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em todos os teus caminhos”. (Salmos, 91). Santa Rita rogai por nós.
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ados divulgados recentemente pela organização global sem 
fins lucrativos Two Sides revelam que a penetração crescente 
da mídia digital não apresenta a mesma curva quando se 
trata de resultados, ao passo que a mídia impressa, como a 

revista, tem comprovado altos retornos, ou seja, a eficácia da publi-
cidade impressa continua em alta. É importante, no mundo de hoje, 
estar ciente de que o meio digital é uma das fontes de informação, mas 
não a única. A força da mídia impressa, sua credibilidade, confiabili-
dade e qualidade de informação pautam, desde sempre, a atuação da 
maior parte dos profissionais do setor. Enquanto o meio digital oferece 
um tempo de resposta mais rápido, principalmente quando se está 
no celular, a revista impressa proporciona o high touch que possibilita 
humanizar, aproximar, surpreender, encantar e emocionar o leitor/
consumidor. Por sinal, é isso que nós, da Revista Regional, há 19 anos 
procuramos realizar a cada edição, sempre contando com parceiros 
que entendem a importância de atestar a credibilidade de sua marca 
através da revista. O mundo está cada vez mais digital, sim, e podemos 
acessar praticamente tudo na palma de nossas mãos. Mas a construção 
de uma marca, a sua reputação e o share of mind precisam muito mais 
do que isso e a comunicação impressa através da revista desempenha 
um papel fundamental, é extremamente eficaz na estratégia de cons-
truir marcas fortes, com grandes doses de criatividade, tecnologia e alta 
entrega de retorno aos anunciantes. A comunicação impressa sempre 
foi e continuará a ser uma mídia poderosa e eficaz, e que se torna 
ainda mais relevante no contexto do digital. Fato é que um bom plane-
jamento de Comunicação e Marketing deve abordar todas as possibi-
lidades para atingir o consumidor. Tanto a publicidade online quanto 
a impressa proporcionarão melhores resultados quando trabalhadas 
de forma estratégica e em conjunto. A revista tem papel fundamen-
tal na construção da imagem e no reconhecimento da marca perante 
seu público. Ao anunciar em mídia impressa há uma transferência de 
credibilidade da mídia para a marca anunciante. Afinal, quem lê a 
revista reconhece nela alguma autoridade ao lhe conferir relevância, 
especialmente as mais segmentadas. Ao anunciar em revista, sua marca 
se alinha a esses valores, se beneficiando desse reconhecimento. Outro 
fato importante: as pessoas que estão lendo materiais impressos estão 
mais focadas quando comparadas àquelas que veem anúncios online. 
Por um motivo muito simples: elas escolheram ler aquele material e 
não têm um monte de outras informações brigando por sua atenção no 
celular. Conclusão: com um bom planejamento e uma equipe de co-
municação qualificada é possível investir em internet e mídia impressa 
com estratégia, extraindo o melhor de ambas as mídias para alcançar 
melhores resultados. Nossos leitores assíduos, bem como nossas marcas 
parceiras sabem bem disso! E para celebrar este mês de agosto, sempre 
especial, com duas datas importantes (Dia dos Pais e Dia dos Advoga-
dos), Revista Regional destaca um caderno com perfis de diversos pro-
fissionais de Direito na região, além de reportagem sobre pais e filhos 
que amam viajar! Na capa e entrevista, o também paizão José Loreto, 
que fala, obviamente, sobre paternidade e o sucesso da novela “Pan-
tanal”. Tem ainda CasaCor SP 2022, agenda cultural, viagem e muito 
mais. Como vê, a edição está imperdível! Você pode conferir a Regional 
em sua versão impressa ou digital (no site ou no app).

Que Deus nos abençoe

carta do editor

D
O PODER DA REVISTA

Renato Lima
Editor responsável
@revista_regional

@lima_renato
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A revista Istoé publicou um ranking qualificando as melhores cidades do país, 
divididas em três categorias: municípios de grande, médio 
e pequeno porte. Itu figura na análise como a 14ª entre as 
consideradas de médio porte, que compreende municípios 
com mais de 50 mil habitantes e menos de 200 mil. A pon-
tuação obtida por Itu foi de 181.7688, enquanto a primeira 
colocada da tabela foi Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, 
com 189.0375 pontos. Itu também está em 4º lugar entre as 
cidades do Estado de São Paulo na classificação médio porte.

Indaiatuba recebe de 18 a 21 de agosto a terceira edição do “Chefs 
pela Apae”, festival gastronômico que reúne restaurantes com pratos 
a preços acessíveis, em prol da entidade. Apresentações culturais e 
feira de artigos também compõem o evento, que acontece no Espa-
ço Viber. A programação conta ainda com um jantar de gala exclu-
sivo, no dia 18 de agosto, marcando a abertura do festival. Além de 
comida típica brasileira, o público poderá saborear a culinária inter-
nacional com pratos italianos, japoneses, mexicanos, estadunidenses 
e chilenos. No menu também há opções de hambúrgueres, massas, 
comida de boteco, pizza, opções veganas e vegetarianas, bebidas e 
sobremesas. O Espaço Viber fica na avenida Almirante Tamandaré, 
675, bairro Cidade Nova II – Indaiatuba.
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Apae de Indaiatuba realiza 
festival gastronômico

ITU É DESTAQUE EM RANKING NACIONAL

LEIA MAIS AQUI
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APRESENTA

Em homenagem ao Dia do Advogado, celebrado 
em 11 de agosto, Revista Regional traz este 

caderno especial com perfis de diversos 
profissionais que se destacam na região

ESPECIAL 
ADVOGADOS
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onsiderado um dos mais tradicionais de Indaia-
tuba, o escritório F.P. Duarte Neto Advocacia 
completa, em 2022, 40 anos de atuação. Seu 
fundador, o advogado dr. Francisco Pinto Duarte 

Neto, explica que o principal objetivo do escritório é oferecer 
aos seus clientes comprometimento, confiança e excelência em 
todos os trabalhos. 

Mesmo com quatro décadas de atuação, o escritório man-
tém-se moderno, atento às novas tecnologias e às mudanças 
das últimas décadas. Está sempre pautado em firmes valo-
res de responsabilidade social e ambiental, firmado em uma 
política de desenvolvimento de extrema qualidade dos serviços 
prestados, investindo constantemente na qualificação de seus 
profissionais, o que o torna capacitado para atender de forma 
adequada e eficiente as mais diversas necessidades do cliente. 

O F.P. Duarte Neto Advocacia presta amplo atendimento 
nas mais diversas áreas de aplicação do Direito, tanto na forma 
contenciosa quanto consultiva, para pessoas físicas e jurídicas. 
“Tem como destaque inovador a prestação de serviço de Gestão 
Jurídica Contínua, que coloca à disposição de seus clientes, de 
forma fiel e ininterrupta, a análise de eventuais problemas de 

C

advogados

F.P. Duarte 
Neto Advocacia

cunho jurídico, com o objetivo de propor-lhes as melhores solu-
ções, fazendo, se necessário, o intermédio com outros profissio-
nais, visando a adequação entre as possibilidades, necessidades 
e interesses do cliente”, explica.

Suas áreas de atuação são: Gestão Jurídica, Direito Empre-
sarial, Direito Contratual, Direito Ambiental, Direito Imobiliá-
rio, Direito Trabalhista e Direito Penal.

F.P. DUARTE NETO ADVOCACIA
OAB-SP 6232 

Rua das Palmeiras, 17 - Jardim Pompeia, Indaiatuba
Tels.: (19) 3875-6206 e (19) 3875-8821 

e-mail contato@fpduarte.com.br 
site:  www.fpduarte.com.br

Dr. Francisco Pinto Duarte Neto - OAB-SP 72.176 
Dra. Sandra Bandeira Duarte - OAB-SP 159.161 

Dra. Indira Bandeira Duarte Marques - OAB-SP 253.080 
Dr. Rodrigo Femeda Marques - OAB-SP 321.185
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escritório Pereira Consultoria Jurídica e Advocacia, 
localizado em Salto, atua com expertise no Direito 
Empresarial, com ênfase nas áreas Tributária, Tra-
balhista e Penal Econômico.

Idealizado pelo dr. Marcio Pereira, advogado especialista 
em Direito Tributário e Direito Penal Empresarial, o escritó-
rio oferece serviços de consultoria jurídica às empresas e seus 
sócios, com atuação preventiva e no contencioso administrativo 
e judicial. 

Dr. Marcio conta que o escritório, fundado há 12 anos, em 
janeiro de 2010, teve origem a partir da necessidade identifica-
da nas empresas da região por uma gestão jurídica moderna, 
eficaz e personalizada.

Em seu ponto de vista, “o maior patrimônio do escritório 
é o talento de seus advogados e o relacionamento desenvolvido 
com os clientes, sempre com o objetivo de reunir os melhores 
profissionais e proporcionar um atendimento de excelência, com 
soluções jurídicas modernas, inovadoras e baseadas nos princí-
pios da ética e da justiça”. 

“Mais do que o conhecimento jurídico, o escritório entende 
que é imprescindível conhecer as empresas e suas reais ne-
cessidades, investindo em tecnologia para uma atuação mais 

PEREIRA
Consultoria Jurídica e Advocacia

estratégica e customizada, proporcionando a seus clientes toma-
das de decisões mais céleres, assertivas e com maior segurança 
jurídica em seus negócios”, explica o advogado, que completa: 
“A experiência adquirida, somada ao comprometimento e qua-
lificação dos nossos advogados, garante prestação de serviços 
jurídicos altamente especializados”.
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OAB/SP - 28827
 Rua Prudente de Moraes, 686 - Centro, Salto 

Tel.: (11) 4602-4764 
 @advocacia.pereira_  

 @advocacia.pereira.sp
 www.advocaciapereira.com.br

O
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om mais de quatro décadas de 
fundação, o escritório Dr. João de 
Sousa Filho é voltado à presta-
ção de serviços advocatícios e 

consultoria jurídica, inclusive preventiva, 
com foco no Direito Civil e Empresarial. 
Também atua nas áreas do Direito de 
Família e Sucessões, Direito Tributário, 
Direito do Trabalho e Direito Previden-
ciário, além de atuações relacionadas ao 
patrocínio de ações e ao Código de Defesa 
do Consumidor.

À frente do escritório estão os 
advogados dr. Juliano Hyppolito de Sousa 
e dra. Sheila Mara Hyppolito de Sousa, 
que possuem uma equipe de profissionais 
parceiros, comprometidos e pautados por 
concepções e princípios éticos, voltados sempre a oferecer as 
melhores soluções jurídicas aos clientes.

Dr. Juliano está no escritório desde 1994, quando desempe-
nhou a função de estagiário. É formado em Ciências Jurídicas 
e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
(Puccamp) e passou a atuar como profissional de Direito. É 
especialista em diferentes ramos dessa área, com pós-gradua-
ções em Direito Processual Civil e em Direito Constitucional, 
ambas pela Puccamp, bem como em Direito Previdenciário 
pela Faculdade Inesp – Êxito Proordem Campinas. Atualmente 
está à frente da subseção da OAB (Ordem dos Advogados do 
Brasil) em Salto.

Já dra. Sheila ingressou à equipe do escritório em 2015. É 
formada em Ciências Jurídicas e Sociais pelo Centro Universi-
tário Nossa Senhora do Patrocínio (Ceunsp), além da primeira 
graduação em Administração de Empresas pela Universidade 
de Sorocaba (Uniso). Tem se destacado na advocacia, atuando 
na área de assessoria jurídica e administrativa para diversos 
condomínios e também em Direito do Trabalho.

JSF ADVOCACIA: 
Dr. Juliano Hyppolito  
de Sousa e Dra. Sheila 
Mara Hyppolito de Sousa

C

JSF ADVOCACIA
Dr. Juliano Hyppolito de Sousa 

OAB-SP 163.451
Dra. Sheila Mara Hyppolito de Sousa 

OAB-SP 426.291

 Rua 9 de Julho, 387 - Centro, Salto
 Telefone: (11) 4021-2244
 www.jsfadvocacia.com.br

 juliano@jsfadvocacia.com.br
 @julianohyppolito
 @julianohyppolito
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advogados

DRA. NATHALIA MARRA NASCIMENTO
Escritório Claudio da Silva Alves & Advogados Associados

om graduação em Direto e pós-graduação em 
Direito Processual Civil Contemporâneo pelo Ceunsp 
(Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio), 
dra. Nathalia Marra Nascimento está atualmente à 

frente do Escritório Dr. Claudio da Silva Alves, em Itu.
Sua história com o Direito vem de longa data. Ela conta 

que desde sempre admirou os profissionais da área, principal-
mente porque o Direito abre um leque extenso de possibili-
dades de atuação. “Tal admiração, somada a uma afinidade 
acadêmica com as grades de Ciências Humanas, me fizeram 
estudar Direito”, lembra a advogada, que, posteriormente, 
pode estagiar ao lado de um dos grandes nomes da Advocacia 
regional, o saudoso advogado e professor dr. Claudio da Silva 
Alves. “Ele me abriu as portas do escritório para estágio. No dia 
a dia, acompanhando seu trabalho, atuamos juntos em diver-
sas áreas, como Direito Civil, Familiar, Trabalhista, Criminal, 
plenários do júri, assessorias consultiva e contenciosa, até a sua 
precoce partida em abril de 2021. Mas continuo atuando nas 
mesmas áreas desde então, agora acompanhada de dois de seus 
filhos, Wesley Motta Francisco e Yohan Nattan Motta da Silva 
Alves, ambos estão concluindo a graduação no curso de Direi-
to”, explica. 

