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R E V I S T A

Saúde
Como evitar e tratar
a calvície.

Turismo
Inhotim, um
museu a céu
aberto a poucos
quilômetros de
Belo Horizonte.

Estilo
As tendências em
roupas, cabelos
e sapatos.

Design
O charme dos
puffs e das
almofadas.

Em foco
A nova coluna
que destaca
personalidades
da sociedade.

2015
Cheio de charme...
É com muito carinho que trago
para o mercado mais uma edição da
Revista Class, neste momento de crise para o país.
A Revista Class pretende através
de uma linguagem agradável, a possibilidade de trazer de forma abrangente a informação necessária para a
sociedade.
Tem como objetivo principal publicar assuntos de interesses da população trazendo informação de forma
clara e precisa.
Neste momento enxergamos a necessidade de criar um mecanismo de
Agradecimento Festivita
comunicação eficiente e sério. Uma
revista que há 12 anos está no mercado goiano trazendo o que
existe de melhor em noticia e entretenimento, para um público fiel.
Tivemos muitas dificuldades, mais nada é tão prazeroso que a
vitória mediante a superação.
No entanto acreditamos no projeto da revista, além da formação
sólida, séria e atualizada calcada na teoria
e na prática, para que estejamos oferecendo um importante estimulo ao conhecimento coletivo...
Obrigado a toda equipe da revista, aos colaboradores, meus parceiros e
clientes.
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CLASS BELEZA
Warley Oliveira

Maquiagem

As melhores dicas para o ano de 2015
Para além das tendências de roupas e calçados que os desfiles
de moda apresentam também nos interessa saber as tendências
em maquiagem, pois afinal também é algo que vai mudando de
estação para estação.

A

grande aposta nos desfiles de moda foi a maquiagem natural, o que
foi um ótimo apelo à saúde da pele, uma
vez que andar todos os dias com gramas
e gramas de maquiagem não é propriamente bom. Para saber quais as tendências em maquiagem para o Outono-Inverno 2015, siga as dicas abaixo:
•• Como já referi no início, a maquiagem
natural e sem grandes correções foi
um dos grandes destaques nas passarelas. Por isso, neste outono inverno aposte de vez em quando em uma
make deste gênero sem colocar demasiada maquiagem. O que pode fazer é apostar em um creme colorizador
para o dia a dia que é ótimo, porque
além de uniformizar o tom de pele hidrata ao mesmo tempo. Depois aplique um pouco de blush, para não ficar
com uma aparência pálida e, se quiser
coloque um batom nude ou clarinho e máscara de
cílios ou use o curvex. Com esta maquiagem vai parecer que acabou
de acordar assim
mesmo.
•• Outra das tendências que foram apresentadas nos desfiles de moda foi o
uso de delineador, não é bem uma novidade, pois já era de esperar. O delineador entrou no coração das mulheres e claro que vai continuar sendo uma
grande aposta na maquiagem de outono inverno. Os estilos de delineado que
vão fazer sucesso são o delineado de
gatinho, o delineado normal e uma forma de delinear os olhos um pouco mais
arrojados, delinear o côncavo. Passar lápis preto rente aos cílios inferiores
também vai ser outra das grandes tendências para este outono-inverno.
•• E para ocasiões especiais e eventos
sofisticados, a grande tendência em
maquiagem é apostar em iluminar o
rosto. Enquanto que com o contorno

de rosto pretendemos disfarçar ou corrigir certas zonas, com o iluminador o
objetivo é o contrário, destacar determinadas partes. O iluminador deve ser
aplicado acima do blush (acima das
maçãs do rosto), na zona do biquinho
dos lábios e queixo, na lateral do rosto
até às têmporas e na cana do nariz até
um pouco da testa (zona T).
•• O blush rosado é também uma aposta
para esta temporada de outono inverno. Ele é ótimo para dar um pouco de
cor, sobretudo se tiver passado base
e para não ficar com aquela aparência
pálida. Mas é importante utilizar o blush
com moderação, pois não vai querer
parecer exagerada ou forçada.
•• O batom vinho foi o grande destaque na boca para este outono-inverno
2015. Este tom de batom é super sofisticado e confere ao look uma aparência
sensual ao mesmo tempo que exótica.
O melhor de tudo é que ele cai bem em
qualquer tom de pele e cria a ilusão de
deixar os dentes mais brancos. Na hora
de aplicar esse batom de tom escuro
alguns cuidados devem ser seguidos.
Ao aplicar um batom vinho, deverá primeiro contornar os lábios com um
lápis de uma
cor idêntica
à do batom
e só depois
fazer o preenchimento.
•• Os olhos esfumados continuam sendo
uma forte tendência em maquiagem, a
grande aposta são os esfumados em
outras cores senão o preto. A parte inferior do olho, ou seja, rente aos cílios,
também se deve esfumar a sombra utilizada no côncavo.
•• Para completar o seu look, consultem
também quais são as tendências de
cortes de cabelo, de manicure e de
penteados para esta temporada.

Dica Final - A tendência para a temporada de outono-inverno 2015 é a naturalidade,
por isso atreva-se e experimente no seu dia a dia usar uma maquiagem mais leve.

6

Class

CLASS ENTREVISTA

Giuseppe Vecci
Um homem visionário a favor da educação do país
Como surgiu a vontade de criar em
Goiânia uma instituição de ensino, que,
no início, começou como consultoria?
A história da Cambury tem início em
1991, na cidade de Goiânia, com a fundação do Instituto Cambury que, inicialmente, concentrou suas atividades nas
áreas de consultoria, pesquisa e projetos.
Em 1994, o Instituto Cambury começou
a ministrar cursos de pós-graduação, firmando parcerias com instituições de renome nacional, sendo pioneira, em Goiânia, na realização de cursos na área de
Gestão Empresarial.
Calcado em sua experiência e dando
prosseguimento à sua missão, o Instituto
Cambury teve aprovado pelo Ministério da
Educação (MEC) a criação da Faculdade
Cambury, realizando o primeiro vestibular
em 1998. Nesse período, vislumbramos
um vazio na região, especialmente no
que tangia os cursos tecnológicos. Assim nasceu a Cambury, extremamente reconhecida nesse segmento universitário.
Em que momento foi notada a necessidade de expandir o negócio, partir para
o segmento de pós-graduação e depois
também na área de graduação?
Em meados da década de 90, vislumbramos um vazio na região, especialmente no que tangia os cursos tecnológicos. Atenta às mudanças e com
o foco no mercado, em 2003, a Cambury inaugurou a sua Unidade Tecnológica, em Goiânia, oferecendo Cursos Superiores de Tecnologia com duração de
2 (dois) anos. A instituição obteve a nota
máxima no processo de autorização do
MEC para os cursos de Gestão de Serviços Executivos (Portaria nº 62, de 2 de
janeiro de 2007), atualmente denominado Gestão Executiva de Negócios, Gestão de Recursos Humanos (Portaria nº
3.598, de 19 de dezembro de 2002) e
Hotelaria (Portaria 3.597, de 10 de dezembro de 2002), atualmente denominado Eventos.

bury, sendo que a primeira está instalada
em Goiânia desde 1991.
Com mais de uma década dedicado
ao ensino superior em Formosa, inclusive abrangendo as cidades vizinhas, eu
tive a oportunidade de atuar diretamente na formação e qualificação de milhares de profissionais, gerando um alto grau
de empregabilidade por meio dos cursos
ofertados pela Cambury. Assim, posso
afirmar que o ano de 2001 representou
um grande marco na história educacional
da cidade.
A Faculdade Cambury conta com cursos pioneiros no Estado e também graduações que são únicas em determinadas partes do país, como Design de
Joias e Gemas. A criação desses cursos foi motivada pela carência de mão de
obra qualificada?
Exatamente. A nossa ideia era traduzir
as necessidades do mercado, por meio
de profissões oferecidas seguindo os potenciais do nosso Estado. Assim, criamos
cursos com Gastronomia, Fotografia e Design de Joias
e Gemas, garantindo à
Cambury ter uma marca própria, voltada
para a prática que os
cursos tecnológicos oferecem, tanto
que dos 15 cursos
que temos 13 são
classificados nesse
segmento.

