deles que se casou em 2021, numa 
cerimônia bem intimista por conta das restrições da época; e outro 
que se casará no próximo dia 12. E tem mais: o Caderno Noivas 
deste ano traz diversas dicas dos melhores e mais requisitados 
profissionais da região, com anos de experiência e credibilidade em 
eventos. São cerimonialistas, buffet, decoradores, salões de beleza 
e estética, entre tantos outros que se destacam no segmento de 
casamentos & festas aqui na região.
O amor dos saltenses por sua cidade é outra pauta desta edição, 
que celebra os 324 anos de Salto, comemorados em 16 de junho. 
Num caderno especial, a revista traz artigos de seis escritores 
membros da Academia Saltense de Letras. À Revista Regional eles 
responderam, em forma de artigo, à pergunta: “Salto, por que me 
encanta?”. O resultado está em seis páginas que trazem ainda ima-
gens atuais que revelam toda a contemporaneidade e o progresso 
dessa cidade tão querida na região. 
O especial destaca também o centenário do saltense Jota Silvestre, 
um dos pioneiros da TV brasileira. O comunicador apresentou pro-
gramas antológicos na TV Tupi, Band, SBT e Manchete. A trajetó-
ria desse ilustre saltense é contada nessa edição como homenagem 
ao aniversário de Salto, que tantos outros artistas revelou ao Brasil, 
como o cineasta Anselmo Duarte, único brasileiro ganhador da 
Palma de Ouro em Cannes, pelo filme “O Pagador de Promessas”. 
Regional não termina na última página dessa edição, ela continua 
diariamente ao longo do mês em seu app exclusivo de notícias no 
celular, em seu portal na internet e em suas redes sociais. Para 
baixar o app gratuitamente, acesse a loja da Apple ou do Google e 
faça o download. 

Que Deus nos abençoe

carta do editor

N
JUNHO

Renato Lima
Editor responsável
@revista_regional

@lima_renato
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No dia 18 de maio, a Prefeitura de Itu sediou a primeira reunião de trabalho sobre 
bioeconomia. Realizado no gabinete do prefeito Guilherme Gazzola, o evento reu-
niu secretários municipais e, de forma online, consultores da empresa GreenRio, 
licitada para desenvolver o projeto na cidade. A bioeconomia ou economia sus-
tentável é um campo do conhecimento que se preocupa com 
o consumo consciente, em equilíbrio com o meio ambiente e 
os recursos naturais. Segundo o governo ituano, caminhar 
para o desenvolvimento sustentável se tornou uma urgência 
de forma definitiva na agenda das cidades e Itu, através de 
planejamento estratégico, é pioneira na busca para associar 
a bioeconomia às políticas públicas municipais. Para Gazzola, 
esse projeto torna Itu um modelo para as demais cidades.

regionais

LEIA MAIS AQUI

Uma obra grandiosa em extensão e, principalmente, em importância 
para a Educação em Itu está sendo edificada na Vila Martins. Em 03 
de maio, ocorreu o lançamento da pedra fundamental da construção 
da Escola Municipal em Tempo Integral Rede Saber Unidade IV, a pri-
meira unidade de ensino integral municipal no Pirapitingui. “Eu não 
tenho dúvida de que o nosso slogan – Tempo de Crescer – ganha uma 
marca fundamental, porque neste momento fazemos 
o maior investimento da Educação na história de 
Itu”, enfatizou o prefeito Guilherme Gazzola durante 
a cerimônia. A escola será implantada em um terreno 
de 20 mil metros quadrados e terá 6.400 metros de 
área construída. Serão 36 salas de aula e a expectati-
va é de que, em sua primeira etapa, a escola atenda 
800 alunos (fase I e II – pré-escola até o quinto ano).

ITU INICIA PROJETO PARA SER  
MODELO DE BIOECONOMIA
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Um hospital dedicado exclusivamente ao atendimento infantil, inclusive com UTI pe-
diátrica (a primeira da história de Itu) e com Pronto Socorro 24 horas, foi inaugu-
rado pela Prefeitura no dia 09 de maio. Na ocasião, o prefeito Guilherme Gazzola 
comentou que o Hospital da Criança é um sonho antigo, que 
data do início do seu primeiro mandato. Ele funcionará na rua 
Joaquim Bernardes Borges, 372, no Centro, e contará com 
dois consultórios médicos, atendimento 24 horas, 12 leitos de 
Enfermaria e dez de UTI pediátrica, salas de observação e de 
medicação. No local serão realizados exames de laboratório 
e de imagem (estes últimos com apoio do Hospital da Santa 
Casa) e sessões de fisioterapia de forma lúdica. 

O Plaza Shopping Itu recebe atrações inéditas para toda a família: uma 
roda-gigante de 26 metros de altura e uma moderna pista de Bate-bate 
chegam para garantir ainda mais opções de entretenimento aos clientes. As 
atrações estão localizadas no estacionamento do shopping de Itu. A roda-
-gigante, de fabricação italiana, possui 18 cabines, com 
capacidade para quatro pessoas cada, o que permite 
que até 72 clientes participem da atração ao mesmo 
tempo. Com seus 26 metros, a atração garante uma 
vista panorâmica de parte da cidade. Já no Bate-bate a 
emoção é justamente nas colisões. Nela pode-se deslizar 
e bater entre os 16 carros da pista. Consulte valores e 
horários no site do Plaza Shopping Itu.
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Itu inaugura Hospital da  
Criança e UTI pediátrica

Plaza ganha roda-gigante de 26 metros de altura

D
iv

ul
ga

çã
o

LEIA MAIS AQUI

LEIA MAIS AQUI

regionais



   REVISTA REGIONAL   27



28   REVISTA REGIONAL

A populosa região do Jardim das Nações, em Salto, ganhou uma nova e moderna 
loja do São Roque Supermercados. A inauguração aconteceu em grande estilo no 
dia 06 de maio, com as presenças de representantes da empresa e autoridades 
municipais, além de centenas de clientes. O supermercado já está presente 
em Salto desde 2005, quando instalou sua primeira unidade na região central 
da cidade. A loja do Nações, além de gerar dezenas de empregos, oferece ao 
saltense uma nova experiência em compras, graças a uma moderna instalação, 
que traz caixas de autoatendimento, walk-in cooler, ambiente climatizado, adega, 
padaria, açougue, hortifrúti e demais segmentos, elevador 
e escada rolante, estacionamento com mais de 50 vagas 
cobertas e um sistema de e-commerce, que possibilita ao 
cliente fazer suas compras online e recebê-las no conforto 
de sua residência.

MAIS: A nova loja fica na rua Floriano Peixoto, 3112, 
Jd. das Nações, em Salto. 

regionais

LEIA MAIS AQUI

São Roque Supermercados
inaugura 2ª loja em Salto
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O prefeito de Itu Guilherme Gazzola assinou, em maio, o contrato do 
Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) oferecido 
pela Caixa Econômica Federal e voltado ao setor público no valor de 
R$ 100 milhões. O recurso será aplicado em obras 
hídricas. Um dos investimentos é a construção da 
Linha 2 do Sistema Mombaça, principal aporte de 
abastecimento da população ituana, inaugurado 
pela CIS (Companhia Ituana de Saneamento) em 
2018. Também está prevista a construção de um 
novo reservatório de água tratada com capacidade 
para 3 milhões de litros na região do Pirapitingui. LEIA MAIS AQUI
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Convênio de R$ 100 milhões 
para obras hídricas em Itu
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cultura

enrique & Juliano, Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus, Pedro Sampaio, João Bosco & 
Vinícius, Alok e Wesley Safadão são alguns dos nomes anunciados para a 14ª edição do 
Rodeio Itu, que acontece de 02 a 10 de setembro, na Arena Itu. Confira abaixo a progra-
mação completa do palco principal.

“Essa será a maior edição da história do Rodeio Itu. Cada artista do nosso line up foi 
escolhido a dedo. Criamos minifestivais em cada um dos quatro dias de evento. Estamos preparando 
tudo com muito carinho e mantendo o padrão de qualidade da NLN Eventos, que atua no mercado de 
eventos há 20 anos”, afirma Herculano Neto, idealizador do Rodeio Itu.

INGRESSOS
Os ingressos para o Rodeio Itu 2022 já estão sendo vendidos deste 17 de maio. O 

Rodeio Itu já faz parte do calendário de festividades do município e é um dos grandes 
eventos do gênero no cenário nacional. Recebe anualmente milhares de visitantes de 
diversos cantos do Estado e também de outras localidades do país.

Nas próximas semanas, os organizadores do evento divulgarão também as atrações 
dos demais palcos do evento. Segundo Neto, Itu pode aguardar, ainda, novidades em 
infraestrutura, que ano a ano é aprimorada para receber o público.

Mais uma vez, a Arena Itu sediará a festa. Ela fica no quilômetro 18 da rodovia 
Santos Dumont, a SP-75, no trecho entre a rodovia do Açúcar e o acesso à Castello 
Branco, em Itu. 

Alok e sertanejos  
farão o Rodeio Itu 2022
EVENTO, QUE RETORNA APÓS A INTERRUPÇÃO DA PANDEMIA, TERÁ SHOWS 
DE HENRIQUE & JULIANO, ZÉ NETO & CRISTIANO, JORGE & MATEUS, WESLEY 
SAFADÃO, ALOK E OUTROS GRANDES NOMES DA MÚSICA NACIONAL

INGRESSOS E  
INFORMAÇÕES,  

ACESSE O QR CODE

H
PROGRAMAÇÃO:
Sexta (02/set.)
Henrique & Juliano
João Bosco & Vinicius
Jetlag
 
Sábado (03/set.)
Zé Neto & Cristiano
Dennis
Guilherme & Benuto
 
Sexta (09/set.)
Wesley Safadão
Pedro Sampaio
George Henrique & Rodrigo
 
Sábado (10/set.)
Jorge & Mateus
Alok
Henrique & Diego
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Pedro Sampaio, Zé Neto & 
Cristiano e Alok estarão em Itu
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O

cultura

Museu São Pedro, antes Fábrica de Arte Marcos 
Amaro – Fama Museu -, abriu ao público três 
exposições durante o mês de maio. São elas: “Um 
Presente para Ciccillo”, “José Antônio da Silva: Um 
Caipira Moderno” e “Aurora Imprevisível”, além da 

instalação permanente “Tiamm Schuoomm Cash!”, do artista 
José Spaniol, que pode ser conferida no Galpão dos Urubus.

Com curadoria de Denise Mattar, “Um Presente para 
Ciccillo” apresenta obras do álbum organizado por Pedroso 
d’Horta e dado como presente a Ciccillo Matarazzo em 1953, 
reunindo diversas gerações de artistas, alguns já consagrados, 
outros no meio ou início de carreira. O álbum contém desenhos, 
aquarelas e gravuras, cada um deles fixado em uma prancha 
de papel 72,5 x 50,5cm. 

A homenagem, mais do que merecida, ocorreu em meio à 
atribulada realização da II Bienal Internacional do Museu de 
Arte Moderna de São Paulo, que seria inaugurada em dezem-
bro de 1953, antecedendo a abertura das comemorações do IV 
Centenário de São Paulo. No mês anterior, numa festa na casa 
de Oscar Pedroso d’Horta, foi oferecido a Ciccillo Matarazzo 
(Francisco Matarazzo Sobrinho) este presente especial, o álbum 
que reúne 48 trabalhos dos mais importantes artistas daquele 
período. A II Bienal de São Paulo contou com artistas como 
Henry Moore, Alexander Calder e Pablo Picasso, este represen-
tado por 51 obras, entre as quais “Guernica”.

