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“O Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nenhuma  
praga chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem  

em todos os teus caminhos”. (Salmos, 91). Santa Rita rogai por nós.
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sabido que a pandemia, em seu auge registrado entre 
2020 e 2021, criou uma onda de migração de paulistanos 
para o Interior, em busca de melhor qualidade de vida, 
fora da agitação e do estresse da metrópole. Tal fato aque-
ceu o mercado imobiliário nos dois últimos anos e ainda 

mantém motivos para otimismo do setor, mesmo com o aumento 
da taxa de juros e da alta dos valores dos imóveis. De acordo com 
o presidente da Comissão da Indústria Imobiliária (CII), da CBIC 
(Câmara Brasileira da Indústria da Construção) e economista do 
Secovid (Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Administra-
ção de Imóveis), Celso Petrucci, as construtoras continuam apostan-
do em novos empreendimentos. A capital, por exemplo, teve um au-
mento de 60,5% em unidades dos lançamentos e de 8,8% nas ven-
das no primeiro trimestre de 2022, em relação ao mesmo período de 
2021. Já no valor global de vendas esse crescimento foi de 16,7% na 
mesma comparação. O SecoviSP realiza pesquisa trimestral em 31 
cidades do Estado. No primeiro trimestre de 2022, nestas localida-
des, houve o lançamento de 10.739 unidades e vendas de 15.326. 
Em termos comparativos, de acordo com a entidade, estas cidades 
representaram 96% em relação aos lançamentos na capital, 7% a 
mais em unidades vendidas e 77% no valor global de vendas de São 
Paulo. Para Petrucci, não há dúvida de que o mercado imobiliário 
terá um ano diferente, em função do aumento dos insumos e dos 
juros do financiamento, porém, ele espera para o segundo semestre 
um movimento que permita ao mercado imobiliário nacional atingir 
números muito próximos aos registrados em 2021, fundamental-
mente pela adequação de parâmetros que foram e continuarão a ser 
adequados do programa Casa Verde e Amarela do governo federal.  
Na região, como no restante do Estado, a situação é a mesma e 
há otimismo entre empreendedores e corretores do setor. Aliás, por 
aqui, nunca antes tivemos tantos novos empreendimentos sendo 
erguidos ao mesmo tempo nas cidades de Indaiatuba, Salto e Itu, 
transformando a região num verdadeiro celeiro de obras. A verti-
calização também se faz presente, com vários novos edifícios em 
projetos localizados nas três cidades. Esta edição de Regional traz o 
caderno especial Construção & Mercado Imobiliário, que destaca al-
guns lançamentos e também construtoras e consultores imobiliários 
locais. Para você que é do meio ou está interessado em investir, é a 
leitura ideal! Regional de julho destaca ainda em capa e entrevista 
a atriz, apresentadora e ativista ambiental Jacqueline Sato, que fala 
sobre meio ambiente, sua ONG que cuida de gatos abandonados, 
diversidade na TV e seus novos projetos. Na seção Cultura, agende-
-se para o Festival Interfoto, que volta a ser presencial em Itu; para 
o Encontro de Colecionadores, que acontecerá na cidade; e também 
para o Passo de Arte, que transformará Indaiatuba na capital da 
dança. E lembre-se: esta Regional não termina na última página, 
ela continua diariamente no aplicativo de notícias exclusivo no 
celular, nas redes sociais e no site. Você pode baixar nosso app de 
notícias gratuitamente através das lojas da Google ou da Apple. 

Que Deus nos abençoe

carta do editor

É

MERCADO IMOBILIÁRIO

Renato Lima
Editor responsável
@revista_regional

@lima_renato

PÁG. 19

PÁG. 56

PÁG. 46

A região em construção
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14 leitos de observação e oito poltronas de medicação; e no 
pronto-atendimento infantil serão três consultórios, sete leitos 
de observação e seis poltronas de medicação.

A Unimed Salto/Itu tem seu hospital próprio desde 1995, 
quando foi uma das pioneiras do sistema Unimed a ter as suas 
próprias instalações de saúde. O novo hospital irá atender a 
uma demanda crescente da região, podendo beneficiar cidades 
no entorno de até 50 km onde o hospital será instalado. 

“Todos os procedimentos que antes eram 
encaminhados para outras Unimeds, como 
Campinas, Jundiaí e Sorocaba poderão ser 
realizados no novo hospital. Além de atender 
os nossos clientes diretos, estamos aptos a 
receber mais pacientes”, explicou Dr. Arnaldo 
em conversa com a imprensa.

F oi inaugurado no final de junho o novo hospital da 
Unimed Salto/Itu. Localizado na Rodovia da Con-
venção, entre as cidades de Itu e Salto, a construção 
levou dois anos e foi conduzida por empresas espe-
cializadas em estrutura hospitalar. O investimento, de 

aproximadamente R$ 110 milhões, foi realizado com captações 
via fundo de investimento imobiliário. O início da operação e 
dos atendimentos está previsto para acontecer a partir do dia 
18 de julho.

“Tudo foi pensado e construído para garantir um atendi-
mento humanizado e para priorizar a privacidade dos pa-
cientes”, afirmou o presidente da Unimed Salto/Itu, Arnaldo 
Passafini Neto, durante a apresentação do hospital à imprensa 
no dia 28 de junho.

O novo hospital concentrará todas as consultas dos pron-
to-atendimentos de Itu e Salto. O antigo hospital, em Salto, 
passará por uma reforma e abrigará, futuramente, uma nova 
estrutura de atendimento assistencial, no modelo de Atenção 
Integral à Saúde, de programas preventivos e terapias especiais. 
Já o atendimento de Itu será fechado. 

Para atender a demanda das duas cidades, além de espaço 
físico e mão de obra especializada, linhas de transporte público 
das duas cidades foram ampliadas e está previsto um ponto 
fixo para taxistas e motoristas de aplicativos.

 
INFRAESTRUTURA 
O novo hospital tem estrutura para atender a procedimen-

tos e cirurgias de alta complexidade, como cirurgia cardíaca, 
videocirurgia avançada, eletrofisiologia, além de contar com 
UTI neopediátrica, centro de infusão para tratamentos quimio-
terápicos e a mais moderna estrutura de equipamentos para 
diagnósticos por imagem. 

São 26 mil m² de área construída, com 110 leitos para 
internação, UTI adulto, UTI neopediátrica, 11 salas cirúrgicas, 
centro de hemodinâmica e Hospital Dia. Na maternidade, 
há estrutura de sala PPP (pré-parto, parto e pós-parto) com 
banheira, para parto humanizado e estrutura de hotelaria de 
ponta, com quarto VIP amplo. 

O pronto-atendimento, que atende urgências e emer-
gências, terá estruturas separadas para atendimento adulto 
e infantil. Na estrutura para adultos serão seis consultórios, 

PUBLIEDITORIAL
texto e fotos: ALINE QUEIROZ

Unimed Salto/Itu 
inaugura seu  
novo hospital
O novo hospital tem estrutura para atender a 
procedimentos e cirurgias de alta complexidade
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Diretoria executiva 
da Unimed Salto/
Itu (Dr. Amílcar José 
Ribeiro Carvalho, Dr. 
Arnaldo Passafini Neto, 
Dr. Adriano Rogério 
Navarro Dias e Dr. Flavio 
Francisco Vitale Filho) 
durante apresentação 
aos jornalistas

O novo hospital passa a atender o 
público no dia 18 de julho
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UTI Neopediátrica

Quarto VIP de 
maternidade

Quarto VIP de 
internação adulto

Recepção Aparelho de hemodinâmica

LEIA MAIS AQUI
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Construção 
& Mercado 
Imobiliário

caderno especial

O mercado imobiliário regional vive uma nova fase de expansão desde 
2020, no auge da pandemia, com a vinda de moradores de grandes 

centros e de outros Estados. Em poucas ocasiões tivemos tantos 
empreendimentos sendo erguidos ao mesmo tempo nas cidades de 

Indaiatuba, Salto e Itu, transformando a região num verdadeiro celeiro de 
obras. A verticalização também se faz presente, com vários edifícios em 

projetos localizados nas três cidades. A Revista Regional apresenta neste 
caderno especial alguns desses novos empreendimentos residenciais e 
corporativos, perfis das construtoras e também consultores imobiliários 

que têm se destacado na região. Confira nas próximas páginas!
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raças ao trabalho de seus mais de 250 colabora-
dores diretos e indiretos, a Team Prime já ofereceu 
à população de Salto mais de uma centena de 
imóveis construídos para realizar o sonho da casa 
própria dos saltenses. 

Sob nova gestão executiva desde janeiro de 2022, mais ati-
va e próxima aos seus consumidores, a companhia tem se des-
tacado cada vez mais no cenário da construção civil na região, 
mesmo diante de tantas dificuldades enfrentadas pelo setor nos 
últimos tempos, especialmente diante da pandemia. 

E todo esse trabalho está sendo coroado com a constru-
ção do Green Park II Residencial, com entrega prevista para 
setembro deste ano. Trata-se de um prédio com estrutura 
completa de lazer e qualidade de vida em um terreno de 2.605 
m² cercado de muito verde, ar puro e tranquilidade, muito bem 
localizado e próximo a tudo. 

construção & mercado imobiliário

Os apartamentos de dois dormitórios possuem 74 m² com 
varanda gourmet e churrasqueira ecológica. O edifício conta 
ainda com quatro coberturas duplex de 123 m²*. Todas elas 
têm também estrutura para ar condicionado e vagas  
na garagem. 

O Green Park II Residencial oferece completa área de lazer 
e bem-estar com brinquedoteca, piscina, salão de festas, salão 
de jogos, home cinema e academia, tudo para garantir aos 
proprietários a melhor experiência. 

*As unidades estão em fase de regularização documental 
perante o Ofício Imobiliário competente.