Quando surgiu a oportunidade de
ter uma unidade em Formosa?
Percebendo a carência de profissionais qualificados na região do entorno do Distrito Federal, e com foco
inovador, há quase 14 anos escolhi
a cidade de Formosa para fundar a
segunda unidade da Faculdade Cam-
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As metodologias ativas surgem
como uma extensão do modelo de ensino exclusivo da Faculdade Cambury.
Como a sociedade vai perceber esse
novo conceito da Cambury, que se assemelha aos modelos adotados nas
melhores instituições de ensino superior do mundo?
Em todos os seus projetos, a Cambury sempre primou pela seriedade e
pelo compromisso com a educação de
qualidade, contando com um corpo docente composto somente por professores com titulação (doutores, mestres e
especialistas). Aliada à qualidade está a
filosofia da faculdade, ancorada em um
projeto pedagógico voltado para o conhecimento teórico pluralista e para a
formação de profissionais empreendedores, com consciência crítica, qualificados para atuarem em suas áreas de
competência.
A Cambury tem como objetivo promover um ensino de qualidade, capaz de
habilitar o aluno para o ingresso na profissão, em condições competitivas e com
possibilidades de sucesso. Para tanto,
tem proporcionado uma formação humana com bases sólidas, utilizando uma
metodologia que ensina a aprender, que
possibilita o desenvolvimento da consciência de comunidade, de participação,
de flexibilidade e, sobretudo, de práticas
criativas e empreendedoras.
Em 2005, a Faculdade Cambury iniciou a implantação do seu novo modelo de ensino baseado no PDCD – Plano
de Desenvolvimento e Capacitação do
Discente –, que tem como foco o desenvolvimento da autonomia do aluno
no processo ensino/aprendizagem. Esse
modelo fundamenta-se nos seguintes
módulos de competência:
1. Formação Humana (foco:
Pensamento e Reflexão):
aquisição de conhecimentos
de autores clássicos e humanidades, vertentes principais das ciências sociais;
2. Formação para o
Mercado (foco: Negócios
e Gestão): desenvolvimento de habilidades
de comunicação escrita e verbal, da capacidade de formular e
solucionar problemas, trabalhar em
equipe, do exercício da liderança, da utilização
de ferramentas de
gestão e de tecnologias;

Class

3. Formação Profissional (Foco: Preparação para o trabalho): desenvolvimento
de atitudes de participação, desafio, colaboração, comprometimento, coragem
e ação.
O PDCD visa também o desenvolvimento de competências de forma equilibrada, proporcionando ao aluno seu
crescimento como ser humano, cidadão e profissional: procura ampliar os
canais de relacionamento entre o professor e o aluno, bem como aplicar e
avaliar os módulos de competência.
O modelo disponibiliza diversas ferramentas de estudos que são amplamente utilizados no desenvolvimento de discussões, estudo e acompanhamentos
de trabalhos.
Agora implantamos as metodologias
ativas, uma inovação dentro do conceito
de centro tecnológico universitário, que
traz ao acadêmico uma formação sólida
para ingresso no mercado de trabalho.
Os cursos ofertados têm alto grau de
empregabilidade e a Instituição proporciona ao estudante uma vocação peculiar no mundo contemporâneo da educação superior: preparar uma geração que
faça um novo amanhã, a partir de metodologias, atitudes e experiências adquiridas e trocadas dentro do universo
acadêmico, junto ao corpo discente e
docente. Assim, as práticas serão ainda
mais intensas, a ponto de serem vistas
pela sociedade como um diferencial da
Instituição.
Por ser o mantenedor da Faculdade
Cambury e também enquanto gestor
público, Giuseppe Vecci sempre contribuiu com a formação de milhares de
goianos. Agora, como um dos deputados federais mais bem votados na história da política, os projetos em torno da
educação estarão em evidência nesse
mandato?
Por trabalhar na política há quase trinta eu tive a oportunidade de participar
de perto de diversos projetos que envolvem a educação, como a criação e
extensão da Universidade Estadual de
Goiás (UEG) e a Bolsa Universitária, que
concede a oportunidade para jovens de
baixa renda cursar uma graduação superior. Agora, enquanto deputado federal, almejo muito mais, com as seguintes
propostas: criação do Pacto Nacional
pela Educação Básica com alocação
especial de recursos, visando a qualidade do ensino e aprendizagem (salário
dos professores, qualificação e escola
de tempo integral), priorizar a ampliação
de institutos federais (escolas técnicas
federais) em um maior número de municípios para qualificar tecnicamente a população local.
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CLASS ETIQUETA
Profa. Adelita Costa

Boas Maneiras à Mesa
Boas maneiras é em parte questão de bom senso, mas
requer o conhecimento de regras que ajudam a pessoa
a não se sentir constrangido em qualquer ocasião.

U

m convidado para um almoço ou jantar, deve se apresentar com a roupa apropriada para a ocasião. Nunca usar boné, chapéu ou camiseta sem mangas à
mesa de refeição, mesmo em situações informais, ou refeições com a família.
Observar o horário marcado, evitando que os demais convidados aguardem a sua
chegada para iniciar a refeição.
Na distribuição de convidados à mesa, os anfitriões ocupam as cabeceiras da mesa,
e são eles que designam os lugares dos demais convidados.
Os convidados aguardam o convite para se dirigir à mesa, e esperam os anfitriões,
convidados de honra, e os mais idosos para que ocupem seus lugares.
Postura à mesa de refeições
•• É um gesto simpático e educado o homem puxar a cadeira para a mulher se
sentar, primeiro a mulher à sua direita
em seguida a da esquerda.
•• A postura à mesa, manter-se com a
cabeça e tronco ereto, sem rigidez excessiva, evitando curvar as costas, inclinar sobre o prato, descansar os pés
sobre os joelhos.
Manuseio dos talheres
•• O convidado educado não se serve antes do anfitrião, e aguarda até que todos tenham sido servidos, para começar a comer.
•• Os primeiros talheres a serem usados são os mais distantes do prato.
•• Não se corta o pão com a faca.
•• O prato deve ser mantido à frente e jamais movimentado, mesmo no final da refeição.
Guardanapo
•• O guardanapo é colocado à esquerda ou sobre o prato.
•• Ao sentar, o guardanapo de tecido fica sobre o colo.
•• Usar o guardanapo todas as vezes que for beber, mantendo os lábios e a boca limpos, evitando deixar marcas de batom, ou de gordura na borda do copo.
•• O guardanapo de tecido, não deve ser usado para assuar o nariz, enxugar a testa ou rosto, estando à mesa. No final da refeição, o guardanapo deve ser deixado à direita do prato.
Atitudes à mesa
•• Não colocar os cotovelos sobre a mesa enquanto comemos, apenas os punhos.
•• Evitar gesticular com os talheres nas mãos, e
ao finalizar a refeição, posicione-os paralelos
sobre o prato.
•• À mesa, converse com os convidados ao seu
lado esquerdo e direito e à sua frente.
•• Mantenha o bom humor, seja amável e interesse na conversação, sempre incluindo os anfitriões, seja com o olhar, seja ouvindo
com respeito suas opiniões.
•• Encher o prato misturando vários sabores, ou exagerar nas porções é deselegante.
Também não se pede mais vinho. Cabe ao anfitrião ou o garçom estar atento ao copo
vazio, no entanto é permitido pedir água.
•• É deselegante colocar sobre a mesa o celular, a chave do carro, etc.
•• Não se retoca maquiagem à mesa, ainda que a refeição esteja terminada.
Civilidade e educação
Com licença, por favor, desculpe, obrigado e outras palavras gentis, servem para solicitar ou agradecer um serviço ou uma gentileza. Ser gentil com os garçons e pessoal
de serviço, assim como com os outros convidados demonstra civilidade e boa educação. Grosserias com os serviçais por parte do anfitrião não deve servir de incentivo
para seus convidados.
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CLASS ESTILO
Por Clau Oliveira