O corpo principal do álbum é constituído de artistas que 
participaram da edição. O conjunto de obras reflete o período 

Museu Fama muda de nome e 
abre novas exposições em Itu

de transição pelo qual passava a arte brasileira. Há represen-
tantes do primeiro Modernismo, do Grupo Santa Helena, da 
Família Artística Paulista, do Grupo dos 19, do Atelier Abstra-
ção, além de artistas do Ceará, Bahia e Minas Gerais. Estão 
também presentes artistas italianos, que aqui viveram por certo 
período e participaram da Bienal e do Ballet do IV Centenário. 
A qualidade do conjunto torna o álbum muito especial. 

“CAIPIRA MODERNO”
A exposição “José Antônio da Silva: Um Caipira Moderno” 

é individual e reúne trabalhos de José Antônio da Silva, popu-
larmente conhecido como Silva. A iniciativa traz um dos ícones, 
reconhecido internacionalmente, saído da zona rural de Salles 
Oliveira e vivendo entre o mundo urbano de São José do Rio 
Preto e São Paulo, cada um com suas particularidades, que 
através de seus traços pitorescos e “ingênuos” proporcionou 
uma fina arte.

A mostra revela a pluralidade de Silva e o universo em que 
transitava e tinha como fonte de inspiração para sua produção: 
plantações, casinhas de madeira ou barro e árvores frutíferas. 
Como caipira, Silva era religioso e sua fé católica é representada 
por suas igrejas, bem como a frequência dos colonos que faziam 
da missa um momento de encontro, onde trocavam experiên-
cias, informações e marcavam suas atividades colaborativas. 
Nessa estação, também é possível conferir as obras que Silva 
produziu acerca dos festejos, como os folguedos adultos, o de 
São João, a Festa de Reis, o Natal e a Páscoa.

O Museu São Pedro, antiga Fábrica de Arte Marcos Amaro - Fama Museu -, 
inaugurou três exposições e uma instalação durante o mês de maio

Obra de José Antônio 
da Silva (foto de 
Rogério Emílio)
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O mundo dos tropeiros, profissão e atuação que Silva exer-
ceu com seu pai na adolescência, é representado de maneira 
singular - seja pelos pratos típicos da região, seja pela repre-
sentação de boiadeiros e seu gado, carros de bois, cavalos, as 
comidas, as violas caipiras, enfim, tudo aquilo que representa 
os horizontes da Paulistânia – expansão da cultura caipira para 
outros Estados.

No ano em que a Semana de Arte Moderna de 22 completa 
seu centenário, o Museu São Pedro mostra  o quanto o artista 
foi ousado e buscou além das cercas rurais a sua marca nos 
espaços mais modernos de arte brasileira. Silva marcou pre-
sença no MAM - Museu de Arte Moderna e teve obras no Masp 
– Museu de Arte de São Paulo em 1948, além da participação 
em diversas Bienais de São Paulo e na Bienal de Veneza. Vale 
ressaltar que o artista “bebeu” da fonte da Pop Art e ousou fa-
zer colagens, assemblages e muitas criações nada caipiras feitas 
na década de 80 e 90, que podem ser conferidas na mostra.

“AURORA IMPREVISÍVEL”
Em “Aurora Imprevisível”, a terceira exposição inaugurada 

pelo Museu São Pedro, estão os trabalhos de nove artistas e 
pesquisadores contemporâneos, uma  busca pelo transborda-
mento do que hoje reconhecemos e classificamos como “espa-
ço”, palavra que por si só tem a capacidade de representar algo 
ilimitado. Seja pelo uso das cores, pela extrapolação da imagem 
ou presença física do corpo humano, seja pela subjetividade de 
memórias e ruínas que impregnam ambientes, corpo e paisa-
gens, a exposição cria diálogos e entremeios entre as obras ar-
tísticas e as mais variadas possibilidades de ocupação e criação 
de novos “espaços”. 

Nesta coletiva, o confinamento se desdobra em amplitude. 
O grupo de artistas e a curadoria que propõem a mostra e 
sua expografia integram o Programa de Pós-Graduação em 
Artes do Instituto de Artes da Unesp, da linha de pesquisa em 
Processos e Procedimentos Artísticos, juntamente com José 
Spaniol, artista, professor e pesquisador, orientador de proje-
tos acadêmicos. Durante a pandemia e diante da exigência de 
isolamento social, estes agentes tornam-se um grupo, reinven-
tando as dinâmicas das reuniões de trabalho e transforman-
do-as em debates coletivos quanto às produções poéticas e 
pessoais de cada um. 

A mostra teve projeto contemplado pelo ProAC de 2021 e 
propõe um diálogo com as possibilidades de uma nova criação 
pós-pandêmica, nascente e ainda incerta, imprevisível em seus 
desdobramentos, mas caracterizada pelas expansões revitali-
zadas dos artistas e das suas formas de se relacionar com os 
espaços como locais de criação e de corporificação do que é 
produzido. Consequentemente, mobilizando corpos e mentes a 

se voltarem para um além, uma expansão, contrastante com os 
dois últimos anos de isolamento. 

TIAMM SCHUOOMM CASH!
Além de novas exposições, o público pode conferir a ins-

talação permanente “Tiamm Schuoomm Cash!” (2016), do 
escultor, pintor, desenhista, gravador e professor José Spa-
niol (1960), no Galpão do Urubu. A instalação, feita com 
barcos e bambus de dimensões variadas, está relacionada à 
sonoridade do mar, exposta pela primeira vez na Pinacoteca do 
Estado de São Paulo e, agora, no Museu São Pedro. 

A proposta de Spaniol é enfraquecer as relações espaciais 
para que, a partir delas, o observador construa novas verti-
calidades e perspectivas. A sonoridade presente na instalação 
conecta o barco ao mar, mesmo na ausência de água, fazendo-o 
navegar com instabilidade e se integrar ao espaço.

O Museu São Pedro, antes chamado de Fama, é um dos maiores museus 
de arte da América Latina, aberto ao público desde 2018. Ocupa uma 
área de 25 mil m2 no centro histórico da de Itu, onde por muitos anos 
funcionou a Companhia Fiação e Tecelagem São Pedro, indústria têxtil 
de grande relevância econômica nacional. O Museu São Pedro oferece 
grandes exposições, editais públicos e atividades de mediação cultural. O 
acervo com foco na arte brasileira inclui obras de artistas fundamentais, 
do moderno ao contemporâneo, contemplando diversas linguagens 
artísticas, escultura, gravura, desenho, instalações, pinturas e fotografia. 
Com mais de oito salas expositivas, destacam-se os jardins e galpões, 
onde a arquitetura do século XIX envolve o visitante em uma experiência 
única, em que o patrimônio dialoga com a arte brasileira.

O MUSEU SÃO PEDRO

LEIA MAIS AQUI

MAIS: O Museu São Pedro fica na rua Padre 
Bartolomeu Taddei, 9, Vila São Francisco, Itu. 
Telefone: (11) 4022-4828. Informações para o público: 
contato@famamuseu.org.br As exposições ficarão 
abertas ao público até 02 de outubro; sempre de 
quarta-feira a domingo, das 11h às 17h.

Frame do vídeo Nyctinasty, de André Schütz, 
presente na mostra Aurora Imprevisível

Obra de Aldemir Martins, 
presente da exposição Uma 

Homenagem para Ciccillo
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Prefeitura de Itu, por meio da Secretaria de 
Cultura e do Patrimônio Histórico, iniciou os tra-
balhos para a etapa final do restauro do Cruzeiro 
Franciscano, localizado no Largo Dom Pedro I, no 
Centro Histórico.

Segundo a Secretaria, após aproximadamente um ano e 
meio, e mesmo com todos os desafios técnicos e imprevistos 
que surgiram neste período, como as restrições impostas pela 
pandemia da covid-19, que atrasaram os trabalhos, os profis-
sionais já resgataram muito das qualidades físicas e estéticas do 
monumento.

Com seus 230 anos, permanecendo exposto ao relento, este 
Cruzeiro, que é o mais alto do país, foi construído com pedras 
bastante frágeis – arenito e varvito – além de serem pouco 
conhecidas como matérias de construção. Vale lembrar que não 
há nenhum registro específico de sua construção, ignorando 
assim como foi feito e erguido pelo mestre Tebas, como era 
conhecido Joaquim Pinto de Oliveira, e seus ajudantes.

Diante disso, a Prefeitura de Itu angariou um grande apoio 
técnico de várias especialidades da ciência, que juntas fornece-
ram subsídios científicos para os melhores resultados possíveis 
para este empreendimento que contém pouquíssimos prece-
dentes no Brasil e nenhum no Estado de São Paulo. 

Durante todo trabalho que foi realizado de forma minu-
ciosa, os técnicos encontraram várias informações que até 
então estavam ocultas nas pedras, as quais exigiram constantes 
adequações para serem solucionadas. Desta forma, contando 
com a participação de vários especialistas, o trabalho evoluiu 
satisfatoriamente neste importante marco da história do Brasil.

Para a responsável da pasta, Maitê Velho, avançar para 
etapa final do restauro é um momento muito importante. “A 
quantidade de informações obtidas durante todo o processo de 
restauro torna essa etapa final muito importante, fazendo disso 
um ‘canteiro escola’, o qual será repassado para nossas crian-
ças na Educação Patrimonial”, explica.

Restauro do Cruzeiro
entra na fase final

APÓS QUASE UM ANO E MEIO, PROFISSIONAIS  
JÁ RESGATARAM MUITO DAS QUALIDADES FÍSICAS 

E ESTÉTICAS DO MONUMENTO ITUANO

Assim, segundo a secretária, após o longo processo que vem 
sendo realizado de tratamento da superfície da pedra, que en-
volveu correções de trabalhos feitos há anos, com técnicas que 
se tornaram hoje obsoletas, e a aplicação de materiais e técnicas 
contemporâneas, o Cruzeiro Franciscano de Itu receberá per-
manentemente o trabalho de conservação, assim como outras 
providências ambiciosas e mais inovações tecnológicas de outras 
naturezas, seguindo o espírito empreendedor da cidade.
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Com início do restauro em janeiro de 2021, como noticiado pela Revista 
Regional, o Cruzeiro Franciscano é o único elemento que restou do 
conjunto arquitetônico franciscano do final do século XVIII.  A 
realização do trabalho se deu após verba conquistada junto 
ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID). 
Desde então, foram realizadas pesquisas arqueológicas em 
todo seu entorno, através de escaneamento por radar, onde 
foram encontrados objetos logo abaixo do solo, podendo 
ser partes remanescentes do Cruzeiro, vestígios de tribos 
indígenas ou ainda remanescentes da Itu antiga.

O RESTAURO

Parte do Cruzeiro Franciscano de Itu 
antes e depois do restauro

Cruzeiro antes do processo 
de restauração

LEIA MAIS AQUI
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VESTIDOS: Dief  Gomes Atelier 
FOTOGRAFIA: Édipo Bueno 
MODELOS: Yasmin Svager e Keila Brisa 
BELEZA: Daniela Rosário 
STYLING: Dief  Gomes

O romantismo e a 
delicadeza das flores
As flores são protagonistas nas decorações de casamento. 
Além dos belos arranjos, que criam um ambiente todo 
especial para a celebração, o buquê da noiva é uma atração 
à parte. Mas que tal usar flores no vestido? As rendas florais 
estão em alta na moda noiva. Durante um tempo, elas foram 
preteridas por tecidos com outros temas, como os arabescos, 
mas agora voltaram com todo o seu charme. 

As rendas florais trazem delicadeza e beleza e ainda 
garantem um ar clássico e mais romântico aos vestidos de 
noivas. Esse tipo de tecido está na lista dos preferidos na 
escolha de personalidades, como a realeza na Europa e 
celebridades do mundo artístico. 

Neste ensaio assinado pelo estilista Dief  Gomes o romantismo 
e o clássico se fazem presentes. As duas noivas vestem 
modelos diferentes, um romântico com mangas bufantes e 
outro clássico com cetim italiano, mas ambos com aplicação 
de flores e rendas florais. 

