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R E V I S T A

Maquiagem
Dicas de uma boa maquiagem
na 3ª idade.

Turismo
O fascinante Monte Roraima,
suas belezas e mistérios.

Decoração
O charme de uma mesa
bem posta.

Esporte
Identifique qual o seu
estilo de dança.

Mundo Pet
A nova coluna do seu
bichinho de estimação.

A

exatos doze anos atrás sentado em minha cadeira, apoiando os cotovelos sobre a mesa, a jornalista e minha amiga Maria
Reis, adentrou o meu escritório que funcionava em frente ao Parque Vaca Brava e com todo
o seu jeito imponente de ser me sugeriu que
eu lançasse uma revista voltada para o segmento de festas, já que o meu ramo pegava
uma boa fatia deste mercado, me fazendo conhecido no meio. Após o amadurecimento da
ideia veio a questão do nome, que foi uma tarefa complicada, pois vários tinham surgido ao
mesmo tempo.
Nome escolhido, demos início a esse projeto que na época era semestral e se chamava
Revista Class Espaço Viana. A nossa primeira
capa: – As empresárias Kátia Monteiro e Ineildes Carvalho, com certeza me deu muita sorte, pois várias outras capas nestes doze anos
surgiram e sempre com a responsabilidade de
ser fiel ao nosso publico com informações objetivas e diretas. Doze anos.
O que é possível conquistar em pouco mais de uma década? Por intermédio
de uma luta incansável, as pessoas avançaram muito na direção de obter espaço maior na sociedade brasileira. A situação, nesse período, mudou significativamente, graças ao esforço individual e coletivo do segmento empresarial e
entidades representativas.
A revista Class, procurou colaborar com esse desenvolvimento, por meio de
uma linha editorial voltada à promoção de várias empresas e a inclusão social
e à divulgação de uma nova visão sobre vários assuntos, contribuindo com a
nossa sociedade.
Nós temos muitos motivos para celebrar. Contudo,
capacidade de superar desafios não nos falta. Algumas conquistas fundamentais não podem ser esquecidas e possibilidade maior de ter contato com
informações relevantes, que ajudam a melhorar sua
qualidade de vida. Mais do que nunca, no século 21,
informação é fundamental.
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CLASS BELEZA
Warley Oliveira

Maquiagem para mulheres maduras

M

enos é sempre mais quando o assunto é maquiagem. E quando o foco
está nas mulheres maduras, esse cuidado deve ser duplicado. Nessa hora é
preciso ter muita atenção quanto ao modo adequado de disfarçar as rugas e outras linhas
de expressão. Pois se você tenta reduzir as marquinhas de expressão e acaba percebendo
um efeito contrário, algo está errado. Quer ver só? Você sabia, por exemplo, que não deve
usar sombra cintilante e na versão em creme? E que ainda lápis de olho e delineador devem ser evitados? Pois é, esses são só alguns dos erros que desfavorecem a maquiagem.
As mulheres maduras devem optar por um resultado mais suave. O exagero na quantidade dos produtos aplicados pode gerar um efeito craquelado, acentuando ainda mais o que
essa mulher gostaria de neutralizar. Por isso, faça uma cobertura fina com a base, só use corretivo líquido, aplique pó somente para tirar o brilho da pele e um blush bem leve.

Como cuidar das sobrancelhas:

Opte ainda por uma maquiagem mais neutra. O que não significa que as mulheres maduras vão ficar fora de moda e deixar de usar o que é tendência. As sobrancelhas, por exemplo, pode ganhar um contorno impar, dando mais ênfase nos cantos com efeito quadrado,
quando esfumadas com sombra, principalmente nas cores marrom, cinza e ocre causando
um efeito bonito.

Confira a seguir quais os erros mais recorrentes e capriche nos acertos:
 Evite hidratante antes da maquiagem

Usar hidratante antes da maquiagem atrapalha e o rosto fica com uma textura estranha.
Então, só use hidratante se a sua cútis for muito seca e com bastante rugas. Neste caso é
possível porque você vai evitar que a maquiagem fique craquelada na pele.

 Base, corretivo líquido e pó

Se não for feita uma cobertura fina com a base você vai cometer outro erro. E exagerar no
corretivo também é uma maneira de acentuar as linhas indesejadas. Para as mulheres maduras, vale apostar sempre em corretivo líquido. Já o pó deve ser usado apenas para tirar o
brilho da pele. O mínimo possível e, de preferência, não passar embaixo dos olhos. Aplicar
blush de leve também, do contrário vai depositar o produto nas linhas de expressão, que
vão aparecer ainda mais.

 Sombra cintilante e na versão creme

Maquiar os olhos também requer cuidados.
A sombra cintilante deve ser descartada pelas mulheres maduras. Jamais usar. As opacas ficam melhores. Outra coisa que elas não devem aplicar é
delineador, que acentua ainda mais o que gostariam de esconder. Uma dica importante: evite as
que têm consistência em creme. Elas devem optar pela sombra em pó e compacta, nunca a solta.

 Boca: evite batons escuros

O batom também pode ter efeito negativo
na maquiagem. Os escuros acentuam qualquer marca de expressão, além de dar um
peso na maquiagem como um todo. Portanto,
qualquer tom suave fica mais uniforme e tira a
atenção das rugas.

 Efeito esfumado disfarça rugas

Um truque de maquiagem para os olhos é apostar no efeito esfumado. Ele disfarça
mais, pois, com a idade, a região fica cheia de ruguinhas e mais flácida. E quando você
for fazer o esfumado com sombra, tenha sempre a mão cores pastel, causa um efeito
mais natural. Além disso, não deixa marcas e rugas em evidência. E quanto a máscara de
cílios, ela não desfavorece em nada as mulheres maduras. Já o lápis de olho pode acabar
com toda a maquiagem. Se passado na linha d’água, no decorrer do dia, pode escorrer,
mesmo os a prova d’água por causa do excesso de secreção lacrimal e cair nas linhas
de expressão. Por isso, tenha muito cuidado!
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CLASS ETIQUETA
Profa. Adelita Costa

Apresentações e Cumprimentos
“Simpatia é fundamental em qualquer situação, é
ela que aproxima as pessoas, e torna nossa vida
mais fácil e prazerosa.”

É

no primeiro encontro que se iniciam os contatos sociais e profissionais.
Importante agir com naturalidade, sutileza, além de dominar as regras de
precedência, para não ferir suscetibilidades e quebrar a hierarquia. Apresentar
pessoas exige certa dose de atenção. Há uma regra básica para todos os tipos
de apresentação. Quem quer que esteja se apresentando ou sendo apresentado, deve sorrir e olhar a pessoa nos olhos. Seriedade e tensão não funcionam bem nas apresentações.
 Apresentando Pessoas
Quem apresenta deve dar o
nome completo, e se possível,
qualificar a pessoa.
O menos importante é apresentado ao mais importante.
Não foi apresentado? Timidez à
parte apresente-se.
O mais jovem é apresentado ao
mais velho.
A mulher se levanta para pessoas idosas e de alta hierarquia.
O homem se levanta sempre para a mulher (salvo alto dignitário civil ou religioso).
Quem chega é apresentado a quem está.
A iniciativa de estender a mão é do mais importante, mais idoso e da mulher.
Ao chegar cumprimentar e ao sair se despedir.
Abraços, tapinhas nas costas e beijos no rosto é uma atitude nada profissional.
A pessoa mais importante, entre o diretor e o cliente, será sempre o cliente.
Na apresentação, não diga “Muito prazer”. O certo é “Como vai o Senhor” ou
“Tudo bem?”. Ao final do encontro, podemos dizer: “Foi um prazer conhecê-lo”.
O homem apresenta sua mulher dizendo: “esta é Stela, minha mulher”, e a
mulher: “Roberto, meu marido”. Quando nos referimos ao casal: “lá está o Raul
com a esposa”.
Olhe nos olhos das pessoas, isso mostra o seu interesse no que elas estão
dizendo.
Jamais converse com óculos escuros, braços
cruzados ou mão no bolso.
 Cumprimentos
Na hierarquia pro Nas apresentações entre casais
fissional,
as regras de
Os homens cumprimentam-se primeiro, a seetiqueta pessoal moguir apresentam suas acompanhantes.
dificam-se devido às esEm uma recepção, o casal que chega cumpricalas de valores sociais.
menta a pessoa ou o casal que recebe. ExemO chefe será cumpriplo: “Boa noite Senhor e Sra. Silveira, esta é Mamentado pela secretária,
ria Eugênia, minha mulher”.
e cabe a ele estender a
mão ou não.
 Auto apresentação
Quando a secretária
Às vezes se faz necessário a auto apresentafor mais velha que o cheção. Exemplo: quando convidado para uma refe, o que valerá é a hiecepção ou festa por terceiros ou quando estiver
rarquia profissional.
representando um chefe.
Nas apresentações
Ao representar alguém, apresente-se assim:
verbais,
o funcionário
cumprimente antes e apresente-se. “Meu nome
será
apresentado
ao paé Lucas Prado, estou representando o Sr. Martrão e nunca o oposto.
cus Leal, da empresa TAL”.
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Hospital Goiano é o primeiro do Brasil com o
selo de qualidade na área de Infectologia
Apenas 4% das instituições de saúde brasileiras
possuem selo de qualidade dos serviços.