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

Whatsapp: (11) 96862-3191

Team Prime
construindo  
o sonho de  
seus clientes
HÁ DEZ ANOS A 
EMPRESA TEM 
PRESENTEADO A 
CIDADE DE SALTO COM 
EMPREENDIMENTOS 
DE ALTA QUALIDADE

Green Park II Residencial, o mais 
novo empreendimento que será 

entregue pela Team Prime
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Bethaville 3 Itu, empreendimento da Braslote 
Urbanismo, é um loteamento empresarial fechado, 
com segurança 24 horas e estrategicamente locali-
zado próximo às principais malhas rodoviárias da 
região, com acesso à capital e ao Aeroporto Inter-

nacional de Viracopos, em Campinas.
Direcionado a indústrias, logísticas e serviços, o empreendi-

mento já tem alguns estabelecimentos instalados e ainda possui 
lotes a partir de 1.000 m², prontos para construir, oferecendo 
tudo o que as empresas precisam para crescer com segurança e 
praticidade. O Bethaville 3 possui estrutura completa e pronta 
para o negócio:

- Portaria com segurança 24h;
- Acesso amplo com 30 metros preparado para o fluxo de 

funcionários e visitantes;
- Centro de convivência;
- Administração compartilhada para minimizar custos e 

maximizar resultados;
- Centro de Administração;
- Infraestrutura de segurança.
O condomínio empresarial é totalmente fechado, com 

monitoramento por câmeras, vigilância e ronda monitorada 24 
horas, além de portaria com controle total de acesso.

Outro benefício do empreendimento é sua localização 
estratégica, no centro de tudo, já que Itu fica na confluência de 
algumas das principais rodovias que cortam o Estado de São 
Paulo. Seus principais acessos são rodovia Castello Branco - SP 
280; rodovia Archimedes Lammoglia/Santos Dumont (rodovia 
do Açúcar) - SP 075; e Marechal Rondon - SP 300. O tempo 
de deslocamento aos principais polos econômicos, inclusive à 
capital paulista, é inferior a 70 minutos.

O Bethaville 3 fica na Estrada Municipal Augusto Zanoni, 
Itu, com acesso pela SP-75 (Itu-Sorocaba).

construção & mercado imobiliário
PUBLIEDITORIAL

Veja mais sobre o 
empreendimento 

no site

Bethaville 3, o condomínio 
empresarial de Itu

Heliponto localizado no 
interior do condomínio 
empresarial

O loteamento tem portaria 
com controle de acesso e 
monitoramento 24 horas

Vista aérea do 
Bethaville 3, loteamento 

empresarial em Itu
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abe aqueles escritórios de imobiliárias 
tradicionais, que você chega e te oferecem 
dezenas de imóveis que não têm nada a ver 
com você? A HAUS Imobiliária Conceito 
surge em Indaiatuba para mudar total-

mente essa visão equivocada de venda de imóveis. 
“Aqui na HAUS o cliente é recebido em casa, 

literalmente. Entendemos primeiro para depois 
atender, poupando, assim, o seu bem mais precioso: 
o seu tempo! Em plena era digital, prezamos pelo 
atendimento mais humanizado possível, recebemos o 
cliente para um café, um bate papo, uma happy hour. 
Criamos relacionamentos!”, explica o proprietário da 
HAUS Imobiliária Conceito e consultor imobiliário 
Rafael Nunes.

A HAUS hoje atua exclusivamente na área de 
venda de imóveis de médio e alto padrão em In-
daiatuba, Salto e Itu. “Optamos por segmentar 
nesse nicho para oferecer ao cliente um serviço especializado e 
personalizado. É o nosso conceito de entender antes de aten-
der”, pontua Rafael. A imobiliária conta com uma equipe de 
corretores treinados e especializados, aptos a atender os clientes 
que buscam um imóvel de médio e alto padrão na região. 

Com quase dez anos de experiência no mercado imobiliário, 
Rafael atua desde 2014 no segmento e fundou a HAUS Imobi-
liária Conceito em 2020, no primeiro ano da pandemia. Com 
o crescente aumento da demanda de clientes por imóveis no 
Interior - todos em busca de uma melhor qualidade de vida -, 
a empresa logo se expandiu, atuando também em Itu e Salto. 

mercado imobiliário
PUBLIEDITORIAL

HAUS, a 
imobiliária 
conceito
COM O CONCEITO DE “ENTENDER O 
CLIENTE ANTES DE ATENDER”, A HAUS 
VEM SE DESTACANDO NO MERCADO 
IMOBILIÁRIO DE INDAIATUBA E REGIÃO

ACESSE O SITE ATRAVÉS DO QR 
CODE E CADASTRE SEU IMÓVEL 

NA HAUS IMOBILIÁRIA CONCEITO

Rafael Nunes, 
proprietário da HAUS 

Imobiliária Conceito

Fe
lip

e 
R

ub
in

at
to

Agora, segundo Rafael, seu objetivo é consolidar ainda mais a 
HAUS no mercado imobiliário regional, tornando-a uma refe-
rência com esse novo conceito de atendimento.

S
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mercado imobiliário
por ALINE QUEIROZ
foto: FELIPE RUBINATTO

Os sócios Vera Mantovani e Vinícius 
Aguiar, proprietários da Mantovani & 

Associados Negócios Imobiliários
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Mantovani & Associados Negócios Imobiliários 
está no mercado desde 2018, sendo que, em 
2021, um novo modelo de negócios se formou. 
Desde então, Vinícius Aguiar se juntou à Vera 

Mantovani na gestão da empresa, que segue em constan-
te crescimento. Tal ascensão se deu em meio à pandemia, 
quando se intensificou a busca por imóveis no Interior. 

“Recebemos muitos clientes que chegaram das capitais 
em busca de uma vida mais amena e tranquila, com a inten-
ção de morar com ainda mais conforto por conta do traba-
lho home office que se tornou um padrão. Vimos as locações 
despontarem e, em seguida, as vendas. E a busca é crescente, 
principalmente por paulistanos. Isso refletiu também nos 
investidores que estão apostando no mercado imobiliário, 
comprando e construindo em nossa região, pela localização 
privilegiada entre a capital e aeroportos. Enxergamos como 
uma tendência as famílias continuarem migrando para o 
Interior, buscando mais segurança e qualidade de vida e 
estamos mais que preparados para atendê-las e entregar 
as melhores oportunidades da nossa rica região”, afirmam 
Vera e Vinícius.

Localizada em Salto, a imobiliária abrange também as 
cidades de Itu e Indaiatuba e, entre os serviços prestados, 
estão venda, locação, administração, financiamento e regu-
larização de documentos de imóveis de médio e alto padrão. 
O objetivo é assessorar os clientes a realizarem o sonho da 
conquista do seu imóvel e dar suporte em todos os trâmites 
necessários na compra, construção ou locação. 

Para isso, a equipe da Mantovani & Associados foca em 
atender e entender o que o cliente realmente deseja, sempre 
com o objetivo de facilitar este momento importante na vida 
dele e tornar a experiência única, auxiliando para que a 
transação seja muito além da comercial, mas sim uma me-
lhor decisão no que diz respeito ao investimento e também a 
realização de um sonho com segurança e responsabilidade. 

“Outro diferencial da imobiliária são os profissionais 
qualificados de nossa equipe, nossos associados. A Mantova-
ni é formada por pessoas que têm o mesmo propósito e visão: 
atender da melhor forma a necessidade do cliente e entender 
o seu sonho. Constantemente buscamos novos associados 
para crescer o nosso time junto com a gente”, comentam. 

Mantovani & Associados:
realizando sonhos imobiliários

NEGÓCIOS EM ALTA
O boom do crescimento imobiliário visto nos dois primei-

ros anos de pandemia é uma tendência que segue em alta 
no Interior. De acordo com Vera e Vinícius, a imobiliária tem 
apostado em novas áreas para condomínios diferenciados 
e mais arrojados de médio e alto padrão. “Mas no contexto 
geral a procura por imóveis de todos os padrões continuará 
crescendo”, preveem.

Para quem pretende investir na aquisição ou locação de 
um imóvel, os sócios dão a melhor dica: uma equipe quali-
ficada ou um corretor de imóveis experiente. Eles explicam 
que o corretor é fundamental, pois comprar um imóvel 
exige documentação, pesquisa de regularidade do bem e de 
seus vendedores, e uma análise mal feita pode resultar em 
grandes perdas e longos processos judiciais. Além disso, o 
corretor de imóveis é corresponsável pela venda, junto com 
a imobiliária.

“Por isso que, para nós, da Mantovani & Associados, 
sucesso é ter os mesmos objetivos e vibrar pela conquista dos 
nossos clientes. A perseverança, o foco e a determinação são 
fatores essenciais para o nosso crescimento como empresa e 
para a satisfação dos nossos clientes”, afirmam.

MANTOVANI & ASSOCIADOS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Avenida dos Migrantes, 816, Jardim Planalto - Centro Empresarial 

Porto Seguro (sala 63) - Salto
 (11) 97114-4343

 @mantovanieassociados
 Mantovani & Associados Negócios Imobiliários

 www.mantovanieassociados.com.br

ENTENDER E ATENDER OS CLIENTES PARA QUE SEUS SONHOS SEJAM REALIZADOS 
COM EXPERTISE E SEGURANÇA FAZ DA MANTOVANI & ASSOCIADOS NEGÓCIOS 
IMOBILIÁRIOS UMA DAS POTÊNCIAS DO MERCADO DE IMÓVEIS DA REGIÃO

A
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mercado imobiliário

uando chegou a Itu, em 2002, Sil-
vana Carvalho Widmanski percebeu 
na cidade um potencial até então 
inédito: uma imobiliária alto padrão, com foco no 
atendimento dos públicos AA, A e B, que, assim 

como ela, buscavam um lugar seguro e tranquilo. 
Aos poucos, ela foi estudando o mercado, conhecendo os 

condomínios da região e descobriu que poderia trabalhar em 
dois nichos diferentes: um que atendia o público AA para casas 
de campo e outro que focava nos públicos A e B em condomí-
nios residenciais. 

Assim nasceu, em 2006, o Grupo Silvana Carvalho, que 
atua em Itu, Indaiatuba, Salto e em Porto Feliz - no condomí-
nio Fazenda Boa Vista. Em Itu, há duas unidades: uma com 
foco em vendas e outra apenas para locação; assim como duas 
em Indaiatuba, também para vendas e locação.  