O foco do Atelier Dief  Gomes está nos vestidos exclusivos, 
respeitando o gosto, personalidade e corpo de cada cliente, 
realizando o sonho particular de cada uma delas para esse 
grande dia! O ateliê possui atendimento personalizado com o 
estilista Dief  Gomes, designer especializado em noivas que já 
vestiu centenas de clientes pelo Brasil e no exterior.

DIEF GOMES ATELIER 
Rua José de Alencar 16 - Centro - Cerquilho 

Instagram @diefgomesatelier 
Facebook Dief Gomes Atelier 

Tel./WhatsApp: (11) 97017-8552 
Atendimento com horário agendado
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Yasmin Svager e Keila Brisa 
vestem modelos exclusivos 
Dief Gomes Atelier

Yasmin Svager usa vestido 
exclusivo Dief Gomes

Keila Brisa usa modelo 
exclusivo Dief Gomes
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que poderia ser mais perfeito para um dia 
dedicado ao amor do que um casamento? 
Quer algo mais romântico do que celebrar 
a união do casal exatamente no dia 12 de 

junho? Revista Regional, nessa edição que celebra o 
Dia dos Namorados e traz o Especial Noivas, destaca 
histórias de casais da região que optaram pela data 
por conta de todo esse romantismo.

O empresário e analista de sistemas Mauro Moura 
Loureiro e a artista plástica Elis Marina Cadete 
Sai colecionam datas especiais. Eles se conheceram 
no dia do aniversário dela e Mauro pediu Elis em 
casamento no aniversário dele. Óbvio que a união só poderia 
ser oficializada em outra data especial. “Marcamos para 2022 
na esperança de nos casarmos sem máscaras (antes usada por 
conta da pandemia), e, quando vimos que o Dia dos Namo-
rados cairia num domingo, não tivemos dúvida na hora de 
agendar a cerimônia”, explica Elis. A decoração também será 
alusiva à época, inspirada no outono nas montanhas e todo o 
romantismo propício da estação, devido à paixão do casal pela 
cidade de Campos do Jordão.

A noiva lembra que eles se encontraram em janeiro de 
2020, através de um aplicativo de namoro. Na época, Mauro 
morava em São Paulo e ela em Itu, ambos haviam saído de 
outros relacionamentos. Cinco dias depois de darem o “match” 
no app, Mauro decidiu vir a Itu para comemorar o aniversá-
rio de Elis. “Nós nos conhecemos no meu aniversário e, desde 

CASANDO  
NO DIA DOS  
NAMORADOS...
Quer algo mais romântico do 
que celebrar a união do casal 
exatamente no dia 12 de junho?

então, não nos desgrudamos mais (risos). Entrou a pandemia 
(em março de 2020) e ele devolveu o apartamento que acabara 
de alugar em São Paulo e veio para Itu em definitivo. Em agosto 
do mesmo ano, no aniversário dele, ele me pediu em casamen-
to. Agora são duas datas mais do que importantes para nós, o 
aniversário dele e o meu!”, conta a artista plástica.

O empresário do ramo estético Thiago César Boza Tolaine 
e a administradora de empresas Ana Taisa Boza Tolaine se 
casaram no Dia dos Namorados do ano passado. A data não foi 
a primeira opção, já que, por conta da pandemia, o casamento 
foi adiado duas vezes. Mas no fim, não podiam ter optado por 
data mais romântica, como afirmam hoje, quando celebram 
um ano dessa união: “Como já havíamos alterado duas vezes a 
data, optamos pelo 12 de junho por simbolizar o amor; então 

Elis e Mauro se preparam para o 
casamento nesse 12 de junho

fo
to

s:
 T

hi
ag

o 
S

ca
qu

et
ti



   REVISTA REGIONAL   39

aproveitamos todo o clima romântico para oficializar esse tão 
esperado dia”, lembra Thiago.

Por conta das restrições da pandemia que vigoravam na-
quela ocasião, a cerimônia foi pequena, ocorreu no Santíssimo 
da Igreja Cristo Rei, em Salto, com apenas 26 pessoas, sendo os 
pais dos noivos e os padrinhos. De forma intimista e sem festa, 
devido ao distanciamento social vigente na época, o casal pode 
apenas reunir os familiares mais próximos para um almoço.

A covid-19 também impediu Thiago de pedir a mão de Ana 
Taisa em casamento de forma bastante inusitada. A ideia era de 
levá-la para um passeio de balão e fazer o pedido nas alturas, 
mas as restrições atrapalharam os planos do noivo, que o fez 
seguindo a moda antiga: “ajoelhado aos pés da noiva com a 
caixa de aliança na mão, surpreendendo-a durante um almoço 
em família”.

A partir de agora, a data tão romântica ganha significado 
ainda maior para esses casais, que celebrarão sempre em 12 de 
junho a oficialização de suas uniões.
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Thiago e Ana 
Taisa fizeram uma 

cerimônia mais 
intimista em 12 

de junho do ano 
passado
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Daniela Bachi escolheu ser beauty artist com a missão 
de elevar a autoestima de suas clientes por meio da 
maquiagem e dos penteados, valorizando a estética 
pessoal de cada uma delas.

A profissional iniciou sua trajetória artística em 2012, 
trabalhando com fotografias para books, campanhas 
publicitárias, editoriais e revistas. Cinco anos depois, deu 
um passo além em sua história profissional ao cuidar da 
beleza das noivas, encantando-se por viver os sonhos de 
cada uma delas.

Dani é formada pelo Senac-SP como Maquiadora 
Profissional, com cursos também no Estúdio Wella 
Profissional e de aperfeiçoamento em noivas na Escola 
Madre Conhecimento Criativo, todos referências no setor.

Apaixonada pelo o que faz, Dani Bachi realça a beleza 
natural de cada pessoa.

Cabelo e maquiagem  
by DANI BACHI,  
beauty artist
Cabelo e maquiagem para 
mulheres que buscam um 
olhar gentil sobre si

@danibachibeautyartist
Whatsapp:  

(19) 9 9841-7544

ACESSE O SITE  
PELO QR-CODE

Alguns dos trabalhos de maquiagem e 
penteados desenvolvidos por Dani Bachi
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Dani Bachi, beauty artist

noivas



   REVISTA REGIONAL   41



42   REVISTA REGIONAL

IARA PACHER 

Iara Pacher tem toda qualificação, formação 
e sensibilidade para organizar o seu evento. 
Há 12 anos no segmento de festas na região, 
Iara é especializada em organização de 
casamentos e bodas, aniversários e também 
eventos corporativos. “Renda-se ao seu 
sonho, nós o tornaremos uma realidade.” 
Este é o lema da profissional, uma das mais 
requisitadas de Salto e região. 

IARA PACHER - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS & CERIMONIAL
Whatsapp: (11) 99863-5501

Instagram: @iarapacher  /  Facebook: @iarapacher
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LILIAN RICCI

Lilian Ricci atua como assessora de eventos há 17 anos 
em Itu, Salto, Indaiatuba e toda a região. “A procura é 
enorme pelo meu trabalho e, graças a Deus, sou uma 
das mais requisitadas na região”, comemora. A maior 
conquista que Lilian, especialista em organização de 
casamentos e festas de debutantes, obteve em seu 
trabalho é o reconhecimento dos clientes: “Além de 
saírem totalmente satisfeitos, também demonstram seu 
carinho pela minha pessoa através da amizade que fica 
e também pelas indicações aos futuros casais, que nos 
procuram por serem muito bem instruídos sobre mim e 
sobre meu trabalho”, menciona. 

LILIAN RICCI
Rua Áustria 516, Jd. Celani, Salto (visitas devem ser agendadas)

Whatsapp: (11) 99960-9978  / E-mail: lilian-ricci@hotmail.com
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noivas / cerimonialistas

FERNANDA MARTINI

Reconhecida em toda a região, com mais de 20 anos de experiência, 
Fernanda Martini atua com assessoria, cerimonial, criação e produção de 
eventos sociais e corporativos. Trabalha de forma transparente e objetiva, 
auxiliando na escolha de todos os serviços e produtos necessários para 
a realização de um evento perfeito, alinhando tendências, realidade 
financeira e de mercado. Durante toda a festa, Fernanda e sua equipe 
dão assistência aos convidados e orientam os profissionais contratados, 
cuidando para que tudo fique exatamente como planejado. “Como 
assessora, faço todo o planejamento e a organização do evento, evitando 
desperdícios, reduzindo despesas, orientando pelas melhores contratações 
de fornecedores, realizando sonhos e expectativas dentro de sua realidade 
financeira”, ressalta a profissional, que garante ainda o pós-evento, com 
feedback, desmontagem, entrega do local e finalização do evento.

FERNANDA MARTINI 
Assessoria, Criação e Produção de Eventos - Tel. e whatsapp: (11) 99688-7956

E-mail: fernandamartinieventos@gmail.com  /  Instagram: @ferdimartini
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Com dez anos de experiência no segmento, o DF Beauty é 
referência em Dia da Noiva em toda a região. A talentosa equipe 
do DF Beauty, comandada pelo expert David Fraga, oferece 
os mais completos serviços para esse momento tão especial 
na vida de toda mulher, numa estrutura especial para tornar 
realidade o sonho da noiva.

Dia da Noiva no  
DF BEAUTY

DF BEAUTY
Instagram: @salaodfbeauty

Rua Joaquim Nabuco, 38, Vila Teixeira, Salto
Whatsapp: (11) 95455-8448

Telefone: (11) 4021-4940
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O bolo de casamento e os docinhos são os grandes destaques da 
festa e ajudam a deixar a decoração da mesa ainda mais encantadora. 
Desde os modelos mais simples e tradicionais aos mais elaborados, 
eles merecem atenção especial dos noivos, não só na escolha do 
design, mas principalmente do sabor! Morena Romanatti Cake Designer 
transforma bolos, cupcakes, pães de mel, bem-casados e outros 
em peças de arte. Seus bolos são cuidadosamente confeitados e 
desenhados com pasta americana. Os docinhos finos e bem-casados 
são macios, saborosos e em embalagens impecáveis. Todas as 
matérias-primas utilizadas no atelier são de primeira linha e frescas, de 
fornecedores comprometidos com a qualidade.

Bolos e docinhos da  
MORENA ROMANATTI

MORENA ROMANATTI CAKE DESIGNER
WhatsApp: (11) 99642-7980   /  Instagram: @morenaromanatti   

Facebook: morenaromanatticakedesigner
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Sem dúvida, o vestido é o item mais importante para a noiva. O Ateliê Joseane Oliveira 
possui os mais variados modelos de vestidos de noiva, além, claro, de trajes para 
madrinhas e convidadas. De Salto para todo o Brasil, o Ateliê Joseane Oliveira oferece 
variedade, sofisticação e beleza quando o assunto é moda festa e executiva. Com 25 
anos de experiência em moda, Joseane Oliveira comercializa suas peças para todo o 
país através do e-commerce. “A moda surgiu na minha vida através de um curso, me 
apaixonei logo de cara e nunca mais parei de criar. Faço a escolha da peça, consulto 
tendência, faço a modelagem, pilotagem e as costureiras confeccionam tudo com muito 
amor”, conta a empresária. Quem busca se vestir com elegância, seja para o casamento 
dos sonhos ou para eventos mais formais, não pode deixar de conhecer todas as opções 
do ateliê, como blazers, vestidos, saias, camisas, nos mais variados tamanhos, modelos 
e estampas, capazes de agradar mulheres de todas as idades e estilos.