O

Hospital de Doenças Tropicais Anuar Auad (HDT/HAA) é o primeiro hospital de infectologia do país a receber o reconhecimento e o segundo hospital público da
Região Centro-Oeste a ter esse selo de qualidade. A unidade obteve, em 29 de setembro, o selo de qualidade ONA1, conferido pela Organização Nacional de Acreditação.
“Uma conquista imensa para o usuário do SUS em Goiás. Ser um hospital com selo

de qualidade ONA1 representa excelência em segurança do paciente”, comemora o Secretário de Estado da Saúde Halim Antonio Girade.Os administradores
do hospital celebraram a Acreditação com o sabor especial de superação. “Em
julho de 2012 encontramos o hospital num cenário muito difícil. Havia uma interdição ética, ou seja, uma situação em que considera mais seguro para o paciente
ficar fora, do que dentro do hospital, para usar uma linguagem simplificada. Não
havia condições de se prestar um serviço adequado onde a emergência funcionava num corredor”, lembra o superintendente geral do ISG, André Guanaes.Para
empreender as mudanças nesse quadro, ele foi diretor geral do HDT/HAA e junto
com a equipe, promoveu ajustes, inserção de novas ferramentas e implementação de novos processos e serviços com o objetivo de melhorar a qualidade. Para
a diretora geral do HDT/HAA Anamaria Arruda, a especificidade do setor de saúde, a quantidade de públicos vinculados, de condutas e tarefas a serem cumpridas fez do processo rumo à certificação, uma batalha que envolveu todos os
colaboradores e começou com a vocação que o hospital sempre teve de priorizar a qualidade da assistência. “Abraçamos a qualidade como nossa visão de
trabalho. Obtivemos prêmios diversos ao longo da história, mas sermos acreditados pela ONA é sem dúvida, o ápice de nossa luta em favor de uma assistência
humanizada e integral”, explica Anamaria Arruda.
Como funciona a
Acreditação
Segundo a diretora de avaliação e certificação da ONA,
Vanice Costa, a certificação
Nível 1 se refere à segurança do paciente e dá início a
um desafio permanente para
a unidade: manter a acreditação Nível 1 e conquistar
outros dois níveis, o Nível 2,
relativo à gestão integrada
e Nível 3, de excelência da
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Troféu em alusão à certificação do HDT/HAA foi entregue pelo superintendente técnico-científico do ISG,
André Guanaes, ao governador Marconi Perillo e ao presidente do Conselho de Excelência, Nion Albernaz.
Na foto, o secretário estadual de Saúde, Halim Girade, também comemora a conquista da unidade.
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Crédito: Silvio Simões

gestão. “Pelo que percebemos da equipe do HDT, há
uma motivação para a evolução contínua dos processos de qualidade”.A equipe
da ONA, por meio do Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (IBES), promove primeiro um diagnóstico
completo da unidade onde
avalia desde a padronização
Leitos da Emergência do HDT/HAA após reforma.
dos documentos internos, o
efetivo funcionamento das comissões, a dinâmica de processos da linha de cuidados com o paciente, até as capacitações dos servidores e colaboradores.
A lista de verificação é extensa e incluí a implantação de mecanismos para verificação de resultados.A busca pelo selo é voluntária e conferida periodicamente
pelo IBES, visando a melhoria contínua das atividades. Assim, hospitais acreditados são entidades reconhecidas pelo padrão de excelência em todas as etapas
do processo ao combinar segurança com ética profissional, responsabilidade e
qualidade do atendimento e ao procurar manter esse selo.
Reconhecimento
Com apoio da gestão do ISG, as mudanças em curto espaço de tempo na
unidade permitiram a legitimação do trabalho desenvolvido no HDT/HAA com
menção honrosa do Ministério da Saúde em concurso nacional de Humanização
que teve o resultado divulgado este ano. A Emergência e Ambulatório do hospital foram reformados, o que agregou novos leitos ao hospital e impactou positivamente para pacientes e colaboradores. Além disso, um anexo com 30 novos
leitos de isolamento e 10 de UTI está sendo construído pela Agência Goiana de
Transportes e Obras (Agetop) nos fundos do hospital.Os números e o reconhecimento não significariam muito se não houvesse avaliação positiva pelos pacientes e acompanhantes. Pesquisas de satisfação dos usuários do serviço indicam
que as metas estãosendo superadas e a qualidade nas atividades desempenhadas é notória. Segundo dados divulgados pelo Instituto Serpes, em setembro de
2014, o índice de satisfação de pessoas que utilizaram os serviços do hospital foi
de 92%. Os resultados satisfatórios fortalecem a parceria da organização social
com o governo do Estado de Goiás no desenvolvimento do hospital, revigorando
a rede pública estadual de saúde.
Sobre o HDT/HAA
Fundado em 10 de janeiro de 1977, tendo sido fruto da união dos antigos
Hospital Osvaldo Cruz e Hospital do Pênfigo de Goiânia, o Hospital de Doenças
Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT/HAA) é uma unidade da Secretaria de Estado da
Saúde de Goiás que é referência para doenças infecciosas e dermatológicas
como HIV/Aids, Tuberculose, Meningite, Hepatite, Tétano, Acidentes Ofídicos e
Rábicos, Hanseníase, Pênfigo, Vitiligo, entre outras.
Hospital com visão de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, o HDT/HAA presta atendimento eletivo e de
emergência de Média e Alta
Complexidade - devidamente referenciado pelos Complexos Reguladores Estadual/Municipal - em Infectologia
e Dermatologia Sanitária.
Secretário estadual de Saúde, Halim Girade, o governador Marconi Perillo, o presidente do Conselho de
Excelência, Nion Albernaz, a diretora de avaliação e certificação da ONA, Vanice Costa, e o superintendente técnico-científico do ISG, André Guanaes, posam com certificado de Acreditação do HDT/HAA
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CLASS ESTILO
Por Clau Oliveira

Tendência
do Verão

O

verão chegou e o hit da estação para os
pés das mulheres antenadas são as espadrilles. Calçados com solado feito de juta com ou
sem salto, aliados ao couro ou tecidos lisos e estampados garantem charme e conforto às produções da estação mais quente do ano. Vale lembrar
que devido ao material de fabricação são mais rústicos e deve se limitar a looks e situações mais informais.
Na Vanda Calçados & Acessórios você encontra
modelos perfeitos de grandes marcas nacionais.

Tal mãe / Tal filha e Tal pai / Tal filho
A tendência de looks “Tal mãe/ tal filha e tal pai/tal filho” é cada dia mais presente nas
redes sociais, celebridades e nas ruas de maneira geral. “Inspirada pela maternidade,
Daniela Guimarães se rende ao universo infantil e lança camisas tal pai tal filho(a), sob
encomenda. Divulgando apenas nas redes sociais para seguidoras-amigas, começou
a receber contato de pessoas cada vez mais de longe. Isso a estimulou a transformar
seu blog de moda, engavetado no início da gravidez (2013), em uma loja online que foi
ao ar em outubro de 2014 com o link: www.enternamoda.com.br

Laser Terapia
A “Laserterapia”, um dos procedimentos usado
no TCA (Tratamento capilar Avançado) tem como
finalidade agir sobre o produto aplicado no couro
cabeludo acelerando sua absorção pelos folículos pilosos sebáceos, o que torna toda a fisiologia
do tratamento mais rápida e eficaz. Esse tratamento você encontra com os Terapeutas Capilares da
equipe One Beauté.