Para ela, o processo migratório da capital para o Interior é 
uma tendência que veio para ficar. “Nos últimos anos, a maior 
parte dos clientes que atendemos relatou que já pensava em sair 
da capital muito antes da pandemia, pois queriam trocar a 
correria do dia a dia pela segurança e qualidade de vida que o 
Interior paulista oferece. Medidas adotadas durante a pandemia 
como o lockdown das capitais e a popularização do home office 
aceleraram esse processo de migração para o Interior, com des-

por ALINE QUEIROZ

Silvana 
Carvalho: 
referência 
na região
O GRUPO SILVANA CARVALHO 
ATUA EM TODA A REGIÃO, FOCADO 
PRINCIPALMENTE NOS IMÓVEIS DE 
ALTO PADRÃO EM ITU, INDAIATUBA 
E FAZENDA BOA VISTA

taque para os municípios com localizações estratégicas, como 
Indaiatuba, Itu e Salto, por exemplo, que ficam a menos de 100 
quilômetros de São Paulo”, justifica.

Com toda experiência que possui no mercado imobiliário, 
Silvana mantém o otimismo: “Mesmo com a possibilidade de 
aumento nas taxas de juros, a expectativa é que o mercado 
imobiliário continue crescendo, uma vez que, diariamente novos 
empreendimentos são anunciados no país para os mais diversos 
públicos. Desse modo, as oportunidades de negócios permane-
cem altas em função do aumento nas opções disponíveis para 
comercialização nestes locais, especialmente para quem procura 
terrenos para construção”.

E sentencia: “acredito que nos próximos anos o mercado 
continuará crescendo, tanto para locação quanto venda. Assim 
como, vejo que os lançamentos de novos empreendimentos vão 
movimentar ainda mais a nossa região e atrair novos clientes”.

GRUPO SILVANA CARVALHO
Itu: (11) 2222-2868

Indaiatuba: (19) 3500-6662
site: www.silvanacarvalho.com.br

Q
Silvana, proprietária de grupo de 

imobiliárias em Itu e Indaiatuba
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ntes mesmo de a pandemia forçar o paulista-
no a buscar mais qualidade de vida no Interior, 
o corretor de imóveis e empresário João Paulo 
Garcia já oferecia um atendimento personalizado 
ao cliente da capital com interesse em imóveis em 

condomínios de luxo em todo o Interior paulista.
Aliás foi com essa iniciativa que ele fundou, em 2006, a JP 

Garcia Imóveis, com atuação exclusiva nos condomínios de 
alto padrão, principalmente os que oferecem casas de veraneio. 
Desde então, o atendimento sensível, direto e personalizado de 
toda a equipe continua impulsionando a empresa na direção de 
uma atuação cada vez mais criteriosa.

Os imóveis de lazer dos condomínios Fazenda Vila Real de 
Itu, Fazenda Boa Vista, Quinta da Baroneza e Terras de São 
José são a especialidade da JP Garcia, que possui em seu port-
fólio o que há de mais especial e singular na região: uma vista 
de tirar o fôlego, passando por um projeto incrível de arquitetu-
ra, até a localização onde o verde é o quintal de casa.

mercado imobiliário

JP Garcia 
Imóveis: 
especializada 
em condomínios 
de alto luxo

Experiência, escuta, atenção e cuidado são os ingredientes 
do sucesso da JP Garcia, que conta com uma equipe prepara-
da para fazer negócios de forma discreta e pessoal. “Sabemos 
que o seu momento especial pede um atendimento à altura 
e trabalhamos para que a realização do seu refúgio natural 
no Interior de São Paulo seja nada menos que excepcional”, 
comenta João Paulo.

JP GARCIA IMÓVEIS
CRECI 37.722-J
 (11) 4025-0300

   (11) 9 4746-3759 
 Rua Carolina Lucca Vaz, 452, Sala - 07 
Edifício Prime 450, Itu Novo Centro, Itu

 jpgarciaimoveis@gmail.com
 www.jpgarcia.com.br

   @jpgarciaimoveis

COM ATENDIMENTO VOLTADO 
AOS PAULISTANOS QUE BUSCAM 
IMÓVEIS NO INTERIOR, JP GARCIA 
SE DESTACA POR SUA ATUAÇÃO 
EXCLUSIVA EM CONDOMÍNIOS  
DE ALTO PADRÃO

João Paulo, corretor 
proprietário da JP Garcia
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mercado imobiliário

ono de um currículo extenso e qualificado, que 
abrange desde a área de gestão, marketing e 
coaching, o consultor imobiliário Dani Maurício 
de Lima ganhou destaque no mercado imobi-
liário de Indaiatuba como no nacional. Coau-

tor do livro “Corretor Coach”, foi convidado pela editora 
responsável pela publicação, por estar entre os 50 corretores 
mais atuantes nas redes sociais, por meio de posts com mais 
visibilidades. 

“À época fiquei impressionado. Apesar de ser bem atuante 
nas redes sociais, não imaginava que estava entre os mais 
visualizados, afinal, é um mercado extremamente competitivo e 
com muitos profissionais ativos”, comenta Dani. 

O corretor de imóveis, com dez anos de experiência no 
segmento, está à frente da empresa Danny Maurício Consulto-
ria Imobiliária, uma das principais no mercado imobiliário de 
Indaiatuba e região, que preza a ética profissional e a transpa-
rência dos negócios por meio de um trabalho sólido e confiável.  
“O relacionamento ‘corretor e cliente’ tem que ir além de vender. 
Não é apenas venda. O cliente potencial do mercado imobi-
liário somos nós, o consumidor comum que está no mercado, 

por ALINE QUEIROZ
foto SACHA UEDA

Danny Maurício
O ‘Corretor Coach’
COM UM MÉTODO DE TRABALHO DIFERENCIADO, DANNY MAURÍCIO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA FOCA NA 
ESSÊNCIA DE CONECTAR PESSOAS COM ATENDIMENTO HUMANIZADO E VERDADEIRO

farmácia, lojas de departamentos. O cliente merece o compro-
metimento e a seriedade do prestador de serviços e precisamos 
estar no lugar dele e pensar no que ele gosta”, afirma. 

Para isso, Dani tem um processo de trabalho particular. Ele 
visita o imóvel sozinho, antes de apresentar ao cliente, para 
sentir a essência do local e ter certeza de que se está de acordo 
com as características e qualidades que procura. “É preciso 
mais do que uma meta comercial para realizar os sonhos dos 
clientes”, ressalta. 

Essa atuação com dinamismo e profissionalismo na 
prestação de serviços faz de Danny Maurício Consultoria 
Imobiliária uma das empresas mais eficientes no mercado 
imobiliário regional. 

 
DANNY MAURÍCIO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA

CRECI: 38832-J
Avenida Coronel Antônio Estanislau do Amaral, Itaici, Indaiatuba

 (19) 99945-7184
 dannyimoveis@outlook.com

 danny_consultoria_imobiliaria
 dannyimoveis

Dani Maurício de Lima é 
coautor dos livros “ Corretor 

Coach “, Mindset, Novo Normal 
Empreendedor e proprietário 
da empresa Danny Maurício 

Consultoria  Imobiliária

D



42   REVISTA REGIONAL



   REVISTA REGIONAL   43

Inspirações para o inverno
Casa na montanha, no campo, na metrópole e até na praia! A partir de uma seleção de projetos repletos de 
calor, conforto e lazer, os profissionais de arquitetura e décor mostram o que está em alta na nova estação

temporada de inverno 2022 
começou! Junto com as baixas 
temperaturas esperadas para os 
próximos meses, também surge 
o desejo de tornar o lar ainda 

mais aconchegante. Dessa maneira, vale 
apostar em uma série de melhorias para dei-
xar a casa ainda mais quentinha e aproveitar 
cada momento da nova estação. 

Como forma de inspirar quem vai deco-
rar a casa, um time de renomados arquitetos 
e designers apresenta uma série de projetos, 
soluções e dicas incríveis para o período. 
Casas de temporada, lareiras, adegas, livings 
acolhedores e outros ambientes repletos de 
charme figuram nesta lista. Confira!

 CASA NA MONTANHA
É só falar de tempo frio que, inevitavelmente, todos se lembram de férias nas 

montanhas, como é o caso da famosa Campos do Jordão. Repleta de atrativos 
como suas belezas naturais e a rica gastronomia, a cidade é um dos refúgios 
preferidos para quem visa ter uma casa para passar a temporada mais fria do 

ano. Neste projeto da Korman Arquitetos, o chalé tem inspiração no estilo 
Escandinavo, com muita madeira, tons claros e conexão com a natureza. 
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NO INTERIOR
Nesta casa de campo no Interior, um dos destaques é 
a lareira emoldurada na parede da TV. Ela possui uma 

estrutura de chapa cimentícia e é revestida de porcelanato. 
Por precaução, a caixa da lareira foi feita de tijolos 

refratários, que não deixam passar o calor para a tela. O 
projeto é assinado por Bruno Moraes Arquitetura.
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ABUSE DOS MATERIAIS QUENTINHOS!
O inverno não precisa ser sinônimo de frio. Nesta época, nada melhor do que sentir um toque macio ao encostar em 
móveis e acessórios. Por isso, aposte em tecidos felpudos, aveludados ou de lã para almofadas, mantas, tapetes e cortinas! 
Nessa mesma linha, tapetes mais altos trazem a sensação de acolhimento no frio, enquanto cortinas mais encorpadas 
ajudam a amenizar o vento que pode entrar pelas frestas das janelas. Neste apartamento, a arquiteta Carina Dal 
Fabbro teve como inspiração a leveza dos tons amadeirados combinados aos tecidos de lã e linho. Diferentes 
nuances de verde - cor que está em alta - foram espalhados em pontos da decoração, como almofadas e 
poltronas, sem perder a elegância, nem se tornar enjoativo.
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REFORMA X FRIO
Principalmente nas cidades com apelo turístico no inverno, boa parte das pessoas busca reformar 
as casas de temporada nos meses mais quentes. No entanto, a mão de obra, que já costuma ser 
escassa nessas regiões, fica ainda mais difícil de contratar, seguindo a lei da oferta e da procura. 
“Para quem puder esperar mais um pouco e, tocar a obra nos períodos menos requisitados, é 
uma garantia de economia, afinal aqueles profissionais estarão com menor demanda. Mas, se o 
morador tiver pressa, o ideal é trazer algum prestador de fora e até comprar materiais em outra 
cidade”, aconselha o arquiteto Bruno Moraes. Neste projeto de reforma, assinado por Bruno, 
os moradores têm vista da natureza, além de muita madeira no décor. 
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MUITO VINHO!
Para quem sonha em instalar uma adega em casa, a boa notícia é que 
existem adegas de diversos modelos, preços e tamanhos, além das 
alternativas que podem ser feitas sob medida, ou seja, personalizadas 
de acordo com o local. Nesta sala de estar integrada, projeto de 
Dantas & Passos Arquitetura, é possível ver tapetes e móveis 
com tecidos felpudos e aveludados. Ao fundo há uma agradável 
adega com uma parede verde ao lado.