Tendências do Inverno: Militarismo
Verde militar, marrom, camelo, cinza e estampas camufladas invadiram
as vitrines e os looks das mulheres antenadas e fashionistas.
O “militarismo” vem também com uma
nova proposta, com o print camuflado em cores que fogem da proposta tradicional e, para
o visual ficar ainda mais fashion, deve-se combinar as peças da pegada militar com outras
de estilo bem diferente, como clássico e romântico.
Além da combinação básica com botas e
coturnos, experimente usar algumas peças
com scarpins e
sandálias de tiras
finas e arrase no
“look do dia”!!!

Cabelos: Corte Long Bob
A tendência pede cabelos curtos, no badalado corte “Long Bob”, adotado por várias celebridades. Com comprimento logo acima dos ombros, pontas desconectadas
e textura bagunçada deixa um aspecto jovial e fresh dá um up ao visual. Um bônus é
que fica lindo usado com escova ou simplesmente amassadinho, com aquela cara de
“acordei e saí de casa assim”.
Para quem ainda está com medo de arriscar, sugiro uma conversa com um experiente hair stylist . No “One Beauté” você encontra uma equipe incrível.

Botas Over The Knee
Com a chegada do inverno as botas saem do armário. São tão queridas das mulheres que até as que moram em climas mais quentes ficam loucas para usá-las, mesmo
que seja com vestidinhos e shorts para dar charme ao visual.
Para esse inverno, a queridinha da vez é o modelo “over the knee” , que tem o comprimento até acima do joelho.
Alguns cuidados básicos devem ser tomados na hora de usá-las para não achatar a silhueta; por exemplo, se você for uma mulher mignom, opte por meias ou calças
na mesma cor das botas e aposte em saltos.
Vale lembrar que é o
tipo de calçado que favorece quem tem pernas mais longas e finas
e, como é bastante
sexy, também deve-se
haver bom senso em
relação ao comprimento das saias e locais a
serem usados.
Aqui em Goiânia, na
Vanda Calçados você
encontra
excelentes
opções.
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CLASS PARA HOMENS
Flávio Ximenes

Seja também um “Senhor Gray”
50 Tons de Cinza, o fenômeno literário que acaba de
chegar aos cinemas, nos traz como protagonista um jovem
executivo que, entre suas características mais expressivas,
temos o seu estilo clássico e impecável de se vestir.

D

esde os looks informais utilizados para prática esportiva como camisetas e moletons até os ternos e costumes, ele está sempre vestido com muito bom gosto.
E é sobre isso que quero falar a vocês: O quanto um terno ou
costume pode valorizar sua imagem e explicar a diferença entre
ambos.
O terno é composto por três peças básicas, sendo elas o paletó,
a calça e o colete. Já o costume é composto apenas por calça e
paletó. Tornando-se mais despojado, porém, não menos elegante.
Sugiro aos adeptos que usem
sempre tons escuros como preto,
azul marinho e todas as nuances de
cinza. Quem segue esta dica não
corre o risco nunca de errar, pois são cores que vão bem
em qualquer ocasião social.
OS TIPOS DE XADREZ
O universo da moda masculina possui uma estampa clássica e que nunca sai de
moda. Estou falando do Xadrez, que por sua vez se subdivide em várias outras padronagens. A seguir vamos falar um pouco sobre cada uma delas:
Xadrez Tartan
Aquele xadrez tradicional dos kilts escoceses, composto por linhas de diferentes
cores e espessuras. O vermelho ainda é a cor mais explorada no xadrez tartan, mas
ele tem aparecido em diversos tons e em diferenciadas
cartelas. É geralmente usado
no Inveno.
Xadrez Madras
Padronagem em xadrez
que surgiu na Índia, caracteriza-se por possuir larguras
diferentes e fios com várias
cores. muito utilizado por estudantes de universidades norte americanas tradicionais e,
a partir disso, surgiu o preppy
style, tornando-se popular na moda masculina. O xadrez madras é perfeito para situações casuais. Sua padronagem é bem estilosa e fica bem com diversos tipos de
tecidos e peças, como calças jeans ou de sarja.
Xadrez Buffalo
Padronagem do xadrez em preto e vermelho, o xadrez
buffalo surgiu na Escócia. Essa padronagem é bastante
utilizada ainda atualmente e é associada às camisas feitas de flanela dos lenhadores. Apesar de primeiramente ser
preto e vermelho, o xadrez buffalo também pode possuir
variações de cores.

Xadrez Burberry
Estampa que surgiu na Inglaterra, em 1.856, pela famosa grife Burberry e é a preferida dos fashionistas de plantão. Suas cores predominantes são o bege, o vermelho, preto e branco.
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CLASS SAÚDE
Dra. Claudia Arantes

A calvície pode ser evitada
na maioria dos casos
Aqueles que estão ficando calvos devido à alopécia
androgênica (calvície de causa genética) têm uma chance de
evitar a calvície com o uso da finasterida, medicamento que
atua bloqueando o processo que leva à perda dos cabelos.

S

egundo os estudos realizados pelo laboratório que pesquisou o seu uso para o
tratamento da alopécia, a finasterida interrompe a evolução da calvície em 86%
dos homens tratados.
O medicamento era originalmente utilizado para o tratamento do aumento da próstata. A observação de seus efeitos sobre a calvície de pacientes que utilizavam o produto
para esta finalidade chamou a atenção do laboratório que, reduzindo a concentração
da finasterida, manteve os resultados sobre os cabelos e praticamente eliminou a incidência de efeitos colaterais.

Como funciona
A finasterida atua bloqueando a ação da enzima 5-alfa-redutase, que transforma a
testosterona (hormônio masculino) em diidrotestosterona (DHT). O DHT é o hormônio
que atua sobre os cabelos promovendo a sua miniaturização, cujo resultado final é a
calvície.
Com o bloqueio da enzima, interrompe-se a formação do DHT e os cabelos que
ainda não atrofiaram podem voltar a crescer, recuperando áreas que estavam rarefeitas.
O efeito de repilação ocorreu em 48% dos homens que usaram a finasterida por
1 ano e em 66% dos que usaram por dois anos (dados fornecidos pelo laboratório responsável pelos estudos).