Vestidos do ATELIÊ 
JOSEANE OLIVEIRA

ATELIÊ JOSEANE OLIVEIRA 
Instagram: @ateliejoseaneoliveirasalto   /  WhatsApp: (11) 94872-3632

O atendimento personalizado e VIP acontece na rua Rio Branco, 659, Centro, Salto
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Quando pensamos em decoração de casamento, devemos lembrar 
que tanto o momento da cerimônia como o da festa são importantes e 
devem ter cenários que “conversem” entre si, principalmente se a festa 
e a cerimônia forem feitas no mesmo local. Na decoração de casamento 
tanto a mesa quanto os demais arranjos dos ambientes precisam estar 
em harmonia para que tudo fique bonito e agradável. Anderson Gomes 
e  David Lima, proprietários do Ateliê das Flores, têm todo o know-
how seja para a decoração de casamento na igreja ou de cerimônias 
feitas em outros ambientes, inclusive ao ar livre (praias, fazendas ou 
até mesmo no alto de um edifício). O Ateliê das Flores atende também 
debutantes e demais eventos sociais e corporativos.

Decoração by  
ATELIÊ DAS FLORES

ATELIÊ DAS FLORES
Rua São José, 264 - Vila São Francisco, Itu 

WhatsApp: (11) 99015-5154 / (11) 97200-0218
Instagram: @ateliedasfloresitu / Facebook: Atelie das flores

fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

Muito se fala sobre o vestido da noiva, ícone de um casamento marcante e 
inesquecível, mas o traje do noivo também faz toda a diferença para esse 
grande dia! Além disso, a roupa dos noivos e o estilo da festa influenciam na 
vestimenta dos padrinhos e demais. Para que o casamento saia perfeito e o 
noivo também possa se sentir incrível no seu grande dia, a Empório Homem 
by Junior Paixão oferece ternos de alta qualidade da grife Fazzolin Sartoria 
( @fazzolinsartoria ). A boutique veste também os padrinhos e convidados, 
sempre com a elegância e o conforto característicos da Empório Homem. 

Ternos para noivos da  
EMPÓRIO HOMEM  
BY JUNIOR PAIXÃO

EMPÓRIO HOMEM BY JÚNIOR PAIXÃO
Instagram: @emporiohomemsalto  /  Facebook: emporiohomemsalto

Rua 9 de Julho, 616, Centro, Salto   /  WhatsApp: (11) 9 7192-2020
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Com mais de 20 anos de credibilidade, o chef  Luiz Scachetti, 
filho de italianos, apaixonado por massas, temperos e molhos, 
formado em algumas das grandes escolas de gastronomia do 
Brasil e do mundo, assina e comanda o Buffet que traz o seu 
nome, fazendo uma elegante e sofisticada leitura da culinária 
para que o grande dia seja inesquecível. Além de casamentos, o 
Buffet Luiz Scachetti atende debutantes, corporativos e demais 
eventos sociais. O menu para cada ocasião é único e feito sob 
medida para o cliente e o evento. 

Buffet assinado pelo chef  
LUIZ SCACHETTI

BUFFET LUIZ SCACHETTI
Facebook: Buffet Luiz Scachetti  /  Instagram: @luizscachetti 

site: www.luizscachetti.com.br  /   E-mail: luizscachetti@hotmail.com  
Tel. e whatsapp: (19) 99672-1215 e (19) 98275-0445
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dicas da leila schuster
por LEILA SCHUSTER
@leilaschuster

GOSTOU? Acesse o QR Code,  
inscreva-se no meu canal do YouTube 
para saber todas as minhas descobertas 
ao redor do mundo. E siga-me no 
instagram: @leilaschuster

Arábia Saudita terá modernas estações de esqui
Você não leu errado, é isso mesmo, em pleno deserto! E o responsável é o príncipe herdeiro 
saudita Mohammed bin Salman. O mega projeto conhecido como Trojena inclui residências de 
luxo, resorts, lago artificial e muito luxo e diversão, onde até mesmo os camelos terão hotel com 
serviço exclusivo de spa. Para se ter uma ideia, Trojena será um refúgio nas montanhas desér-
ticas do reino e terá 33 vezes o tamanho da cidade de Nova York. O empreendimento faz parte 
da NEOM, uma cidade-estado planejada avaliada em US$ 500 bilhões em pleno deserto árabe e 
a expectativa é de que o projeto seja concluído até 2026, criando mais de 10 mil empregos. Em 
recente coletiva, o príncipe saudita declarou que “Trojena redefinirá o turismo de montanha para 
o mundo, criando um lugar baseado nos princípios do ecoturismo”. Excentricidade que chama?

O melhor restaurante do momento 
Uma dica para quem pretende visitar Miami é reservar com antecedência um horário no ba-

dalado Sexy Fish, na Brickell. Inaugurado em fevereiro, o restaurante de cozinha asiática, com 
foco no Japão, chegou aos EUA pelas mãos do empresário multimilionário Richard Caring, dono 

do mesmo restaurante em Londres, onde é sucesso desde 2015. Com projeto do estúdio de 
arquitetura Martin Brudnizki, tem decoração maxi e surrealista, tudo é exagero, muito couro, 
bancadas de pedra e cristal e piso iluminado. Em minha recente viagem a Miami não perdi a 
chance de conhecer o lugar e experimentar as delícias criadas pelo chef  Björn Weissgerber 

(confesso que ao entrar no ambiente tive até uma leve vertigem, muita informação!). O lugar 
é decorado com dez esculturas do artista britânico Damien Hirst, no teto 26 peixes cintilantes 

parecem flutuar, obra do renomado arquiteto Frank Gehry, mas o que me hipnotizou mesmo foi 
a escultura de polvo gigantesca na parede. A comida é divina, experimentei um pouco de cada 
coisa, destaque para o bem servido prato Sexy Fruits de Mer, uma seleção de sushi, sashimi e 

outros crudos. Amei também o tartar de salmão e o gyosa de wagyu e trufas, arrematando com 
um sorvetinho de matcha e banana assada - dos deuses! Mas vale lembrar que a estrela da casa 

no cardápio de sobremesas é a Vanilla Cheesecake. O lugar tem ainda uma sala privativa com 
capacidade para 30 pessoas e um aquário enooorme. Fica a sugestão! 

Panamá na rota 
Um destino normalmente visto como escala 
de voos para os EUA, o Panamá procura 
atrair e fidelizar turistas brasileiros que 
passam pelo país. Ao pensar no destino 
nos vem à mente o monumental Canal do 
Panamá, que liga os oceanos Atlântico e 
Pacífico por meio do mar do Caribe, por 
onde trafegam navios facilitando o comércio 
internacional, mas o Panamá tem muitos 
atrativos turísticos e o mais importante, um 
povo acolhedor. O país mescla tradição e 
modernidade, com belas praias inóspitas, 
como as encontradas no arquipélago de San 
Blas, boa gastronomia, ótimos restaurantes 
e cassinos na capital. Estando na cidade, 
faça uma visita ao centro histórico de Casco 
Viejo, gaste uma hora caminhando pelas 
ruelas históricas e compre um belo sombre-
ro Panamá, você não vai se arrepender. 

Apaixonados por barcos entenderão
O icônico iate de expedição Octopus, idealizado pelo falecido 
cofundador da Microsoft, Paul Allen, torna-se disponível para 

locação pela primeira vez. A embarcação de 125 metros foi 
construída em 2003 e ainda é considerada um dos maiores 

e mais luxuosos iates privados do mundo. Em vida, Allen 
aproveitou muito seu belo iate ao redor do mundo, mas é 

sabido que diversas vezes ele emprestou seu precioso brin-
quedinho aos governos para ajudar a encontrar artefatos de 

navios de guerra naufragados na Segunda Guerra Mundial. 
Agora ele estará disponível para os viajantes dispostos a 

desembolsar uma boa quantia pelas diárias e pelo serviço 
de alto luxo oferecido. Com 13 cabines que acomodam 

confortavelmente até 26 hóspedes e mais 30 cabines para 
os 63 tripulantes, possui salas de estar, salas de jantar, 

biblioteca com lareira e dois helipontos. O Octopus também 
é totalmente equipado para grandes expedições, e já estará 

em viagem na Antártida em julho deste ano. A empresa Cam-
per & Nicholsons, com 20 escritórios espalhados ao redor 
do mundo, é a encarregada da negociação e já comunicou 

que o pagamento também pode ser feito com criptomoedas. 
Caso você tenha interesse, é melhor se apressar!
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o último dia 17 de maio (Dia Internacional de Combate à LGB-
Tfobia), aconteceu, em Itu, o lançamento da Associação Amigos 
da Diversidade. O evento contou com a presença de autoridades 
regionais e estaduais, imprensa e convidados. 

A cerimônia foi comandada pelo presidente da Associação, 
Felipe Cavalheiro, e contou com declarações do prefeito Guilherme Gazzola; da 
coordenadora estadual de Políticas Públicas para Diversidade Sexual, Valéria 
Morine Nagy; além de diretores da entidade. Durante o evento, a Cartilha da 
Diversidade e Cidadania foi distribuída para todos os convidados. 

A noite ainda contou com a apresentação da equipe de diretoria e das 
15 coordenações que trabalharão de forma voluntária em prol de pautas de 
importância para a diversidade. Integram a Associação: Felipe Cavalheiro - 
presidente; Ana Claudia Rodrigues - vice-presidente; Sandro Bedin - primeiro 
secretário e coordenador dos Direitos Humanos; Ana Flávia Toni - segunda 
secretária e coordenadora de Assuntos Jurídicos e presidente da Comissão da 
Diversidade Sexual da OAB (Orem de Advogados do Brasil) da 53ª subseção 
de Itu; Jonathan de Oliveira Gomes - primeiro tesoureiro da associação; Maria 
Eduarda de Camargo Panhan - segunda tesoureira e coordenadora de Gênero 
e Transexualidade; César Longhi - vice-coordenador de Assuntos Jurídicos; 
Eliane de Paula Pinto Cardoso - coordenadora da Cultura e Visibilidade da 
Pessoa Preta; Cristiane dos Santos Nunes - coordenadora da Saúde; Luís Fer-
nando Zonatti - coordenador da Religiosidade e Diálogo Inter-religioso; Thiago 
Cóstackz - coordenador de Arte, Sustentabilidade e Visibilidade Indígena; Ma-
ria Lúcia Alves dos Santos Amaral - coordenadora de Cultura Popular; Camila 
Beatriz Modena dos Santos Sório - coordenadora da Juventude LGBTQIA+; 
Claudia Cristina Silva Bachiega - coordenadora da Diversidade Familiar; 
Camila Nayane Melo - coordenadora de Turismo & Diversidade; Sara da Silva 
Sizuino - coordenadora de Mídias e Redes Sociais; Jean Pino - coordenador de 
Assessoria de Imprensa.

Segundo Felipe Cavalheiro, a Associação Amigos da Diversidade pretende 
trazer um novo formato de instituição, voltada à criação e promoção de polí-
ticas públicas, além de ações afirmativas para a diversidade cultural, étnica, 
religiosa e sexual do Interior paulista.

A associação já tem um histórico muito importante para a região. Ela co-
meçou com o antigo Codisei, o Coletivo da Diversidade Sexual de Itu, fundado 
em 2018. O órgão teve atuação muito presente por ações voltadas à diversida-
de de Itu e região, como palestras informativas, debates temáticos, a organiza-
ção da Semana da Diversidade e da Parada do Orgulho. 

circulando

Itu ganha Associação 
Amigos da Diversidade
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e acordo com estudos do NPD Group, uma  
empresa que realiza pesquisas de mercado glo-
bal, nove em cada dez crianças jogam video-
games. A popularidade dos aparelhos de games 
é notável desde a sua criação, não são raros os 

relatos de pessoas que passam horas em frente às telas dos 
jogos. O problema é que muitos estudiosos acreditam que 
o excesso de games antes dos 21 ou 22 anos pode causar 
alterações no cérebro.