LAREIRAS
Para aquecer o lar, vale 
apostar nas lareiras, mas 
sempre tomando todos os 
cuidados. O ideal é realizar a 
instalação em áreas protegidas 
e afastadas de elementos 
inflamáveis. O modelo mais 
prático atualmente é o de 
lareira a álcool, também 
conhecida como “ecológica”, 
pois não necessita de 
uma estrutura específica 
(como chaminés ou dutos 
de exaustão, no caso das 
lareiras à lenha ou tubulação 
no modelo a gás). Neste 
ambiente, a arquiteta Ieda 
Korman projetou uma 
lareira com um nicho de 
fechamento específico 
para guardar as lenhas. 
Uma poltrona reclinável foi 
escolhida para os amantes 
da leitura.
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por RENATO LIMA

capa

A ENCANTADORA DE PETS

JACQUELINE SATO
triz, apresentadora e ativista ambiental, Jacqueli-
ne Sato se destacou em diversos trabalhos na TV, 
no cinema e no teatro. Entre os mais recentes estão 
as novelas “Sol Nascente” e “Orgulho e Paixão”, 

ambas da TV Globo, e a série “(Des)Encontros”, do Canal 
Sony. Atualmente, ela está na série inédita “Os Ausentes”, da 
HBO Max. Como apresentadora, comandou a série “Bruce 
Lee: A Lenda” e o programa “Encantadores de Pets”, da Band. 
Não bastasse todo o resto, ela é também é CEO da associação 
de proteção animal “House of Cats”, que já ajudou cerca de 
2 mil gatos a encontrarem lares. Lá eles recolhem gatinhos da 
rua, e são responsáveis por todos os cuidados até que encon-
trem um novo lar. É algo bem estruturado e que conta com 
apoio de veterinários que fazem também castração, vacinação, 
vermifugação, além de muitos outros cuidados. Como ativista 
ambiental, ela tornou-se recentemente a mais nova embai-
xadora do Greenpeace Brasil. Entre algumas de suas atitudes 
visando a preservação do meio ambiente, Jacque recicla em 
casa, não compra cotonete que não seja de madeira ou papel, 
tem em sua residência uma composteira coreana eletrônica que 
reduz em 90% os resíduos alimentares que vira adubo para 
plantas, não come carne vermelha também pela diminuição de 
CO2 no planeta, entre outras atitudes, como, por exemplo, ter 
participado da ação para limpar a lagoa de Jacarepaguá, no 
Rio de Janeiro. Inclusive, em 2019, no Dia do Meio Ambiente, 

a atriz, juntamente com o ator Mateus Solano, a empresária e 
ativista Fe Cortez, e outros artistas brasileiros, foi à Brasília, para 
entregar uma carta-denúncia endereçada ao Ministério Público 
Federal contra o desmonte das políticas que protegem a vida, 
a saúde, os direitos indígenas e as riquezas naturais do Brasil. 
A carta assinada também por Lázaro Ramos, Dira Paes, Glória 
Pires, Maitê Proença, Malu Mader, Taís Araújo, entre outros, foi 
entregue em mãos à até então procuradora-geral da República, 
Raquel Dodge, que conversou com eles por duas horas e meia e 
ressaltou a necessidade da aproximação da sociedade civil com o 
Ministério Público. Nessa entrevista exclusiva, a atriz fala sobre 
sustentabilidade, preservação da natureza, proteção dos ani-
mais, diversidade na TV e de seus próximos projetos. 

REVISTA REGIONAL: Dentro dos lares brasileiros, cada vez mais fala-
-se em mundo pet, mas pouco ainda se discute sobre meio ambiente, 
espécies ameaçadas, aquecimento global e o futuro do planeta. Você 
como uma figura pública e ativista ambiental, acha que podemos, 
através da questão dos animais domésticos, instigar a sociedade a 
pensar na natureza como um todo?
JACQUELINE SATO: É triste pensar que temas tão urgentes 
e importantes como todos estes que você elencou permane-
cem pouco discutidos. É cada vez mais importante que to-
dos tomem consciência para que haja mudança nas atitudes 
individuais e coletivas. Sem sabermos dos problemas, e do 
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que é necessário fazer para tentar resolvê-los, nem cobrar dos 
outros conseguimos. Acho que são muitos os caminhos que 
podem levar cada indivíduo a refletir sobre o momento que 
estamos vivendo. Como cada um de nós tem agido, colaborado, 
ou combatido as questões. Tem gente que só acorda com algo 
mais alarmista, ou seja, mais pelo medo; mas eu acredito que 
tem muita gente que pode se conectar sim através do amor e 
empatia. Se as pessoas têm empatia, e desenvolvem o mais alto 
grau de amor e cuidado com um animal de estimação, por que 
não poderiam estender essa empatia e amor por todos os outros 
seres, de outras espécies e, inclusive, pela humanidade como 
um todo? Saber que o que a humanidade vem fazendo tem 
destruído muitas vidas, e ainda destruirá muito mais se seguir-
mos assim, é desesperador. Saber que muita gente tem amor 
pelo seu animal de estimação, mas não está nem aí para todos 
os outros, é muito triste. E infelizmente, tem muita gente assim. 
 
Você é uma das embaixadoras do Greenpeace no Brasil. Como surgiu 
esse desafio e de que forma é sua atuação e da ONG em terras 
brasileiras?
Foi um presente maravilhoso! Eu já divulgava as campa-
nhas deles, já colaborava mensalmente, durante a pandemia 
fizemos algumas lives, e creio que perceberam em mim alguém 
que realmente se importa com a causa, daí o surgimento do 
convite. A ONG tem um imenso trabalho de coleta de dados 
e distribuição de informações idôneas e científicas, tanto para 
conscientizar a população, quanto como provas de crimes e 
formas de pressionar os responsáveis para que o que é certo 
seja feito. Trabalham com a proteção da natureza e dos povos 
originários de maneira muito organizada e têm, cada vez 
mais, unido forças para que haja mudança eficaz e rápida. 
Eu colaboro com a parte de Comunicação, dando ideias para 
ações, tentando encontrar formas dessas mensagens chegarem 
a um número cada vez maior de pessoas, e uso da minha voz e 
visibilidade para fortalecer e espalhar as informações e a luta. 
Uma das ações que fizemos durante o período de isolamento 
foi a Brigada Digital. Uma vez que o presencial tinha que ser 
evitado, convocamos e seguimos convocando as pessoas a se 
tornarem parte da Brigada Digital, pois uma vez inscritas, 
receberão as informações em primeira mão e poderão agir 
junto conosco. A pressão dos cidadãos no meio digital surte 
efeito em diversas situações, principalmente quando há algum 
PL (projeto de lei no Congresso Nacional) que pode ser danoso 
prestes a ser votado. Quando percebem que a população está 
ciente e contrária, muitas vezes alteram ou postergam, e isso 
nos ajuda na luta contra a destruição. Agora em junho (mês 
em que a entrevista foi feita), pela primeira vez, farei uma 
expedição à Amazônia com eles. Estou muito feliz em poder 
colaborar de alguma forma, e de visitar este lugar sagrado 
que sonho conhecer desde criancinha. Fazer isto não apenas 
como alguém que ama a natureza e está a passeio, mas como 
alguém que está lutando ativamente pela proteção dela é uma 
das melhores sensações.
 

Ao contrário dos demais países, principalmente na Europa, não 
vemos aqui no Brasil uma manifestação estudantil em prol do meio 
ambiente, como aconteceu recentemente no resto do mundo, com 
a liderança da Greta Thunberg. Isso se deve a que, em sua opinião? 
Falta incentivo por parte de professores, políticos e também dos 
formadores de opinião?
Acho que falta tudo isso que você mencionou. Falta tanta coisa 
em nosso país, entre elas, Educação e acesso a recursos básicos 
para grande parte da população. Tem tanta gente que está 
vivendo na miséria, mal sabe se conseguirá comer, está com 
toda a energia voltada na sobrevivência. É muito difícil esperar 
que quem está com fome, sem emprego, sem perspectiva ne-
nhuma de um futuro, lutando apenas para sobreviver dia após 
dia, pare para pensar no todo, no futuro, em causas ambien-
tais; mas tem muita gente que não está vivendo nessa condi-
ção limite, que tem razoável ou muito conforto, que tiveram 
acesso à Educação e muito mais, é com estas pessoas que eu, 
particularmente, não me conformo quando elas não têm um 
mínimo de consciência. O colapso da natureza é uma ameaça 
à sobrevivência de todos nós. Mas as pessoas, em geral, sempre 
pensam que é algo que “poderá acontecer”, sem se dar con-
ta que já está acontecendo. Somos o país que detém a maior 
floresta, com a maior biodiversidade, do mundo! Mas grande 
parte da população não se atenta a isto, não valoriza, não se 
preocupa com o que tem acontecido; uma parte apenas lamen-
ta, mas nada faz para tentar reverter o quadro, seja se engajar 
botando a mão na massa, ou espalhando informação. Há muito 
interesse individual e de curto prazo, talvez não seja a maioria 
das pessoas que pauta suas ações pensando no coletivo e no 
impacto a longo prazo. Essa visão do todo, essa visão de que 
estamos todos interligados, e que o que fazemos agora impacta 
gravemente no presente e no futuro, é algo que muita gente não 
para para pensar, e segue vivendo suas vidas buscando apenas 
o benefício próprio, ou no máximo da sua família e amigos. 
Sem olhar além. Lideranças como a Greta, e todas as pessoas 
que, de fato, se engajam, não estão pensando nelas próprias, 
no benefício rápido, estão pensando no planeta como um todo, 
na humanidade como um todo, em tudo o que já aconteceu no 
passado, no que está acontecendo no agora, e no que acontece-
rá no futuro. É uma visão muito além da existência.
 