O escritório atua nas áreas Cível, incluindo Direito da 
Família e Sucessões; Trabalhista, na defesa do interesse de 
trabalhadores individuais ou defesa das empresas reclamadas 
contratante; assessoria consultiva e contenciosa para empresas 
de diversos ramos de atividade; Criminal, incluindo defesa em 
plenário do júri, sustentações orais em tribunais e instâncias 
superiores e órgãos administrativos.

Nos últimos anos, com a pandemia de covid-19, dra. 
Nathalia observou, em seu escritório, um acréscimo de ques-
tões envolvendo interesses familiares, como regulamentação de 

guarda e inventários, inadimplemento crescente em diversas 
vertentes, aumento de demandas trabalhistas por irregularida-
des justificadas no declínio da economia, além do aumento das 
questões criminais.

Outra situação trazida pela pandemia e pelo distanciamento 
social de 2020 foi a digitalização do sistema jurídico. Para dra. 
Nathalia, os atos digitais trouxeram praticidade e otimização de 
tempo ao profissional de Direito e também ao cliente. “Per-
cebemos um aspecto de benefício psicológico ao cliente, já que 
os procedimentos em vídeo (audiências virtuais) minimizam o 
desconforto de alguns com o ambiente dos Fóruns e Tribunais, 
além de evitar contato pessoal com a parte adversa, o que, em 
muitos casos, por si só, é um problema”, justifica.

O escritório presta assessoria e consultoria jurídica, com 
atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, preferen-
cialmente com agendamento prévio.

Dra. Nathalia Nascimento e a viúva do 
Dr Claudio, Francinete Rodrigues Motta 

da Silva Alves e os bacharelandos 
Wesley Motta Francisco e Yohan Nattan 

Motta da Silva Alves

DRA. NATHALIA MARRA NASCIMENTO
Escritório Claudio da Silva Alves & Advogados Associados

OAB/SP – 356.802
 (11) 2429-1224   /    (11) 94009-3245

 @ClaudioDaSilvaAlvesAdvogados
 Rua Antonio Toledo Piza de Almeida, 3, 1º andar,  

bairro Prudente de Moraes, Itu
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ediada na cidade de Salto, a Advocacia Matiuzzi conta com mais 
de 30 anos de tradição. Iniciada há longa data pelo saudoso Dr. 
Vitório Matiuzzi, tem destaque nas áreas do Direito Previdenciá-
rio, Direito Trabalhista, Direito à Saúde e Direito Médico.

Atualmente, alinhado com as novas tendências do Direito, o escritório 
conta com profissionais especializados e equipe pronta para o atendi-
mento, de forma a facilitar o acesso dos clientes aos seus direitos, seja 
judicialmente, administrativamente ou mediante mediação.

Sua missão é realizar um trabalho eficiente, ágil, destinado a todos 
aqueles que enfrentam dificuldades na conquista de seus direitos, cujos 
sócios sempre atuam de forma direta e em contato com os clientes.

Respeitando os princípios e valores, apaixonados pela profissão, os 
membros da Advocacia Matiuzzi trazem a experiência aliada à inova-
ção, mas ainda com a cara do Interior paulistano, para bem atender os 
interesses dos seus clientes.

Advocacia Matiuzzi 
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Respeitando os princípios e valores, apaixonados 
pela profissão, os membros da Advocacia Matiuzzi 
trazem a experiência aliada à inovação

ADVOCACIA MATIUZZI
OAB/SP 211.741  

 @dvogadosmatiuzzi
 Advogados Matiuzzi

 www.matiuzzidvogdos.com.br
 (11) 9-9921-0764

 contato@matiuzziadvogados.com.br
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om mais de 23 anos ininterruptos de atuação voltada 
ao mercado empresarial, dr. Fernando Santos iniciou 
sua trajetória profissional na área corporativa de 
uma renomada instituição financeira. Cinco anos 

após esta jornada, deu início à banca de advogados Fernando 
Santos Sociedade de Advogados. Atualmente fazendo parte da 
Holding Jurídica com o escritório Almendros Batista e Naufel 
Advogados Associados, coleciona o reconhecimento de seus 
clientes e da mídia especializada, estando durante sete anos 
consecutivos entre os escritórios mais admirados do país.

Com sede em Salto, a firma de advocacia atua em diversas 
áreas do Direito: Empresarial, Tributário, Societário, Cível, 
Imobiliário e Trabalhista e conta com uma equipe de cerca de 
23 colaboradores experientes, nas unidades de São Paulo, Rio 
de Janeiro e Brasília. 

À frente do escritório está o renomado advogado dr. Fernan-
do Santos, perito judicial da área de Recuperação Judicial e Fa-
lência na maioria dos Estados da federação, mediador e árbitro 
da Accord – Câmara de Mediação da Indústria e do Comércio, 
membro da comissão Seccional de Mediação Empresarial da 
OAB/SP, graduado em Direito pela FMU (Faculdade Metropoli-
tana Unidas); com pós-graduação em Direito Empresarial pela 
Escola Paulista de Direito; mestrando em Direito Ambiental 
Difuso e Coletivo na Unimep (Universidade Metodista de Pira-
cicaba); mestrado em Direito Empresarial pela UCES (Uni-
versidad de Ciencias Empresariales y Sociales) da Argentina; 
com especialização em Valuation pela FIA (Fundação Instituto 
de Administração); e Arbitragem pela AASP (Associação dos 
Advogados do Estado de São Paulo).

Dr. Fernando Santos conta que o foco do escritório é a reso-
lução dos conflitos: “A advocacia preventiva/consultiva cuida da 
‘saúde’ de seus clientes e não da ‘doença’. A prevenção dos litígios 
é a premissa. A consultoria mensal é o que proporciona assertivi-
dade na tomada de decisão por parte de nossos clientes. Isso só é 
possível com uma composição de colaboradores altamente qualifi-
cados e de diferentes especificidades técnicas”, explica. 

FERNANDO SANTOS 
Sociedade de Advogados

O escritório conta atualmente com quatro sócios: dr. Fer-
nando Santos, especialista em Direito Empresarial; dr. Ales-
sandro Batista, especialista em Direito Tributário; dr. Marcelo 
Naufel, especialista em Direito Societário; e dr. Alexandre 
Almendros, especialista em Direito Trabalhista. A equipe reúne 
cinco advogados associados, seis estagiários, três administrati-
vos, uma consultora administrativa e financeira, duas consulto-
ras contábeis e dois paralegais.
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DR. FERNANDO SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
OAB/SP Pessoa Jurídica n.º 17093  
 Rua Itapiru, 732, Centro, Salto

 (11) 4602-4868 e (11) 4602-1014   /    (11) 95090-4333
 fernandosantos.adv.br

C
ÁREAS DE ATUAÇÃO DO ESCRITÓRIO
Direito Empresarial; Direito Trabalhista Empresarial; Direito Tributário; 
Direito Previdenciário Fiscal, com ênfase no meio ambiente do trabalho; 
Direito Ambiental; Direito Desportivo; Direito Imobiliário; Direito de Civil; 
Família e Sucessões; Responsabilidade Objetiva e Subjetiva; Crimes 
Empresariais; Consultoria e assessoria para certificação compulsória 
e voluntária de produtos e serviços; Consultoria e assessoria para 
certificação de sistemas de gestão: este serviço visa a adequação dos 
sistemas de gestão da empresa, geralmente com fins de certificação para 
atender requisitos legais ou de clientes (ISO 9001 – ISO 14001 – SA 
8000- RoHS); Consultoria e assessoria organizacional.



   REVISTA REGIONAL   29

ormada em Direito pela UniMAX de Indaiatuba (2016) 
e pós-graduada pela Damásio, com especializações em 
Contratos Internacionais pela PUC/Campinas e em 
Compliance Empresarial pela FGV - Fundação Getúlio 

Vargas (2022), dra. Letícia Marianelli Colitti atua principal-
mente na área empresarial, assessorando empresas de médio e 
grande porte. 

Com escritório em Indaiatuba, a profissional também tem 
atuação em outras áreas do Direito, como Cível, Família, Tra-
balho, Previdenciário e Condominial. 

Dra. Letícia conta que sua especialização na área empre-
sarial se deve à rotinha de trabalho que ela exercia antes de 
estudar Direito, já que, por mais de dez anos, prestou serviços 
administrativos nas áreas Financeira e de Recursos Humanos 
de algumas companhias. “Estas vivências me levaram ao Di-
reito. Com base neste histórico e a paixão antiga pelos direitos 
trabalhistas, tudo foi acontecendo com grande naturalidade”, 
lembra a advogada. 

Atuando nessas empresas e buscando orientação jurídi-
ca, como cliente, ela não se sentia “acolhida”. “Parecia que 
éramos apenas mais um processo no meio de muitos outros”, 
ressalta. Hoje, formada e pós-graduada, com atuação dire-
cionada ao meio empresarial, dra. Letícia ressalta que “esse 
respeito pela história de cada cliente é o grande diferencial do 
seu escritório”. “Dedicamos uma atenção especial a todos os 
clientes. Independentemente de suas posses, todos eles são cui-
dados da mesma forma, com o mesmo carinho. Temos plena 
certeza de que cada processo não é apenas um processo, mas a 
parte da vida de alguém, e, no mesmo sentido, procuramos que 
o processo seja o menos traumático possível e que transcorra 
da melhor forma”, afirma. 

No Direito Empresarial, dra. Letícia atua tanto no 
consultivo quanto no litigioso (com ações processuais), com 
elaboração e análises de contratos, orientação das melhores 
estratégias de negócios, orientação nas demandas trabalhistas, 
cíveis e litigiosas. Seu escritório também atua no Direito do 
Trabalho, desde o consultivo, administrativo quanto litigioso; 
no Cível, hoje responsável pelo maior volume de ações no 
escritório, com casos de cobrança, ação de despejo cumulada 
com cobrança de aluguel, execuções, monitórias e até mesmo 
golpes de empréstimos, como vendas de carro com envolvi-
mento de agentes fantasmas. 

Dra. Letícia também atua em Direito Condominial, 
auxiliando os condomínios desde a sua instauração, acom-
panhamento da primeira assembleia e o inter diálogo entre a 
construtora e o empreendimento. “Realizamos ainda plantões 
de cobranças e outros mecanismos afim de que haja o melhor 
funcionamento do negócio, além de análises de CNPJs de forne-
cedores e auxílios nas ocorrências do dia a dia entre os morado-
res”, explica a advogada. 

Outra questão bastante procurada atualmente envolve o 
Direito da Família. Dra. Letícia afirma que, com o aumento 

Dra. Letícia  
Marianelli Colitti

das separações durante a pandemia da covid-19, cresce-
ram os casos de divórcio, fixação de alimentos aos menores, 
exoneração (quando, geralmente, o pai tem o direito de deixar 
de contribuir com alimentos), ações de adoção e até guarda 
compartilhada de pets. “Com esse leque de serviços o escri-
tório hoje se aproxima do gerenciamento de 1 mil processos”, 
orgulha-se a profissional. 

Atualmente, o escritório atua em todo o Brasil. “Na pande-
mia pudemos nos reinventar e expandir muito a nossa fronteira 
e área de atuação. Desta forma hoje temos processos do Brasil 
inteiro, nas áreas Cíveis, Trabalhistas, Previdenciárias e de 
Direito de Família. Muitas vezes a parte contrária percebe o 
respeito que temos com o ser humano e acabam nos contratando 
para outras demandas. Assim como nossos clientes indicam 
para outros amigos e familiares”, ressalta.

DRA. LETÍCIA COLITTI ADVOCACIA E CONSULTORIA
0AB-SP: 393.350

  (19) 99908-8533 / (19) 99896-6546 / (19) 99737-7247
 www.colittiadv.com.br

  @leticiacolittiadvocacia
 Letícia Colitti Advocacia e Consultoria

 Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 1968 
Jardim Esplanada, Indaiatuba

Z
ec

a 
A

lm
ei

da

F

advogados



30   REVISTA REGIONAL

advogados

om formação em Direito pelo Ceunsp - Centro 
Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, com 
pós-graduação em Direito Previdenciário e Direito 
Tributário pela Faculdade Legale; MBA em Direito 

do Trabalho e Direito Previdenciário pela Faculdade Legale; e 
pós-graduando em Direito do Trabalho pela Faculdade Legale, 
dra. Angélica Cristina Rossi mantém escritório de advocacia 
e assessoria jurídica em Salto, cidade onde também preside a 
Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais. 