“Pesquisadores na China realizaram ressonância magnética 
no cérebro de 18 estudantes que passavam cerca de dez horas 
por dia jogando e puderam perceber que eles apresentavam me-
nos massa cinzenta do que outras pessoas que passavam menos 
de duas horas por dia online”, relata o neurocientista, PhD e 
biólogo Dr. Fabiano de Abreu. 

De acordo com ele, na década de 1990, os cientistas 
também alertavam para o risco de subdesenvolver regiões do 
cérebro que são responsáveis pelo comportamento, emo-
ção e aprendizagem, já que os games estimulam a visão e o 
movimento. No entanto, apesar das evidências científicas de 
possíveis prejuízos com o excesso de jogos, é difícil definir o 

saúde e beleza

O que acontece  
com o cérebro 
quando você joga 
videogame demais?

NEUROCIENTISTA DR. FABIANO DE ABREU COMENTA SOBRE AS ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS 
E FÍSICAS QUE OCORREM NO CÉREBRO QUANDO HÁ EXCESSO DO USO DE VIDEOGAMES

limite entre a diversão e o vício: “Os jogos têm qualidades 
viciantes. O nosso cérebro está programado para ansiar por 
gratificação instantânea, ritmo acelerado e imprevisibilidade. 
Todas essas características podem ser adquiridas no videoga-
me”, detalha o neurocientista.

Quando se afasta uma pessoa ‘viciada em jogos’ dos 
videogames, ela pode apresentar mudanças notáveis de com-
portamento como se fossem crises de abstinência, podendo 
chegar até a agressão. “Mas, nem tudo é ruim. Os videogames 
podem ajudar o cérebro de várias maneiras, como aprimorar 
a percepção visual, a capacidade de alternar entre tarefas 
e melhorar processamento de informações”, defende o Dr. 
Fabiano de Abreu.

Para ele, o importante é encontrar um equilíbrio. “Os  
jogos promovem habilidades úteis, com certeza, mas, se  
exercidas excessivamente, também podem se tornar problemas. 
Afinal, quando as crianças ficam tão acostumadas a realizar 
multitarefas e processar grandes quantidades de informações 
simultaneamente, elas podem ter problemas para se concentrar 
em uma palestra em um ambiente de sala de aula”,  
exemplifica o especialista.

Excesso de videogames 
é prejudicial ao cérebro
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á 31 anos, as irmãs Clélia e Isabel Boselli, 
ambas farmacêuticas, davam início à Farmácia 
Aroma, uma das mais reconhecidas e importan-
tes farmácias de manipulação de Indaiatuba. 

Muito além de empreender, o objetivo maior delas 
sempre foi de atender os clientes com profissionalismo, 
oferecendo manipulação de medicamentos alopáticos, 
controlados, fitoterápicos, nutracêuticos, suplementos e 
cosméticos totalmente personalizados.

Localizada no Centro de Indaiatuba, a Farmácia Aro-
ma ampliou seus laboratórios, o atendimento e aperfei-
çoou sua linha de produtos. Atualmente, conta com uma 
equipe de 16 colaboradores e um espaço de 170 metros 
quadrados de área útil. “Quando começamos, éramos 
duas farmacêuticas e nossa mãe, em um local de 50 me-
tros quadrados. Muito além de espaço físico, construímos 
ao longo desses anos um trabalho fortalecido e muito pro-
fissional e conquistamos a confiança dos nossos clientes”, 
contam as irmãs e proprietárias Clélia e Isabel.

Todas as fórmulas são feitas de acordo com a indivi-
dualidade do cliente, afinal, com o avanço da medicina 
nas últimas décadas foi possível entender a importância 
dos tratamentos de saúde cada vez mais personalizados e 
atendendo as necessidades de cada um. “Muitos médicos 
passaram a entender o quanto um tratamento individual 
é mais efetivo e traz melhores resultados e encontraram na 
farmácia de manipulação um aliado à saúde dos pacien-
tes”, afirmam. 

Auxiliar na cura dos clientes é uma das melhores con-
quistas ao longo desses 31 anos de história e só é possível, 
segundo as farmacêuticas da Aroma, por conta da com-
petente equipe de profissionais que atuam na farmácia: 
“nossa equipe presta serviço à saúde com muito profissio-
nalismo e respeito. Somos extremamente gratas e temos 
muito orgulho de cada colaborador”, finalizam.

PUBLIEDITORIAL
por ALINE QUEIROZ

fotos FELIPE RUBINATTO

Farmácia Aroma: 31 anos de  
CONFIANÇA e QUALIDADE

FARMÁCIA AROMA
Rua 11 de Junho, 1098, Centro - Indaiatuba

telefone: (19) 3875-1815  /  whatsapp: (19) 99662-1815 
site: www.farmaciaaroma.com.br 

Facebook: Farmácia Aroma /  Instagram: @farmaciaaromabrasil

Isabel e Clélia,  
irmãs e proprietárias 
da Farmácia Aroma

Fachada da Aroma, 
farmácia completa 

31 anos em 
Indaiatuba

Equipe de profissionais da Farmácia Aroma
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Os modernos laboratórios da 
Farmácia Aroma produzem todos os 

tipos de fórmulas personalizadas
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O

por DRA. ANA LUÍZA NOVAES RIBEIRO

saúde e beleza

número de pessoas com sintomas 
de ansiedade e depressão vem con-
tinuamente aumentando dia após 
dia. Levando em consideração 
diversos fatores atuais como pan-

demia, polarização política, guerra e diversas 
outras situações, é de se esperar que a neces-
sidade de buscar uma ajuda profissional para 
cuidar de sua saúde mental continue crescendo.

Para ter uma ideia, em abril deste ano, foi 
publicada pelo Ministério da Saúde a Pesquisa Vigitel 2021 - rea-
lizada entre os meses de setembro de 2021 e fevereiro de 2022, 
com 27.093 pessoas entrevistadas. Dentre outras características e 
hábitos, foram analisados dados acerca de doenças crônicas não 
transmissíveis e chama a atenção o fato de, nos anos anteriores, 
nenhum distúrbio psiquiátrico ter sido mencionado em tal estu-
do. Entretanto, vem ganhando tamanha importância que se fez 
necessário incluir o diagnóstico auto-referido de depressão como 
uma das perguntas do questionário e notou-se que ele ultrapassa 
a porcentagem de doenças como diabetes. 

Do total, 11,3% dos entrevistados na pesquisa relataram 
ter depressão contra 9,1% que relataram ser diabéticos. Assim, 
faz-se necessário buscar um tratamento adequado para que a 
situação não se torne ainda mais difícil, acarretando prejuízos 
por vezes irreversíveis, como o suicídio. 

Você sabe quando procurar uma psiquiatra? Caso você ou 
um conhecido passe a ter sintomas de humor deprimido ou 

Você sabe quando 
procurar uma 
psiquiatra?
É preciso estar atento, pois os 
sintomas de transtornos mentais vêm 
“disfarçados” como insônia, irritação, 
cansaço intenso, vontade de ficar só 
na cama ou no quarto, alteração do 
apetite ou libido e estresse

perda do interesse ou prazer em atividades que antes se interes-
sava por pelo menos duas semanas, ou então se tiver crises de 
pânico, preocupações excessivas, ansiedade ou outros sintomas 
que impliquem em alteração do funcionamento de vida ou 
prejuízo em quaisquer áreas dela (como social ou profissional), 
é indicado que procure ajuda psiquiátrica. 

É preciso que você esteja atento, pois muitas vezes os 
sintomas vêm “disfarçados” como insônia, irritação, cansaço 
intenso, vontade de ficar só na cama ou no quarto, alteração 
do apetite ou libido e estresse – esses podem ser os primeiros 
sinais que alertam para um possível diagnóstico de depressão, 
síndrome do pânico ou transtorno de ansiedade. É nessa hora 
que a Psiquiatra acaba impactando de maneira mais positiva 
na qualidade de vida de todos.

*Dra. Ana Luíza Novaes Ribeiro é médica psiquiatra e escreveu 
este artigo para a Revista Regional

Di
vu
lg
aç
ão

Dra. Ana, psiquiatra
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Salto,
Membros da Academia Saltense de Letras escrevem sobre os cantos e os encantos da 

cidade que completa 324 anos em 16 de junho. Regional convidou sete acadêmicos para 
responderem a essa pergunta em forma de artigo. O resultado você confere nas próximas 

páginas deste Caderno Especial em homenagem a Salto. Cada página traz ainda uma 
paisagem da cidade, desvendando sua contemporaneidade, seu progresso e sua beleza. 
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POR ANITA LIBERALESSO NERI

salto 324

alto me encanta porque é o meu primeiro lar, res-
pondo de bate-pronto. E lar, diz o ditado, é onde seu 
coração está. Preciso dizer mais? Certamente não, e 
com estas respostas dou por encerrado o texto que fui 
convidada a escrever, a título de homenagem à cidade 

aniversariante? Não, não dou por encerrado, porque coisas 
boas, boas memórias e bons augúrios devem ser ditos com 
todas as letras. Assim, prossigo. 

Salto encanta por suas belezas naturais: águas outrora 
dadivosas e ainda hoje belas, ah o Salto do Itu!, matacões que 
remetem os sonhadores ao formato do solo da Lua; taperás e 
garças que, apesar da poluição da cidade grande, ainda sabem 
voar em formação; ternos entardeceres; a música do vento; 
curvas, redemoinhos e remansos, e largos planos verdes, a 
perder de vista. 

Salto encanta pelo dinamismo das várias camadas de gentes 
que vieram para cá em busca de um lugar para se estabelecer 
e fundar um lar. Seu trabalho contribuiu para dar outra face à 
outrora pacata cidadezinha. Assim, hoje, percorrer as ruas do 
centro da cidade nos horários bancários ou em dias de sába-
do, é integrar um incessante burburinho, participar de um 
longo desfile de tipos humanos, num vai-e-vem incessante de 
homens, mulheres e crianças, cujas faces os velhos moradores 
da cidade tentam em vão decifrar. No entanto, Salto ainda 
encanta pela simplicidade de seu povo, sua receptividade, 
generosidade e gentileza. 

Por falar em pessoas, eu muitas vezes me pergunto: como 
Salto de antigamente gerou um Anselmo Duarte, um Maestro 
Gaó, um Jota Silvestre, um Flavio Pretti, uma Lidia Dotta, um 
Ettore Liberalesso, um Archimedes Lammoglia? Como explicar 
que uma cidade operária, de imigrantes honrados, mas com 
tão poucos meios, terá dado origem a essas e outras criaturas 
geniais, criativas e ousadas? Gosto de pensar liricamente nessas 
pessoas olhando para o céu claro estrelado, mastigando um 
pauzinho e caraminholando sobre o futuro. Imagino que a força 
que moveu todos eles terá sido a ambição produtiva, o desejo 

Salto, por que me encantas?

de deixar sua marca na posteridade, o propósito e o cultivo 
ininterrupto do sonho. Que se apresentem outros, parecidos 
com aqueles pioneiros, com a multiculturalidade impressa nas 
produções artísticas e literárias e no arrojo das novas produções 
científicas e tecnológicas! 

Um lugar de apego ou afeto, seja ele a nossa casa, a vizi-
nhança, a rua, o bairro, a cidade ou o país, é nosso espaço de 
pertencimento, reconhecimento, acolhimento e identidade. 
É o espaço onde se constroem os valores mais caros de uma 
coletividade. Na simplicidade da vida cotidiana compartilhada, 
é o espaço onde alguém pode ser conhecido simplesmente como 
o filho do seu pai, ou o lugar ao qual o saltense que retorna 
reconhece que sempre chega com o coração aos pulos.

Esse lugar não precisa ser objetivamente bonito, rico, 
famoso ou elegante. Nem é preciso que, subjetivamente, nós lhe 
atribuamos essas qualidades. Ele pode ser o que é. Seja ele Pa-
ris, Berlim, Siena ou Amsterdam, Ouro Preto, Olinda, Salto, um 
recorte de cada um desses lugares, ou apenas o meu ranchinho, 
ele me encantará e eu o amarei sempre, porque será onde deixei 
todo ou parte do meu coração. 