Você continua atuante em relação à causa animal com a House of 
Cats. Como surgiu a entidade?
Sim! Continuo! Estou muito feliz que a atitude que tive aos 
nove anos de idade, quando resgatei os sete primeiros gati-
nhos na saída da escola, tenha resultado em tirar das ruas e 
encontrar lares para quase 2 mil gatos até agora. Surgiu na-
turalmente e por uma necessidade. Como eu disse, o primeiro 
resgate foi quando tinha nove anos. Resgatei sete gatos na 
saída da escola e levei para casa. Meus pais foram uns amo-
res, e toparam cuidar deles até que encontrássemos tutores 
responsáveis. E conseguimos! Repetimos esta prática de amor 
outras vezes. Não tinha jeito, se aparecesse na minha frente, 

Jacque com os gatinhos que 
são sua grande paixão; ela tem 

oito gatos e dois cachorros

“A falta de representatividade de 
pessoas amarelas (na dramaturgia) 

é algo grave e pouco discutido, mas a 
minha geração e as gerações mais novas 

têm levantado, cada vez mais, esta 
discussão e jogado luz a algo que precisa 

ser visto e modificado com urgência”
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não conseguia ignorar sabendo que eu poderia fazer algo por 
aquela vida. E é assim até hoje. Não era um projeto, e nem 
imaginava que seria. Apenas sentíamos a necessidade de ajudar 
os que cruzavam nosso caminho. De ninhadas em ninhadas 
acolhidas esporadicamente, íamos conseguindo doar os filhotes 
e as mães com relativa facilidade, através de conhecidos, e das 
nossas redes sociais. Como em nosso condomínio tinham muitos 
gatinhos abandonados, fomos repetindo o que tinha dado certo. 
Eu mesma resgatava, cuidava, entrevistava os interessados... 
Com o tempo, começou a aumentar a procura por gatinhos, e 
também os pedidos de ajuda. Aí tivemos a ideia de criar uma 
página destinada a eles no Facebook e no Instagram para que 
pudéssemos concentrar tudo. Escolhemos o nome e criamos em 
maio de 2016. Coincidentemente, o ano em que fiz “Sol Nas-
cente” (novela), e a minha visibilidade lá, trouxe visibilidade 
pela causa animal, e ajudou muitos gatinhos a serem adotados. 
Mesmo antes já usava da minha imagem e visibilidade para 
a causa animal, e com o tempo isso só foi se intensificando, 
tanto para esta causa, como para todas as outras com as quais 
eu me envolvo. Desde sempre tratamos dos nossos resgatados 
com muito carinho, como se fossem nossos. Em 2020, em 
plena pandemia, reformei um espaço destinado apenas a eles, 
todo “gatificado” para garantir que tenham a melhor quali-
dade de vida possível até encontrarem seus lares. Geralmente, 
quem já adotou com a gente, recomenda para outras pessoas. 
E assim seguimos em frente. É lindo saber que contribuímos 
para a transformação de tantas vidas. O aumento do abandono 
foi enorme nos últimos anos, mas também muita gente decidiu 
adotar. O problema é que a conta continua não fechando, o 
abandono é muito maior. E aí entramos na coisa da conscienti-
zação da população da importância de castrar seus animais. A 
pessoa que maltrata ou abandona um animal, eu costumo dizer 
que é praticamente caso perdido, muito difícil a gente conseguir 
mostrar pra ela a importância de cuidar e zelar por uma vida; 
mas para todas aquelas que gostam dos seus animais, mas 
deixam eles darem uma voltinha pelas ruas de vez em quan-
do, que não castram por acharem que não precisa ou por que 
acham caro, é pra essas pessoas que fortaleço o chamado para 
a conscientização e responsabilidade. Pois existem campanhas 
de castração que são gratuitas, privar o seu animal de estima-
ção de zanzar pelas ruas garante que ele não morra atropelado, 
envenenado, ou sofra maus tratos, e também ajuda que as 
organizações cuidem apenas daqueles que, realmente, estão nas 
ruas por abandono. Se cada um se responsabilizar e agir no que 
estiver ao seu alcance, muitas pequenas mudanças acontecem e 
podem se tornar algo maior. 
 
Na dramaturgia como seria possível abordar assuntos importantes 
relacionados ao meio ambiente e ao futuro do planeta? Você acha 
que a novela Pantanal pode ser a chance de se colocar essa questão 
em evidência?
Eu acredito que sim, que através da arte tocamos as pes-
soas, fazemos com que reflitam e vejam a vida sob uma nova 
perspectiva, levantamos discussões, inspiramos e geramos 
mudanças. Torço, quero, e tenho muita vontade de me envolver 
com projetos que tragam estas questões em suas histórias. Acho 
extremamente relevante. Uma coisa é verdade, dificilmente se 
desenvolve afeto e cuidado com algo que você não conhece, 
nunca viu; poder ver a natureza, os animais, e as transforma-
ções todas que vêm acontecendo inseridas numa obra aproxima 
as pessoas do tema, da questão, e pode ajudar sim a fazer com 
que elas se importem mais. 

Falando em dramaturgia, novelas, filmes e séries ampliaram bastante 
a diversidade de seus personagens nos últimos anos, porém ainda 
não vemos elencos asiáticos. Como você analisa essa lacuna? Isso 
dificulta para você e seus colegas?
Sim, é curioso pensar, perceber e ouvir de muita gente que, em 
geral, as pessoas pensam na diversidade sem nos incluir, nós 
amarelos, brasileiros asiáticos. Já conversei com muita gente, 
super inteligente e que buscava trazer diversidade e represen-
tatividade em seus trabalhos, que confessou nunca ter parado 
para pensar nisto, de que realmente há uma lacuna enorme. 
Fomos invisibilizados por muitos e muitos anos, seguimos sendo 
considerados “estrangeiros” dentro do nosso próprio país em 
diversas situações, o que é um grande equívoco. A falta de 
representatividade de pessoas amarelas é algo grave e pouco 
discutido, mas a minha geração e as gerações mais novas têm 
levantado, cada vez mais, esta discussão e jogado luz a algo que 
precisa ser visto e modificado com urgência. Nosso país está 
muito atrás neste quesito, e não podemos ficar caladas. Quando 
você vê obras internacionais valorizando os talentos asiáticos, 
e sendo um sucesso, que é algo crescente, graças a Deus, você 
fica feliz, mas ao mesmo tempo se questiona do porquê aqui 
ainda não estar havendo este movimento. Sempre me prepa-
rei ao máximo, estudei muito para que pudesse realizar meus 
trabalhos da melhor forma, mas vejo que o preparo não é o 
suficiente quando estamos frente à injustiça e ao preconceito. 
Há mais coisas a serem construídas que vão além da nossa 
própria capacidade profissional. Há que se discutir, levantar 
esta pauta e fazer com que o maior número possível de pessoas 
perceba que há algo errado. Recentemente, indignada com 
uma situação de Whitewashing, eu criei um grupo de whatsapp 
com algumas amigas atrizes que também têm suas carreiras 
consolidadas, apesar das oportunidades pra nós serem infinita-
mente menores, e cada uma foi chamando outras amigas que 
também estavam indignadas com a situação e, em menos de 
24 horas éramos 60 atrizes amarelas conversando sobre este 
e outros problemas e buscando estratégias de como podemos 
mudar este cenário. Em menos de uma semana já éramos cem 
atrizes e atores amarelos unidos. E quando você percebe que 
as dificuldades, as dores, e as injustiças não são individuais, 
fica nítido o quanto há uma questão maior, e que precisa ser 
modificada na sociedade como um todo. Fora que te dá ainda 
mais força para lutar e, somando mais vozes, chegamos a mais 
ouvidos. Nossos vídeos viralizaram e muita gente ficou choca-
da com a quantidade de artistas amarelos que existem. Muita 
gente acreditava que não tinha, e que por isso não nos viam nas 
obras. Mas somos muitos, e queremos ocupar nossos espaços, 
contar nossas e outras histórias através do jeito e olhar único 
que podemos trazer para os projetos. Quanto mais diversidade, 
mais abrangente, enriquecido e condizente com a vida ficam 
os projetos. Espero que cada vez mais gente perceba isso e aja 
nesta direção.
 
E quais são os seus próximos projetos na área? Pode nos antecipar?
Este ano, em princípio, desenvolverei projetos próprios, pois se 
a mudança em relação à representatividade como eu espe-
ro não está vindo de fora, que ela venha de dentro. De fato, 
são poucos os talentos asiático-brasileiros na frente das telas, 
mas detrás também. Não são muitos os roteiristas, produtores 
e diretores. Mas estes cargos são decisivos na hora de determi-
nar quais histórias serão contadas e por quem. Por isso, decidi 
me movimentar também nesta área de criação e produção de 
projetos. Algo completamente novo para mim, mas que certa-
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“Saber que muita gente tem amor 
pelo seu animal de estimação, mas 

não está nem aí para todos os 
outros, é muito triste!”
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mente trará um novo olhar e novas oportunidades. Já tenho um 
projeto aprovado e em desenvolvimento, mas que não posso 
falar nada ainda. Mas estou muito feliz em saber que estarei à 
frente de algo que eu sempre quis ver, mas nunca, ou raramen-
te, vi. E tem muitos outros pelo caminho! 
 