Tratamento deve ser contínuo
Para manutenção do resultado, o tratamento deve ser contínuo pois, com a sua interrupção, o DHT volta ser formado e o processo de miniaturização dos cabelos volta
a acontecer.
O tratamento deve ser prescrito e acompanhado pelo médico dermatologista que
irá avaliar a necessidade de solicitar exames antes de iniciá-lo ou de associar outros
medicamentos para a obtenção de melhores resultados.
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CLASS DESIGN
Cláudia Oliveira

Charme dos puffs e almofadas
Peças de finalização fundamentais na decoração,
os puffs e almofadas ganham nova roupagem e
trazem mais aconchego e requinte aos espaços.

A

tuando no ramo de finalização de ambientes a decoradora Juliana Ferreira
acompanha tendências dessa área há cerca de trinta anos – “Costumo investir muito em pesquisas, viagens e importação de produtos diferenciados para minha
loja” – afirma a empresária.

Puff Killim com pés torneados

Jogo de puffs em tapeçaria para compor
espaços internos e que também podem
funcionar como mesas de apoio.

Puff em patchwork com pés
torneados clássicos,
muito utilizados em varadas,
quartos e salas.

Jogo de puffs em couro com
gomos e tachas de cobre.

Jogo de almofadas em
tapeçaria para compor
espaços internos.

Almofada em seda
com estampa tropical
para varanda.
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Almofada clássica em seda
e aplicação em renda.

Almofada em linho
bordada em alto relevo
com ponto cheio.

Class

Parabéns do

bem mistura animação
e generosidade

R

egado a muita cerveja gelada e
comidas de boteco, assim começou o aniversário da implantodontista Dra. Kênya Hélida no piso superior da
Confraria Gamboa. Logo após a feijoada, tradicional prato da casa aos sábados, os parabéns foram entoados com
muita alegria, palmas e animação. “Não
quero presente, quero ajudar quem precise isso pra mim já é um presente de
inestimado valor.” – Assim respondia
quando alguém perguntava, tanto é que
arrecadou centenas de quilos de alimentos não perecíveis que foram doados a várias entidades filantrópicas.
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CLASS POLÍTICA
Adriana do Valle

O Governador Marconi Perillo
abre o Calendário de Inaugurações
das Obras em 2015
Com saldo positivo das últimas gestões do Governador
“Promessas são apenas
palavras até começarem
a ser cumpridas por
nossas atitudes.”
Carlos Hilsdorf

A

crise econômica nacional e a insatisfação com o governo da Presidente Dilma Rousseff, PT, parece não afetar o Estado de Goiás, que inicia o ano
superando os reflexos da má administração do Governo Federal. É possível que
a Reforma Administrativa do Governo de
Goiás, realizada no final de 2014, tenha se
antecipado à crise e enxugado os gastos
da máquina estadual.
Na abertura oficial do calendário de entregas de Obras, o Governador Marconi
Perillo explicou que a prioridade é concluir
todas as obras que estão em andamen-

to para só depois lançar novas frentes de
serviços.
A temporada iniciada em março de
2015, denominada por Marconi “caravana de inaugurações”, começou com
a entrega da GO 324, que liga os municípios de Jussara, Itapirapuã e o Distrito
de Jacilândia. Na solenidade de inauguração da rodovia, o Governador entregou
37 Cheques Moradia, 23 unidades habitacionais e determinou que a Secretaria Estadual de Saúde o pagamento das emendas parlamentares, referentes à recursos
para os hospitais municipais.

Inauguração da GO 324.
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Na agenda das entregas está O Lago
das Acácias, agora Parque Turístico, às
margens da Rodovia GO 070 na cidade
de Goiás, um projeto de obras de infraestrutura que irá incrementar o turismo e
o desenvolvimento econômico e social
deste município que é Patrimônio Histórico da Humanidade.

Serão entregues à população o Hospital de Urgências, o HUGO 2, o mais moderno da Região Centro-Oeste. A estrutura contará com 21 centros cirúrgicos,
80 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 45 leitos para recuperação, 360
leitos de internação, 2 emergências, laboratórios e unidades para atendimentos, 3.000 funcionários, além da administração e integrará uma rede com outros
nove hospitais estaduais, que serão entregues à população funcionando com
qualidade de primeiro mundo.

Outra obra que sai do papel são os
Centros de Recuperação para Dependentes Químicos, os Credeqs. O primeiro
a ser entregue ainda no primeiro semestre de 2015, é o de Aparecida de Goiânia, com capacidade para atender 2.142
consultas psiquiátricas, clínica geral e pediatria e mais 10.920 atendimentos multidisciplinares mensais, serão 96 vagas de
internação e desintoxicação, com tempo
de permanência de até 90 dias. Outras
quatro Unidades estão em construção,
dentro de uma modelagem pré-estabelecida, com três núcleos de atendimen-

Class

to por faixa etária (infantil, adolescente e
adulto). O projeto contempla áreas verdes, esportivas, biblioteca e praça de
convivência. Serão entregues este ano
os Credeqs de Caldas Novas, Morrinhos,
Goianésia e Quirinópolis.
O novo Estádio Olímpico, que faz parte do Complexo Esportivo do Centro de
Excelência do Esporte, localizado na Avenida Paranaíba, no Centro de Goiânia,
também será entregue neste ano e terá
capacidade para receber 12 mil pessoas,
planejado e adaptado para atletas paraolímpicos, o Complexo contará com um
Museu e os módulos: Ginásio de Esportes, Laboratório de Capacitação e Pesquisa, Parque Aquático e Estádio Olímpico.

A Barragem do Sistema Produtor Mauro Borges, com entrega prevista para junho deste ano, trata-se de uma obra arrojada, que somada às dos três sistemas
atualmente em funcionamento vai produzir 8 metros cúbicos por segundo de
água tratada, dobrando a oferta de água
hoje existente. É mais que suficiente para
abastecer todas as residências dos 20
municípios que compõem a Região Metropolitana de Goiânia pelos próximos 40
anos, segundo dados da Saneago.

E o Governo não para por aqui, neste
Ano serão entregues novas duplicações
de Rodovias e novos Viadutos. “São muitas as obras e vamos colher os frutos do
que plantamos nos últimos quatro anos.”
Afirmou Marconi Perillo.
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Gente Chique
Warley Oliveira

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

Foto 01 - As amigas Eliane Araújo e Renata
Silva foram conhecer e se apaixonaram pelo
restaurante divertido Los Compadres.

1

Foto 02 - A médica infectologista Dra. Sheila
Paiva dando um show de elegância fora do
país em viagem com a família.
Foto 03 - As irmãs Cândida e Iranildes Carvalho aproveitando o final de semana para colocar a conversa em dia.
Foto 04 - A diretora da faculdade Cambury
Clélia Vecci, dando um tempo de sua atribulada agenda para cumprir compromisso
familiar.

4

Foto 05 - O casal Fábio Melo e Marise Cardoso comemorando o aniversário dela em
Paris, na companhia dos amigos Edna Tarquino e o casal Cláudia de Oliveira e João
Aimiri Tomaz.
Foto 06 - Os amigos Voney Souza e Dinah
Maia em tarde divertida de samba e feijoada
no Quintal do Jorjão.
Foto 07 - A jornalista Marilane Correntino fortaleceu o time de personalidades no carnaval dos amigos na Confraria Gamboa.