Afinal, já não se disse, e bem-dito, que lar é onde seu cora-
ção está? 

Imagem do Tietê sob a 
Ponte Estaiada, um dos 

cartões postais da cidade

ANITA LIBERALESSO NERI, psicóloga, 
pesquisadora e professora universitária, 

foi eleita presidente da Academia Saltense 
de Letras para o biênio 2022-2024
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“Salto encanta por suas belezas naturais: águas 
outrora dadivosas e ainda hoje belas...”
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POR ANTONIO VALINI

salto 324

alto! Da linda cascata, das praças floridas, dos ban-
dos de taperás. Salto! Que eles encantam, voando e 
cantando pra lá e pra cá”. O hino de Salto traduz um 
pouco do que a Terra de Tavares oferece para quem 
vive e visita a cidade. Os encantos são infinitos. 

Destaque em qualidade de vida (estamos próximos de tudo 
e não enfrentamos os problemas das grandes metrópoles), com 
paisagens e cantos que carregam e despertam lembranças, 
noites com mais estrelas, onde os bandeirantes erigiram uma 
capela na qual a virgem padroeira continua a abençoar a todos 
os seus, Salto completa em junho 324 anos. 

Os motivos para que a data seja comemorada só aumen-
tam. Salto, por que me encantas? Salto me fascina, me traz 
lindas recordações e muitas felicidades que constroem e fortale-
cem a minha trajetória pessoal e profissional. 

Salto, terra de Anselmo Duarte, do salto d’água, da pedra 
acarneirada, das praças, dos paralelepípedos, da diversidade, 
do trabalho, da diversão, da cultura, da música, da arte, do an-
tigo, da modernidade. Tudo me atrai de maneira surpreendente 
e fascinante. 

Salto consegue mesclar entre o clássico e o contemporâneo 
com maestria e personalidade. Acolhedora ímpar, Salto é um 
Brasil misturado, gente de todos os cantos e de todos os lados. 
Recentemente a expressão “Eu amo Salto” foi fixada em um de 
seus pontos turísticos. Porém, este encanto não é só um mero 

Salto: um Brasil misturado

local para se registrar momentos, vai muito além... Salto é uma 
cidade para sonhos e realizações.

Dessa querida cidade maravilhosa que foi desbravada pelos 
bandeirantes, surgiu um povo pra lá de misturado que aumen-
ta diariamente as suas aspirações. Somos ricos em cultura, pois 
toda essa gente que aqui chega nos empresta um pouco da sua, 
que, somada a nossa, deixa Salto cada vez melhor. 

Ponte Estaiada, símbolo de 
modernidade da cidade que atrai 

gente de todos os cantos

ANTONIO VALINI é jornalista, mestre em 
Marketing pela Unimep, doutor em Educação 
pela Unicamp, pós-doutorando em Educação 

pela Unicamp, presidente do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais de Salto e 
membro da Academia Saltense de Letras, 

onde ocupa a cadeira 10.
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“Acolhedora ímpar, Salto é um Brasil misturado, 
gente de todos os cantos e de todos os lados”
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POR ANNA OSTA

salto 324

uando menina, andar pelas ruas arborizadas da 
cidade era um prazer sem igual. Todo dia, eu 
fazia o trajeto de casa até a escola caminhando 
pelas sombras das árvores frondosas da rua Rui 
Barbosa. Aos sábados esse prazer se estendia até 

as piscinas da Associação Atlética Saltense e, aos domingos de 
manhã, até a praça da Matriz Nossa Senhora do Monte Serrat, 
quando ia para a missa e encontrava os amigos debaixo das 
sombras das árvores que circundavam a igreja. Nessa época, eu 
me locomovia a pé de um canto a outro da cidade e me encan-
tava com a beleza singela que encontrava pelos caminhos.

Eu também me encantava com a exuberância da cachoei-
ra do Tietê após as chuvas de verão, para onde corríamos na 
primeira estiagem a fim de admirar a beleza das águas que 
a abertura das comportas propiciava para os saltenses. Se o 
índice pluviométrico era excessivo, o nível do rio transbordava 
seu leito e inundava áreas ribeirinhas. Lembro quando meu 
pai chegava em casa com a notícia que o rio tinha coberto a 
Ilha Grande e corríamos até a rua Joaquim Nabuco com a 24 
de Outubro para espreitar a força das águas. Em tupi-guarani, 
Tietê significa “rio caudaloso” e teve importância direta no 
desenvolvimento da cidade, com a instalação das primeiras 
indústrias têxteis do Estado de São Paulo, que aqui vieram em 
busca dos benefícios da Usina de Lavras - segunda hidrelétrica 
construída no leito do rio Tietê.

Outra atração que me encantava era a Ponte Pênsil. Foi 
construída em 1913, com 75 metros de extensão, para facilitar 

Os encantos da minha terra

o acesso dos pescadores ao Porto das Canoas, ao lado da antiga 
fábrica da Brasital. Atravessá-la era uma aventura sem igual 
porque o seu balanço me remetia a situações improváveis, que 
a minha imaginação fértil criava facilmente. Lembro que, certa 
vez, empaquei no meio da ponte. Tinha medo de seguir em 
frente e receava voltar atrás. Tudo porque tinha uma travessa 
de madeira quebrada no piso da ponte e eu me imaginava 
escorregando para o leito do rio por aquele minúsculo espaço. 
Alguém, então, decidiu me colocar em ação balançando a ponte 
energicamente de um lado pro outro. E eu voltei correndo para 
terra segura, guardando na memória a lembrança desse ins-
tante. Em que outro lugar poderia eu ter me encantado tanto? 
Salto, porque ainda me encanta!

A famosa e “temida” Ponte Pênsil 
com o “salto do Tietê” ao fundo

ANNA OSTA é jornalista, 
escritora e ocupa a 

cadeira 2 da Academia 
Saltense de Letras.
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“Atravessar a Ponte Pênsil era uma aventura sem igual 
porque o seu balanço me remetia a situações improváveis, 

que a minha imaginação fértil criava facilmente...”
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salto 324

alto me encanta porque é o meu chão. Pertenço a ela 
e ela me pertence. Não me importa que, com seus 
134 Km² de território, seja um dos menores muni-
cípios do Brasil. Engulo seco e quadrado ao ver que 
suas vizinhas, mais ricas e fortes politicamente, se 

destacam mais na História, na mídia e nos investimentos. Por 
ela eu brigo, trabalho e me derreto. Não apenas porque nasci 
neste lugar, mas porque Salto é minha casa. Por ela transito 
como quem conhece todos os cômodos.

A cidade completa 324 anos desde que neste minúsculo 
pedacinho de Brasil formou-se o primeiro povoamento. Nestes 
mais de três séculos, muita gente viveu por aqui... Encanta-me 
saber que tantas pessoas, vindas de tantos lugares e por tantos 
motivos, tenham feito de Salto sua cidade também. E tenham 
pertencido a ela...

Viver na cidade em que nasci me proporciona entrelaçar 
meu presente à minha história e à história de muitas e muitas 
pessoas. Só em Salto tenho a chance de ver, transmutada no 
Atende Fácil, o prédio da maternidade onde nasci e me lembrar 
que vim ao mundo pelas mãos da parteira Anastácia Rigolin.

Só aqui posso andar pelo mesmo piso de ladrilhos hidráu-
licos, que brilham como espelhos, nos corredores da escola que 
frequentei, o antigo Externato Sagrada Família. Só em Salto 
posso encontrar casualmente, num singelo caixa de um super-
mercado, a professora Maria Bernadete Ferrari, que pegou na 
minha mão para me ensinar a escrever.

Só em Salto assisto, com meus próprios olhos e juízos, o 
sucesso ou fracasso das crianças com as quais soltei pipa nos 

Salto: cidade e pertencimento

terrenos baldios da rua Pio XII, conversei sobre como nasciam 
os bebês, sentada nas soleiras das casas da rua Itapiru, ou 
namorei escondido no Cine São José.

É em Salto que posso ver o mesmo rio Tietê, hoje imundo 
e fedorento, mas, ainda assim, me lembrar de quando o avistei 
pela primeira vez e aprendi o que era uma cachoeira, a queda 
d’água que dá nome à cidade.

Vejo a cidade como aquela definida por Aristóteles, como 
um corpo em que nenhuma parte é mais importante que o 
todo. Assim, faço-me parte e procuro valorizar todas as outras 
como tais.

 Vista aérea de parte 
da Barra e do centro 

da cidade

ROSE FERRARI é jornalista, 
empresária e diretora da Mirarte 

Editora, ocupa a cadeira 38 da 
Academia Saltense de Letras.
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“Viver na cidade em que nasci me proporciona 
entrelaçar meu presente à minha história e à 

história de muitas e muitas pessoas”

POR ROSE FERRARI

S
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POR ROMEU BICALHO

salto 324

nossa gente, sem sombra de dúvidas, é o que mais 
me encanta em Salto. Gente honesta, gente tra-
balhadora, gente que acorda cedo. Gente que se 
importa com o vizinho, gente que te chama pelo 
nome e te cumprimenta falando “’ó”... Gente dos 

Silva, dos Silveira, dos Pereira, dos Castro, dos Vieira, dos Ro-
drigues, dos Oliveira, dos Lima, dos Almeida...Tantas famílias 
que construíram Salto, cada uma com sua história. Entre elas, 
os Bicalho, que por aqui chegaram em 1979.

Quando meu pai, seu Estevo, partiu do Paraná para Salto, 
veio com uma mão na frente e outra atrás, mas com muita 
vontade de trabalhar e de mudar de vida. Logo que chegou, 
já conseguiu emprego na Eucatex. Minha mãe, dona Eva, veio 
logo depois, trazendo a pequena mudança e também a mim, 
com sete anos e meu irmão Ronaldo, com pouco mais de um 
ano. Em 1982 nasceria aqui minha irmã Jane e, em 1984, 
minha irmã Patrícia.

Nossa primeira moradia em Salto foi um casebre de chapas 
nos fundos de outra casa no Jardim Santo Antonio. Não demo-
rou muito e meus pais conseguiram comprar um terreno no 
Jardim das Nações, onde construíram nossa casa própria e ali 
mesmo montaram um pequeno salão. Ali meu pai e minha mãe 
passaram a cortar cabelos dos vizinhos e amigos. A casa tinha 
apenas dois cômodos e o “salão” era na sala (que também era o 
quarto à noite). 

Com o tempo, meus pais construíram um salão maior que 
está lá até hoje, onde meu pai ainda trabalha cortando cabelos. 
Em 1988, ele foi eleito e, depois, reeleito vereador saltense. 
Ele tem muita alegria de dizer que foi “vereador constituinte”, 

Gente da gente

participando da redemocratização do nosso país e ajudando na 
elaboração da Lei Orgânica do município. 

Eu e meus irmãos conseguimos cursar a faculdade e aqui fi-
xamos residência e trabalho. E foi aqui em Salto que constituí-
mos nossas famílias. Meu irmão Ronaldo e sua esposa Viviane, 
tiveram duas lindas meninas, Maria Clara e Valentina. Jane e 
meu cunhado preferido, Mike, tiveram dois meninos fortes e 
inteligentes, Raul e Theo. Patrícia e Aline presentaram a família 
com a espirituosa Bia. E, antes de todos, Mirna e eu também 
tivemos dois filhos lindos e inteligentes, Gustavo e Gabriel. A 
“Bicalhada” só cresceu na querida cidade de Salto.