Sua história com o Direito começou cedo, ainda na adoles-
cência quando decidiu sua vocação profissional. “Toda a vi-
vência na infância e adolescência me permitiram buscar a área 
do Direito, com a intenção de corrigir as injustiças, dar suporte 
aos mais fracos, dar voz aos que não têm, ajudar ao próximo, 
auxiliando-o na busca e tornando possível a garantia do seu 
direito”, conta a advogada, que completa: “Falar de Direito é 
falar dos desafios que enfrentei para entrar na faculdade, sendo 
mulher e mãe de dois filhos à época, pois o terceiro filho veio 
no início do quarto ano da faculdade. É falar da minha mãe, 
pessoa simples, embora analfabeta, muito batalhadora e de um 
coração enorme, do seu exemplo e dedicação à família. É falar 
da mulher que, mesmo tendo um companheiro do lado, foi pai 
e mãe das três filhas, enfrentou preconceitos por morar em uma 
favela, sofreu violência doméstica, mas se manteve firme e forte. 
A luta que presenciei quando era menina me marcou profunda-
mente, porém me emprestaram os contornos da minha persona-
lidade! Falar de Direito é falar da força da mulher!”.

Em seu escritório, dra. Angélica atua em Direito Previdenci-
ário, Direito do Trabalho, Direito Civil, Família e Sucessões. No 
entanto, em decorrência da pandemia de covid-19 e do grande 
número de óbitos ocorridos, houve uma demanda maior, nos 
últimos anos, na área Previdenciária, em ações por pensão por 
morte e também na área da Família, em busca por inventários. 

Para a profissional, a digitalização e a informatização do 
Poder Judiciário Brasileiro, intensificadas durante a pande-
mia e pelo home office, são garantia de avanços para todos 
os indivíduos, tanto no interesse público quanto no privado. 
“Exemplo dessa evolução é que, há uma década, praticamente, 
nenhum processo legal poderia ser resolvido pela internet e hoje 
existem até mesmo audiências realizadas de forma remota. Essa 
mudança tecnológica mostrou e mostra-se necessária, pois a 
atuação da área precisa acompanhar, na mesma velocidade e 
eficiência, os processos”, explica a advogada, lembrando que 

seu escritório, acompanhando essa evolução trazida pela pan-
demia, também passou a atuar de forma híbrida.

Atualmente, dra. Angélica presta atendimentos presenciais 
e também virtuais. Basta que o cliente agende um horário 
para explicar sua necessidade, assim a advogada analisará 
minuciosamente a demanda e, após estudo, orientará qual 
o melhor caminho e procedimentos a serem adotados para 
solução das controvérsias.

Dra. Angélica 
Cristina Rossi
Advocacia e Assessoria Jurídica
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DRA. ANGÉLICA CRISTINA ROSSI ADVOCACIA  
E ASSESSORIA JURÍDICA

OAB-SP: 396.646
 (11) 94868-7252

 @angelica.c.rossi
 @comissao_direito_animais_salto

 Angélica Cristina Rossi Advocacia e Assessoria Jurídica
 www.angelicarossi.adv.br

 contato@angelicarossi.adv.br
Escritório físico: Rua Rússia, 494, piso superior, sala 5,  

Jardim Planalto – Salto
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“Optamos em exercer a responsabilidade social por adoção 
de práticas baseadas em relacionamento ético e transparente, que 
possibilitam ao escritório ser um ator social importante. Além 
do atendimento personalizado, adotamos a orientação jurídica 
individual e a grupos e movimentos sociais e aulas de cidada-
nia. Lembrando que a responsabilidade social sempre deve ser 
exercida com respeito à diversidade, promovendo a redução das 
desigualdades”, afirma Dr. José Carlos Clementino.

advogados

escritório José Carlos Clementino Sociedade de Ad-
vocacia atua há 14 anos nas áreas de Direito Previ-
denciário, Trabalhista, Empresarial, Cível, Família e 
Sucessões, sempre buscando cumprir os objetivos dos 

seus clientes, por meio de um planejamento eficaz, organizado, 
com conhecimento jurídico e profissionais qualificados. 

Para isso conta com uma competente equipe de advogados 
associados, que mantém o alto desempenho, em um trabalho 
transparente, com resultados positivos, almejando sempre a 
satisfação dos parceiros e clientes e também dos profissionais 
jurídicos. 

À frente da equipe está o Dr. José Carlos Clementino, que 
atua nas diversas áreas do Direito com exceção do Direito Penal e 
que também exerceu a carreira acadêmica por 23 anos, no Cen-
tro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (Ceunsp), em Itu. 
É formado em Direito pela Faculdade de Direito de Itu (Faditu), 
com especialização em Direito Processual Civil, Direito Processu-
al do Trabalho e Docência do Ensino Superior. 

Um dos destaques do escritório é a responsabilidade social 
que é exercida por toda a equipe. Um diferencial que tem 
início pelo canal de atendimento por meio do WhatsApp cor-
porativo, onde o cliente é rapidamente atendido pela equipe 
de advogados. 

DR. JOSÉ CARLOS CLEMENTINO - OAB: 270629
 Rua Pedro de Paula Leite, 482, Centro - Itu

 (11) 2429-5171 /  (11) 991299753
 clementino.itu@gmail.com

 ClementinoAdvocacia
 clementinoadvocaciaitu

 clementinoadvocacia.com.br

José Carlos Clementino Sociedade de Advocacia
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Dra. Francisneide 
Neiva de Brito  
dos Santos

ma nova era do Direito. É 
assim que a advogada Dra. 
Francisneide Neiva de Bri-
to dos Santos define esse 
momento da advocacia no 

pós-pandemia, período em que o trabalho 
híbrido e a digitalização tornaram-se roti-
neiros entre os profissionais da área. 

Ela, que possui escritórios em Salto e 
Indaiatuba, lembra uma frase do colega dr. 
Luiz Roberto de Andrade Novaes: “a gran-
de verdade é que o ambiente virtual vai ser 
cada dia mais presente e a nossa atuação 
se fará através deste ambiente, tanto na 
advocacia contenciosa quanto na consulti-
va. Este ambiente inclui, com certeza, todos 
os instrumentos de comunicação e também 
de automação e a inteligência artificial.”

Desde o início da pandemia, segundo 
dra. Francisneide, os profissionais estão 
se aperfeiçoando e investindo nas ferra-
mentas de atendimento digital, uma vez 
que alguns fóruns ainda seguem virtuais. 
“É a nova era da advocacia que está acontecendo e nós temos 
de estar nos adequando de acordo com as novas demandas, os 
provimentos e as leis que estão saindo”, afirma.

A advogada lembra que o mercado da advocacia, a exemplo 
de todos os setores da economia mundial, sofreu e ainda sofre 
com as consequências geradas pela pandemia. Desde então, 
muitos profissionais tiveram de prestar atendimento virtual 
aos seus clientes. Com o arrefecimento da pandemia, após 
a vacinação, e a volta dos atendimentos presenciais, muitos 
escritórios adotaram o sistema híbrido, com consultas online e 
também em suas sedes. 

Antes mesmo da questão da covid-19, a lei 11.419, de 19 
de dezembro de 2006, já tratava da informatização do processo 
judicial, permitindo o uso de meio eletrônico na tramitação  
de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de 
peças processuais.

Especializada nas áreas Cível, Trabalhista, Previdenciária 
e Direito de Família, dra. Francisneide é formada pela Faditu - 
Faculdade de Direito de Itu, no ano de 2008 e pós-graduada em 
Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Previdenciá-
rio pelo Inesp (Instituto Nacional de Ensino Superior e Pesquisa). 

Apesar de todas as áreas abordadas, o destaque de atuação 
do seu escritório nos últimos anos tem sido na questão Previ-
denciária. Segundo ela, se tratando de Previdência Social, há 
muito receio por parte das pessoas por conta da burocracia e 
de pedidos negados. A advogada explica que, para uma família 

que acabou de perder alguém, principalmente na pandemia, ter 
a segurança de que receberá o benefício é fundamental, ou até 
mesmo para pessoas que foram acometidas pela doença e que, 
em razão de sequelas, estão afastadas do trabalho. 

Em razão disso, é fundamental o acompanhamento de um 
advogado em todo esse processo, por conta do conhecimento, 
acesso às informações e até mesmo a habilidade em lidar com a 
parte burocrática: “Atualmente, os advogados têm em mãos uma 
ferramenta extraordinária, um link de acesso no site da própria 
OAB-SP que facilitou bastante a protocolização de alguns pedi-
dos. É um convênio firmado entre a OAB-SP e o INSS, que pos-
sibilita de maneira prática e versátil o alcance desses benefícios, 
independentemente do agendamento pelo canal 135 ou mesmo 
pelo aplicativo do ‘Meu INSS’”, afirma dra. Francisneide. 
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Dra. Francisneide Neiva de Brito dos Santos  OAB-SP: 289.739
Salto: Rua José Revel, 588 - Centro

Indaiatuba: Rua Dom Idelfonso Stehle, 515 - Vila Georgina 
 francisneidebrito.advogada@gmail.com

Tels.: (11) 4456-3964 | (11) 97321-4688 | (19) 3318-1765
 www.francisneidebritoadvogada.com
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ocalizado em uma das áreas de maior 
expansão da cidade de Itu, Rodrigo 
Tarossi Sociedade de Advogados situa-
-se muito próximo ao Paço Municipal, 

no Itu Novo Centro.
Com mais de 20 anos de expertise, devida-

mente registrado na OAB/SP sob o n° 13.013, 
Rodrigo Tarossi Sociedade de Advogados em-
prega uma política de trabalho moderna, com 
enfoque na advocacia preventiva e humanizada, 
evitando o velho dogma da advocacia contencio-
sa, compreendendo que sua atuação ultrapassa a 
mera representação processual.

Com estrutura física e tecnológica adequada, 
aliado a material humano preparado, o escritório 
possui capacitação para defender os interesses 
dos clientes de forma plena e intensiva.  

Há ainda a constante preocupação em esti-
mular o aperfeiçoamento acadêmico da equipe, 
com a realização de pesquisas, seminários, pales-
tras e especialização.

Respeito aos colegas, aperfeiçoamento contí-
nuo, cultivo e dedicação aos clientes, são alguns 
dos princípios que levaram o escritório a atingir 
alto índice de fidelização de clientes.

Além dos profissionais lotados na sede 
do escritório, possui parceiros coligados que 
permitem a atuação do escritório nas mais di-
versas áreas do Direito, em qualquer instância 
ou tribunal, sempre atendendo a necessidade 
dos seus constituintes. 

O escritório está sediado na rua Francisco 
Benedito da Silveira, 27, Itu Novo Centro, Itu. 
Telefones (11) 4013-4731 e (11) 97296-2644.

Para mais informações, visite o site: 
 www.rodrigotarossi.adv.br

Rodrigo Tarossi 
Sociedade de 
Advogados
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estaque na região com um atendimento totalmente 
personalizado, que preza pela excelência em todos os 
detalhes, o escritório Plaça Advocacia & Consultoria 
está em nova sede, no Sky Towers Office, um dos 

principais edifícios corporativos de alto padrão de Indaiatuba. 
Além de oferecer as melhores soluções para seus clientes, o 

novo escritório no Sky Towers garante diversas comodidades, com 
serviço de estacionamento com vallet, acesso a heliponto e recep-
ção, trazendo mais conforto, segurança e discrição ao cliente. 

Para o advogado e proprietário do escritório, dr. Guilherme 
Plaça Pinto, transferir a sede de Salto para Indaiatuba tornou-se 
necessária, já que a maioria de seus clientes é da cidade, além 
da realização de um antigo sonho. “Ter nossa sede em Indaiatu-
ba, principalmente no magnífico Sky Towers Office, é um sonho 
que tenho desde a época de faculdade. Após alguns anos de pla-
nejamento, isso se tornou realidade no início de 2022”, lembra. 

As condições oferecidas em Indaiatuba também foram deci-
sivas para essa mudança: “O que mais impactou na decisão foi 
o fato de que Indaiatuba nos proporciona condições para crescer 
ainda mais e num período de tempo ainda menor. Por ser uma 
cidade tão desenvolvida, aqui conseguimos transmitir de forma 
mais clara o nível da advocacia que praticamos, que é altamen-
te especializada em nossas áreas de atuação, que valoriza o 
relacionamento com o cliente e que preza sempre pela excelência 
em todos os detalhes”, destaca.