6

Foto 08 - A empresária Flávia Teles recebeu
convidados para comemorar o aniversário
da filha Anna Liz Teles de Melo, no Espaço
França, acompanhada do seu marido o prefeito de Aparecida de Goiânia Maguito Vilela.
Foto 09 - A empresária Marly Siqueira recepcionou o ator Julio Rocha em sua passagem por Goiânia em seu restaurante Antônia Bistrô.
Foto 10 - O hair Style Eder Bueno sempre
marcando presença com sua elegância nos
melhores eventos da capital.

9

Foto 11 - As amigas Maisa Gouveia e Cléria
Pimenta foram exemplo de mulheres sofisticadas na entrega do troféu Mulher 2015.
Foto 12 - Os amigos Gilson Ramos e Alexandre Gebrim em apoio as esposas na entrega
do troféu Mulher 2015 no restaurante Árabe.
Foto 13 - O empresário Elpidio Fiorda Neto
com os amigos Tânia Lemos Andrade e
Beto Senador Veiga em caminhada por um
Brasil melhor.
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CLASS CAPA

Dra. Lilyan Oliveira Silvério
Valorização da atualização para a satisfação dos seus paciente.

O

ferecemos através da Plena
Odontologia e Saúde as mais
modernas técnicas e resoluções estético-funcionais, dentre estas: Implantes
Dentários Osseointegrados; Carga Imediata em Implantodontia; Cirurgia Guiada
em Implantodontia; Facetas/ Laminados
Dentais Cerâmicos e Lentes de Contato
Dentais; Uso terapêutico da toxina botulínica e outros recursos. Dra. Lilyan Oliveira Silvério valoriza a atualização através
de cursos sendo esta contínua para um
melhor desempenho e satisfação dos
pacientes.
Implantes osseointegrados: são implantados por meio cirúrgico diretamente
no osso maxilar. O período da osseointegração (integração ao osso) leva em média 2 a 6 meses dependendo da região
a receber o implante. Após este período,
uma segunda cirurgia é necessária para
ligar o implante ao meio bucal, nesta fase
o cirurgião dentista remove a gengiva que
está recobrindo o implante e finalmente,
um dente artificial (ou dentes) é conectado ao implante, individualmente, ou agrupado em uma prótese.
Como funcionam os implantes dentários?
Para receber um implante, é preciso
que você tenha gengivas saudáveis e ossos adequados para sustentá-lo. Você
também deve comprometer-se a manter
estas estruturas saudáveis. Uma higiene
bucal meticulosa e visitas regulares ao
dentista são essenciais para o sucesso a
longo prazo de seus implantes.
Carga Imediata em Implantodontia É possível realizar o seu implante dentário com a colocação da coroa imediata.
No método tradicional, deve-se aguardar

de 3 a 6 meses para que ocorra o processo de integração ao osso e só depois é
que se pode colocar a coroa (parte visível
do dente) sobre ele. Já na técnica de carga imediata a coroa é colocada praticamente logo após o ato cirúrgico.
Cirurgia Guiada em Implantodontia Implantes dentários já podem ser instalados sem que haja necessariamente
incisões (corte com a lâmina). As perfurações acontecem apenas pela própria
broca. Essa técnica tem sido usada a
mais de 30 anos (FLAPLESS) e foi sofisticada com o uso da tomografia tridimensional e impressão em prototipagem do
osso remanescente.
Vantagens: Redução do tempo cirúrgico; Planejamento integrado prótese implante já no protótipo; Recuperação no
pós operatório poderá ser melhor; Não há
necessidade de pontos.
Desvantagens: Maior custo envolvido
(tomografia, modelo, guia); Erros comuns
na Tomografia computadorizada que podem ser transmitidos ao guia cirúrgico; Erros na confecção do guia cirúrgico; Necessidades evidentes de manipulação do
tecido gengival para otimizar a estética.
Facetas / Laminados Dentais Cerâmicos
e Lentes de Contato Dentais
Com as técnicas modernas é possível
alinhar, mudar o formato, acertar volume e
clarear a tonalidade. São indicações para
estes recursos: Para fortalecer os dentes
com uma camada de porcelana; Clarear
os dentes tornando o sorriso mais jovem;
Em alguns casos, como alternativa ao tratamento ortodôntico; Alterar a cor, forma,
tamanho ou comprimento dos dentes
com finalidade estética.

Uso terapêutico da toxina botulínica – Livre de Tensões Musculares indesejadas
A toxina botulínica, popularmente chamado Botox,
tem uma importante indicação terapêutica no tratamento de doenças causadas pelo excesso de contração dos músculos mastigatórios, assimetrias faciais, hipertrofia do músculo masseter e disfunção
das articulações têmporo-mandibulares, e para
correção do “sorriso gengival”. Nos casos de
BRUXISMO, diminuindo o apertamento noturno dos dentes. Melhora dores de cabeças
tensionais aplicado aos músculos da face,
deixando a face mais harmônica e menos
contraída. O efeito começa a ser percebido
entre 48 e 72 horas após as aplicações, e tem
o pico máximo após 15 dias, quando estabiliza. Por consequência de sua aplicação
temos uma melhora bastante eficaz nas
marcas de expressão e na estética peri-oral.
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Villa Marista
apresenta novo formato de balada

A

Villa Marista está de cara nova e a novidade foi conferida na festa de lançamento
da nova temporada. O coquetel reuniu muita gente bonita e animada, numa noite
divertida para 600 convidados.
Na apresentação do novo formato, a empresária Helem Cristina Vieira Carvalho convidou os sertanejos Zé Guilherme e Frank Viola e os Djs Emerson e Gema para apresentações exclusivas. Coquetel volante e bons drinks completaram a noite.
Para atender o diversificado gosto do goianiense, a empresária dividiu a Villa Marista
em dois ambientes. A partir de agora, no andar de baixo vai rolar os mais animados e românticos hits sertanejos. Quem prefere uma balada diferente poderá curtir no andar de
cima ritmos variados que vão de house, hip hop ao pop.
A noite na Villa Marista será assim, os ritmos se misturam e você fica a vontade para
escolher o ambiente que preferir.
Vale a pena conferir!

Romulo Bonfim e Marcela Luiza

Marrone e Helem Cristina
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Cleria Pimenta e Alexandre Franco

Waleria Noleto e Severino Lima

Rafael Fonseca e Wanessa Fonseca

Andressa Stival e Yara Loane

Jose Victor e Nathalia Araujo

Marcos Vinicius e Daniela Coutinho

Murilo Dias, Kelly Martins e Murilo Aiala

Hebert Marques e Daniel Fernandes

Dr. Wesley Murakami e Laís Filgueira

Jessica Pontes e Sidney Junior

Leandro Senna e Hudson Rodrigues

Izabella e Anna Júlia Porfírio

Oloáres e Helem Cristina
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CLASS CULTURA
Maria Reis

Exposição Goiânia em Preto e Branco

O

fotógrafo Magalhães Diniz nasceu em Goiânia e começou a trabalhar nas ruas de Goiânia em 2006.
Com o passar do tempo começou a enxergar
no trabalho de jardineiro, o quanto Goiânia é
uma cidade linda e interessante, antes despercebida aos seus olhos. De lá para cá, passou a
fotografar os lugares por onde passava.
Jardineiro da Comurg viu na máquina fotográfica a oportunidade
de largar o cabo da enxada.

Arte urbana

A praça se transformou em um grande ateliê que
chama a atenção de quem passa pelo lugar.