Peça da Estação
O quimono promete como peça da estação. Inspirado nas vestimentas orientais e
adaptado para a nossa moda, pode substituir o blazer nos dias mais quentes e deixa
os looks despojados super estilosos. Muita gente tem dúvidas na hora de usar, mas é
tranquilo...é uma sobreposição que vai bem com shorts, calças, saias e vestidos.
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CLASS EMPRESAS E PRODUTOS

Villa Marista

A

esquina das ruas 140 c/ 146 no Setor Marista ganha um novo design. A
casa totalmente repaginada estará aberta ao
público no próximo mês. Bem no meio da
agitação das melhores casas noturnas de
Goiânia, que a proprietária Helem Cristina
Vieira Carvalho chega com grandes novidades. Seguindo a arquitetura dos bares da região (Dois salões grandes com mesinhas espalhadas e vários camarotes em dois andares), a casa é dividida em vários ambientes, tendo espaço para eventos e uma varanda
que acompanha a movimentação das ruas, totalizando 900 m² de área construída. Vem
aí mais uma aconchegante opção para quem gosta dos bares do Setor Marista. Vale a
pena esperar para conhecer esta novidade.
Villa Marista – Rua 146 c/ 140 Nº 384 Setor Marista – 62 3642-4728

Lançamentos L’oréal Professionnel:

Hair chalk: Mudando a cor do seu cabelo como um trocar de roupas!

M

udar a cada dia,
a cada momento, a cada evento. Que
mulher não sonha com
tamanha versatilidade?
L’ORÉAL PROFESSIONNEL transforma esse
sonho em realidade
com HAIR CHALK, uma
coloração temporária
para os fios, que já é febre entre as celebridades It Girls. Com uma revolucionária tecnologia de base aquosa combinada com microfibras e polímeros, HAIR CHALK não é
coloração tradicional, nem descoloração. Possui um filme ultrafino e com máxima aderência à fibra para uma melhor resistência à água. As seis tonalidades vibrantes servem
tanto para louras quanto para morenas. Com um resultado de cabelos com aspecto natural, HAIR CHALK não mancha e sai facilmente com shampoo.

Linha Absolut Repair Cortex Lipidium:
Muitos problemas, todas as soluções.

M

ais uma novidade para os cabelos: a Linha
ABSOLUT REPAIR CORTEX LIPIDIUM, da
L’ORÉAL PROFESSIONNEL, indicada para cabelos
danificados, promete reconstruir, nutrir e restaurar a
fibra capilar. A linha possui tecnologia lipidium, coquetel a base de ácido láctico, phyto-keratin, ceramidas e lipídios. Essa fórmula promete reconstrução das camadas mais interior dos fios. A linha é
composta por: Shampoo, Condicionador, Máscara,
Sérum, Creme Modelador Termoprotetor e ampolas de tratamento.
Salon Cosméticos – 62 3091-2314 / 3091-2315 www.saloncosmeticos.com.br

Confraria Gamboa Du Buiu

C

arne serenada, fatiada, regada com manteiga do sertão, servida com mandioca cozida
e acompanhada de molho Shamichu e pasta de
alho. Um dos pratos mais requisitado da casa que
não pode passar despercebido por você... Acompanhado de uma bebida gelada então... Hummm!
Confraria Gamboa – Rua 137 Nº 218
Setor Marista - 62 3922-7818
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CLASS PARA HOMENS
Flávio Ximenes

RELÓGIO - O nosso amigo de
todas as horas

U

m simples acessório, que pode fazer toda a diferença na finalização do seu look. Composto de uma
caixa, pulseira e corda, esse é o raio X do relógio que tanto nos encanta e fascina. Seu mecanismo pode funcionar
automático (quando o movimento do pulso faz o relógio
funcionar) ou a corda (movido a bateria de cristal de quartzo). Veja abaixo alguns estilos que destaquei e considero importantes no guarda roupas
de todo homem:
SOCIAIS E CLÁSSICOS - Sempre bem vindos no trabalho e em eventos formais. Possuem mostrador analógico, pulseiras em couro e caixa estreita. São perfeitos.
CASUAIS - Se encaixam em praticamente todos os visuais. São peças geralmente em
aço, com caixas bem maiores. Podendo ser usados com várias pulseiras, de tamanhos
e formas diferentes, compondo um look jovem e marcante. Jamais use com ternos.
ESPORTIVOS - Modelos mais robustos e geralmente de pulseiras de borracha. Alguns possuem tecnologias, como cronômetros e monitor cardíaco. Jamais use com
roupas formais.

SAPATOS... São tantos assim

A

certar na escolha de um sapato é imprescindível, pois além de bonitos, tem que ter conforto.
Pois eles podem laciar com o uso, mas jamais vão aumentar no cumprimento. Sempre que for comprar um
novo par de sapatos, experimente, pois dependendo
do modelo, pode ser que seu número tradicional tenha
variação. Há também a variação das formas de um fabricante para outro. Por isso, insisto: experimente antes
de comprar. A maioria dos homens pensa que existem
apenas três tipos de calçados: social, tênis e chinelos.
E isso não é verdade. Abaixo, vou citar alguns tipos pra
você conhecer e entender melhor quando fizer as próximas compras:
••OXFORD - Sapato social. Modelo de amarrar com cadarço, bico arredondado. Um
clássico perfeito pra usar com ternos.
••MONKSTRAP - Modelo que tem uma tira de couro presa a uma fivela decorativa ou
não. Também conhecido como Loafer.
••MOCASSIM - Sua versão é sem cadarço, podendo ter fivelas decorativas ou não.
Esse é um tipo de sapato que está super na moda. Vale a pena ter um.
••DRIVE - Diferente do mocassim, tem solado mais leve. Ótima opção pra dirigir, por
conta de sua boa aderência.
••DOCKSIDER - Tem amarrações nas laterais e solados brancos. Um clássico pra compor um look Navi.
••TÊNIS ESPORTIVOS - Carregados de tecnologia. Pra uso exclusivo na prática de esportes. Evite utilizar em outras ocasiões.
••TÊNIS CASUAL OU SAPATÊNIS - São modelos mais
“arrumadinhos”. Utilizados
em locais casuais.
••SANDÁLIAS - Uma tira presa no calcanhar, prendendo ela aos pés. Geralmente são feitas em couro.
••CHINELOS - Feitos de borrachas. Devem ser utilizados em casa ou praia, ou
seja, ambientes informais.
O universo de sapatos e calçados masculinos é muito maior do que os que citei aqui.
Mas utilizando um desses, você já estará muito bem vestido... ou melhor, calçado. Claro, respeitando o ambiente.
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CLASS SAÚDE
Dra. Claudia Arantes

Peeling de Cristal

O

peeling de cristal é uma dermoabrasão, ou seja, uma esfoliação realizada mecanicamente na pele com o objetivo de remover marcas e melhorar o aspecto da pele, tratando cravos, manchas,rugas e estrias corporais.
 Indicações do peeling de cristal:
O tratamento está indicado para pessoas que desejam tratar cravos, manchas (obtendo clareamento facial), rugas e estrias corporais (principalmente as avermelhadas) e
até mesmo pelos encravados, inclusive sendo muito indicado para homens com foliculite. O peeling de cristal também estimula o colágeno da pele, melhorando sua firmeza
e é uma opção para peles com bronzeado manchado.
 Como é feito o peeling de cristal:
O peeling de cristal é feito com ajuda de um aparelho que faz uma sucção na pele
através de uma ponteira que libera óxidos de alumínio – chamados de cristais – responsáveis pela esfoliação da pele. A máquina lança os cristais na pele, que esfoliam e removem as impurezas e as células mortas de toda a parte externa da pele. O aparelho
também exerce um vácuo, puxando essas partículas de volta. A dor durante o tratamento é considerada leve. Em casos de maior sensibilidade do paciente pode ser usado
analgésico tópico para reduzir o incômodo durante o procedimento. O dermatologista
tem duas opções durante o peeling de cristal: manter uma esfoliação leve da epiderme
ou realizar o procedimento de maneira mais intensa, chegando até a derme superficial
(que fica abaixo da epiderme, a primeira camada da pele). O principal benefício do método mais profundo é a associação com princípios ativos. Chegando na derme superficial são colocados os ativos que considerados necessários: células tronco vegetais,
hidratantes, máscara de colágeno, tensores, ácido retinoico, vitamina C, entre outros. A
permeabilidade dos cosméticos é muito maior nessa camada da pele, garantindo resultados mais visíveis.
 Cuidados antes do peeling de cristal:
No geral, não são precisos cuidados específicos antes do peeling de cristal. Normalmente, quem vai fazer um tratamento para estrias, clareamento ou foliculite costuma-se
usar ativos renovadores celulares (como ácido retinoico e ácido glicólico), que preparam a pele, deixando-a uniforme, o que permite melhor penetração dos ativos. Quem
dizer o peeling em busca de um clareamento ou melhoras das estrias, deve tomar cuidado para a pele não está recém queimada do sol, pois isso pode atrapalhar o procedimento. Evite também a limpeza de pele antes do peeling, pois a pele fica sensível, o
que atrapalha a eficácia do peeling.
 Cuidados após o peeling de cristal:
Após o peeling de cristal, o cuidado principal é com o uso constante do filtro solar,
com fator de proteção solar (FPS) mínimo de 30, com reaplicação de quatro em quatro
horas. Para acalmar a pele, é recomendado o uso de hidratantes calmantes e água termal para ajudar na recuperação da pele. O uso de cosméticos comuns deve esperar
de quatro a cinco dias. Caso você use algum específico, como os ácidos, siga a orientação do seu dermatologista. A maquiagem, limpeza e hidratação da pele podem ser
feitas como de costume. Inclusive, hidratar bem a pele de manhã e de noite é importante após o tratamento.
 Contraindicações:
Pessoas com doença crônica em atividade, infecção na pele no local em que será
realizado o peeling, como acne e herpes em atividade, devem evitar o peeling de cristal.
Qualquer tonalidade e tipo de pele pode ser submetido ao tratamento, no entanto, peles
sensíveis precisam de um procedimento mais delicado.
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CLASS DESIGN
Cláudia Oliveira