Com o sucesso do streaming, há um leque maior de opções fora das 
emissoras abertas e mais vagas de trabalho para os atores brasilei-
ros. Como você analisa esse mercado no país?
Acho maravilhoso! Quanto mais veículos e oportunidades, 
melhor. O que a gente torce é para que sejam feitas escolhas 
que estejam de acordo com esse movimento de diversidade, 
abarcando todas as frentes possíveis. Na matriz destes strea-
mings a gente percebe que já há este cuidado, torço para que 
aqui eles também tenham esta cautela. E aí, de novo, que 
incluam amarelos na tal diversidade. Estive recentemente 
no Rio2C, que reúne os maiores nomes da indústria audiovi-
sual. Fui a palestras de todos os grandes streamings: Prime 
Video, Netflix, GloboPlay, HBO Max; e todos falaram que a 
diversidade era um dos focos deles. De fato, havia projetos 
lindos contemplando a representatividade de muita gente 
que seguiu anos sendo sub representada. Fiquei muito feliz 
em ver a concretude do que eles falam, nos projetos que ali 
foram apresentados. Mas, quando se fala da nossa parcela da 
população, nós asiático-brasileiros, de novo, seguimos invisi-
bilizados. Até quando? Neste ponto, fiquei triste. Mas tenho 

usado esse buraco, esse não conformismo para criar, e espero 
que em breve a gente também faça parte deste “painel da 
diversidade”. 
 
Para terminar, fale-nos um pouco sobre os seus pets. Quantos são e 
qual sua rotina com cada um deles?
Ah os amores da minha vida! (risos) Nossa, o amor que a gen-
te tem por eles é algo muito único, né? Eu tenho uma conexão 
profunda com cada um deles. É incrível como eles conseguem 
transformar nosso dia, sempre para melhor. Tenho três gatos: 
Linda, Paul e Moti. Mas na casa dos meus pais tem mais 
cinco: Guinness, Mew, Chaplin, Paola e Yuki; que seguem 
sendo meus também. E tem meus dois cachorros: Paul e Liza. 
Todos os meus animais foram adotados ou resgatados. Amo 
demais cada um deles. Cada um com sua personalidade e 
jeito único de existir. Com os gatinhos, brinco duas vezes por 
dia e logo em seguida dou sachê, é sagrado, é um momento 
nosso de interação e diversão; e eles me acompanham sempre 
no que eu estiver fazendo em casa, seja aqui respondendo 
entrevista, assistindo a uma série, arrumando a bagunça... 
São muito parceiros. Não conhece gato quem diz que gato é 
independente e não liga para a dona. Eles são mega carinho-
sos. E com os cachorros, amo sair para caminhar com eles; é 
um momento de me desligar de tudo e estar presente apenas 
com eles. E, nossa, como isso recarrega a barrinha de energia 
e de alegria!

A atriz também é CEO da 
House of Cats, ONG que 

resgata animais de rua
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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

A exclusiva Patagônia
Situada em um dos lugares mais remotos da Patagônia, La Isla, a ilha 
privada do chef  argentino Francis Mallmann, é o destino ideal para quem 
busca uma experiência inesquecível em meio a exuberante natureza dos 
Andes, em um dos poucos lugares no mundo sem conexão telefônica e 
wifi. Mas para chegar ao local é necessário percorrer um longo caminho. 
Partindo de Buenos Aires, o voo com destino à pequena cidade de Como-
doro Rivadavia tem duração de duas horas e 30 minutos, em seguida um 
transfer o conduzirá por uma viagem de aproximadamente cinco horas 
entre campos e pastos em direção ao Lago La Plata. Na última parte do 
trajeto, um pequeno barco navega por 45 minutos até a exclusiva ilha 
de Mallmann. Para compensar o cansaço da viagem, uma aconchegante 
lareira acesa dentro da cabana de madeira - conhecida como La Sopla-
da - faz toda a diferença na recepção aos hóspedes. A casa possui três 
suítes rústicas e confortáveis, abastecidas com pesados cobertores para 
espantar o frio e com grandes janelas de vidro, de onde se tem uma 
vista deslumbrante do lago. A experiência em La Isla pode ser reservada 
para grupos de até dez pessoas, que terão aulas culinárias com o chef  
Mallmann, sendo que uma das refeições diárias será a céu aberto, com 
a tradicional parilla Siete Fuegos, onde o domínio das brasas, cinzas e 
fumaça são grandes segredos do renomado chef. O programa pode incluir 
ainda professores de tango, excursões guiadas por especialistas e até 
mesmo instrutores de esqui. Aqui quem manda é você!

Gastronomia de requinte
Louis Vuitton inaugura restaurante de 

luxo em parceira com o chef  Mory Sacko, 
com uma estrela Michelin, e promete ser 
a sensação em Saint Tropez, na Riviera 

Francesa. Localizado na icônica Place des 
Lices, junto ao hotel White 1921 adminis-

trado pela LVMH, o novo point proporciona 
experiências culinárias como poucos. No 

cardápio, pratos com influências japonesa 
e africana combinados com o savoir-

-faire da França são apresentados com 
criatividade e modernidade. A reprodução 
da famosa marmita vendida nas estações 

de trem do Japão, conhecida como Ekiben, 
já é sucesso, além de pratos tradicionais. 
Destaque para os tacos vegetarianos de 

berinjela e o misonnaise de ovos e lagos-
tim grelhado. O verão na Riviera promete; 

antecipe suas reservas!

Robôs ao seu dispor
Carros elétricos são cada vez mais comuns em garagens e estacionamentos, mas nem sempre 
encontramos um carregador por perto. Pensando nisso, a empresa americana EV Safe Charge 
acaba de anunciar a criação de um robô de carregamento móvel especialmente desenvolvido 
para carros elétricos. Batizado de Ziggy, a estação móvel facilita e muito a logística, já que 
o motorista pode estacionar em qualquer vaga que o robô vai até o veículo, acionado por 
meio de um aplicativo instalado no celular ou no próprio carro. Pelo mesmo app o motorista é 
avisado quando a recarga for concluída, sendo ideal para uso em shopping centers, hotéis e 
cinemas. Assim que o Ziggy termina o trabalho de abastecimento, ele retorna para sua base 
para ser recarregado por rede elétrica, energia solar ou a combinação de ambos. Equipado 
com iluminação frontal e traseira, além de quatro câmeras, o robô também possui displays 
publicitários. As primeiras unidades devem estar no mercado americano a partir de 2023.

Uma excursão extravagante e caríssima
A Disney acaba de lançar um novo pacote de viagem e turismo, um 

tanto quanto inusitado. A bordo de um jato Boeing 737 operado 
pela Icelandair, 75 aventureiros poderão percorrer os 12 parques 

temáticos da Disney em um tour de 24 dias intitulado “Disney Parks 
Around the World”. O jato percorrerá todos os parques Disney ao 

redor do mundo, oferecendo um serviço de primeira categoria, que 
inclui três guias, médico e chef  de cozinha a bordo, além da estadia 
em hotéis em diferentes cidades. Como parte do roteiro de viagem 

será possível a visitação de algumas das maravilhas do mundo, 
como as Pirâmides de Gizé, o Taj Mahal e a Torre Eiffel. A idade mí-
nima é de 12 anos, mas o preço do pacote é de gente bem grande: 

US$ 110.000 por pessoa. E então, quem entra na brincadeira?
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moda

Somando 22 marcas com desfiles presenciais e 19 
digitais, a 53ª edição da SPFW (São Paulo Fashion 
Week), maior semana de moda do país, aconteceu 
entre os dias 31 de maio e 04 de junho, e teve como 
tema o estabelecimento de novos compromissos com 
questões sociais, sustentabilidade e meio ambiente no 
cenário mundial. 
Nomeada de “in-PACTOS”, a temática provocou o 
público a debater a urgência da tomada de medidas 
que resultem num planeta mais harmonizado até 2030. 
Outra novidade da SPFW ficou pela disposição dos 
desfiles, desta vez espalhados por diferentes pontos 
de São Paulo, como o Senac Lapa Faustolo, o MAB 
(Museu de Arte Brasileira), o Teatro FAAP e o Hotel 
Rosewood. Contudo, a maioria dos desfiles aconteceu 
no Komplexo Tempo, na Mooca, bairro que foi berço 
da indústria têxtil paulistana. 
Desfilaram nesta edição: À La Garçonne, Martha 
Medeiros, Fauve, Ponto Firme, Dendezeiro, TA Studios, 
Rocio Canvas, Bold Strap, Anacê, Renata Buzzo, 
Meninos Rei, Naya Violeta, Freiheit, Modem, Mnisis, 
Igor Dadona, Apartamento 03, Misci, Victor Da Justa, 
Silvério, Aluf, Martins, Thear, João Pimenta, Wilson 
Ranieri, Gloria Coelho, Lino Villaventura, Handred, 
Walério Araújo, Neriage, Soul Básico, Weider Silveiro, 
Ronaldo Silvestre, Az Marias, Corcel, Santa Resistência, 
Depedro, LED, ÀLG, Ateliê Mão de Mãe e Isaac Silva. 
Veja nas fotos alguns momentos dos desfiles. 

por RENATO LIMA

O apelo social da SPFW
A 53ª edição da semana de moda recebeu 
o nome de “in-PACTOS”, provocando o 
público a discutir temas urgentes para  
um planeta mais harmonizado
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VEJA MAIS  
FOTOS NO SITE

Momentos de alguns desfiles 
presenciais da SPFW #53
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cultura

A partir do dia 27 de julho, Itu sediará mais uma edição do Interfoto, um 
dos principais festivais de fotografia do Estado de São Paulo.

O “palco” principal do evento, que neste ano chega a sua oita-
va edição, será novamente o Espaço Fábrica São Luiz. O local sediará 
todas as oficinas, palestras e a maior parte das exposições. Será também 

nesse espaço que ocorrerá uma visita mediada com a fotógrafa Tina Gomes e rodas de 
conversa com a “Lovely House”, de Luciana Molisani e José Fujoka e do Foto Clube 
Bulb.22 coordenado por Rodrigo Zugaib.

Com o tema “Retrato”, o festival trará nomes já conhecidos da fotografia e mais 
uma vez dará a oportunidade para amadores mostrarem seus trabalhos. “O principal 
objetivo do Interfoto é mostrar novos talentos da fotografia, apresentar o trabalho de 
gente que nunca teve oportunidade de expor, além de, é claro, também divulgar a arte e 
a cultura”, explicou Carlos Marien, organizador do festival.