Uma cidade é composta da história da sua gente! As cas-
catas, as praças floridas e os taperás também fazem parte dos 
encantos de Salto. Mas é a sua gente, a sua maior riqueza, o 
seu maior encanto! E este é o meu testemunho sobre as coisas 
boas que Salto deu à minha família, com o que presto minha 
homenagem pelos seus 324 anos.

Pôr do sol visto do Pavilhão das 
Artes, às margens do Tietê

ROMEU BICALHO é advogado e professor de 
Direito. É doutor em Direito pela PUC-SP e 

pós-doutorado em Direito pela Universidade 
de Coimbra-Portugal. É membro da Academia 

Saltense de Letras, ocupando a cadeira 19 que 
tem como patrono o escritor Olavo Bilac.
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“... é a sua gente, a sua maior riqueza, 
o seu maior encanto!”
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POR ELOY DE OLIVEIRA

salto 324

ara que lado vamos patrão?”
A pergunta do motorista do caminhão de 

mudança, um homem mal-encarado com seus 50 
anos ou um pouco mais, que mascava um palito no 
canto da boca, foi como aquela poesia de Drum-

mond: e agora José? O José no caso era o meu pai. Vínhamos 
de Indaiatuba, onde morei os primeiros oito anos da minha 
vida, e vínhamos de mala e cuia, como se diz, para Salto. Não 
sabíamos nada da cidade.

No exato momento da pergunta, estávamos em frente a 
um posto de gasolina na esquina da Rua 9 de Julho com a Rua 
Henrique Viscardi. A entrada da cidade, que à época, 1970, era 
mão única.

Poderíamos seguir em frente e cruzar a cidade pela Rua 9 
de Julho ou virar à direita e acessar por ali o hoje Parque Bela 
Vista, mas que era chamado à época de “Risca Faca” por causa 
das inúmeras ocorrências policiais que se registrava por lá.

Meu pai olhou para minha mãe, como se buscasse uma 
resposta. Minha mãe sempre foi uma fortaleza. Ele sabia disso. 
Ela olhou para frente e para o lado e devolveu o olhar a ele sem 
palavras. Mas tinha se demorado mais olhando o Bela Vista e 
ele entendeu o que ela queria.

Estávamos em quatro irmãos na época. Minha única irmã e 
meu irmão caçula nasceriam naquele mesmo 1970 e em 1974 
respectivamente. Os quatro eram mirrados ou estávamos assim 
pela crise financeira que a família atravessava. Mas éramos 
todos muito alertas e cheios de energia.

Por isso, eu disse: 
“Por aqui pai!” - apontando o Bela Vista como minha mãe 

havia dado a entender.
Não tínhamos casa para ficar. 
Foi aí que o divino se manifestou.

Viver é teimosia

Meu pai viu uma porção de casas populares, daquelas que 
são financiadas pela Caixa Econômica, abandonadas. 

Invadimos a primeira.
Os vizinhos de casas que não eram daquele conjunto 

alertaram para os riscos de desabamento, a razão para estarem 
abandonadas, mas nós já tínhamos a vida desabando na cabe-
ça, uma coisa a mais a desabar não era nada. Ficamos.

Uma vizinha e outra e mais outra foram aparecendo e 
perguntando de onde vínhamos, o que pretendíamos, quantos 
éramos. Logo depois foram trazendo ajuda. 

Muita ajuda, muita solidariedade, muito coração com aque-
la gente de pé descalço que nós éramos, sem eira nem beira.

E foi assim que eu descobri o que mais me orgulha de viver 
em Salto: o coração grande e os braços maiores ainda da gente 
daqui que acolhe, ajuda e incentiva qualquer um ou um qual-
quer como éramos.

Uma das entradas de Salto, 
com o rio Tietê dando as 
boas-vindas ao visitante

ELOY DE OLIVEIRA, escritor e 
jornalista, ocupa a cadeira 31 da 

Academia Saltense de Letras. 
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“ “... o que mais me orgulha de viver em Salto: 
o coração grande e os braços maiores ainda 

da gente daqui que acolhe...”
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salto 324

Academia Saltense de Letras (ASLe) realizará, de 
06 a 10 de junho, sempre às 19h, a 5ª Semana 
Cultural Ettore Liberalesso. Depois de dois anos 
prejudicado pela pandemia de covid-19, o evento 
volta a ser totalmente presencial. Com o tema 

“Salto: identidade e cultura”, a grande inovação da Semana 
Ettore 2022 será a valorização da produção literária dos acadê-
micos, com um lançamento coletivo de livros na última noite.

Com o intuito de demonstrar a riqueza cultural da cidade 
nos mais diversos segmentos, a programação, gratuita e aberta 
ao público em geral, inclui ainda palestras, espetáculos de mú-
sica e dança, além de um slam, competição de poesia falada 
sobre questões da atualidade. 

Entre as participações especiais deste ano estão: o pro-
fessor e maestro Luís Roberto de Francisco; a Orquestra de 
Violeiros Saltenses; a Folia de Reis coordenada pelo produtor 
cultural Tião Ribeiro; a Faces Ocultas Cia. de Dança; o Coral 
Vozes Afro; o pesquisador e arte educador Chell Oliveira; o 
Slam Quinto Elemento; o escritor e atual secretário da Cultura 
de Salto, Oséas Singh Jr.; e os autores participantes do Lança-
mento Coletivo da ASLe: Alberto Manavello, Christina e Paulo 
de Tarso Liberalesso, Cynara Lenzi Veronezi, Eloy de Oliveira, 
Marilena Matiuzzi, Toni Tordivelli e Valter Lenzi.

PROGRAMAÇÃO
CULTURA CAIPIRA
06 de junho às 19h, na Biblioteca Municipal de Salto  

(Pç. Paula Souza, 30, Salto)
· Cantoria da Folia de Reis - coordenado há dez anos pelo 

produtor cultural Tião Ribeiro, o grupo abrirá a 5ª Semana 
Cultural Ettore Liberalesso com uma saudação à ASLe por 
seu 14º aniversário de fundação.

· Palestra A vida caipira e a música do povo paulista, por Luís 
Roberto de Francisco. Ele buscará estabelecer conexões 
entre o fazer musical tradicional paulista e a vida do povo 
do Interior, a que chamamos caipira, seus hábitos cotidianos, 
marcados pela presença constante da viola de arame. Luís 
Roberto é mestre em História Social (PUC/SP), professor de 
História e Geografia, regente do Coral Vozes de Itu e diretor 
do Museu da Música - Itu.

5ª SEMANA CULTURAL ETTORE LIBERALESSO, REALIZADA PELA ACADEMIA SALTENSE DE LETRAS, 
RETOMA EVENTOS PRESENCIAIS E EXALTA IDENTIDADE CULTURAL

· Apresentação da Orquestra de Violeiros Saltenses, com reper-
tório de música sertaneja raiz: “As Andorinhas”, “Tristeza do 
Jeca”, “Boiadeiro Errante”, “Porta do Mundo”, “A Majestade 
o Sabiá”, “Cuitelinho” e “Chalana”. A orquestra existe desde 
2014 e é coordenada por José Carlos Amatuzzi. Tem o propó-
sito preservar e valorizar a identidade regional, enaltecendo a 
terra, a natureza e as tradições populares das culturas caipira 
e ribeirinha.

DANÇA
07 de junho às 19h, na Sala Palma de Ouro (R. Prudente de 

Moraes, 580, Salto)
· Espetáculo “Donos da Terra”, pela Faces Ocultas Cia. de 

Dança. Projeto contemplado pelo governo do Estado de São 
Paulo, através da Secretaria de Cultura e Economia Criati-
va, por meio do ProAC Editais e realização da Faces Ocultas 
Cia. de Dança, “Donos da Terra” é um espetáculo concebido 
por Arilton Assunção para destacar a importância da cultura 
indígena para a formação social brasileira. 

CULTURA NEGRA
08 de junho às 19h, no Auditório Brasital do Ceunsp  

(Pç. Antônio Vieira Tavares, 73, Salto)
· Apresentação do Coral Vozes Afro, sob regência do maestro 

Marcos de Oliveira. Criado em 2012, por iniciativa de José 
Roberto Benedito, ativista e então coordenador da Igualdade 
Racial de Salto, o grupo vocal trabalha pelo desenvolvimento 
e pela divulgação da cultura afro-brasileira. 

· Palestra “Biografias Afro-saltenses - Histórias e memórias da 
população negra de Salto”, por Chell Oliveira. O palestrante 
pretende demonstrar que, em Salto, assim como a histo-
riografia de maneira geral, foram apagadas das narrativas 
oficiais a história do povo negro, sua cultura, afetos, mani-
festações, religiões e tradições, para dar lugar a uma história 
de invisibilidade. Inspirado na obra da pesquisadora Beatriz 
Nascimento e seus estudos afrodiaspóricos, Chell iniciou uma 
intensa pesquisa para recuperar informações, fotografias, 
documentos e outros materiais que possam recompor e valo-
rizar essa história. Chell Oliveira é historiador, professor, arte 
educador e militante do Movimento Hip Hop.

‘Salto: identidade e cultura’

A

Biblioteca de Salto 
sedia a abertura e 

o encerramento da 
Semana Ettore
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· Slam Quinto Elemento. O coletivo, criado em 2019, fará 
uma edição sobre a memória negra saltense. O Slam Quinto 
Elemento é uma competição de poesia falada que apresen-
ta questões da atualidade com o intuito de gerar reflexões 
críticas. Nas apresentações de slam, o poeta é performático e 
só conta com o recurso de sua voz e de seu corpo.

CINEMA
09 de junho às 19h, na Sala Paulo Freire (R. Prudente de 

Moraes, 580, Salto)
· Palestra Reflexões inéditas sobre a vida e obra de Anselmo 

Duarte, por Oséas Singh Jr. O palestrante pretende lançar luz 
sobre novas ou antigas questões artístico-ideológicas em tor-
no do único cineasta brasileiro a conquistar a Palma de Ouro 
no Festival de Cannes. Oséas Singh Jr. é autor do livro Adeus 
cinema   Vida e obra de Anselmo Duarte, ator e cineasta 
mais premiado do cinema brasileiro. 

LITERATURA
10 de junho às 19h, na Biblioteca Municipal de Salto  

(Pç. Paula Souza, 30, Salto)
· Cerimônia de posse da nova diretoria da ASLe para o biênio 

2022-2024
· Apresentação do Quinteto de Cordas do Conservatório, sob co-

ordenação do professor Roberto Sanches. Formado por alunos 
e ex-alunos dos cursos de cordas friccionadas do Conservatório 
Municipal Maestro Henrique Castellari: violino, viola, cello e 
contrabaixo. Em homenagem ao modernismo, como parte 
da formação cultural brasileira, o Quinteto apresentará, entre 
outras, uma peça do compositor Heitor Villa-Lobos.

· Lançamento Coletivo de Livros: sessão de autógrafos e 
vendas no local das obras A menina do casarão branco (crô-
nicas), de Eloy de Oliveira, As batalhas da esperança (ro-
mance), de Alberto Manavello; “Bom dia, faces! volume 3” 
(crônicas), de Toni Tordivelli; “E foi assim que aconteceu... 
Salto” (infantil), de Cynara Lenzi Veronezi; “Maçonaria - 
Manual do iniciado” (técnico), de Christina e Paulo de Tarso 
Liberalesso Filho; “Quem é quem volume 2” (biografias), de 
Valter Lenzi; “Sentires” (poesia), de Marilena Matiuzzi.