Decoração à mesa

U

ma mesa bem posta é de encher os olhos e abrilhanta ainda mais a
decoração da sala de jantar. Os acessórios dos quais se podem tirar partido ao receber e, até mesmo no uso do dia a dia, podem e devem estar sempre presentes tornando os momentos à mesa ainda mais prazerosos. Os equilíbrios entre o
clássico e o artesanato dão a pitada do diferencial atual.
Colocados sobre um jogo de sousplat e trilho os porta
guardanapos em fuxico em jogo estampado e liso são
os campeões de venda da designer Adriana Nielson:
“Criar e executar essas peças tem me proporcionado
um grande prazer. Prazer que só cresce à medida que
vislumbro as lindas mesas postas espalhadas pelo país”
– Afirma a profissional que atende inúmeros pedidos de
todos os estados do Brasil.
Sousplat em crochê
criado sob encomenda com
o detalhe em porta guardanapo em argola
de madeira coroado com orquídea sintética.
Sobreposição de sousplats
com porta guardanapo em
tulipas e entrelaçadas pelo
próprio cabo.
Sousplat fibra sintética
porta guardanapo argola de
madeira com flor artificial.
Guardanapo 100% algodão.
Sousplat MDF recoberto
com capa removível em
tecido 100% algodão.
O guardanapo conjunto
segue a mesma linha 100%
algodão com porta guardanapo em rosas
EVA que reproduz fielmente a rosa.
Uma peça MDF corte
a laser recoberto com
tecido impermeável seguindo linha arabesco em
diversos padrões de tecido. No caso optou-se por porta
guardanapo com folhagens artificiais.
Jogo P/B pode ser usado
em qualquer ocasião em
MDF com capa removível
em tecido 100% algodão
e com detalhe em sobreposição
com um sousplat preto liso em
fibra sintética.
Porta guardanapo
em frutas tropicais tem sido muito procurado para
uso do dia a dia. Em ocasiões especiais flores e
orquídeas são as encomendas preferidas.
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CLASS POLÍTICA
Adriana do Valle

Maguito Vilela
“O ser humano não é só
realização na prática, mas
sonho; não é só cautela
racional, mas coragem,
invenção e ousadia. E
esses são os elementos
fundamentais para a
afirmação coletiva da nossa
Nação.” Dilma Rousseff
Foi Vereador em Jataí, Deputado Estadual, Deputado Federal Constituinte,
Vice-Governador de Goiás, Governador do Estado, Senador da República, Vice-Presidente
Nacional do Banco
do Brasil, é um dos
Dirigentes da Frente Nacional de Prefeitos, no segundo mandato como
Prefeito do Município de Aparecida
de Goiânia, são 38
anos de vida pública ativa dentro da
política goiana e nacional.
Luís Alberto Maguito Vilela, nasceu em Jataí, filho
de Joaquim Vilela e
Nazime Moraes Vilela, pai de Daniel Vilela, um dos Deputados Federais mais
bem votados nesta eleição de 2014! É
advogado e político do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB.
Em 1997, como Governador do Estado empreendeu programas sociais de
combate à fome, distribuiu 150 mil ces-

tas de alimentos e noventa mil litros de leite
por mês. Goiás tinha uma
taxa de crescimento de 70%
acima da média nacional, era considerado um dos cinco Estados mais
seguros do país e a qualidade do ensino, na época, subiu de 21º para 7º lugar
no Brasil. Com números assim, Maguito
Vilela ganhou projeção Nacional, credibilidade e altos índices de aprovação do
povo goiano.
É partidário de uma conduta política
civilizada e com responsabilidade, com
foco na administração e nas necessidades da população. Tem a lucidez dos
grandes estadistas quando o assunto suprir as demandas da cidade e do
povo, o cumprimento das obrigações e
do mandato.
É a marca do
gestor público excelente, que se reelegeu no Município de Aparecida de
Goiânia e transforma
o Município em um
canteiro de Obras
impressionante. São
mais de 40 Centros Municipais de
Educação
Infantil (Cmeis) construídos, parques como
da Família e Criança, vão configurando o novo perfil arquitetônico e de lazer
da cidade. Quando assumiu a Prefeitura
de Aparecida eram apenas 3 Cais, agora já passam de 30 Unidades de Saúde
construídas e estruturadas e um grande Hospital agora em construção, 80%
da população não tinha rede de esgoto,
50% da população sem água tratada e

Ministra Ideli com o Governador Marconi Perillo, Olavo Noleto, Mauro Rubem, Paulo Garcia e os prefeitos Inês e Maguito Vilela.
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sem asfalto. Na educação eram apenas
7 creches, hoje são 43 em construção,
serão 50. A cidade recebeu o Instituto
Federal de Goias (IFG), Universidade,
Faculdade de Medicina.
E está trabalhando recurso para viabilizar a construção do Aeroporto de Aparecida. A construção de um grande Shopping está em andamento!
Tudo no que se refere a construção
e implementação foi triplicado ou quadruplicado. Foram dobrados também, o
Produto Interno Bruto (PIB) e a arrecadação. Com este crescimento exorbitante
Maguito chamou a atenção dos investidores nacionais e internacionais, com
um leque de oportunidades para que
as empresas se instalem e gerem ainda
mais renda e empregos. Detalhe, Aparecida é hoje a única cidade do Centro-Oeste que abre uma empresa em
apenas dois dias, como parte de um
processo da diminuição na burocracia,
atraindo mais indústrias e investidores.
Maguito reconhece que ainda há muito a ser feito, porque as demandas do
Município são enormes. Mas assegura
que deixará ao final de seu mandato os
bairros com asfaltados, com água tratada, com esgoto bem adiantado, afirma
ainda, que deixará Aparecida sem dívidas para o seu sucessor.

O prefeito Maguito Vilela assinou, a ordem de serviço que autoriza a construção
da nova sede Administrativa do 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de
Aparecida. A solenidade foi realizada no Salão II do Centro de Cultura e Lazer
José Barroso.

Prefeito Maguito Vilela assina ordem de serviço para início das obras na Avenida
São Paulo

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela (PMDB), e a primeira-dama
e secretária de Ação social, Carmem Sílvia, participaram, juntamente com
o secretário municipal de Educação, Domingos Pereira, da entrega de 300
certificados aos profissionais da educação que participaram dos cursos de
Libras e Braile.

“Estamos fazendo tudo para que
Aparecida de Goiânia seja a cidade dos
sonhos dos aparecidenses, uma cidade
com muito potencial para se transformar
em uma das melhores cidades para se
viver no interior do Brasil.”

Juíza Stefane Fiúza entrega nas mãos do prefeito Maguito Vilela pedido de
instalação de centro para adolescentes.

Prefeito Maguito Vilela adesiva carro na Av. Rio Verde: ação estimula
participação na maratona contra as drogas.
Integrantes da Associação dos Quilombolas de Aparecida de Goiânia estiveram
no gabinete do prefeito Maguito Vilela (PMDB), para homenageá-lo pelas
recentes ações de inclusão promovidas pelo prefeito, a partir da criação da
Assessoria Especial da Igualdade Racial de Aparecida de Goiânia.