O escritório possui atuação voltada para o Direito Em-
presarial, Tributário e Bancário. “Na área empresarial, 
trabalhamos de forma full-service, ou seja, atendemos todas 
as necessidades da empresa, desde um simples registro de 
marca, elaboração de contratos ou defesas em ações judiciais 
e reclamações trabalhistas, até algo mais complexo como um 
pedido de recuperação judicial. O Direito Empresarial é uma 
área que trabalho desde 2015, e hoje atendo no escritório 
empresas de todos os segmentos (serviços, comércio, indús-
tria, etc.) e todos os portes, de microempresas a empresas de 
grande porte”, comenta dr. Guilherme.

D

advogados

Plaça Advocacia & Consultoria
Sua especialização, em nível acadêmico, é o Direito Tribu-

tário, área em que também atua de forma completa, passando 
por defesas em execuções fiscais e processos administrativos 
e pela propositura de ações. “São as chamadas ‘antiexacio-
nais’, que visam desconstituir uma cobrança feita pela Fazenda 
Pública ou diminuir seu valor, pelo planejamento com vistas a 
reduzir a carga tributária de uma empresa e pela revisão fiscal, 
serviço que, basicamente, visa identificar créditos tributários que 
beneficiam o empresário”, explica.

Por fim, no Direito Bancário, dr. Guilherme atua há mais 
de quatro anos, voltado exclusivamente para os consumidores, 
inclusive empresas, oferecendo análise de contratos de 
financiamento, capital de giro, entre outros, inclusive os que 
estão sendo cobrados na Justiça pelo banco, com a intenção 
de identificar abusividades contratuais e ilegalidades e, assim, 
reduzir a dívida do cliente. “Nosso maior destaque, no Direito 
Bancário, é a defesa em ações de busca e apreensão, por meio da 
qual muitas vezes é possível recuperar o veículo apreendido ou, 
na impossibilidade, receber uma indenização por seu valor de 
mercado”, resume.

PLAÇA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
OAB/SP 30.158
 www.placa.adv.br

 contato@placa.adv.br
 @placa.adv

  (19) 3885-3057
 Sky Towers Office (avenida Presidente Vargas, 2921),  

8º andar, sala 814, Indaiatuba
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tuando na área de Direito de Família e Sucessões, 
dra. Luma Fernandes do Nascimento é graduada 
em Direito pelo Ceunsp (Centro Universitário 
Nossa Senhora do Patrocínio) e pós-graduanda 
em Planejamento Patrimonial, Familiar e Suces-

sório pela Faculdade Legale. 
Seu interesse pelo Direito surgiu de forma inesperada, ao 

conhecer a rotina de um escritório de advocacia. Luma, na 
época, trabalhava com administração, e foi chamada para 
cobrir férias da secretaria deste escritório. Foi paixão instan-
tânea pelo Direito. “Antes disso nunca havia me interessado, 
pois sabia que envolveria muita leitura e, particularmente, eu 
não gostava. Após ter esse contato, entender como funcionava 
na prática, me apaixonei e decidi cursar Direito. Durante 
toda a minha faculdade, fui estagiária, e sempre tive contato 
com a profissão, tendo inúmeras experiências práticas em 
várias áreas, as quais me auxiliam muito no escritório hoje”, 
conta a advogada. 

Atualmente seu escritório, localizado em Salto, atua com 
foco na área de Família e Sucessões, mais especificadamente 
em Planejamento Sucessório. Dra. Luma explica que a área de 
Família envolve todos os conflitos familiares como procedimen-
tos de guarda, pensão alimentícia, procedimentos de reconhe-
cimento de paternidade, divórcio, reconhecimento e/ou dissolu-
ção de união estável, dentre outros. Já a Sucessão está ligada a 
partilha dos bens, como o procedimento de inventário, doação, 
testamento e outros envolvendo também a regularização 
imobiliária. “O planejamento sucessório está ligado na vontade 
do cliente em dispor de seus direitos e patrimônios antes do seu 
falecimento, sendo possível consignar e respeitar suas vontades 
posteriores ao falecimento”, pontua a profissional. 

Nos últimos anos, com a pandemia de covid-19, dra. 
Luma conta que a demanda de casos de divórcios e inventários 
aumentou. “A busca por orientação quanto à partilha de bens 
em caso de divórcio e posterior atuação aumentou bastante. Já a 
busca por inventário veio por decorrência da pandemia. Atual-
mente, vejo que as pessoas buscam regularizar suas questões. O 
hábito de deixar tudo para lá e depois se resolve está mudando. 
As pessoas tendem a procurar pelas soluções o quanto antes. 
Além disso, posso dizer que cresceu muito a busca por plane-
jamento sucessório, como forma de assegurar as vontades do 
cliente sobre seu patrimônio e direitos”, comenta. 

Outra questão que se intensificou com a pandemia foi a 
digitalização do sistema jurídico. Para dra. Luma, isso contribui 
e ajuda em todos os aspectos, já que inúmeros são os benefícios 
que o sistema digital traz para escritório e clientes, inclusive a 
possibilidade do advogado atuar em demandas de outros Es-

advogados

tados, situação que antes não era possível. “Atualmente, nosso 
escritório conta com demandas em diferentes Estados, o que só 
foi possível através da inclusão do digital no sistema judiciário. 
Além disso, as demandas extrajudiciais que antes era necessário 
o encaminhamento de documentos físicos, hoje já conseguimos 
adiantar através do digital, facilitando muito os procedimentos. 
Ou seja, o digital trouxe inúmeras possibilidades e facilidades 
para a advocacia, o que gera ao cliente uma agilidade nos 
procedimentos”, explica. 

Com atendimento presencial e online, dra. Luma presta o 
serviço de orientação e assessoria jurídica para cliente final e jo-
vens advogados que buscam auxílio nesse primeiro contato com 
a advocacia. “Para ambos os casos, a orientação inicialmente 
se dá através de consulta pré agendada, sempre a depender da 
demanda e necessidade dele para o prosseguimento. A consulta 
pode ser agendada através do nosso canal de atendimento pelo 
WhatsApp ou e-mail”, conclui.
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DRA. LUMA FERNANDES DO NASCIMENTO  
ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA

OAB/SP - 440.479
 (11) 97232-1922

 contato@lumafernandes.adv.br
 Edifício Universo - Av. Dom Pedro II, 301 

Sala 82 - Centro, Salto 
 @lumafernandesn

Luma Fernandes  
Advocacia e  
Assessoria Jurídica
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O

advogados

Escritório Alan Tobias Advo-
cacia está localizado, há mais 
de 20 anos, em Salto, com 
atuação nas áreas Traba-
lhista, Cível e Previdenciá-

ria. Desde 2019 também conta com a 
unidade de Itu.

O atendimento é personalizado, cada 
caso é avaliado de forma específica para 
oferecer a melhor solução ao cliente. 
“Trabalhamos sempre a favor dos inte-
resses do empregado em ações trabalhistas, tais como acidentes de trabalho, justa 
causa, férias, indenizações, insalubridade, dentre outras inúmeras particularida-
des”, explica o dr. Alan Tobias.

A equipe conta com advogados especialistas em causas previdenciárias. Entre as 
principais questões atendidas estão: aposentadorias, auxílios extraordinários (como 
auxílio acidente, doença e reclusão), solicitação de pensão por morte, entre outros.

Na vara Cível, atua na defesa dos direitos civis em ações referentes à proprie-
dade e posse de bens, questões familiares, como divórcios, alimentos e inventá-
rios, ou transações de locação, compra e venda.

ATA ADVOCACIA
Unidades em Itu e Salto

 www.alantobiasadvocacia.com.br
 (11) 4029-1217

Alan Tobias 
Advocacia
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Dr. Alan Tobias do Espírito Santo - OAB/SP 199.293

A tuando há 20 anos na área 
de Direito Empresarial, 
dra. Taisa Carlini Ramos é 
graduada pela Universida-
de Metodista de Piracicaba 

(Unimep), pós-graduada em Direito do 
Trabalho e em Direito Previdenciário 
pela Unimep e FGV (Fundação Getúlio 
Vargas) e com MBA em Direito Tribu-
tário, também pela FGV. Além da área 
empresarial, a qual engloba diariamen-
te vários ramos do Direito, como Civil, 
Trabalhista, Ambiental, Tributário, além de 
contratos, dra. Taisa passou a atender também 
pessoas físicas, com foco em ações tributárias 
e trabalhistas. Com sede em Salto, o escritório 
Advocacia Taisa Carlini Ramos também presta 
consultoria jurídica empresarial nas áreas Tra-
balhista, Ambiental, Cível e Tributária.

ADVOCACIA TAISA CARLINI RAMOS
Dra. Taisa Carlini Ramos - OAB/SP 171.959

 Avenida Dom Pedro II, 301, sala 72, Centro, Salto
 Tel.: (11) 9 9774-1814

 @advocacia.taisacarliniramos
 taisacarlini@aasp.org.br

Advocacia 
Taisa Carlini 
Ramos
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frente do escritório Agostinho Advocacia, dr. Michelangelo An-
tonio Mazarin Agostinho é formado em Direito pela Universi-
dade Paulista e pós-graduando em Direito Empresarial com 
ênfase em Direito Tributário pela Unimep, além de diversos 

aperfeiçoamentos em Planejamento Patrimonial Familiar e Sucessório, 
Aquisição e Dissolução Societária.

O escritório atende nas formas consultiva e preventiva as áreas 
Trabalhista, Cível e, em especial, Empresarial. “O método de atendi-
mento do nosso escritório se destaca em razão do modelo de advocacia, 
sempre de forma artesanal e humanizada, com atendimento personali-
zado, cuidando de perto do cliente e do seu problema, fazendo com que 
ele perceba que é uma ferramenta possível que dá certo e, além disso, 
um retorno satisfatório”, explica dr. Michelangelo, que completa: “Esse 
retorno não é puramente financeiro, mas pessoal. Nem sempre o cliente 
vai ouvir o que quer, mas certamente vai passar a compreender melhor 
seus anseios, passando a ter confiança nos nossos serviços devido à rela-
ção de transparência, sinceridade e honestidade, tudo pautado na ética 
profissional dispensada aos clientes e colegas profissionais da área”.

Ao longo de 17 anos de atuação, dr. Michelangelo se mostra 
orgulhoso do alto índice de retorno dos seus clientes. Atualmente, 
com a modernização do Poder Judiciário e a implantação do processo 
eletrônico em todos os tribunais brasileiros, o escritório pode atuar em 
qualquer região do país. 

DR. MICHELANGELO ANTONIO MAZARIN AGOSTINHO
OAB-SP 232.673

 Rua Benedita Quaglino, 117, Vila Progresso, Salto
 (11) 4029-8590   /    (11) 99529-6801

 contato@agostinhoadvocacia.com.br
 www.agostinhoadvocacia.com.br

Dr. Michelangelo 
Agostinho
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Dr. Lucas Vinicius Lima, advogado parceiro associado do 
escritório, e o fundador Dr. Michelangelo Agostinho (à direita)

advogados

ós-graduado em Direito Constitucional e 
Direito Empresarial pela Faculdade Legale, 
dr. Thiago da Silva Bicalho atua nas áreas 
de Direito Administrativo, Empresarial e 

Contratos. Em seu escritório também estão o dr. 
Fernando Henrique Borsatti, pós-graduado em 
Direito Civil e Processual Civil, e Direito Digital 
pela Faculdade Legale, com atuação em Direito de 
Família e Sucessão, Trabalhista e Direito do Consu-
midor; e a dra. Amanda Silva de Albuquerque, pós-
-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela 
Faculdade Damásio Educacional, atuando nas áreas 
de Direito Trabalhista, Cível e Direito Penal.

DR. THIAGO BICALHO ADVOCACIA 
 Rua Monsenhor Couto, 52, Centro - Salto

 advthiagobicalho@outlook.com
 www.thiagobicalhoadv.com.br 
 (11) 99960-4342

Dr. Thiago da Silva 
Bicalho Advocacia
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Dr. Thiago da Silva Bicalho - OAB/SP - 392761
advthiagobicalho@outlook.com - Tel.: (11) 99960-4342

Dr. Fernando Henrique Borsatti - OAB/SP - 436803
fernandoborsatti@gmail.com - Tel.: (19) 99333-9566

Dra. Amanda Silva de Albuquerque - OAB/SP - 465435
adv.amandaalbu@gmail.com - Tel.: (15) 99856-2570
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iajar é sinônimo de alegria, conhecimento e também 
companheirismo. Visitar cidades, conhecer novas 
culturas, países e descobrir o mundo são ainda mais 
incríveis quando se tem a oportunidade de fazer tudo 

isso desde criança e na companhia do pai. Além de criar belas 
memórias, viajar aguça o espírito aventureiro dos filhos mun-
dão afora. No mês em que se comemora o Dia dos Pais, nada 
como homenagear a figura paterna por meio de três homens da 
nossa região, que desde muito cedo passaram para os filhos sua 
paixão de conhecer o mundo. 