Artistas ladeiam o secretário municipal de Cultura Ivanor Florêncio

Galeria de arte de rua: os tapumes que cercam o canteiro de obras da Praça Cívica ganhou um colorido especial com pinturas e desenhos de artistas plásticos. A ação foi
uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), com objetivo de transformar
o local em uma grande exposição a céu aberto. Participaram do projeto 80 artistas de
Goiânia e da Região Metropolitana. O tema foi livre.
Reforma: a Praça Cívica está passando por uma revitalização geral, como parte da restauração da arquitetura original da Capital, preservando as características históricas de
sua fundação. O objetivo é devolver a praça ao goianiense como um espaço para cultura e lazer.
EXPOSIÇÃO SIMULTÂNEA
O Museu de Arte de Goiânia (MAG) apresenta individuais simultâneas com os artistas
Cristina Suzuki, Fernando Quitério e Marcelo Peralta. Reunidos em torno do diálogo com
o desenho, os artistas dividem o espaço expositivo da Sala Reinaldo Barbalho com trabalhos em diferentes linguagens, técnicas, materiais e suportes, tais como, objetos, instalações, desenhos em nanquim, serigrafias e site-specific. As exposições poderão ser
visitadas até o dia 19 de abril de 2015. A entrada é gratuita.

BIBLIOTECA DE ARTES
A Biblioteca Carmelinda Guimarães especializada em artes fica aberta à visitação e
consulta de toda a comunidade, de segunda a sexta, das 8h ás 20 horas Seu acervo inclui livros, DVDs, CDs, CD-ROMs, trabalhos acadêmicos e revistas, nas áreas de
dança, teatro, circo, ópera, fotografia, música, cinema e artes. A Biblioteca abriga, ainda, o Banco de Dados do Teatro Goiano, organizado por Gilson P. Borges, que reúne
vídeos e material digitalizado (fotos, flyers, programas, cartazes, artigos e informações
em geral) de Grupos de Teatro Goiano. Doações podem ser feitas no próprio local.
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CLASS EM FOCO
Delson Carlos
Do interior de
Goiás para o
Brasil, Djalma Rezende se destaca cada vez
mais sem se
esquecer de
sua origem e
princípios. Ele
faz questão
de lembrar
que o sonho do ensino superior nunca
foi esquecido e tudo fez para alcançá-lo.
Primeiramente trabalhou como carvoeiro, oleiro, sapateiro e engraxate. Depois,
especializou-se como técnico agrícola. Prosseguiu os estudos até agarrar a
oportunidade como acadêmico da Faculdade de Direito, onde finalmente pode
alcançar o sonho de se tornar bacharel e
hoje se tornou o advogado agrário mais
famoso do Brasil.

Eliane Martins, o diretor comercial da
EBM Rodrigo Meireles e Sheila Podestá, no lançamento do evento de maior
expressão dos setores de arquitetura, design, decoração e paisagismo
do estado, a Casa Cor Goiás 2015 que
acontece de 15 de maio a 24 de junho
na Mansão Anis Rassi, localizada na Rua
Mario Bittar, nº 181, no Setor Marista.
Conexão
•• O neurocirurgião Ledismar José da Silva prepara grade de mais um curso que
coordena há três anos dentro da Lador Liga Acadêmica da Dor da PUC, onde ele
é professor. Será nos dias 15 e 16 de abril
e vai reunir vários especialistas no assunto. A Liga foi formada quando os médicos
da área observaram que há muito poucos
profissionais que trabalham com o tema
dor. Os aprovados participam de ambulatório na Santa Casa, aulas quinzenais,
além de acompanha-lo em procedimentos cirúrgicos.
•• Chega a Goiânia o Public one. Uma casa
que terá espaço amplo, camarotes, decoração inusitada e um ótimo atendimento ao público GLS da cidade. A música também tem
sua cena independente como o tribal house.
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O setor de Comunicação do
governo Marconi Perillo está
sendo dirigido
por Luiz Siqueira que não tem
resistência nos
veículos de comunicação e
agências.

A dermatologista Cláudia
Arantes esteve no 73º
Congresso
da Academia
Americana
de Dermatologia que
aconteceu
na cidade de
San Francisco na Califórnia e trouxe para o seu consultório o
que há mais moderno em tratamento
de beleza.

O empresário
Cristiano Porfírio trouxe de
Foz do Iguaçu
para a Salon
Cosmético
novidades da
convenção
anual Matrix
que representa, e promete
novidades e
grandes lançamentos para Goiás.

O mercado
da prestação de serviços está
em alta, mas
existe algo
que as pessoas devem
dar importância, que é
Qualificação,
diz o expert
no assunto,
o empresário
Luis Renato da Pro Ação, “Não importa o
ramo, a atividade e o seguimento, a sua
segurança e a da sua família representa tudo”.
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CLASS EMPRESAS E PRODUTOS

Matrix: Sublime Oil
Matrix inovou e Surpreendeu o mercado de beleza profissional
mais uma vez lançando um o magnífico óleo extraído da Moringa,
também conhecida como “árvore da vida” para os seus cabelos.
Tratamento de brilho e nutrição, proporcionando um resultado de
suavidade. Elimina o frizz e controla a leveza dos fios. O Sublime
Oil foi eleito o leave-in ideal para se usar no dia a dia segundo a lista com os últimos lançamentos de beleza. Conheça também toda
linha Sublime, composta por: Shampoo, Condicionador, Máscara
e Sublime Oil.
Salon Cosméticos - 62 3091-2314 / 3091-2315 - www.salondistribuidora.com.br

Ligt Sheer Duet
O Light Sheer Duet é a tecnologia mais moderna utilizada para redução permanente dos pelos, é mundialmente conhecida. A sua popularidade foi obtida através
da utilização prática do dia a dia. Após vários aparelhos
utilizados pela dermatologista Dra. Claudia Arantes os
clientes observaram a qualidade dos resultados muito mais rápido que os equipamentos anteriores. Tanto
na redução do tempo da sessão, quanto no número
das sessões. A vantagem do novo Light Sheer Duet,
é que ele reúne a eficácia da emissão do laser anterior
com um novo handpiece - (a parte que entra em contato com a pele do paciente), com um desenho exclusivo e nova tecnologia que é a responsável pelos resultados obtidos.
Dra. Claudia Arantes - Agende uma consulta - 62 3280-6991

Bowling Café
O Bowling Café se caracteriza por inovadoras pistas
de Boliche, Serviço de Bar e Restaurante Completos,
contando com uma Estrutura Moderna e Aconchegante para todas as idades. As pistas são alugadas por hora
sendo reservada por telefone ou por ordem de chegada, para equipes com até 06 jogadores, oferecemos sapatos incluso no valor da hora e sapatilhas descartáveis
para aqueles que estiverem sem meias com custos adicionais, é também permitido jogar descalço. Estamos localizados na Avenida T -63 no
Setor Bueno, horário de atendimento amplo de domingo a domingo que se inicia às
10:00 horas com horário indeterminado para encerrar. Nosso Bar e Restaurante se destacam por um cardápio diverso servindo do almoço ao jantar com variedade de grelhados, petiscos e sanduíches. Venham nos prestigiar e sejam todos Bem-vindos!
Bowling Café - 62 3645-5540

Lyquid
Localizado em um dos endereços mais movimentados de Goiânia, a Lyquid entra em cena para movimentar
os apaixonados pela noite. Com um conceito totalmente
inovador, a Lyquid oferece aos clientes, em um só lugar,
duas opções de entretenimento: Além de pista de dança, a Lyquid conta com um bar anexo que funciona de terça a domingo, oferecendo
momentos de descontração sem deixar de lado o bom gosto associado ao aconchego
e alta tecnologia. Você pode degustar ao som de uma boa música, um cardápio bem
elaborado e se encanta com a decoração. A Lyquid proporciona uma atmosfera surpreendente com seus painéis, colunas e cortinas de água em movimento, iluminados por
leds e também mesas equipadas com quedas de água que são muito disputadas pelo
público. Mergulhe com a gente e não tenha medo de se apaixonar pela Lyquid!
Lyquid - 62 3941-6131
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Primeiro aniversário Antônia Bistro
Beneficência aliada a boa gastronomia abre as portas do
Antônia Bistrô para comemoração de um ano da casa.