Assinatura do termo de doação com a presença do reitor Edward Brasil, do
prefeito Maguito Vilela e sua esposa Carmem Silvia, da tabeliã Maria Elias
Melo e de representantes das famílias Nogueira e Cunha Bastos, que doaram
o terreno.

Class

Governador Marconi Perillo e prefeito Maguito Vilela promovem união entre
Estado e prefeitura para realização de obras
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CLASS MUNDO PET

O Lulu da Pomerânia, também chamado de
Spitz Alemão Anão, é um cachorro gracioso,
inteligente e ativo. Esses cães precisam de
limites para não ficarem agressivos
Origem e história da raça. O menor membro da
família spitz, o Lulu da Pomerânia (ou Spitz Alemão
Anão) possui entre seus antepassados os resistentes
puxadores de trenó. Não se sabe exatamente quando
ele começou a ser gerado em tamanho pequeno.

O

local também é incerto, embora a Alemanha, mais
especificamente a região da Pomerânia, seja o lugar mais provável. O seu ancestral mais provável é o spitz
alemão. Só quando chegou à Inglaterra a raça foi chamada de Lulu da Pomerânia, mas esses primeiros cães não
eram como os “Poms” de hoje. Eles chegavam a pesar 13
kg e eram geralmente brancos. Na verdade, o spitz japonês se parece muito com esses primeiros pomeranos e
provavelmente descende deles. Embora o Lulu da Pomerânia tenha sido reconhecido pelo English Kennel Club em 1870, sua popularidade só
cresceu depois que a Rainha Vitória trouxe um Lulu da Pomerânia da Itália. Os pomeranos da Rainha eram cães grandes e cinzas, e já nessa
época os criadores preferiam espécimes menores e mais
coloridos. Em 1900, os Poms foram reconhecidos pelo
AKC, e os cães apareciam em uma variedade de cores,
tanto na Inglaterra como na América. O Lulu da Pomerânia
continuou a diminuir de tamanho. Ao mesmo tempo, a ênfase no pelo levou a sua insuperável aparência de “bolinha
fofa”. Esse cão de trenó em miniatura sempre atrai admiradores e ele é tão popular em exposições quanto como
cão de estimação.
Temperamento do Lulu da Pomerânia
Saltitante, corajoso e ativo, ele se dá ao máximo todos
os dias. É curioso, jovial, autoconfiante (até metido) e atencioso sempre pronto para caçar e se aventurar. Alguns latem muito.
Cuidados com o Lulu da Pomerânia
O Lulu da Pomerânia é ativo, mas pequeno, precisa de exercícios, mas se satisfaz
com brincadeiras dentro de casa ou passeios curtos. Apesar de agasalhado por seu
pelo, ele é muito ligado à família e pequeno demais para viver fora de casa. Seu pelo duplo precisa ser escovado duas vezes por semana. Mais vezes na troca de pelos.
Saúde do Lulu da Pomerânia:
Principais Preocupações: luxação da patela / Preocupações Menores: fontanela
aberta, hipoglicemia, luxação do ombro, Atrofia Progressiva da Retina, entrópio / Vistos
Ocasionalmente: colapso traqueal, PDA / Exames Sugeridos: joelhos, olhos (cardíacos)
/ Expectativa de Vida: 12-16 anos. Família: Spitz / Grupo do AKC: Toys / Área de origem:
Alemanha / Função Original: companhia / Tamanho médio do macho: Alt: 20-27 cm
Peso: 1-3 kg / Tamanho médio da fêmea: Alt: 20-27 cm Peso: 1-3 kg / Outros nomes:
Spitz Alemão Anão/Pequeno / Posição no ranking de inteligência: 23ª posição.
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Gente Chique

1

Delson Carlos

Veja mais destes eventos em
www.revistaclassgyn.com.br

Foto 1 - O casal número um do estado de Goiás, Governador Marconi Perillo e a primeira dama Valéria Perillo
praticando a fé na Basílica do Divino Pai Eterno na cidade de Trindade.
Foto 2 - A fotógrafa Andréia Bouson comemorou ontem com familiares mais um aniversário no restaurante
Candeeiro e logo depois foi comemorar com amigos
na boate Villa Mix.
Foto 3 - A médica infectologista Dra. Sheila Paiva, feliz
com o novo desafio, assumiu a presidência da Associação Goiana em Estudos de Controle de Infecção
Hospitalar.
Foto 4 - A empresária Raquel Soares prestigiou o amigo
Danilo Perillo na tarde de lançamento de novas peças
da New 4U Store no centro de Goiânia.
Foto 5 - O aniversariante Denner Vanelly e Pires com o
pai, o presidente da Comurg, Ormando José Pires Junior e o irmão Bruno Vanelly e Pires em tarde de almoço
e comemoração no restaurante Árabe.
Foto 6 - Os amigos Warley Oliveira e Anaximandro Andrade foram cumprimentar a amiga advogada Iranilde
Carvalho no dia do seu aniversário em uma recepção
intima para amigos e familiares em seu apartamento
no Alto da Glória.
Foto 7 - As irmãs Anna Julia e Isabella Porfírio com o
ator Cássio Reis em almoço de boas vindas no Restaurante Victória.

7

Foto 8 - O casal de empresários Cristiano Porfírio e Sandra Gontijo estiveram em Cuiabá, prestigiando o cantor
Cristiano Araújo na gravação do seu último DVD.
Foto 9 - Os empresários Cláudia e Carlos Marques inauguraram no setor Oeste a franquia paulista Fatto a Mano
voltada para o público masculino.
Foto 10 - A dermatologista Claudia Arantes esteve em
São Paulo a convite da LBT Laser para conhecer e
se familiarizar com um equipamento de Laser Ultrasson Focalizado de Alta Intensidade para a realização
de Lifiting.
Foto 11 - A implantodontista Kênya Hélida compareceu
ao show da cantora Ângela Ro Ro e a conquistou como
paciente.
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Foto 12 - A executiva de vendas Marilene Borba foi
abraçar a amiga de longa data, a empresária Bianca
Campos no dia do seu aniversário.
Foto 13 - A empresária Marly Siqueira se veste com a
camiseta do Cevam em prol de solidariedade e atitude
no anivesrsário de 1 ano do Antônia Bistrô.
Foto 14 - O presidente da Acieg Jovem Leopoldo Veiga ao lado do coordenador do núcleo de novos lideres
Emerson Tokarski na 4ª edição do almoço empresarial
no Café de La Music.
Foto 15 - A empresária Waléria Noleto recebeu a atriz
Priscila Fantin em almoço no restaurante Victória, em
sua passagem pela capital goiana.
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Foto 16 - Andreia Aprigio foi a anfitriã da comemoração
do aniversário da amiga Rosa Donzelli no edifício Excalibur no setor Marista.
Foto 17 - O empresário João Tomaz com a namorada
arquiteta Claudia Oliveira, juntamente com a advogada
Cléria Pimenta e o marido empresário Alexandre Gebrim
em noite de reinauguração da Avanti Stúdio Oral.
Foto 18 - O empresário Elpidio Fiorda Neto com as filhas Florence e Fernanda e a irmã Guacira Singer que
veio de São Paulo especialmente para a inauguração
do Bar do Elpídio no shopping Passeio das águas.
Foto 19 - José Vitor Junior e Hilda Silva prontos para a
balada.
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KÊNYA HÉLIDA

PEREIRA FERREIRA

Kênya Hélida Pereira Ferreira
nasceu em Ouvidor, interior de
Goiás, se mudou para Uberlândia
e aos 18 anos passou no vestibular
para odontologia na Faculdade
Evangélica de Anápolis. Após sua
formatura se especializou na área
de cirurgia no Rio de janeiro e após
a sua especialização trabalhou
dois anos em Cuiabá. Em 1991 se
especializou em implantodontia já
de regresso a Goiânia onde hoje
atende em seu próprio consultório
no Jardim América onde se dedica
quase que exclusivamente às
áreas de cirurgia, impantodontia e
prótese dentária.

Implante com carga
imediata – o que é isso?
O implante com carga imediata
tem se popularizado bastante nos
últimos anos. O termo passou a
fazer parte do vocabulário dos
leigos, principalmente devido ao
grande número de propagandas
mercantilistas a respeito do assunto.