O advogado Alan Tobias do Espírito Santo, pai da Isado-
ra, do Gustavo e da Giovana, considera as viagens em família 
fundamentais e extremamente necessárias, por ser um momen-
to exclusivo deles, sem preocupações com rotinas escolares e de 
trabalho. “Nossos destinos são sempre definidos em conjunto, 
de acordo com o tempo que temos disponível e realizamos os 
desejos de viajar de todos, cada um de uma vez”, conta. 

A rotina de viagens da família Tobias foi criada antes 
mesmo dos filhos e, por conta disso, eles nunca foram motivos 
de impedimento, muito pelo contrário. Ele conta que, mesmo 
com as crianças mais novas, muitos lugares foram explorados 
com elas ainda nos carrinhos. Para garantir o conforto de todos, 
o melhor destino sempre é o que tem estrutura para aprovei-
tar bastante com crianças pequenas. “Paris é um dos nossos 
destinos preferidos, assim como Orlando, Porto de Galinhas e 
Maceió. E na nossa lista de próximos países que pretendemos 
explorar estão Itália, Espanha e Grécia”, afirma.

 Viajar com os filhos gêmeos Matheus e Thiago sempre 
foi uma forma de curtir ainda mais a vida e aproveitar a 
companhia dos meninos para o empresário Ricardo Leite 
Barros. “Sempre foi um momento extremamente gratificante 
para mim. Posso curtir meus meninos, esquecer a rotina diária e 
apenas aproveitar os ótimos e divertidos momentos, conhecendo 
lugares diferentes e vivenciando outras culturas”, comenta.

Segundo Ricardo, quando eles eram crianças, os roteiros 
sempre foram as praias, de preferência as nordestinas, mas 

Viajando em família
Aproveitar a vida viajando em família, realizar o sonho de conhecer o mundo e se aventurar 
ao lado do paizão. Conheça três pais que passaram para os filhos o amor por viagens

agora, na idade adulta, os EUA ganharam a preferência da 
família. A última viagem foi em maio deste ano, para a for-
matura do filho Thiago, que mora no país. “Normalmente 
vamos aos EUA no final do ano para visitarmos meu filho. 
Aproveitamos para estender um pouco mais nossa viagem 
para curtir um momento em família, já que o meu outro fi-
lho, o Matheus, mora em São Paulo, com uma rotina muito 
corrida. Estar todos juntos é muito importante e sempre que 
podemos, aproveitamos”, conta.

Escolher o destino da viagem e fechar o roteiro é algo 
bem fácil para eles, já que todos têm o mesmo gosto quando 
o assunto é viajar. “Além disso, temos a nossa guia turística 
particular em casa, a Schneyder (esposa), que tem o dom 
de alinhar muito bem os gostos particulares de cada um e 
garantir uma viagem bacana. Nosso próximo destino será a 
Europa e já estamos planejando”, ressalta. 

O agente de viagem Amaury Linardi Júnior, pai de 
Kauai, deu início à aventura viajante da família quando o 
filho tinha apenas sete meses. À época, o destino escolhido 
foi a Disney e de lá para cá, a família seguiu ganhando o 
mundo. Entre os destinos preferidos de pai e filho estão 
as praias paradisíacas do Nordeste brasileiro, quando a 
ideia é relaxar e as viagens culturais. “Viajar é uma paixão 
familiar e está no nosso DNA”, afirma. 

Apesar de ter uma expertise na hora de pensar em 
roteiros, por conta de sua agência de viagens, os da  
família são sempre definidos em consenso. De acordo  
com Amaury, a prioridade das escolhas segue checando o 
calendário de trabalho e aula, depois escolhendo o período 
da viagem, analisando os destinos desejados, finalizando a 
escolha de acordo com as promoções disponíveis. “Viajar 
estreita os nossos laços familiares e enriquece os momen-
tos da família. Ainda temos muitos lugares para conhecer 
como a Ásia, África e Oceania, mas, no momento, temos 
em mente levar o nosso filho para conhecer um pouco da 
Europa”, explica.

fo
to

s:
 A

rq
ui

vo
s 

pe
ss

oa
is

V

Alan Tobias e a família (esposa 
Graciele, e os filhos Isadora, Gustavo 

e Giovana) em algumas viagens ao 
exterior e ao Nordeste brasileiro

por ALINE QUEIROZ

dia dos pais
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Para garantir as viagens em família com 
conforto, roteiros bacanas e sem surpresas 
financeiras, o empresário de turismo Amaury 
Linardi Júnior dá algumas dicas fáceis e im-
portantes. A primeira delas é a que os nossos 
entrevistados ressaltaram: o destino precisa 
agradar a todos. 

Segundo ele, Orlando e seus parques 
temáticos fazem a cabeça de qualquer 
adolescente. Os roteiros preferidos para quem 
tem filhos até 12 anos acabam sendo os resor-
ts all inclusive, por possuírem atrações para 
crianças com monitores e uma boa estrutura. 
“Todos aproveitam mais, tanto crianças quan-
to os pais, afinal uns brincam e outros descan-
sam, com segurança e conforto”, explica. 

Ele conta que algumas famílias gostam de pacotes prontos e outras de 
roteiros mais personalizados, porém, ressalta que viajar segue sendo uma das 
principais metas das pessoas: “Siga o que mais agrada a sua família e apro-
veite suas férias”, finaliza.

Ricardo com os 
gêmeos Matheus e 
Thiago e a esposa 
Schneyder em 
recente viagem 
aos EUA

Amaury com o filho Kauai e 
familiares em passeio pelos EUA

DICAS DE ROTEIROS 
PARA PAIS E FILHOS
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por ALINE QUEIROZ
fotos RODRIGO DE ALMEIDA

viagem

empresário e fotógrafo Rodrigo de Almeida, 
proprietário da Drøm, uniu duas paixões: cinema 
e viagens. Aficionado por filmes, na adolescência 
ele era apaixonado pelas paisagens retratadas em 

obras como Rain Man, Thelma & Louise, Débi & Lóide, Easy 
Rider e Férias Frustradas, todas com as clássicas road trips 
norte-americanas em seus roteiros. 

“Eu me lembro também de sonhar em conhecer a lendária 
Route 66 por causa de um comercial de cigarros estrelado pelo 
Evandro Mesquita e com a música ‘Get Your Kicks on Rou-
te 66’. Sempre achei os cenários deslumbrantes: as antigas 
estradas de mão dupla, o clima desértico, as planícies, as 
antigas cidades de ruas largas e construções de tijolos verme-
lhos, os carros, a música. Todo o conjunto da obra me trazia 

Road trips pelos EUA
As famosas 
estradas norte-
americanas e suas 
paisagens icônicas se 
transformaram em 
um dos principais 
roteiros do empresário 
indaiatubano 
Rodrigo de Almeida

O

Mabry Mill, Blue Ridge 
Parkway, Virginia

Trecho da Route 66 em 
Amboy, Califórnia
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Monument Valley, 
Arizona

Nelson Ghost Town, 
Nevada
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viagem

um sentimento nostálgico e foi daí que minha 
paixão por viagens floresceu”, conta.

A admiração pelas estradas americanas 
e a maneira como os EUA mantêm vivo o 
espírito aventureiro e desbravador, além da 
infraestrutura oferecida mesmo naquelas rotas 
quase centenárias, transmitem segurança ao 
viajante. Route 66, US-61 (The Blues Hi-
ghway), US-23 (Country Music Highway), 
Blue Ridge Parkway e tantas outras estradas 
icônicas carregam a alma e a cultura america-
na e são recheadas de história. “O sentimento 
ao percorrê-las assemelha-se a uma viagem ao 
passado”, garante Rodrigo.

O empresário se programa para fazer ao 
menos duas viagens grandes ao ano. Para isso, 
ele estuda as datas, eventos que serão realizados 
nas regiões que irá visitar e planeja o roteiro. 
A última road trip foi nos meses de junho e 
julho deste ano. Fã de Willie Nelson, cantor de 
música country, queria muito estar presente no 
Willie Nelson’s Fourth of July Picnic, evento realizado por ele 
desde 1973. Saiu de carro de Orlando, na Florida, e seguiu por 
uma viagem de 8 mil quilômetros, passando por oito Estados 
americanos: Florida, Georgia, Carolina do Sul, Alabama, Mis-
sissippi, Louisiana, Texas e Novo México. 

“Em 20 dias assistimos (ele e a esposa Graziele) a mais 
dois shows de outros cantores que somos fãs: Dwight Yoakam e 
Alan Jackson. Visitamos o White Sands National Park, no Novo 
México, que é todo coberto por dunas compostas por uma fina 
areia branca que não esquenta e que oferece paisagens de filmes 
de ficção científica. Almoçamos no Big Texan, um restaurante 
lendário localizado em Amarillo (Texas), onde você não paga se 
conseguir comer, em menos de uma hora, um bife de aproxima-
damente 2 quilos com os acompanhamentos, mas resolvi deixar 
para uma próxima oportunidade”, diverte-se. 

Ainda percorreram um bom trecho da Route 66, visitaram 
o maior honky-tonk do mundo, o Billy Bob’s, que fica em Fort 
Worth (Texas) e conheceram Austin e Houston, grandes cidades 
texanas. “Aproveitamos também toda a história, arquitetura e 
culinária de Santa Fé (Novo México), a capital mais antiga dos 
EUA. A cidade é uma verdadeira inspiração e muitos artistas 
encontram nela um refúgio criativo e se estabelecem ali”, conta.

Um trecho da Route 83 também fez parte do roteiro de 
Rodrigo e Graziele. Trata-se de uma estrada de 1924 que corta 
os EUA de norte a sul, começando na fronteira com o México e 
terminando na divisa com o Canadá. Juntos, eles já percorre-
ram 44 dos 50 Estados americanos. Com tanta experiência em 
road trips, Rodrigo se coloca à disposição, através de seu perfil 
@rodrigo_route66 no Instagram, de outros aventureiros brasi-
leiros que queiram conhecer as clássicas estradas americanas.

fo
to

s:
 R

od
ri

go
 d

e 
A

lm
ei

da

Portland Lighthouse, 
Maine

Rodrigo e a esposa Graziele 
no Grand Canyon National 

Park, Arizona
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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
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Novos tempos
A marca de relógios de luxo Tag Heuer acaba de revelar uma novida-

de única disponível para os proprietários do smartwatch TAG Heuer 
Connected Calibre E4: a conectividade e exibição de suas obras de arte 
NFTs no visor de seu relógio. O projeto surgiu da parceria da TAG com a 
Ledger, fabricante de carteiras cripto físicas, permitindo que os usuários 

acessem e transfiram com segurança seus tokens não-fungíveis para 
o mostrador Lens através do emparelhamento com um smartphone. A 

nova função também é compatível com a carteira Metamask. Os usuários 
do TAG Heuer Connected E4 podem exibir diferentes obras de arte e 

também redimensionar as imagens ao mesmo tempo em que verificam a 
hora; basta baixar a atualizaçao gratuita na App Store ou na Play Store. 

Ciência e longevidade com os bilhões do petróleo 
A beleza desperta fascínio, a longevidade com saúde mais ainda, por isso cientistas 
trabalham arduamente no desenvolvimento de tecnologias que possam reverter ou 
retardar o processo de envelhecimento. Com certeza, teremos boas notícias neste 
segmento, já que grandes investimentos têm sido feitos no setor. A família real saudita 
criou uma ONG chamada Hevolution Foundation e pretende gastar US$ 1 bilhão por 
ano de seus ativos de petróleo para apoiar pesquisas sobre envelhecimento, biologia 
da vida e a tão desejada longevidade saudável, o que já coloca os sauditas como os 
maiores doadores para pesquisas na área. O fundo é gerenciado pelo dr. Mehmood 
Khan, ex-endocrinologista da Mayo Clinic. A título de comparação, a divisão de pesqui-
sa do Instituto Nacional de Envelhecimento dos EUA sobre biologia do envelhecimento 
gasta algo em torno de US$ 325 milhões por ano. Prepare-se para viver muito!

Você esteve lá?
O restaurante Loeb Boathouse no Central Park, um dos lugares mais 

icônicos de Nova York, se despede para sempre este ano. Tendo 
sobrevivido durante a pandemia com serviço remoto, o lugar final-

mente sucumbiu à crise e fechará definitivamente suas portas no dia 
16 de outubro. A notícia pegou de surpresa nova iorquinos e turistas, 
mas com certeza a pior parte será a demissão dos 163 funcionários 
do Boathouse. O restaurante fica às margens do lago Central Park e 

existe desde 1954, e além de seus concorridos almoços e jantares aos 
finais de semana, foi palco de grandes festas. Vai deixar saudade. 