O homenageado desta edição será German Lorca, um dos mais importantes fotó-
grafos do Brasil. Em memória dele, que em 2022 completaria cem anos, haverá uma 
palestra sobre seu histórico de produção de fotografias icônicas, suas diferentes formas 
de produzir desde fotografias autorais a imagens publicitárias, até seus cliques da cida-
de de São Paulo e sua história no Foto Cine Clube Bandeirantes. A condução ficará a cargo do curador e 
amigo de German, Rubens Fernandes Junior.

Além desta palestra, outras interessantíssimas serão ministradas no festival: Marcelo Pretto, por exem-
plo, falará sobre “Direito autoral e uso indevido de sua fotografia”; Antonio Neto abordará “O retrato 
autoral que conduz o profissional”; Franceli Guaraldo sobre “A representatividade do retrato – Das pin-
turas rupestres a Selfie”; Renan Nakano e Alex Gimenes sobre “O ato fotográfico acessível”; Pola Fernan-
dez ministrará sobre “Cores Nyota”; Yago Moreira, “O retrato pictorialista: passado e presente”; Carlos 
Marien, “Fotografia e impressão FineArt”; Rodrigo Zugaib, “Fotolivro – Da concepção à impressão”; e 
Marcia Merlo sobre “Antropologia do retrato – Retratistas e retratados”.

Na programação acontecerão também as oficinas “Retrato artesanal em grande formato: em chapas de 
raio-x”, com João Saidler; “Retrato Lambe-lambe”, com Cássia Xavier e Gustavo Falqueiro; “Retrato com 
filme (35mm) com revelação fotográfica preto e branco por inversão e monóculo”, com Antonio Neto.

Quanto às exposições, serão ao todo dez e contarão com participação de diversos artistas como, por 
exemplo, dos trabalhos da convocatória “As diversas faces do Retrato”, com curadoria de Marcos Varanda. 

A mostra “O Ato Fotográfico Acessível, Subversivo e sua Transversalidade Cultural” e a exposição dos 
fotógrafos Renan Nakano e Alex Gimenes ocorrem no Museu da Energia de Itu, na rua Paula Souza, 669, 
no Centro (visitação das 10h às 17h).

ITU SEDIA MAIS UMA 
EDIÇÃO DO INTERFOTO
Considerado um dos principais festivais de fotografia do Estado, 
o Interfoto 2022 será promovido de 27 a 31 de julho com 
programação gratuita e totalmente presencial

MAIS: Festival  
Interfoto Itu 2022

De 27 a 31 de julho
Horários: dia 27 das 14h 

às 18h; dias 28 e 29, das 
10h às 20h; dia 30, das 

9h às 20h30; e dia 31, das 
9h30 às 16h.

Formato: presencial - 
Espaço Fábrica São Luiz 
- rua Paula Souza, 492 - 

Centro - Itu.  
Entrada gratuita.

O “retrato” ganha destaque 
no Interfoto deste ano
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cultura

os dias 16 e 17 de julho, Itu sediará o 1º Encontro de 
Colecionismo, no Espaço Fábrica São Luiz. Além de 
contar com mais de 20 expositores, o encontro tam-
bém proporcionará a venda, troca e compra de itens 
colecionáveis como selos, cédulas, moedas, figurinhas, 

tampinhas, miniaturas, medalhas, chaveiros entre outros. O evento 
é aberto ao público, com entrada gratuita. O espaço Fábrica São 
Luiz está localizado no eixo histórico central de Itu (rua Paula Sou-
za, 492, ao lado da igreja do Bom Jesus). 

O Colecionismo é uma prática saudável que gera conhecimento, 
traz alegrias e possibilita muitas amizades. Existem coleções para 
todos os gostos e que exigem diferentes graus de atenção, sendo 
possível colecionar itens com pouco investimento. Não existe coleção 
“certa”, pois cada colecionador direciona sua atividade àquilo que 
ele quer ter, motivando seus objetivos pessoais. Colecionar traz senso 
de organização e de controle, além de conhecimento nas informa-
ções contidas no próprio produto e a relação com a comunidade na 
época em que foi produzido. 

Segundo a organização do evento, o objetivo é despertar o 
interesse pela prática de guardar, selecionar e organizar produtos de 
acordo com o gosto pessoal. “As coleções trazem muitas informações 
históricas e registram momentos da cultura de um povo que, se não 
guardadas, acabam sendo esquecidas”, comenta o jornalista João 
Ricardo Pupo, que coleciona moedas e cédulas. 

O evento tem apoio da Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos 
de Itu e do site CCMBR (Coleções de Cédulas e Moedas Brasileiras).

1º ENCONTRO DE COLECIONISMO EM ITU
Evento terá diversas coleções e uma exposição de moedas raras, cunhadas 
em homenagem aos profissionais de saúde na pandemia de covid-19

Uma exposição com mais 40 moedas de 20 países, todas abor-
dando a atuação dos profissionais atuantes no auge da pandemia 
da covid-19, será realizada durante o 1º Encontro de Colecio-
nismo de Itu. A mostra trará as moedas temáticas na forma de 
homenagens a esses profissionais da linha de frente no combate 
à doença. Algumas dessas maravilhosas peças da Numismática 
mundial possuem baixa tiragem, como é o caso do Quirquistão 
(pais da Ásia central) no qual foram cunhadas apenas 3 mil peças. 
Outras são curiosas, como a moeda das Ilhas Fiji em formato de 
ampola da vacina de covid-19. Banhada à prata, ela traz o globo 
terrestre cunhado na parte superior, com a inscrição “Victory 
Belongs To Us” ou “A vitória pertence a nós”. 

A coleção sobre essa temática tão atual promete são só atrair a 
curiosidade do público, mas também trazer uma grande reflexão 
de tudo o que cada pessoa vivenciou no auge da pandemia, 
destacando a importância de cada profissional na vida de todos. O 
colecionador Fabricio Carone diz que levar esse assunto ao evento 
traz ao público não só uma coleção, mas também lembranças, 
reflexões, sentimentos e, acima de tudo, uma homenagem aos que 
estiveram na linha de frente de combate à doença.

Coleções de moedas 
antigas farão parte do 

Encontro em Itu
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cultura

ndaiatuba recebe, a partir de 08 de julho, a 29ª edição 
do Passo de Arte Grand Prix. Bailarinos de vários lugares 
do Brasil e da América Latina se reúnem até o dia 17, 
para a mostra competitiva de dança, que acontece no 
Ciaei (Centro Integrado de Apoio à Educação de Indaia-

tuba). Além disso, a programação do evento também conta 
com workshops, cursos e uma feira fashion voltada para o 
universo desta arte.

Cerca de 3 mil bailarinos, de 135 escolas e de nove Estados 
brasileiros, além do Paraguai e da Argentina, devem participar 
desta edição do Grand Prix. Entre os dias 08 e 12, acontece a 
fase A com performances de sapateado, danças urbanas, jazz, 
estilo livre e dança contemporânea. Ainda no dia 12, às 19h30, 
será realizada a Gala das Estrelas com os primeiros lugares 
desta fase. Na ocasião, haverá os espetáculos convidados “Ins-
tagrimm - Os contos dos irmãos Grimm em Stories”, do grupo 
Cia Jovem de Dança de Jundiaí; e “Elis - Viver é melhor que 
sonhar”, apresentado pelo grupo saltense Faces Ocultas. 

Em seguida, no dia 13, começa a fase B da competição, 
com apresentações de danças populares, ballet clássico e de 
repertório. A Gala das Estrelas desta fase acontece no dia 17, a 
partir das 19h30.

PREMIAÇÃO 
Em cada uma das Galas também serão escolhidos seis 

trabalhos, que receberão o título de Grand Prix e serão con-
templados com premiações em dinheiro, totalizando R$ 25 mil 
— distribuídos entre as categorias Melhor Bailarino e Bailarina, 
Melhor Coreógrafo, Prêmio Revelação, Melhor Grupo Pré e 
Juvenil e Melhor Grupo Adulto e Avançado. Os quatro esco-
lhidos como Melhor Bailarino ou Melhor Bailarina ganharão 

Indaiatuba vira capital da dança em julho
Cidade receberá o Passo de Arte Grand Prix 2022, competição 
internacional de dança que reunirá 3 mil bailarinos

ainda o Prêmio Toshie Kobayashi/Só Dança. Os 12 premiados 
também serão convidados para participar da noite de abertura 
do Santos Dance Festival, em setembro. 

Além disso, os dez primeiros colocados nas variações de re-
pertório ganharão bolsas de estudos para o Passo de Arte Move 
– International Summer Course, que acontece em janeiro, 
sendo bolsas integrais para o top 5 e bolsas de 50% de desconto 
do sexto ao décimo. Haverá ainda indicações para bolsas inter-
nacionais em escolas na Europa e EUA.

VIVÊNCIAS
O 29º Passo de Arte Grand Prix traz a Indaiatuba 

workshops, cursos e masterclasses com professores e coreógra-
fos renomados, como Erika Novachi, que ensinará Jazz Lyri-
cal; Rafa Rulli com Jazz Funk; Edy Wilson com Jazz Dance; e 
Juliana de Vecchi, com Musical. A relação completa com locais, 
nomes, conteúdo, horários e ficha de inscrição está disponível 
no site do Festival.

Em paralelo com a mostra competitiva e os cursos, também 
haverá a Passo de Arte Fashion Dance, uma feira de produtos de 
dança, com exposição das melhores marcas do mercado da área. 
A feira acontece em todos os dias do evento, das 9h às 21h.

29ª edição do Passo de Arte 
Grand Prix acontece em julho

INGRESSOS 
Os ingressos para o Passo de Arte Grand Prix 2022 podem ser adquiridos 
online ou na bilheteria do Ciaei, das 13h às 20h, com valores de R$ 60 
inteira e R$ 30 meia entrada para estudantes com carteirinha, crianças 
de seis a 11 anos e pessoas a partir de 60 anos. O Ciaei fica na avenida 
Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 3655, Jardim Regina, Indaiatuba. 
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descomplicando o direito

uitas mulheres ficam em dúvida em rela-
ção aos seus direitos quando engravidam, 
enquanto empregadas no regime de CLT. 
Confira abaixo o que a lei trabalhista brasi-
leira garante às funcionárias gestantes:

É direito que a funcionária seja contemplada com esta-
bilidade (não pode ser demitida) do momento da concepção 
até cinco meses após o parto. Esse prazo também se aplica 
caso ela tenha engravidado durante o aviso prévio, trabalha-
do ou indenizado, tendo, assim, a permanência no emprego 
garantida até cinco meses após o nascimento.