A

técnica é de grande benefício estético, proporciona a possibilidade de
evitarmos o uso de provisórios removíveis ou
presos aos dentes vizinhos. No entanto, não
deve ser usada em qualquer caso, pois alguns requisitos devem ser preenchidos para
se ter garantia no sucesso do tratamento.
– O que é carga imediata?
É uma técnica que possibilita a instalação
de um dente preso a um implante dentário logo
após o ato cirúrgico da colocação do implante.
– Qualquer pessoa pode ser beneficiada
com esta técnica?
Não. Implantes com carga imediata são limitados, e não devem ser usados para qualquer caso. É importante que as pessoas não
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se deixem levar por propagandas, pois para
se colocar carga imediata sobre um implante dentário, é de grande importância que sejam satisfeitas algumas condições, como a
qualidade óssea e o torque de travamento
do implante. Essas condições técnicas, na
maioria das vezes, só são definidas durante
o ato cirúrgico. Sendo assim, seria de grande irresponsabilidade prometer ao paciente
que irá fazer carga imediata antes de conhecer esses fatores.
– Se eu fizer um implante com carga imediata, posso começar a mastigar assim que
sair do dentista?
Não. A carga imediata, na verdade, deveria se chamar “Estética imediata”. O implante dentário recém instalado não deve sofrer
carga mastigatória, e o provisório colocado
sobre ele deverá ter função exclusivamente
estética. O dente normalmente é instalado
em infra-oclusão, ou seja, não toca no dente
antagônico, e o paciente deverá evitar mastigar naquela região durante pelo menos 4
meses, que é o período mínimo que o organismo necessita para reorganização óssea
na região onde o implante foi instalado.
Av. T-63, Nº 2.049
Jd. América - Goiânia - GO
Tel: (62) 3259-8400
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Cruzeiro Lyquid
Um ano de comemoração do aniversário do Club
reúne moçada alegre e animada no Setor Marista

O

empresário Wesley Alves, juntamente com a namorada Laudynne Chaves recepcionou vários convidados na noite em que se comemorou 01 ano do Club
Lyquid. A festa temática transportava os presentes para dentro de um cruzeiro, uma
magia que só se sentia ao adentrar no recinto que foi animado pela Dj Thascya.

Edilene Goulart / Antônio Carlos / Jenyfer Araújo

Tiago Francisco / Pamela Cristina
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Laudynne Chaves / Wesley

Tainara Bispo / Fernando Skinova / Emanuela Gonçalves

Sebastião Felix / Andressa Borges / Stefânia de Paula

Lucas Alves Noleto / Laudynne Chaves / Ingrid Mesquita

Mayara Modena / Laudynne Chaves / Amiga

Junio Lima / Anny Karoliny
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CLASS CAPA

Voney Souza
As várias formas e linguagens
de um profissional da
Construção Civil.
Voney é engenheiro civil, especializado em planejamento, gerenciamento e execução de obras. Diplomado em engenharia de avaliação de imóveis
urbanos. O trabalho deste engenheiro está em conformidade com as novas necessidades que a área
da construção civil exigem. Voney procura e investe
seu conhecimento na atualização, inovação tecnológica e aprimoramento do conhecimento. O foco
e a preocupação com meio ambiente, com o bem
social, com a ética, são as prerrogativas e a marca
registrada de seu trabalho para o desenvolvimento e acompanhamento nas obras verticais, horizontais e assistência técnica.
A Construção Civil é um fenômeno notável de maior representatividade e relevância
no Brasil. O plano de ocupação das chamadas cidades-polo, que cada vez mais absorvem moradores de cidades menores vizinhas, precisa obedecer um plano de ocupação responsável, que jamais deveria estar alheio às questões como moradias populares, preservação do meio ambiente, uso racional de áreas com manancial, valorização,
qualidade, economia, elegância, personalidade e bem-estar da população, como princípio de cidadania.
Voney ressalta, “O marco e o mais relevante na construção civil é a qualidade dos
profissionais que entendem as novas tecnologias, os produtos e as responsabilidades
sociais e ambientais, quando o objetivo é a satisfação do cliente.”
Se você chegou naquele ponto da vida de querer o melhor para você e para o lugar
onde você vive, desperte seu olhar para os profissionais que sabem o que fazem com
projetos originais e feeling para adequar todas as linguagens.
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CLASS GASTRONOMIA
Tatiana Mendes

As redes sociais podem
matar a sua fome!!!
Sabe aquele dia que você quer comer bem...
mas não quer sair de casa de jeito nenhum!?!

V

ocê quer preparar um menu novo, mas está com preguiça de ir ao mercado...
quer comer uma comidinha com gosto de casa, mas nenhum delivery conhecido
oferece este serviço... quer algo saudável, mas fica cansado só de pensar na tralhalheira de lavar as frutas e verduras!!!
De olho deste nicho de mercado algumas empresas tem investido pesado para oferecer comodidade para aqueles que querem qualidade na alimentação sem sair de
casa!
Nas últimas semanas provei alguns serviços de entrega em casa e separei cinco opções que super recomendo! Todos trabalham com delivery porém cada um com propósito diferente:
 @SucoEVida Trabalham com sucos Detox, que são preparados diariamente e entregues fresquinhos em casa!!!
 @ArteGourmetSur Trabalham com box gourmets, contendo todos os ingredientes e
receituário necessário para preparar o menu escolhido!!! O Conteúdo é tão bem explicado e organizado que qualquer um pode se arriscar na cozinha!
 @LeoCNaves Trabalham com marmitas gourmets, oferecendo uma comidinha com
um toque de requinte!!! O menu muda diariamente, mas sempre são oferecidas duas
opções por dia!!!
 @NutriSalad Saladinhas fresquinhas entregues na hora do seu jantar!!! Existem vários
tipos de salada e todas vem acompanhadas com vários molhos.
 @PadariaDelivery – Oferecem uma variedade de pães e quitandas que podem ser
entregues tanto em residências ou em empresas.

Cogumelos recheados
Etapa 1
12 und de Cogumelo paris ou portobelo fresco.
Etapa 2
200 ml de Creme de leite fresco
/ 80g de Queijo manchengo ou
gruyere / 3 ramos de Salsa / 50g de
Parmesão ralado / QB de Sal e QB
de Pimenta do reino.
Etapa 3
1/4 maço de Mini rúcula

Modo de preparo
Etapa 1
Retire o miolo dos cogumelos. Reserve.
Etapa 2
Misture todos os ingredientes do recheio, exceto o parmesão. Recheie os cogumelos
com o recheio de creme de leite e manchengo, polvilhe um pouco de parmesão ralado
e leve para gratinar a 180ºc por 5-10 min.
Etapa 3
Assim que os cogumelos estiverem gratinados cobre-os com a mini rúcula e sirva
imediatamente.
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CLASS CULTURA
Maria Reis

Música no campo

A

programação do projeto Musica no
Campo, vai contar com dois supershows
de encerramento, na temporada 2014, no Centro de
Cultura e Eventos da UFG. O cantor e compositor mineiro
João Bosco e o guitarrista mineiro Nelson Faria se juntarão à
goiana Banda Pequi no dia 18 de novembro, com show de
gravação de DVD. E a Banda do Mar, dos músicos Marcelo
Camelo, Mallu Magalhães e Fred Ferreira, se apresentará no
dia 9 de dezembro.

Paço exibiu exposição
Goiânia por Vários Olhares

E

m comemoração ao aniversário de 81 anos
da capital goiana, a Prefeitura de Goiânia,
exibiu, até o dia 30 de outubro, no hall de entrada
principal do Paço, a exposição fotográfica “Goiânia por Vários Olhares”. A mostra reuniu fotos de
18 fotógrafos, que expõem o olhar que têm da
capital goiana.

Grande Hotel recebeu
exposição de fotografias
do acervo de Patrimônio
Histórico

F

oi até o dia 31 de outubro, no Centro de Memória
e Referência Grande Hotel, unidade da Secretaria
Municipal de Cultura de Goiânia, a exposição “Reminiscências”. A mostra fez parte da programação especial do aniversário de 81 anos da capital.

Grandes encontros
O Rappa e Raimundos no
Jaó Music Hall

M

ais um grande show chegando à Goiânia, ou
melhor, dois grandes shows, que chegam na
mesma noite no Jaó Music Hall Goiânia. Da série ”grandes encontros”, O Rappa e Raimundos desembarcam
na capital dia 8 de novembro.O Rappa retorna mais uma
vez com a turnê “Nunca Tem Fim“, Falcão e banda vem
apresentar as músicas do álbum novo, essas que já conhecemos como “Anjos (Pra Quem Tem Fé)”, “Auto-reverse”, “O Horizonte é Logo Ali”, claro que
também não vai faltar os maiores sucessos desses 20 anos de carreira.O Raimundos chega com
o seu “Cantigas de Roda“, seu primeiro disco de inéditas desde 2002, com o bom e velho som
pesado do grupo. Músicas como “Selim”, “Mulher de Fases” e “Eu Quero Ver o Ôco”, já são clássicos que não podem faltar nos shows.