Cinema na Serra Gaúcha
Após duas edições remotas, o Festival de Cinema de Gramado volta a ser presencial 
comemorando sua 50ª edição. Entre os dias 12 e 20 de agosto, a cidade recebe 
turistas de diferentes nacionalidades, ávidos pelas apresentações e premiações 
que acontecerão no Palácio dos Festivais. A agenda de exibição das mostras 
competitivas de longas-metragens brasileiros e estrangeiros e dos curtas brasi-
leiros pode ser conferida no site oficial do evento, mas quem não puder desfrutar 
da viagem até Gramado pode conferir a cerimônia de premiação e entrega dos 
Kikitos ao vivo pela internet ou pelo Canal Brasil e TVE no dia 20 de agosto. Como 
parte das comemorações do cinquentenário do evento e como forma de incentivar 
novas linguagens de produção audiovisual, o Festival de Cinema fez uma parceria 
inédita com o TikTok com a criação do #FestivalDeCurtas, encorajando usuários da 
plataforma a criar um curta-metragem de até três minutos para celebrar o evento, 
com temática livre. O vencedor ganhará uma viagem para acompanhar o festival de 
pertinho, com todas as despesas pagas. Corre lá!
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por ESTER JACOPETTI

capa

E O SUCESSO  
DE ‘PANTANAL’

JOSÉ 
LORETO 
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o remake de “Pantanal”, maior audiência da TV 
brasileira nos últimos meses, ele encara o peão 
Tadeu com a naturalidade de quem já viveu em 
meio à vida selvagem, embora tenha sido a sua 

primeira vez interpretando um personagem com caracterís-
tica e personalidade tão peculiares. É assim que José Loreto 
mostra novamente o seu talento. E mesmo com o corre-corre 
diário das gravações, entre uma folguinha rápida para levar a 
pequena Bella para a escola, o ator arrumou um tempinho para 
um bate-papo com a gente, e falar sobre todo tipo de assunto, 
inclusive, claro, paternidade, afinal estamos celebrando o Mês 
dos Pais! “Nós nos amamos incondicionalmente”, derrete-se ao 
falar da filha. “No privilégio que eu tenho de morar perto da 
mãe da minha filha, o meu lado paterno foi muito forte. Existiu 
o período em que era só eu e ela (Bella). Foi um mergulho na 
paternidade. Eu me dei conta de que estava com a minha 
melhor amiga”, completa. De olho no futuro, Loreto cerca de 
mistério seus projetos e revela apenas que, após a novela, “vem 
coisa boa por aí”, como ele mesmo brinca. Se é cinema, TV ou 
teatro, não sabemos, mas pode ter certeza de que o ator estará 
novamente empenhado para dar o seu melhor!

REVISTA REGIONAL: Loreto, eu gostaria que você descrevesse como 
foi sua conexão com o Pantanal, o que de fato te encantou em meio 
à vida selvagem. Aliás, você trocaria a vida na cidade por uma mais 
tranquila em meio à natureza, como no Pantanal?
JOSÉ LORETO: O Pantanal despertou um querer, não de tro-
car, mas de ter equilíbrio. Eu sou da cidade, nasci em Niterói, 
moro no Rio de Janeiro há muito tempo, e quando eu fujo pra 
serra, um lugar com menos poluição, me sinto muito bem, me 
sinto conectado. Morei dois meses no Pantanal, acordava com 
o som dos bichos, sem o conforto que normalmente tenho na 
minha casa, sem ar-condicionado, com a bicharada, os peões. 
O meu personagem é um pantaneiro nato, peão de origem, ele 
me deixou muito mais sensível e apreciador da natureza e da 
importância que ela tem para o meu espírito, para a minha 
saúde. Hoje em dia, quero ter muito mais essa conexão com a 
natureza. O Pantanal me proporcionou essa experiência. Eu 
enxergo a importância que a natureza tem e o que temos feito 
ao longo da nossa história e como ela tem devolvido para nós.  

Numa entrevista recente você comentou sobre o assédio constante 
que recebe através das redes sociais. De certa forma isso mexe com 
o seu ego? 
Inconscientemente sim, em algum lugar me deixa mais con-
fiante, mas, ao mesmo tempo, a maturidade pesa menos no 
ego em relação a isso. Eu não tiro os meus pés do chão. Eu fico 
muito mais feliz em fazer um novo personagem, com um novo 
sotaque, um figurino totalmente diferente. O feed que recebo 
pelas redes é que o público gosta muito, tanto que eles até cri-
ticam quando o Tadeu faz algo de errado, ficam tristes quando 
ele tem esse tipo de atitude porque o público sente carinho e 
torce. Ele tem sexy appeal, mas é totalmente diferente do meu.

Loreto, o corpo do ator está a serviço do personagem, e percebemos 
que você experimentou algumas mudanças em função do trabalho. 
Pra você, que é praticante de judô desde a infância, é mais fácil 
manter uma disciplina quando o personagem exige? 
Há dois fatores muito importantes durante a minha vida na 
infância que interferem nessa facilidade, dessa consciência 
corporal, dessa dedicação para mudar o corpo. Uma é o judô 
que eu faço desde os cinco anos de idade. Quando interpretei o 
José Aldo, eu treinava quatro horas por dia com personal, tinha 
nutricionista. Eu consigo chegar aos meus objetivos, pelo me-

nos perto. Outro fato que me ajuda a ter disciplina é a diabete, 
eu sou diabético desde os 15 anos, preciso ser um pouco mais 
regrado para não ter complicações, mas uma vida saudável. Eu 
faço de tudo! Diabete exige equilíbrio! Eu não posso sair e be-
ber até altas horas e acordar às cinco da tarde porque eu tenho 
que alimentar o meu corpo, tenho que medir minha glicose, 
se preciso aplicar insulina, se eu tenho que comer. A diabete 
me ajuda a ter essa dedicação. Quando tenho que emagrecer, 
controlo a minha insulina e como menos, quando preciso fazer 
um personagem que tem que engordar, tomo mais insulina pra 
continuar com a glicose boa.

Durante uma entrevista você havia comentado que tinha muito medo 
de contracenar com o Marcos Palmeira. Como essa relação se desen-
volveu ao longo deste período que vocês estão trabalhando juntos? 
Eu tenho o personagem na minha mão, fica mais fácil, mas 
no início era realmente medo, a palavra. Por mais divertido 
que seja o set, o ambiente, mesmo assim eu tenho receio, é um 
respeito além da conta, sabe? Ele sempre diz pra eu me jogar, 
deixar as amarras. Ele nos dá corda. É um cara que instiga o 
nosso melhor. 

Neste Mês dos Pais, e você comemorando essa data há quatro anos, 
como foi a experiência de criar uma filha durante a pandemia e saber 
que ansiedade e outras mudanças de convívio aconteceram em todo 
o mundo? Como tem sido passar por essa fase?
No privilégio que eu tenho de morar perto da mãe da minha 
filha, o meu lado paterno foi muito forte, por ser num momento 
em que ficamos mais juntos, o dia inteiro em casa. Existiu o pe-
ríodo em que era só eu e ela. Foi um mergulho na paternidade, 
na minha parceria com a minha filha. Eu me dei conta de que 
estava com a minha melhor amiga. Nós nos amamos incondi-
cionalmente. Eu dou tudo por ela. 

Quando adultos, aprendemos que a nossa formação se dá pelo con-
vívio com familiares e amigos, formamos o nosso caráter e ética. De 
que maneira você tenta passar os seus valores para a sua filha Bella? 
Logicamente eu penso muito antes de dizer qualquer coisa que 
ela possa interpretar mal. Hoje em dia isso está mais incorpora-
do em mim, qualquer dúvida, ela fala e eu respondo com muita 
naturalidade, nunca cobrando ou apontando, nunca subindo 
o tom de voz, mas buscando fórmulas. Surgiu uma birra, um 
choro de eu não saber o porquê, vamos conversar, deixar ela se 
acalmar. Mas a Bella é maravilhosa. Esses momentos são raros 
e até difíceis. Ela é muito parceirinha. Eu procuro ensinar que 
moramos no Brasil, existem pretos, brancos, existem várias 
cores. De forma lúdica, vou conscientizando a não tratar com 
diferença, mostrando na prática, dando exemplos que são coe-
rentes e que ela tenha a capacidade de absorver. 

Voltando ao passado e relembrando um pouco a sua infância, quais 
foram os momentos que te marcaram, foram importantes para sua 
construção e que ficaram na sua memória?
Minha relação com os meus pais. Eles estão casados há 40 
anos. Eu vi a ascendência deles, de muito trabalho. Eles de-
moraram dez anos para construir a casa em que moram. Por 
mais que tivéssemos diferenças, sabe aquele Natal tumultua-
do? O meu pai e a minha mãe, com seus irmãos e irmãs, todo 
mundo tentando se juntar e ser uma família unida. Era ótimo 
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porque éramos diferentes, gente de tudo que é canto, viramos 
um “vira-latão” maravilhoso. Eu lembro muito disso. O judô 
também foi uma época muito marcante na minha vida, porque 
eu queria ser judoca.

O mundo está mudando e hoje se fala muito sobre a homofobia, o 
preconceito, o machismo, a xenofobia. Conceitos que devem ser 
mudados para se ter respeito. Você acredita que um dia será possível 
um mundo mais igualitário e justo ou esse sonho é utópico demais 
pra acontecer?
Eu acredito, tudo bem que sou muito otimista, mas acredito 
porque não tem outra forma para o mundo não ruir. As diferen-
ças estão aí, e toda semana é uma pancada. Eu acredito muito 
nas crianças. Eu não passo para a minha filha a criação que os 
meus pais, naquela época, achavam que era coerente, porque 
o machismo não era falado, hoje em dia falamos e vemos as 
mazelas que isso pode causar. Estou falando do machismo, mas 
existem todos esses outros, racismo, xenofobia, todas as diferen-
ças que as pessoas infelizmente não conseguem respeitar.

Falando um pouco sobre tecnologia, vivemos essa mudança que é 
um grande fato da vida contemporânea, mas de que maneira você 
procura equilibrar a sua convivência com as pessoas no mundo real? 
Muita gente fala assim: “O Instagram virou nossa ferramenta 
de trabalho”. Eu acho que não. Não sou influencer. Sou um 
artista. Mas a rede social é a cereja do bolo do nosso trabalho. 
Como somos artistas e queremos nos comunicar, migramos 
para essa ferramenta. Eu tento equilibrar. Gosto desse contato 
com o público até certo ponto. Não quero ser refém, quero ter a 
minha individualidade, o meu mistério, a minha discrição. 

Loreto, eu sei que no momento você está dedicado à novela e você 
comentou que é muito caseiro, mas após a pandemia, o fato de ter 
que ficar alguns meses trancado em casa, mudou esse conceito? O 
que te dá prazer fazer quando não está trabalhando? 
Trabalhar é muito bom, né? Eu amo o meu trabalho e quando 
estou trabalhando parece que estou de férias de tão bom que é. 
Eu ainda sou caseiro, ainda mais agora que estou reformando 
a minha casa, o meu ninho, mas gosto de sair pra dançar, ir ao 
cinema, ao teatro, gosto de ir a restaurantes, sou dono de um 
restaurante, então gosto de juntar o povo. Eu gosto de beber 
vinho com a galera, gosto de socializar porque tem uma função 
maravilhosa na nossa vida. Eu sou o cara que convida, antiga-
mente eu era convidado, mas agora sou eu que convido.

Estamos num ano de eleição e algumas personalidades da TV já 
apontaram em quem pretendem votar. Como você lida com essa 
questão da política em meio à polarização? Qual o papel do artista 
quando pensamos em manifestação política?
Vou votar em que tiver um discurso mais inclusivo, de igual-
dade e que esteja afinado às necessidades do nosso país e da 
população com suas demandas sociais e culturais. Estamos 
vivendo momentos tenebrosos. Sou a favor de um país com 
mais cultura, com mais livros, e livre das armas e da barbárie. 
Como artista e cidadão, quero um Brasil mais tolerante e livre 
de quaisquer preconceitos. Quero poder continuar inspirando 
as pessoas através da minha arte e fazendo personagens que as 
façam refletir sobre essa e outras questões.

Depois da novela, você tem outros projetos?
Eu tenho, mas não posso falar, é o famoso: “vem coisa boa 
por aí”. Eu tenho um projeto bem coladinho com a novela, 

pensei que fosse descansar, mas pelo visto não vai dar, mas 
estou muito feliz. Eu já tenho outro projeto para o segundo 
semestre do ano que vem. Estou fazendo o que eu gosto. 
Não preciso descansar tanto. Só vou precisar zerar este 
personagem, o Tadeu, que está há um ano na minha pele. 
Quando estamos trabalhando é igual atividade física, estamos 
ativos, a memória está fresca, decoramos mais fácil, tudo está 
melhor, tudo está ajeitado. 