Esse direito está previsto na alínea b do inciso II do  
art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
da CLT.

Caso a empregada venha a engravidar durante a vigên-
cia do contrato de trabalho e perceba que seus direitos estão 
sendo feridos, é recomendado que a mesma procure o auxílio 
de um advogado trabalhista para dar entrada nos processos 
decorrentes do mesmo.

MAIS: A ATA Advocacia possui unidades em Itu e Salto e  
atende as varas Cível, Trabalhista e Previdenciária. Acesse  
www.alantobiasadvocacia.com.br para mais informações. 

Telefone: (11) 4029-1217

por ALAN TOBIAS

Quais os direitos 
trabalhistas para 
gestantes?

Alan Tobias, da ALT 
Advocacia
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psicóloga, pesquisadora e professora universitária 
Anita Liberalesso Neri tomou posse como nova 
presidente da Academia Saltense de Letras, em 10 
de junho, durante cerimônia realizada na Bibliote-
ca Municipal durante o encerramento da Semana 

Cultural Ettore Liberalesso. Aclamada em chapa única no dia 
07 de maio deste ano, Anita ficará no comando da entidade até 
2024 e é a quinta acadêmica a ocupar o cargo desde a funda-
ção, em 2008. Ela sucede o empresário João Milioni, que esteve 
à frente entre 2020 e 2022. Em seu discurso de posse, a nova 
presidente afirmou que ampliará e valorizará a divulgação da 
produção acadêmica e a inserção da academia na vida ativa da 
comunidade da região. Também defendeu o resgate histórico, 
com vistas ao fortalecimento da identidade saltense, e a amplia-
ção da agenda cultural proposta e realizada pela academia, além 
da agregação de novos confrades e confreiras e da gestão dos 
processos internos para melhor desfrute de bens culturais por 
parte dos acadêmicos. Também foram empossados a vice-presi-
dente Marilena Matiuzzi, o primeiro secretário Antônio Valini, a 
segunda secretária Cristina Salvador e o tesoureiro Valter Berlofa 
Lucas. Ainda compõem os membros da nova diretoria eleita Eloy 
de Oliveira como diretor de Comunicação e Rafael Barbi como 
diretor de Relações Acadêmicas. Por fim, o Comitê de Ética pas-
sa a ser presidido por Anna Osta, tendo Mônica Leite de Araújo 
Dalla Vecchia como relatora e Leandro Thomaz de Almeida 
como membro. No Conselho Fiscal, a presidência ficou com 
Romeu Gonçalves Bicalho, tendo como membros participantes: 
Alberto Manavello e João Carlos Milioni.

Nova presidente toma 
posse na ASLe
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E mpatia, atenção, cuidado e muito amor! Estas são 
algumas das palavras que podemos definir o sen-
timento da fisioterapeuta oncológica e especialista 
em dor, Daniele Salvaia, ao escrever o livro “No 
caminho da Transformação”, repleto de histórias 

de superação de pacientes e familiares durante o tratamento 
contra o câncer. 

Fisioterapeuta com especialização em oncologia e forma-
ção em Dor pela USP, Daniele, integrante a equipe multi-
disciplinar da Neo Onco Especialidades – Unidade Itu como 
responsável pelo setor de fisioterapia [clínica especializada e 
referência no tratamento contra o câncer com unidades em Itu, 
Salto, Amparo, Valinhos e Indaiatuba (em breve) com infraes-
trutura moderna], teve a oportunidade de conhecer mais de 
perto algumas destas trajetórias especiais que ela retrata no 
livro no contato diário com os pacientes.

“As minhas consultas sempre foram recheadas de empatia e 
uma conexão de muita confiança. Os desabafos deles sobre as 
dificuldades de enfrentamento da vida mesmo antes do diagnós-
tico e ainda durante o tratamento oncológico transformaram 
dentro do meu ser o real sentido do viver”, comenta. 

Palestrante e também responsável pelo setor de fisioterapia 
no terceiro setor, Daniele completa: “por anos ouvi histó-

Fisioterapeuta da Neo Onco lança livro em Salto
Daniela Salvaia escreveu “No caminho da 
transformação”, com histórias de superação de pacientes 
e familiares durante o tratamento contra o câncer

rias felizes, tristes, de superação, de desistência e, assim, fui 
construindo o que hoje transcorri em palavras neste livro. São 
histórias reais que despertaram o sentido da vida e tem como 
principal objetivo transformar o íntimo de cada leitor”.

Lançado no último dia 14 de junho, em Salto, o livro está 
disponível para compra no link bit.ly/NoCaminhoDaTrans-
formacao. O evento de lançamento, reservado para imprensa 
e convidados, teve apoio da Neo Onco Especialidades e do 
Instituto Júlia Bossi.
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Daniele durante o lançamento do livro
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‘Roda Jovem’ reúne prefeito ituano e estudantes
Entre os dias 13 e 15 de junho, o prefeito de Itu Guilherme Gazzola esteve visitando 
cinco escolas da rede estadual de ensino do município, dando continuidade ao 
programa Roda Jovem, pausado em virtude da pandemia da covid-19. A ação, que 
iniciou sua segunda edição, é uma parceria entre a Prefeitura e a Diretoria Regional 
de Ensino de Itu, tendo por objetivo estimular a conscientização política dos jovens 
dentro das escolas. Durante as reuniões, o prefeito explicou como funcionam as 
esferas municipais, estaduais e federais do Poder Público, assim 
como a função dos cargos municipais e a importância de cada 
um deles para o atendimento no dia a dia do cidadão ituano. Os 
alunos puderam tirar suas dúvidas, abordando diversos temas, 
como segurança, ciclovias, Cartão Cidadão, merenda escolar, 
escolas em tempo integral, tolerância, bullying, polos industriais, 
a questão hídrica, destinação de verbas, política nacional, fake 
news, capacitação profissional, entre outros.

regionais

LEIA MAIS AQUI

Itu lança plataformas ItuGeo e Itu Digital 
Buscando facilitar os processos, bem como possibilitar mais agilidade no 
planejamento e tramitações dos mesmos, a Prefeitura de Itu lançou, em 
30 de maio, duas plataformas digitais que atendem essas demandas: o 
ItuGeo e Itu Digital. O primeiro é um sistema de ferramentas geográficas 
com os mapas da cidade, equipamentos públicos, estradas municipais, 
imóveis tombados e outras informações municipais, que, além de ser 
utilizado para produção, manutenção, análise e divulgação de informações 
mapeadas, busca auxiliar no licenciamento, planeja-
mento, implementação de gestão de políticas públicas. 
Já com o novo portal Itu Digital não será necessária a 
visita presencial à Prefeitura para abrir solicitações de 
aprovação de novos projetos, aprovação de ampliação, 
reformas, demolição e regularização desde o início da 
obra até emissão do Habite-se, para prédios residen-
ciais, comerciais e industriais. 

Indaiatuba sedia 4ª HQ Fest
No dia 17 de setembro, será realizada a 4ª edição da HQ Fest, em Indaiatu-
ba. O evento, promovido pelo Estúdio Moacir Torres (EMT), é um dos mais 
importantes do segmento na região, reunindo artistas de 
histórias em quadrinhos, comics e cosplays, entre muitas 
outras atrações. Será um dia inteiro de atividades (das 8h 
às 18h) na galeria Parque Mall, tais como palestras, desfile 
de cosplays, exposições e vendas de gibis, além da presen-
ça de alguns dos melhores artistas brasileiros de HQs da 
atualidade. A entrada será franca e os visitantes poderão 
adquirir revistas diretamente dos autores. O cadastro de 
quadrinhistas acontece de maio a julho.
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NO SITE DO EVENTO
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A Prefeitura de Itu ficou entre as três melhores do Estado de São Paulo na 
categoria Sala do Empreendedor no Prêmio Sebrae “Prefeito Mário Covas”. A 
premiação ocorreu em 09 de junho durante cerimônia na Bienal de São Paulo – 
Pavilhão Ciccillo Matarazzo. Além de estar entre as três finalistas, Itu recebeu Selos 
de Qualificação do Sebrae pelas iniciativas de incentivos aos pequenos negócios 
e pelo fato de ambos os projetos terem sido habilitados em 
todas as fases avaliativas. O segundo projeto certificado foi 
de Cidade Empreendedora. Atualmente, Itu é considerada pelo 
Sebrae, pela Agência Metropolitana de Sorocaba (Agem), pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) como referência 
em atendimento e suporte ao pequeno empreendedor, sala do 
empreendedor e unidades Sebrae Aqui. LEIA MAIS AQUI

PREFEITURA DE ITU CONQUISTA 
MAIS UM PRÊMIO SEBRAE

Prefeito Guilherme Gazzola acompanhado do secretário 
adjunto de Emprego, Iwan Morais Szewczuk, e do 

coordenador do Sebrae em Itu, João Pedro Januário
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Viracopos é eleito o 10º melhor aeroporto do mundo
O Aeroporto Internacional de Viracopos, na região, ficou na 10º 
colocação entre os maiores aeroportos do mundo no ranking AirHelp 
Score 2022 divulgado em 31 de maio. Viracopos recebeu nota 8,4 
para pontualidade, 8,2 para qualidade do serviço e 7,9 para qualida-
de do varejo, com nota total de 8,25 (na escala de 1 a 10). Lançado 
em 2015, o AirHelp Score realiza uma avaliação mais abrangente e 
precisa de companhias aéreas e aeroportos do mun-
do. O ranking é produzido pela AirHelp, organiza-
ção especializada em direitos de passageiros aéreos 
no mundo, já tendo ajudado mais de 10 milhões de 
clientes afetados por empresas aéreas a solicitarem 
reembolso por meio do seu site. Nesta edição, o 
ranking avaliou os 132 aeroportos mais conhecidos 
e mais utilizados do mundo.
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