Plateia
STAND UP - Dia 23 de novembro, Paulo Gustavo Hiperativo, no Teatro Rio
Vermelho.
SUPERSHOW - O cantor espanhol Julio Iglesias se apresenta com sua ultima
turnê em Goiânia, no dia 23 de novembro, no Ginásio Goiânia Arena.
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CLASS ARTIGO
Wanessa Fonseca

A onda é Compartilhar
Não é mais novidade que a era da tecnologia veio
para ficar. As novas gerações encontraram no mundo
virtual uma forma complexa e intrigante de se manterem
conectados. Baseados em relações superficiais, mas que
garantem aceitação em diversos grupos sociais, nossos
jovens se distanciam da realidade e tornam-se reféns de
seus desejos de consumo cada vez mais insaciáveis.

E

m estudo recente divulgado pela International Data Corporation (IDC), as vendas
de smartphones no Brasil tiveram números recordes, atingindo um crescimento
de 22% no segundo trimestre de 2014 quando comparado ao mesmo período do ano
passado, e obteve o valor médio dos aparelhos em R$ 700,00.
A análise desses números mostra a falta de interatividade com o crescimento da economia brasileira. Em 2013 tivemos um crescimento tímido de 1,4% do PIB per capita, segundo IBGE, e a renda do brasileiro ficou em média R$ 2.000,00. Outro dado que vale
a pena curtir é, que a carga tributária brasileira é a 2ª maior da América Latina, conforme divulgou a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
o que não condiz com a contrapartida oferecida pelo Governo em termos de educação,
saúde, lazer, infraestrutura, entre outros.
Portanto, a renda mensal do brasileiro precisa ser compartilhada entre a satisfação de
suas necessidades básicas, que deveria ser um direito constitucional, e seus desejos
supérfluos do consumo de uma tecnologia sucateada a cada novo lançamento.
Como entender essa matemática, em um país onde a população não cutuca as
autoridades competentes em busca de melhorias na qualidade de vida, mas tem
como prioridade investir gastos expressivos para viver em uma realidade virtual. Qual
será o preço que pagaremos por essa fuga à
realidade, subsidiada
por uma renda que não
supri nem os anseios
mais ínfimos da população para garantir sua
dignidade? A quem
poderemos recorrer?
À tecnologia?
Compartilhe
essa ideia!
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CLASS TURISMO
Mariana Hipólito Costa

O Mundo Perdido
O clima de mistério do lugar, levou o escritor
inglês Conan Doyte, criador de Sherlock
Homes, a escrever a ficção “O Mundo
Perdido” baseado no Monte Roraima.

U

m lugar exótico, grandioso e desafiador, este é o Monte Roraima, localizado na tríplice fronteira da Venezuela,
Brasil e Guiana Inglesa. Uma das formações mais antigas da Terra o lugar é considerado bastante primitivo e indecifrável.
Sim, também é um ponto turístico brasileiro, porém, só é acessível pela Venezuela,
já que os lados Brasil e Guiana são visualizados com paredões intransponíveis.

O Monte Roraima é uma montanha
em formato de mesa, denominada pelos índios de Tepui, que foi descoberto
apenas no século XIX. São imensos platôs com cerca de 3.000 metros de altitude. É considerado o mais alto da cadeia
dos mais de 100 Tepuis, que são caracterizados por gigantescos tabuleiros com
paredes altas e totalmente verticais. Os
Tepuis ainda são uma das regiões menos exploradas do planeta, o que torna
o Monte Roraima mais místico e encantador. O grande tabuleiro é cercado por
penhascos de aproximadamente 500
metros, do lado norte do Monte Roraima
os paredões são divididos em duas quedas verticais, cada uma com cerca de
400 metros de altura. Maravilhoso. Com
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o intenso desenvolvimento do turismo na
região, o monte Roraima tornou-se um
dos destinos mais populares e procurados por praticantes de trekking, devido
ao ambiente singular e às condições relativamente fáceis de acesso e escalada.
O trajeto mais utilizado é feito pelo lado
sul da montanha, através de uma passagem natural à beira de um despenhadeiro. A escalada por outros pontos, no
entanto, exige bastante técnica, mas permite a abertura de novos acessos.

O lugar é uma espécie de monte perdido, é uma amostra real do que foi o começo do mundo e da vida na Terra, pode-se dizer que por ali o tempo não passou
e nem vai passar. Por lá reina a lei das lendas e mistérios encobertos pela neblina,
que assusta e fascina homens há tempos. O lugar já existia desde a época dos
dinossauros. Sensacional!
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Espetáculos como as cachoeiras que
despencam dos temuis, como o Salto
Angel, a maior queda d´água do mundo com 979 metros e espécies vegetais
exóticas, podem ser apreciadas no Monte Roraima. O parque não possui infraestrutura, quem quiser se aventurar pode
acampar ou ficar em Boa Vista, capital de
Roraima.

O turismo na região é considerado barato, porém bastante ingrato. A mão de
obra é toda indígena e não existem leis
venezuelanas que garanta boas condições de trabalho para os mesmos que
são guias, cozinheiros e carregadores. Ao
mesmo tempo, o turismo torna-se a única renda na região, o que dificulta medir o
impacto na sociedade.

Curiosidade
Você sabia que o nome do Estado de
Roraima veio do Monte Roraima? Exatamente isso! O nome do Estado veio do
Monte Roraima, que tem origem nas palavras “roro” e “rora”, que significa “verde” e “ímã”, que quer dizer serra e monte
no idioma indígena ianomâmi, formando
“serra verde”, que diz respeito ao tipo de
paisagem natural encontrada na região.
A lenda do Monte Roraima A lenda do
Monte Roraima surgiu na tribo dos índios
Macuxi, que ali habitavam. Conta que antigamente não havia nenhuma elevação
naquelas terras. Muitas tribos indígenas
viviam naquela área plana e fértil onde a
caça, a pesca e outros frutos eram abundantes. Porém, num dia, nasceu num

local uma bananeira, uma árvore que
nunca aparecera ali antes. tornou-se, rapidamente, viçosa e cheia de belos frutos,
mas um recado divino foi dado aos pajés:
“Ninguém poderia tocar nela ou em seus
frutos, pois aquele era um ser sagrado;
Se alguém o fizesse, inúmeras desgraças aconteceriam ao povo daquela terra.
Todos obedeceram ao aviso que lhes foi
dado. Porém, ao amanhecer de um certo
dia, a tribo percebeu que haviam cortado
a árvore e, em instantes, a natureza revoltou-se. Trovões e relâmpagos rasgavam o
céu deixando todos assustados. Os animais fugiam. E do centro da Terra surgiu
o Monte Roraima, elevando-se imponente
até o céu. Pessoas dizem que até hoje o
monte “chora” pela violação no passado.
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Comemoração de 6 anos
do pequeno pirata Arthur

O

casal de advogados, Iranilde Carvalho e David
Dutra reuniu familiares e amigos para comemorar
os seis anos do filho Arthur. Uma festa animada e regada aos melhores consumês que o buffet infantil Gato de
Botas poderia oferecer. A magia dos Piratas do Caribe
encantou a criançada presente, que se divertiram a valer
nesta festa cheia de tesouros registrada pela fotógrafa
Angélica Cristina.
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CLASS ESPORTE
Roberto
Prof.
Roberto
Borges
Borges de Oliveira

Vem Dançar Comigo
Dançar faz parte da vida do humano, ou sendo
dançarino ou o expectador. Quem é que nunca se viu
remexendo ao som de uma música com um ritmo forte?
Na atividade física, a dança entra como excelente meio de
condicionamento aeróbico, assim também é tida como uma
excelente terapia para quem quer ter qualidade de vida.