A

empresária Marly Siqueira comandou jantar na comemoração de primeiro
aniversário do Antônia Bistro. A festa beneficente teve parte da renda das
vendas dos ingressos destinada ao CEVAM. A noite contou com a participação de
pessoas da sociedade goianiense que apoiam a causa e que tem um grande apreço pelas obras desta entidade. A Dj Sophia Voguet animou a festa após o show da
cantora Fernanda Guedes.
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A vida é diversão,
diversão é Lyquid

A

pós as festas de final de ano e o
carnaval em que a nossa cidade
se encontra praticamente vazia, o empresário Wesley Alves, em um ato visionário,
fechou a suas portas para uma mega reforma. E agora com os seus clientes querendo voltar a se divertir ele reabriu a casa
totalmente repagina para uma nova temporada, sempre apoiado pela relações
públicas da casa Cristi Hany Chaves e sua amada Lalá Costa, juntamente com toda a
sua equipe e amigos. Confira a noite em fotos de Gutiérisson Azidon que nos remete
para o ambiente Lyquid que foi animado pelo DJ Edgard Fontes.

Class
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CLASS GASTRONOMIA
Tatiana Mendes

A terra da garoa,
também é a terra da boa mesa
Todos sabem que sou apaixonada por comer e vivo viajando Em
Busca da Garfada Perfeita. Toda vez que fico sabendo que vou a
São Paulo, fico feliz da vida já imaginando quanto tempo livre terei
para escolher os restaurantes que vou visitar. Na coluna desta edição
separei alguns dos meus restaurantes preferidos na terra da garoa.

Receita
Figos Recheados
Ingredientes
10 und - Figos maduros
100g - Jamón fatiado
80g - Gorgonzola esfarelado
Azeite
Flor de sal, pimenta do reino e ervas
Modo de Preparo
Corte os figos em quatro partes deixando-os ainda unidos pela base.
Coloque uma pequena porção de gorgonzola no interior dos figos. Em seguida acomode o jamón sobre o queijo de forma solta.
Polvilhe sobre os figos a flor de sal e as ervas. Regue com azeite e sirva imediatamente.

Mocotó

O chef Rodrigo Mocotó oferece uma extensa carta de cachaça e infinitos sabores de
caipirinhas exóticas.
Agora se o assunto é comida, prove o famoso torresmo preparado em baixa temperatura (sous vide), o escondidinho e a chapa de carne seca.
Site: http://www.mocoto.com.br

La Mar

Se você gosta de comer bem, num ambiente bacana e no final de tudo pagar uma
conta JUSTA… Bem vindo ao La Mar!!
O cardápio assinado pelo chef peruano Gaston Acúrio oferece uma comida perfeita,
cheia de sabores peruanos!
Site: http://www.lamarcebicheria.com

Tasca da Esquina

Conheci o Tasca da Esquina em Lisboa e já faz
alguns anos que o Chef Vitor Sobral abriu um dos
seus restaurantes em São Paulo. Este restaurante
português foge dos padrões, pois é um restaurante moderno com uma cozinha portuguesa de
alta qualidade e com valores ótimos.
Site: http://www.tascadaesquina.com

Zena Caffé

A cozinha comandada pelo chef Carlos Bertolazzi oferece várias delicias, inclusive o melhor
gnocchi que comi nos últimos tempos.
Site: http://www.zenacaffe.com.br
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Marco Polo, o camaleão
Ele é inquieto, fala rápido e pensa mais
rápido ainda. Ator, diretor, produtor,
empresário ou empreendedor?
“Tudo isso e muito mais”, brinca
Marco Polo. “De Goiânia para o
mundo”, complementa o ator que
praticamente solidificou sua carreira
com trabalhos internacionais.

O

E os projetos de Marco Polo não param
por aí. No workshop “Toques de Produção”,
realizado no Tempo Glauber e no Forte de
Copacabana, no Rio, ensinou técnicas para
mais de 500 pessoas. Desse projeto nasceu o “Festival de Curta Noite”, no Forte de
Copacabana. Voltado para a valorização de
curtas metragens, o Festival homenageou
sua ex-aluna e mãe do cineasta Glauber
Rocha, dona Lúcia Rocha, além dos atores Othon Bastos e Dira Paes. Pela realização do “Ciclo de Leituras Marco Polo” e do
“Festival Curta Noite”, Marco Polo foi homenageado pela Federação das Academias de
Letras e Artes do Estado de São Paulo (FALASP), com as medalhas Tomé de Sousa ,
Tiradentes e Zumbi dos Palmares.(foto)
A convite da rede Televisa, Marco Polo
voltou ao México, em 2007, e interpretou
o personagem Gael, na novela “Pasión”.
A sua atuação na trama mexicana fez com
que o diretor americano Cunniham o convidasse para ser o protagonista do filme Springfield (foto), ao lado da atriz Salma Hayek.
As filmagens fizeram com que o ator se dividisse, por cinco meses, entre México, Guatemala e Panamá (foto). E lá mesmo iniciou
mestrado em artes na faculdade Helênico.
De volta ao Brasil, além das vivências,
Marco Polo traz a mala cheia de projetos.
“Vou relançar o “Festival Curta Noite”, já realizamos uma edição do “Ciclo de Leituras
Marco Polo” e, em 2010 criei o Troféu Bibi
Ferreira e Medalha Procópio Ferreira sob a
chancela na nossa primeira dama Bibi Ferreira que recebeu o troféu e a medalha nesta
primeira edição”. “Paralelamente a isso, volto ao México para gravar a minissérie, no papel de um ex- surfista brasileiro e contrabandista de mulheres”, revela Marco Polo que
agora se dedica ao ramo da moda onde
lançou sua nova griffe : M.Polo Bijoux onde
Sileimã Pinheiro (Miss Goiás 2013) é a garota propaganda da marca . Marco Polo recebeu o “Troféu Celebridade – Os melhores
do ano” um evento de grande relevância na
cultura carioca onde são premiados diversos artistas. Atualmente o ator esta empenhado em desenhar as pecas da sua nova
griffe de Bijoux para os atores Tatá WerneckPaulo Gustavo – Cacau Protasio – Fabio Porchat que estarão na segunda temporada do
seriado “Vai que cola” no canal Multishow da
Globosat. A credibilidade do ator- empresário resultou no convite para ser o garoto propaganda da marca Gnose ao lado da bela
Sileimã Pinheiro. Em 2015 Marco Polo se dedica ao cinema! O ator e empresário mantém o segredo a sete chaves.
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início de tudo foi quando fundou o
Jornal O Liberal em Morrinhos aos 15
anos, e levou a atriz Adriana Esteves para ser
a principal atração do evento. Na ocasião
Adriana, que fazia a Tininha da novela Top
Model, o incentivou para ser ator e lá foi ele
para Brasília, onde estudou Dramaturgia na
Faculdade Dulcina de Moraes. Em seguida
foi para Cuba, especializou-se em Roteiro e
Interpretação para Cinema, na Escuela de
San Antônio de Los Baños de Gabriel Garcia
Marques, em 93. Já no ano seguinte, o precoce garoto foi premiado como melhor ator
no Festival de Cinema de Cuba com o filme
“Ilusão”. E daí, não parou mais: em 95 participou da minissérie “Butterfly “, uma produção da italiana TV RAI, sendo que dois anos
depois dividiria espaço com a atriz francesa Isabelle Adjani no filme espanhol “La Noche”, filmado na Argentina. Em 1999, Marco Polo apresentou o Festival de Cinema
de Madrid, ao lado dos atores Matt Damon
e Keanu Reeves, entre outros. No ano de
2000 morou na Cidade do México e lá participou de produções de teledramaturgia na
Televisa e também atuou em campanhas de
publicidade, como garoto propaganda dos
sucos Del Valle por 5 anos.
Em solo brasileiro, marcou presença em
episódios do programa “Você Decide” e da
minissérie “Decadência” (TV Globo) como
Tony o melhor amigo da personagem de
Adriana Esteves e da novela “74.5- Uma
onda no ar”, na extinta TV Manchete. No teatro deu vida a personagens escritos por consagrados autores, como Maria Clara Machado, Jô Soares, Agatha Christie e Irwan Saw,
entre outros.
Mas, somente atuar foi pouco para o ambicioso ator goianiense. Em maio de 2002
deu início ao projeto “Ciclo de Leituras Marco Polo”, no Rio de Janeiro. Por lá passaram importantes nomes da dramaturgia brasileira como Fernanda Montenegro, Chico
Anysio, Arletes Sales, Natalia Timberg, Bruno Gagliasso, Nicete Bruno, Maria Maya, Elizângela, Carmo de La Vechia, Cécil Thiré,
Lucinha Lins, Claudio Lins, Elizabeth Savala,
Rosa Maria Murtinho, Totia Meireles, Eduardo
Moscovis, Silvia Bandeira, Fabiana karla, Leandro Hassun e mais de 148 outros atores.
Em 2003 realizou o 1º Prêmio Ciclo de Leituras Marco Polo, onde entregou para Osmar
Prado o troféu de melhor ator. Lupe Gigliotti recebeu o troféu de melhor atriz e Chico
Anysio, de melhor autor. “Muitas montagens
partiram do Ciclo e percorreram o Brasil, incluindo o Tango - Bolero e chá chá chá dirigido por Bibi Ferreira”, ressalta ele.