Loreto em ensaio 
feito para a  
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 “De forma lúdica, 
vou conscientizando 
minha filha a não 
tratar com diferença; 
mostrando na 
prática, dando 
exemplos que são 
coerentes e que ela 
tenha a capacidade 
de absorver”
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circulando

oi inaugurado no final de junho o novo hospital da 
Unimed Salto/Itu. Localizado na rodovia da Con-
venção, entre Itu e Salto, o complexo hospitalar tem 
estrutura para atender a procedimentos e cirurgias 

de alta complexidade, centro de infusão para tratamentos 
quimioterápicos e a mais moderna estrutura de equipamen-
tos 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, 
Hospital Dia, maternidade (com salas pré-parto, parto e 
pós-parto e parto humanizado), pronto-atendimento para 
urgências e emergências. Confira algumas fotos do evento 
oficial que reuniu diretores, dirigentes do Sistema Unimed, 
conselheiros, médicos cooperados e autoridades.

Unimed Salto/Itu 
inaugura seu novo hospital
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Vista geral do novo hospital Unimed Salto/Itu

Diretores da Unimed Salto/Itu: Dr. Amílcar Ribeiro, Dr. Arnaldo 
Passafini Neto, Dr. Adriano Navarro e Dr. Flavio Vitale

Diretores e conselheiros da Unimed Salto/Itu recebem homenagem

Diretoria e conselheiros no momento do descerramento 
da faixa de inauguração

Representantes e dirigentes do Sistema Unimed prestigiaram a inauguração

Dr. Omar Abujamra Junior, diretor-
presidente da Unimed do Brasil

Dr. Eduardo Ernesto Chinaglia, diretor-
presidente da Federação das Unimeds 
do Estado de São Paulo (FESP)

O diretor-presidente Dr. 
Arnaldo Passafini Neto e 
esposa Beatriz Passafini

Gerentes executivos da Unimed Salto/
Itu: Joaquim Fernandes, Nilci Costa, 
Sandro Silva e Edson Rocha
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salão de beleza Feminine Hair, considerado uma 
das principais referências em cabelo e maquia-
gem da região, acaba de completar 25 anos. Para 
brindar a data, as empresárias Raquel e Mauriane 
Moura receberam clientes e amigos durante um 

dia inteiro de celebração, em 15 de julho, com direito a sorteio 
de prêmios e até bolo de aniversário! 

Há 25 anos com o Feminine Hair, Raquel e Mauriane são 
mãe e filha e, juntas, estão à frente de uma grande equipe 
especializada em beleza. Atentas às novidades do setor, as 
profissionais estão em constante atualização em workshops 
no Brasil e no exterior, tudo para oferecer os melhores e mais 
modernos procedimentos para suas clientes. 

fotos FELIPE RUBINATTO

Feminine Hair celebra 
25 anos de sucesso

LEIA MAIS AQUI

O

Rua Vinte de Janeiro, 281, Centro, Itu
Telefones: (11) 4022-6605 / 4023-2452

 @femininehair
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oi inaugurada no dia 15 de julho a unidade da Papa Rica no Plaza 
Shopping Itu. A marca é especialista em alimentação infantil, com 
mais de 20 anos de experiência. Na ocasião, a empresária Adelaide 
Maia Conduta, franqueada da Papa Rica na região, recebeu clientes, 

amigos e familiares para um delicioso coquetel. 
A Papa Rica possui refeições prontas para todas as fases da infância (linha 

de refeições para introdução alimentar, sopinhas tradicionais em pedaços ou 
em purê, porções de comidinhas práticas e saborosas, além de receitas a base 
de frutas para uma sobremesa mais saudável). 

A Papa Rica atende Indaiatuba, Itu, Porto Feliz e Salto.

circulando
fotos: CAROL RIVIERI

Papa Rica inaugura loja 
no Plaza Shopping

 (19) 9-9928-0908 e  
(11) 9-3034-1803

 @paparicaitu  
 @paparicaindaiatuba

LEIA MAIS AQUI

F
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A Fazenda Tucunduva convida você e sua família 
(seu pet também) para desfrutar de uma tarde super 

agradável, ao ar livre, ao som de blue-jazz, com 
chope artesanal, carnes nobres e recreação infantil.
Para garantir seu lugar neste evento tão especial, e 
obter mais informações, reserve com antecedência 

através do WhatsApp: (11) 98391-0961.

fotos: FELIPE RUBINATTO

o último dia 17 de julho, a Fazenda Tucunduva 
teve o prazer de receber o chef Gui Moraes para a 
inauguração do seu Celeiro da Parrilla. Com cortes de 
carnes nobres, de estilo argentino e uruguaio, e um 

preparo impecável, o chef surpreendeu a todos com seus pratos e 
acompanhamentos especialmente escolhidos para a ocasião.
Seguindo a ideia de movimentar cada vez mais a sua 
programação de eventos, a Fazenda Tucunduva espera a  
todos, no dia 07 de agosto, domingo, para uma nova  
Parrillada, com a presença novamente do chef Gui Moraes  
e de um convidado especial, o assador expert em parrilla  
e ex-participante do MasterChef Brasil (2016), Rodrigo 
Domingues, o Tenente (@tenente01).

Parrillada na Fazenda Tucunduva

A Fazenda Tucunduva fica na rodovia Dom Gabriel  
P. B. Couto, Km 92,5, entre Itu e Cabreúva.

 www.fazendatucunduvaitu.com.br
 @fazendatucunduva



   REVISTA REGIONAL   61



62   REVISTA REGIONAL

casa

o ano em que celebra 35 anos, a CasaCor, mais 
completa mostra de arquitetura, design de inte-
riores e paisagismo das Américas, leva sua edição 
comemorativa - segue até 11 de setembro - ao 
coração de São Paulo: o Conjunto Nacional, um 

dos mais importantes marcos arquitetônicos da cidade, projeta-
do há 63 anos pelo arquiteto David Libeskind. 

A edição especial ocupa o mezanino, conhecido por seus 
brises, e o terraço aberto, que já abrigou o restaurante Fasano. 
São quase 10 mil metros quadrados, onde o masterplan, defini-
do com a consultoria do escritório FGMF, preservou a beleza da 
estrutura existente e acomodou 59 ambientes. 

A implantação surpreende ao abrigar 30 estúdios 
e lofts, sete jardins e ilhas de bem-estar, cinco opera-
ções de restaurante, bar e café, cinco banheiros unis-
sex, sete lojas e operações comerciais, além de dois 
ambientes funcionais (bilheteria e lounge) e duas 
áreas de exposições artísticas - uma interna e outra 
que recebe a Exposição CasaCor 35 anos - num 
espaço tão emblemático da arquitetura moderna. 

“Pela primeira vez, a CasaCor está em um 
corredor cultural, um espaço que vai encantar quem 
já conhece a mostra, mas também deve atrair um 
público diverso e plural, que busca incessantemente 
por qualidade de vida, que valoriza o próprio tempo 
e investe em arte, música, gastronomia e viagens”, 
diz André Secchin, diretor geral de CasaCor. 

INFINITO PARTICULAR
Os curadores da CasaCor, Livia Pedreira, Pedro 

Ariel Santana e Cris Ferraz, amparados em pesqui-

sas de tendências, definiram o conceito do ano, sintetizados no 
tema “Infinito Particular” e convidaram o elenco da mostra a 
refletir sobre a necessidade de projetar ambientes que priorizem 
o bem-estar físico, mental e espiritual, a harmonia, o equilíbrio 
e o conforto. 

Com um superelenco, a CasaCor traz para sua edição 
comemorativa alguns dos grandes nomes que marcaram pre-
sença ao longo das três décadas e meia da mostra e represen-
tam os mais 7 mil profissionais que já criaram ambientes no 
Brasil e nas edições espalhadas pela América do Sul e Miami, 
nos EUA. 

CasaCor SP em edição  
comemorativa no Conjunto Nacional
Com o tema ‘Infinito Particular’, mostra celebra 35 anos e fica aberta ao público 
até 11 de setembro num dos ícones da avenida Paulista, o Conjunto Nacional
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Casa Barbara Dundes

Ambiente do Otto Felix
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Para esta edição especial, a experiência de visitação mistura 
história, memórias e afetividade, num passeio marcante no 
qual a CasaCor e arquitetura do Conjunto Nacional agem em 
perfeita simbiose. Logo na entrada do edifício, o visitante se 
depara com a exposição gratuita CasaCor 35 anos. A retrospec-
tiva propõe uma viagem pelas últimas décadas da arquitetura e 
do design de interiores brasileiros. Com a curadoria da jorna-
lista Livia Pedreira e do Ateliê Esquina, das arquitetas Carmela 
Rocha e Paula Thyse, a exposição ocupa parte do térreo do 
Conjunto Nacional, próximo à área dos elevadores, assim como 
as emblemáticas rampas caracol, que contornam o prédio, o 
mezanino e o terraço. O conteúdo da exposição se desenvolve 
do início ao fim do evento, em vários formatos: fotos, vídeos, 
som e interatividade digital. 

MAIS: Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente na bi-
lheteria digital da CasaCor. Este ano, assim como 
em 2021, a mostra terá uma agenda de visitação 
programada, portanto, o visitante deve escolher 
o dia e a hora em que deseja visitar o evento 
com antecedência. O Conjunto Nacional fica na 
avenida Paulista, 2073. Horário de funcionamen-
to: terça a sábado, das 12h às 22h; domingos e 
feriados, das 11h às 21h. VEJA MAIS FOTOS

Para homenagear o trabalho de todos esses 
arquitetos, paisagistas e designers de interiores 
a mostra criou uma alameda com seis salas 
especiais, nas quais nomes consagrados e com 
carreiras intrinsicamente ligadas à CasaCor 
puderam criar ambientes e expor toda sua 
criatividade. As salas, todas com 50m², recebem 
criações de Sig Bergamin, Rosa May Sampaio, 
Brunete Fraccaroli, Consuelo Jorge, Leo Sheht-
man e Marina Linhares. 

O elenco conta ainda com Roberto Migotto, 
arquiteto convidado para celebrar a parceria mais 
longeva do evento, com a Deca, patrocinadora 
master; Marcelo Salum, que dá vida ao ambiente 
da tinta oficial do evento, Coral; Otto Felix que apresenta o 
ambiente da LG; Maurício Arruda, da Todos Arquitetura, que 
prepara um projeto exclusivo para o espaço da Duratex; e Nil-
do José, que experimenta nuances e texturas em seu ambiente 
assinado para a Cerâmica Portinari. 

Os visitantes vão conhecer ainda os projetos de Ana Weege, 
Anete Weber e Rafaella Marques, da Architects + CO (Caio 
Bandeira e Thiago Martins), Bárbara Dundes, Beatriz Quine-
lato, Carlos Navero, Carolina Scarpelli, Catê Poli e João Jadão, 
Clay Rodrigues, Daniel Nunes, Edgar Rochell, Elaine Vilela, 
Fernanda Rubatino, Flávia Burin, Francisco Cálio, Frederi-
co Cançado, Gabriel Fernandes, Gabriela Mendes, Gregory 
Copello, Gustavo Martins, Gustavo Paschoalim, Guto Andrade, 
Helô Marques, InTown Arquitetura (Alexandre Gedeon e Hugo 
Schwartz), João Daniel Arquitetura, Joe Filho, Juarez Cruz, 
Karol Suguikawa, Larissa Abreu, Lidia Maciel, Lucas Takaoka, 
Luciano Zanardo, Mauro Contesini, Metro Arquitetos (Martin 
Corullon e Gustavo Cedroni), Monica Costa, Murilo Lomas, 
Patrícia Hagobian, Pedro Luiz de Marqui, Plantar Ideias (Felipe 
Stracci e Luciana Pitombo), Priscila Cox, Quintino Facci, 
Ricardo Abreu, Sabrina Salles, Samuel Angelo, Tufi Mousse, 
Vilaville Arquitetura (Gabriela Vilarrubia e Fabiana Villegas), 
Weiss Arquitetura (Barbara Garcia de Carvalho e Tide Junquei-
ra) e Wesley Lemos. 

Alguns dos ambientes da 
CasaCor SP 2022
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casa
PUBLIEDITORIAL

o final de junho, a Decoratto promoveu o evento de lançamento 
da coleção ‘In Natura’. A proposta, segundo a proprietária da loja, 
Bruna Maluf, é um resgate aos laços familiares, às raízes e às lem-
branças afetivas. As peças propõem aconchego, texturas naturais e 
formatos mais orgânicos promovendo a integração e proximidade 

nos ambientes da casa. “É um verdadeiro convite para viver e valorizar o natu-
ral, o bem-estar e ao que nos remete aos sentimentos e lembranças do passado, 
da vida com amor”, explica Bruna. 