Posse da nova diretoria da ASLe
A Academia Saltense de Letras (ASLe) elegeu, em reunião realizada em 
07 de maio, sua nova diretoria para o biênio 2022-2024. A chapa única, 
encabeçada pela psicóloga, pesquisadora e professora universitária Anita 
Liberalesso Neri, foi eleita com 27 votos, sendo 19 presenciais e oito on-
-line. A posse da nova equipe está marcada para a sessão solene do dia 
10 de junho, às 19h, na Biblioteca Municipal de Salto, no encerramento 
da 5ª Semana Cultural Ettore Liberalesso. A nova diretoria é composta 
pelos seguintes acadêmicos: Anita Liberalesso Neri (presidente), Marilena 
Matiuzzi (vice-presidente), Antonio Valini (1º secretário) Cristina Maria 
Salvador (2ª secretária), Valter Berlofa Lucas (tesoureiro), Eloy de 
Oliveira (diretor de Comunicação) e Rafael Barbi (diretor de Relações 
Acadêmicas). O Comitê de Ética, responsável pela avaliação do ingresso 
de novos membros, passa a ser presidido por Anna Osta; tem Mônica Lei-
te de Araújo Dalla Vecchia como relatora e Leandro Thomaz de Almeida 
como membro. Já o Conselho Fiscal, encarregado de fiscalizar as contas 
anuais da diretoria, é agora presidido por Romeu Gonçalves Bicalho; tem 
como membros Alberto Manavello e João Carlos Milioni. Anita, que é filha 
do historiador Ettore Liberalesso, falecido em 2012, elencou as metas 
de sua futura gestão: “resgate histórico, com vistas ao fortalecimento da 
identidade saltense; ampliação da agenda cultural da ASLe; agregação 
de novos confrades e confreiras; inserção da ASLe na cultura da cidade 
de Salto; e gestão dos processos internos para melhor desfrute de bens 
culturais por parte dos acadêmicos.”
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stá absolutamente certo!”. Foi com esse bordão que 
o radialista, jornalista e apresentador João Silvestre, 
popularmente conhecido como J. Silvestre, entrou para a 
história da televisão brasileira. Saltense de nascimento e 
norte-americano de coração, ele marcou também a terra 

dos taperás, onde começou a sua carreira artística como anunciante 
dos filmes que eram exibidos no Cine Rui Barbosa, de propriedade de 
seu pai. Se estivesse vivo, em dezembro deste ano, faria cem anos.

O jornalista e escritor saltense Antonio Valini, em 1998, foi 
recebido por J. Silvestre em seu camarim na extinta Rede Manchete 
para uma entrevista. Em um bate-papo que durou pouco mais de 
duas horas, falaram sobre a infância e parte da juventude do apre-
sentador em Salto, que ele considerava “normal, mas muito rica em 
acontecimentos”. 

Na ocasião, comentaram também sobre o futuro da televisão e 
mais uma vez J. Silvestre deixou claro o porquê teve uma trajetó-
ria profissional tão pioneira, quando afirmou que a internet seria a 
televisão do futuro. Ao ser perguntado sobre o que mudou na TV, sua 
resposta foi: “a televisão mudou muito e não foi só aqui no Brasil, foi 
no mundo todo. Não preciso dizer mais nada. A televisão do futuro é a 
internet, e nós não temos como escapar desta realidade”, afirmou.

Mais de 20 anos após a oportunidade de entrevistar J. Silvestre 
pessoalmente, Antonio Valini tomou posse da cadeira 10 da Academia 
Saltense de Letras (ASLe), cujo patrono é o apresentador. Em seu 
discurso de posse, Antonio relembrou a entrevista e destacou o quanto 
a afirmação de J. Silvestre sobre a internet era atual: “quem diria 

salto 324
por ALINE QUEIROZ

Os 100 anos do saltense  
J. Silvestre, um dos  
pioneiros da TV brasileira
Em dezembro deste ano será comemorado o centenário do saudoso 
jornalista e radialista saltense J. Silvestre, que fez história na rádio e 
na televisão, encantando o Brasil com seu pioneirismo e talento; Com 
passagens pela Tupi, SBT, Band e Manchete, este saltense foi um dos 
maiores apresentadores da história da TV brasileira

que esta entrevista seria revisitada e o seu título fosse a ideal 
alternativa para a posse na ASLe neste momento”.

DA INFÂNCIA À FAMA
Filho de imigrantes italianos, J. Silvestre estudou no Gru-

po Escolar “Tancredo do Amaral”, era associado do Clube 
Ideal e cursou o ginásio em Itu. No final da década de 1930 
mudou-se para São Paulo para cursar a Faculdade de Direito 
e foi na capital paulista que ele se transformou em uma das 
principais vozes da Rádio Bandeirantes. Passou, posterior-
mente, pelas emissoras de rádio Tupi e Cultura entre os anos 
1945 e 1949. 

Já em 1950, retornou à Rádio Tupi e, em setembro do 
mesmo ano, participou como apresentador da primeira 
transmissão da recém-inaugurada TV Tupi, onde foi um dos 
primeiros profissionais brasileiros a escrever e interpretar tele-
novelas. A de maior destaque foi “Os Quatro Filhos”, apre-
sentada em 1952, em conjunto com o programa “Essa é sua 
Vida”, em que era apresentador. Em 1955, estreou na Tupi 
a versão carioca do programa “O Céu é o Limite”, precursor 
dos programas de perguntas e respostas da TV brasileira.

J. Silvestre também foi apresentador do primeiro pro-
grama em rede no Brasil, o “Domingo Alegre da Bondade”. 
Com todo esse pioneirismo na TV brasileira, escreveu o livro 
“Como vencer na televisão”.

UM DOS MAIORES APRESENTADORES DO PAÍS
A história de J. Silvestre na TV teve continuidade no SBT, 

na TV Bandeirantes e na Rede Manchete. Em 1986, ele 
mudou-se para os EUA, voltando, posteriormente, ao Brasil 
para seu único programa na Manchete, o “Domingo Milio-
nário”. Mas foi por pouco tempo, retornando em seguida 
para viver em solo americano até a sua morte, no ano 2000, 
devido a uma doença degenerativa nos pulmões. 

Apesar de ter nascido em Salto e sua família ter contri-
buído com a história local, atualmente apenas o seu sobrinho 
Clayde Pântano, de 90 anos, filho da sua irmã Teresa, vive 
na cidade.

J. Silvestre em estúdio para as gravações 
de seu programa na TV
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O saltense fez história na TV 
brasileira, passando por Tupi, Band, 
SBT e Manchete

E“



   REVISTA REGIONAL   75

fo
to

: 
Fe

lip
e 

R
ub

in
at

to



76   REVISTA REGIONAL

salto 324

A Team Prime Empreendimentos festeja mais 
um aniversário da Estância Turística de Sal-
to, considerada uma joia de qualidade de vida 
entre algumas das principais cidades do Interior 
paulista, como Campinas, Jundiaí, Sorocaba e 

pertinho de São Paulo, localização privilegiada esta que tanto 
orgulha os saltenses.

São 324 anos de muita história, lutas e conquistas, suor e 
trabalho de um povo que não desiste. Uma cidade que hoje 
cresce, mas que preserva suas principais características: tran-
quilidade e qualidade de vida para seus habitantes, tornando-a 
um dos municípios do Estado que mais recebe investimentos. 

A Team Prime Empreendimentos tem orgulho de estar 
presente nesta comemoração e com uma nova gestão admi-
nistrativa. O lema de Salto diz Labor omnia vincit (“Trabalho 
vence tudo”) e isso tem muito a ver também com a incorpora-
dora. Há dez anos, a empresa acredita no potencial de Salto, 
considerada uma das localidades mais promissoras de São 
Paulo. “Como dizem os saltenses, ‘fincamos pé nesta terra’ e 
comemoramos nossas conquistas juntos a essa pujante cidade”, 
ressaltam os novos gestores da Team Prime.

“Com muito trabalho, esforço, dedicação e enfrentando 
todas as dificuldades – que não foram poucas – estamos 
vencendo cada uma delas, com novas conquistas a cada dia, 
a cada momento, contribuindo para Salto crescer cada vez 
mais”, acrescentam.

Nesse período, como incorporadora, construtora e corretora 
de imóveis, a Team Prime construiu, comercializou e entregou 

PUBLIEDITORIAL

Team Prime 
presenteia Salto com 
o Green Park II
Para festejar os 324 anos  
da cidade, a Team Prime 
entrega ainda este ano o  
Green Park II Residencial, 
um moderno empreendimento 
com infraestrutura completa de 
lazer e qualidade de vida

centenas de empreendimentos em toda a cidade. Mas não fez 
isso sozinha. Fez com a ajuda de seus mais de 250 colabora-
dores, que vestem a camisa da empresa e contribuem para a 
realização do sonho da casa própria dos saltenses. 

PRESENTE PARA SALTO

Mas agora é hora de festejar. E toda festa tem que ter pre-
sente. Após o sucesso do Green Park I, a Team Prime entrega 
o Green Park II Residencial (entrega prevista para setembro 
de 2022), um moderno empreendimento com infraestrutura 
completa de lazer e qualidade de vida, em um terreno de 2.605 
m² cercado de muito verde, ar puro, tranquilidade e com fácil 
acesso, perto de tudo. 

São apartamentos de dois dormitórios de 74 m² com 
varanda gourmet e churrasqueira, incluindo quatro coberturas 
duplex de 123 m², estrutura para ar-condicionado em todos 
os ambientes e vagas de garagem. O Green Park II Residencial 
conta também com uma completa área de lazer e bem-estar, 
com brinquedoteca, piscina, salão de festas, salão de jogos, 
home cinema e academia. 

“Parabéns, Salto! E obrigado a todos os nossos clientes, 
fornecedores e colaboradores que acreditam, confiam e fazem 
parte do Team Prime”, agradecem os gestores.

TEAM PRIME EMPREENDIMENTOS
Tel.: (11) 2840-1824

Whatsapp: (11) 96862-3191

Green Park II 
Residencial: conforto, 

sustentabilidade  
e tecnologia,  

pertinho de você!
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O MELHOR DA SPFW: A 53ª edição da SPFW 
(São Paulo Fashion Week), a maior semana de 
moda do Brasil, acontece entre os dias 31 de 
maio e 04 de junho, com desfiles presenciais 
no Senac Lapa Faustolo e no Komplexo Tempo, 
na Mooca, em São Paulo. A edição, com o título 
“IN-PACTOS”, terá 22 desfiles presenciais e 
19 digitais transmitidos pelos canais da SPFW. 

A cobertura do evento 
está no site e também 
no app da Regional. Na 
foto, momento de um 
desfile de Lino Villaven-
tura, que estará se apre-
sentando este ano.

A Revista Regional não termina aqui. Ela continua diariamente no aplicativo de notícias exclusivo no 
celular, nas redes sociais e no site. Você pode baixar o app de notícias gratuitamente através das lojas da 
Google ou da Apple. Confira abaixo algumas matérias que você só encontra nas plataformas digitais da 

Regional. Acesse o QRCode de cada notícia com o seu celular e boa experiência! 

PETS EM CASA: Felinos, sejam eles os leões ou os gatos 
domésticos, têm necessidades básicas. A vida dos gatos 

domésticos os obriga a adaptar suas necessidades a 
ambientes muito mais restritivos, e é aí que a gatificação 
entra em cena. Gatificação deriva da palavra catification, 

em inglês, e é um neologismo, que em tradução livre 
seria “tornar mais gato”. Quer dizer, adaptar para o gato. 

É exatamente isso. É incorporar ao ambiente da casa 
elementos que atendam às necessidades do seu gato, e o 
divirtam. No site da Regional CASA, 

Mariana Castro, especialista em 
comportamento animal, ensina como 

projetar espaços que atendam as 
necessidades de quem tem pets em 
casa. Na foto, projeto do Studio 92. 

INVERNO ACONCHEGANTE: As 
temperaturas começam a cair e a vontade 
de ficar mais tempo em casa só aumenta. 
A arquiteta e designer de interiores 
Caroline Sautchuk reúne oito dicas para 
deixar seu lar quentinho e harmonioso 
na nova estação. Confira tudo no site da 
Regional CASA e inspire-se!

LEIA MAIS AQUI
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