A

dança para ser executada depende apenas do individuo ter disposição e lançar-se neste universo prazeroso e saudável. Em casa, na academia,
no parque e até mesmo na rua, como vimos a febre recente da Dança do Harlem
Shake em nível mundial e recentemente
no Brasil a dança do Pacinho do Romano. Estas por sua vez tem o caráter lúdico
mas que não deixa de ser um ótimo meio
de se condicionar fisicamente e de fazer
com que seu praticante se divirta.
A dança é uma arte antiga na humanidade, dança-se por vários motivos nas mais diversas culturas: dança-se para celebrar a vida e a morte, para
celebrar casamentos e separações,
dança-se também para cultuar a Deus.
Existe relatados de que na Grécia, dançava-se em comemoração aos jogos
olímpicos (esporte).
Temos quatro tipos de dança: a clássica, a de salão, a moderna e a rítmica.
Dentro destas quatro vertentes temos:
o Ballet, Bolero, Break-dance, Capoeira, Can Can, Cha-Cha-Cha, Country, Disco, Flamenco, Gypsy, Folk, Foxtrot, Funk,
Jazz, Line Dance, Mambo, Merengue,
Polka, Religiosas e dança Sacra, Rumba, Salsa, Samba, Swing, Scottish, Tango,
Twist, Valsa, Fandango, Bolero, Seguidilha, Tarantela, Mazurca e o Vira. No Brasil as principais são: Baião e Samba... (As
danças brasileiras são a mistura de fatores negros, indígenas e Europeus).
Em Goiás, especificamente em Goiânia, temos algumas CIA de dança que
se destacam, entre elas a Cia de Dança Noah, Dançarte Cia de Dança, Stúdio
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Dançarte, Quasar Cia de Dança, Balé Infantil do Centro Cultural Gustav Ritter, dentre outras.

Dançar é bom e faz bem,
assim vem dançar comigo...
Para não perder o rebolado!
“Perdeu o rebolado” é uma
expressão idiomática, de uso
comum e, no mínimo, curiosa.
Uma pessoa, “ao pé da letra”, ao perder o rebolado pode-se entender que
perdeu o molejo, o ritmo da dança. O que
mais prevalece, no entanto, no uso dessa
expressão é o sentido figurado: alguém
ter enfrentado grande dificuldade ou ter ficado sem graça com alguém ou com algum ocorrido.
Para não “perder o rebolado” entenda que o verbo rebolar indica o menear, o
mover(-se) de um lado para o outro, dos
quadris. Analisemos, por ora, que nem
toda pessoa que dança necessariamente
rebola; e nem todo rebolado representa
uma dança. Captou?
Etimologicamente, a grafia da palavra
“dança” nos chama a atenção por ser
grafada com c cedilhado tendo nitidamente a forte presença do som do “s”.
E sabe por que isso ocorre?
Surpreenda-se: a palavra dança tem a
sua origem no francês DANSER (olha o
“s” aí, gente!), do Frâncico DINTJAN que
significa, exatamente, sabe o quê?: “mover-se de um lado para o outro”.
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Em suma, “não perca o bamboleio”
quando for grafar o verbo dançar e as palavras derivadas a partir do radical desse
verbo (danç): todas deverão ser grafadas
cm “ç”! Veja algumas:

Dançarino: pessoa que dança.
Dançador: dançarino;
pessoa que gosta de dançar.
Dançaricar: executar danças
ligeiras, de brincadeira.
Dançarolar: pequeno baile popular.
Dançatriz: dançarina.
Dançável: que se pode
dançar, bailar.
Contribuição: Professora Karla Ribeiro Alvin.
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Cirurgia Bariátrica
A obesidade mórbida é um indicador de risco para a
ocorrência de doenças. Quando todas as possibilidades
de tratamentos foram esgotadas, a alternativa para um
obeso mórbido é a Cirurgia Bariátrica. “É mais perigoso
ser obeso mórbido do que ser submetido ao tratamento
cirúrgico da obesidade, mas por se tratar de procedimento
cirúrgico, sempre existe risco de complicação” explica o
médico cirurgião Rennel Pires de Paiva membro titular da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica.
 Indicações
A Cirurgia Bariátrica é indicada para paciente com obesidade mórbida associada a doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma
é tratada de forma eficaz.

 Contraindicação
Alcoolismo crônico, doenças mentais intratáveis ou não tratadas, indisciplina,
falta de cooperação do paciente ou falta de aderência ao protocolo de tratamento. Algumas doenças associadas podem oferecer riscos.

 Tipos de procedimentos
Os procedimentos restritivos diminuem o tratamento do estômago, reduzindo
a quantidade de alimento que se pode ingerir. As cirurgias disabsortivas ou malabsortivas diminuem o tamanho do intestino reduzindo a absorção doa alimentos. As cirurgias mistas associam os dois mecanismos.

 Balão Lintragátrico
Colocação de um balão dentro do estômago através de endoscopia com o
objetivo de preencher o órgão, provocando a saciedade e diminuindo a capacidade de receber o alimento. É um procedimento simples, sem precisar internar.
“É um método provisório e o balão deve ser retirado no prazo máximo de seis
meses” esclarece Rennel Pires de Paiva.

 Gastroplatia ou Redução de Estômago
Cria um novo reservatório gástrico pequeno e anastomosa (emenda) com intestino. O restante do estômago e o intestino desviado não são retirados, ficam
apenas excluídos do contato com o alimento. Dessa maneira a quantidade de
alimentos ingeridos e absorvida é menor. São as cirurgias mais utilizadas no Brasil e nos Estados Unidos.
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 Sleeve ou Gastrectomia Vertical
A cirurgia de Sleeve consiste na retirada
do fundo – onde estão localizadas as células
produtoras do hormônio que estimula a fome
– e da maior parte da grande curvatura do estômago transformando-o em um “tubo”. Não
faz desvio no intestino assim a digestão e absorção dos alimentos não são alteradas. Este
é um procedimento irreversível.

Tratamento de Reganho
de Peso Pós-Bariátrica
Cauterização com
argônio por endoscopia

Dr. Rennel Pires de Paiva

Uma nova modalidade de procedimento
Especialista em cirurgia
do aparelho digestivo
endoscópio visa reduzir o diâmetro de saíCRM 7216 / RQE 6399
da do estômago operado em pacientes já
Goiânia - Goiás
submetidos à cirurgia bariátrica e que estão
Cirurgia geral, digestiva,
reganhando peso. Trata-se da cauterização
laparoscópica, obesidade,
com argônio por endoscopia, uma cauteriendoscopia digestiva, colonoscopia
e colangiopancreatografia retrógrada
zação da mucosa da emenda entre o estôendoscópica.
mago e o desvio intestinal. A cicatrização
Mestre em cirurgia pela USP de
desta cauterização retrai e diminui signifiRibeirão Preto.
cativamente o diâmetro da saída do estôEspecialista em cirurgia digestiva
mago, com isso o esvaziamento gástrico é
pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia
Digestiva - CDCD.
retardado e a saciedade alimentar torna-se
Especialista em endoscopia
mais precoce. O procedimento é ambuladigestiva pela Sociedade Brasileira
torial, realizado durante uma endoscopia dide Endoscopia Digestiva - SOBED.
gestiva, o paciente recebe alta logo após o
Membro titular da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e
despertar da sedação. O procedimento é
Metabólica - SBCBM.
minimamente invasivo e bem tolerado pelos pacientes. “Os resultados iniciais são
animadores, porem o paciente deve ser encorajado a realizar atividades físicas e acompanhamento psicológico e nutricional. E acima de tudo, não ingerir cervejas e nem refrigerantes” finaliza
Dr. Rennel.
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CLASS NA BALADA
Jéssica Fernandes

A

s empresárias Lessane Muniz e Rose Lourenço trazem para
Goiânia um novo conceito em Design e Micropigmentação de
Sobrancelhas. A nova técnica para alinhar a sobrancelha e deixar o olhar
poderoso é a micropigmentação fio a fio 3D, que marca o contorno sem deixar aquele aspecto artificial de pintura. Ela serve tanto para aumentar o volume da
sobrancelha quanto para alterar o desenho, deixando seu olhar mais real, rejuvenescendo naturalmente seu rosto. Você encontra também no Ateliê, micropigmentação labial
e olhos, micropigmentação paramédica, micropigmentação compacta, desing de sobrancelhas, depilação facial, tintura e henna e venda de make-up. O novo espaço
alia charme a um serviço com última tecnologia, elaborados pelos melhores profissionais da cidade.
Venha se surpreender!

José Guilherme Schwam feliz nos melhores eventos com o seu
programa Pelos Bares da Vida.

MarcosTeixeira, Elizeth Peixoto, Adriano Pinheiro e Viviane Baêta recepcionaram imprensa e
formadores de opinião no almoço de lançamento do Los Compadres no setor Marista

As empresárias Maria Luiza Freitas e Aline Andrade foram conhecer o novo ARYA
Espaço de Eventos.

Ivana Menezes, a primeira dama do Estado Valéria Perillo e Martha Medeiros
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A empresária da moda Regina Salomão e André Freire.

A fashionista e blogueira Lalá Noleto prestigiou a reinauguração da
Carmen Sttefens, no Flamboyant Shopping
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