O evento de lançamento, em 29 de junho, contou com a participação espe-
cial do convidado Newton Lima, designer de interiores, sócio da Casa Mollde 
e colunista da revista Casa Vogue. Ele participou de um bate-papo sobre as 
principais tendências do design mundial e das novidades apresentadas no  
Salão de Milão.

A mostra foi realizada numa casa do século XIX que sobreviveu aos per-
calços do tempo, localizada no espaço de eventos Estação Casa Velha, em 
Indaiatuba. “O piso de tijolo, as portas antigas, as janelas abertas e as marcas 
do tempo conseguiram transmitir perfeitamente a sensação da coleção a todos os 
convidados, foi um verdadeiro resgate da convivência em família”, conta Bruna.

A coleção completa está disponível para visitação na loja Decoratto, na rua 
Humaitá, 873, Centro, Indaiatuba, no horário de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 18h30, e sábado, das 9h às 16h.

MAIS: Também é possível assistir ao vídeo do lançamento  
no Instagram da loja @decorattoindaiatuba 

Decoratto lança coleção com 
foco nas ‘lembranças familiares’
Nova coleção “In Natura”, da loja indaiatubana, foi lançada durante  
evento com a participação do renomado designer de interiores Newton Lima

Um antigo casarão foi 
escolhido para o evento de 

lançamento da Decoratto
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om a credibilidade de dez anos e a excelência em 
serviços prestados em Itu, a clínica Qualy Fisio 
acaba de expandir sua atuação com a inauguração 
de sua segunda unidade, em Salto. 

De acordo com a empreendedora e fisiotera-
peuta responsável pela Qualy Fisio, Gisele Ribeiro, o foco das 
duas clínicas é “o paciente como um todo, com atendimento 
humanizado e personalizado, tratando cada indivíduo com o 
respeito e o afeto que merece”.

Além da supervisão de Gisele, a Qualy Fisio conta com 
a administração de seu esposo, Ronne Aparecido Santos, 
especializado em Finanças. No momento, a nova unidade de 
Salto mantém apenas os tratamentos fisioterapêuticos, porém, 
segundo Ronne, novos projetos estão sendo estruturados para 
serem implantados nos próximos meses. Já em Itu, o atendi-
mento é mais amplo, incluindo diversos tipos de procedimen-
tos, como acupuntura e Pilates.

Especializada em tratamentos para dores lombares, Gisele 
ressalta que, ao longo da pandemia, o número de pacientes na 
clínica com queixas de problemas na coluna aumentou muito, 
sendo atualmente um dos principais motivos de afastamento 
do trabalho, gerando grandes prejuízos tanto para o emprega-
do quanto para a empresa empregadora.

A fisioterapeuta explica que nesses casos a primeira parte 
do tratamento na Qualy Fisio é uma avaliação para identificar 
as possíveis causas daquele quadro de dor: o paciente inicia 
com a Fisioterapia ou com técnicas de manipulação, como a 
Fisioterapia Articular Analítica e até mesmo com o auxílio da 

saúde e beleza

QUALY FISIO

acupuntura, que é recomendada não apenas para a dor física, 
mas também para aliviar o emocional e o estresse. Depois 
disso, o Pilates pode entrar como recurso para promover a 
melhora da mobilidade, que será adaptado de acordo com a 
dor e a limitação de cada indivíduo. 

“Com o Pilates nós conseguimos trabalhar a postura, 
consciência corporal, melhora da mobilidade, a força  
muscular e não apenas alongamento, como muitos pensam”, 
pontua a profissional.

Segundo Gisele, o emocional do paciente também está 
totalmente conectado ao cenário de dores, principalmente as 
crônicas. Outros fatores que podem influenciar são sono, alimen-
tação e a falta de rotina de exercícios físicos. “Todas as vezes que 
os pacientes em tratamento chegam reclamando que a dor voltou, 
há um fator emocional predominante. As cargas emocionais e de 
estresse do período que estamos vivendo contribuem significativa-
mente para estimularem os quadros de dor”, explica.

 
QUALY FISIO

ITU - Rua Joaquim Bernardes Borges, 202, Centro, Itu
 (11) 2429-3883

 Itu: (11) 99531-2793

SALTO - Rua Benedita Quaglino, 193, Vila Henrique, Salto
  (11) 4456-7877

 @clinicaqualyfisio
 contatoqualyfisio@gmail.com
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Dra. Gisele e o esposo 
Ronne, responsável pela 

administração das clínicas

Unidade de Salto 
da Qualy Fisio, 

com atendimento 
em fisioterapia
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cultura

C om mais de 600 mil visitantes e recorde de títulos 
vendidos, a Bienal Internacional do Livro de São 
Paulo, entre 02 e 10 de julho, foi a maior vitrine 
literária de 2022 no Brasil, reunindo as principais 
editoras, livrarias, distribuidoras e autores nacio-

nais e portugueses, já que Portugal foi o país homenageado 
desta edição. Entre os escritores presentes esteve o jornalista 
e editor da Revista Regional, Renato Lima, que divulgou e 
autografou seu primeiro romance “Quando as borboletas voam 
do sertão...” (Chiado Books).

Lima representou a região no primeiro dia da Bienal, em 
02 de julho, quando milhares de pessoas passaram pelo Expo 
Center Norte, na capital paulista. Ele foi um dos autores 
convidados de sua editora, o Grupo Editorial Atlântico, de 
Portugal, proprietário do selo Chiado Books. Sua sessão de 
autógrafos aconteceu durante pouco mais de uma hora e reu-
niu vários leitores de diferentes gerações. “Participar do maior 
evento literário dos últimos anos no Brasil, uma vitrine com 
mais de 600 mil leitores, foi muito gratificante. Sem dúvida, 
esse momento coroa minha estreia como escritor e atesta a 
grandeza desse romance que vem emocionando muitos leitores. 
Que essa história possa voar ainda mais longe!”, comenta o 
escritor, numa referência ao título de sua obra. 

A Bienal, após a interrupção de dois anos por conta da 
pandemia, pode celebrar a transformação que os livros fazem 
na vida das pessoas e, comemorar a retomada presencial 
dos eventos, após a vacinação contra a covid. Histórica, essa 
edição teve Portugal como convidado de honra, uma forma de 
festejar os 200 anos da independência do Brasil, países unidos 
eternamente pelo idioma e pela cultura.

 
LIVRO FALA SOBRE INTOLERÂNCIA
O romance de estreia de Renato Lima na literatura, “Quan-

do as borboletas voam do sertão…”, foi lançado em 2021 aqui 
no Brasil e em Portugal, sede de sua editora. O livro trata da 
questão da intolerância e da homofobia e já foi destaque em 
blogs literários, programas, como o da apresentadora Astrid 
Fontenelle e na mídia segmentada (ao público LGBTQIA+). 

A obra traz a história do menino Romualdo, que, aos oito 
anos, num ambiente áspero e hostil, troca as brincadeiras de 

Autor da região faz sessão de autógrafos na Bienal do Livro
Renato Lima, editor da Revista Regional, esteve divulgando o seu livro “Quando as borboletas voam do sertão...” 
no stand da Chiado Books na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, maior evento literário do Brasil

bola e de carrinho pelas bonecas de sua amiguinha. Delicado 
no jeito de ser e de falar, ele enfrenta a discriminação e a ira 
do próprio pai, que não aceita um filho diferente. No sertão 
nordestino arrasado pela seca do início da década de 1980, o 
garoto tem de sobreviver à miséria e ao destino cruel e violento 
traçado pelo pai. Mas seus caminhos mudam por completo 
após uma fatalidade. E, assim, Romualdo parte do sertão 
rumo a São Paulo.

“Quando as borboletas voam do sertão…” narra a traje-
tória deste garoto, que sobrevive à intolerância do pai, e passa 
a viver longe de sua família. Da infância até a idade adulta, 
suas descobertas, seus amores, as incertezas e os desafios de 
um menino que sonhou grande. “Os voos de uma borboleta 
que fugiu da morte anunciada para encontrar vida em outros 
campos”, define o autor.

O livro, publicado pela Chiado Books, de Lisboa, é vendido 
no Brasil e em Portugal tanto no formato físico quanto e-book. 
No Brasil, a obra pode ser adquirida no site da Livraria Atlân-
tico (acesse o QR Code) e principais livrarias online do país; 
em Portugal, pelo site da Chiado Books e da Fnac. Em Itu, 
a obra pode ser adquirida à pronta-entrega na Revistaria do 
UniShopping, ao lado do Pão de Açúcar, na Vila Nova.

A BIENAL EM NÚMEROS
Maior evento literário do país, confira, em números, a grandiosidade 
da Bienal Internacional do Livro de São Paulo deste ano:

- Público visitante: 660 mil 
- Ticket médio: R$ 226,96 
- Média de livros adquiridos: 7 por pessoa 
- Quantidade de livros: 3 milhões 
- Expositores: 182 
- Espaços culturais: 9 
- Horas de programação: 1.500 
- Autores nacionais: 300 
- Autores internacionais: 30 
- Visitação escolar: 60 mil LEIA MAIS AQUI

Livro de estreia de Lima 
como escritor

Renato Lima durante sessão 
de autógrafos na Bienal

fo
to

s:
 Z

ec
a 

A
lm

ei
da

R
ep

ro
du

çã
o



   REVISTA REGIONAL   69



70   REVISTA REGIONAL

U

cultura

ma frente de obras de infraestrutura em turismo 
já está em andamento em Itu, realizada pela 
Prefeitura, com um montante de recursos supe-
rior a R$ 5,2 milhões, provenientes do governo 
do Estado, por meio do Dadetur (Departamento 

de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos). 
“Todas essas obras simbolizam o momento de retomada, con-
tando novamente com mais de R$ 5,2 milhões de investimento 
do Dadetur, liberados pelo governo do Estado. Importante 
ressaltar que essas verbas têm finalidade exclusiva para este 
uso e Itu se beneficia com as mesmas por apresentar projetos 
de qualidade”, comenta o prefeito Guilherme Gazzola.

Uma dessas obras é a revitalização da praça Padre An-
chieta e implantação do Marco Zero, no Centro histórico da 
cidade, diante da Igreja do Bom Jesus. Com esta obra públi-
ca proposta e conduzida pela Prefeitura, haverá a execução 
de novo contorno da praça, com recuo, para a implanta-
ção do Marco Zero com o passeio em pedra portuguesa, 
de modo a formar a Rosa dos Ventos, além de contar com 
detalhes em granito e bronze e rampas de acessibilidade. 
No local, também haverá uma cápsula do tempo em inox. 
A iluminação será outro item revitalizado, simultaneamente 
à instalação de um sistema de segurança. A obra contempla 
ainda a instalação de novos bancos de madeira, painel infor-
mativo e canteiros. O prazo de execução é de cinco meses e o 
investimento é de R$ 387.874,74.

Outra realização, muito aguardada pela classe artística e 
pelos agentes culturais, é a adaptação do Auditório Munici-

Pacote de  
obras vai  
impulsionar 
o turismo e a cultura em Itu
Obras do Dadetur em Itu ultrapassam investimento de R$ 5,2 milhões; Recursos vindos do 
governo do Estado têm finalidade exclusiva para infraestrutura do desenvolvimento turístico

pal para Teatro e Sala de Espetáculos. Com esta melhoria, a 
Prefeitura de Itu tem por objetivo transformar o atual espaço 
de seu auditório em um equipamento adequado para a re-
cepção de espetáculos teatrais, musicais e outros eventos ar-
tísticos, além de permanecer viável o seu uso para reuniões, 
seminários e conferências. A obra prevê a implantação de 
camarim, fosso de orquestra, redimensionamento do palco, 
tratamento acústico, iluminação e remodelação nas acomo-
dações ao público. O prazo de execução é de seis meses e o 
investimento é R$ 1.640.885,60; sendo R$ 1,5 milhão vindo 
do Estado e R$ 140.885,60 do município.

Também com recursos do Dadetur está em andamen-
to mais uma fase da implementação do polo turístico e 
gastronômico na avenida Francisco Ernesto Fávero, a 
principal via da região do bairro Rancho Grande. Nesta 
etapa, a obra prevê a implantação de quiosque, sanitário, 
calçamento, paisagismo e pórticos metálicos. O prazo  
de execução é de oito meses e o valor da obra total é  
de R$ 2.099.243,35.

Outra novidade anunciada é a primeira Praça da Bike, 
que está sendo criada na rua Professor 
Antonio Dirceu Marmo, no bairro São 
Luiz, em frente ao Plaza Shopping. O local 
contará com bebedouros, sanitários, ban-
cos, pergolado, prancha para abdominal, 
rampas de acesso e paraciclos. O prazo de 
execução é de quatro meses e o investimen-
to é de R$ 360.552,35. LEIA MAIS AQUI
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Implantação do Marco Zero com a 
revitalização da Praça Padre Anchieta
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