CLASS MUNDO PET

Schnauzer é um tipo de cachorro alemão.
A palavra Schnauze, em alemão, significa “focinho”, e o cão é
assim chamado devido ao formato de seu crânio, longo e forte.
Os schnauzer são divididos em três variedades, de acordo com seu porte:
Schnauzer miniatura, Schnauzer standard ou schnauzer padrão e Schnauzer gigante.

Características:
De origem alemã, o Schnauzer era
usado para acompanhar as carruagens
em viagens através da Europa e sua presença era indispensável. Durante o dia,
corria ao lado dos cavalos e às vezes
corria na frente, para
inspecionar o caminho,
latindo fervorosamente
diante de qualquer perigo. A primeira aparição da raça Schnauzer
foi em 1879, na Alemanha, com o nome de
Pinscher de Pelo Duro.
Suas múltiplas qualidades fazem dele um cão
particularmente apto
para guarda, defesa
pessoal e companhia.
O Schnauzer é um
cão de estatura média, constituição quadrada, e os machos parecem um pouco
mais curtos que as fêmeas. Seu caráter bonachão demonstra-se na vontade
de brincar e na disposição amável que
tem para com as crianças. É afetuoso
com a família, mas desconfiado com es-

tranhos e não faz amizade com facilidade. Na ausência do dono é incorruptível.
Os órgãos sensoriais da raça Schnauzer são altamente desenvolvidos. É prudente, tem grande disposição ao adestramento, é incrivelmente fiel e atencioso.
Tem grande resistência a doenças e intempéries. Os olhos do
Schnauzer são escuros, ovalados. A cauda
alta, levada segundo o
temperamento da raça.
Sua pelagem é dura, o
pelo é forte e espesso.
Visto a contra pelo está
sempre levantado, isto
é, não aderente, nem
muito curto, mas sustentado pelo sub-pelo. A principal característica da pelagem do
Schnauzer é o pelo em
forma de barba rígida
e sobrancelhas espinhosas que sombreiam ligeiramente os
olhos. Na fronte e nas orelhas, o pelo
da raça Schnauzer é mais curto que em
qualquer outra parte do corpo e é duro
em toda a cabeça. O Tamanho do Schnauzer fica entre 45 e 50 cm.

Uau Miau...
Leve seu cãozinho ao veterinário regularmente
O cachorro tem uma vida menor que a nossa, envelhece mais rápido, com isso é sempre importante levar
o seu pet ao veterinário regularmente. Só um check-up
poderá detectar doenças ou problemas em estágios
prematuros, sem que ainda haja sintomas.
Vacinação em dia
A vacinação é a melhor maneira de proteger seu cachorro contra doenças. Converse com seu veterinário
e saiba quais as melhores e mais importantes vacinas que seu cãozinho pode tomar,
dessa forma ele ficará protegido e evitará problemas posteriores.
Cuidado dentário
Cuidar dos dentes do seu cachorro é tão importante quanto cuidar de sua saúde geral. Infecções que começam na boca podem se espalhar pelo corpo todo. O tártaro
além de causar mau hálito, pode acarretar na perda de dentes. É recomendado escovar os dentes do seu cachorro duas vezes por semana.
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21 anos de Bem com a Vida
Pelos Bares da Vida

J

osé Guilherme Schwam comemorou os 21 anos de bem com a vida do Programa
televisivo “Pelos Bares da Vida”, em uma noite alegre, divertida com muitos sorteios de finais de semana em Goiânia, Pirenópolis, Caldas Novas, São Paulo e outras
cidades. Uma festa que enobrece a cada ano os salões do Master Hall e com a presença de sete ilhas de alimentação com os melhores buffets de todo o Centro Oeste,
além da presença de uma ilha de drinks do Rush Show Bar, mesa de doces da Festoon, e a presença das renomadas empresas Refrescos Bandeirantes, Vinícola Aurora e
sorvetes Creme Mel.

Casais da Abrasel de Goiás prestigiando o evento

Cristiano Lopes Diretor Comercial de Refrescos
Bandeirantes (Coca Cola)

Dalmario e Renata Cavalcante = Pergamon Tur

Delson Carlos, Eliane Barbosa e Waley Oliveira

Renato e Sibele David Ferreira da Chroma Vídeo

Sulamita Durante Madalena, Wanderlan e Waldir Fernandes Madalena da Cristal Alimentos

Joana, Miguel, Luma e Marcelo Abrão do Restaurante Árabe

Andrelina, Antonio e Thais Santos da Creme Mel
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Carlos “Yuki” Yoshida = Diretor Comercial do Fujioka

Maisa Gouveia e Gilson Gouveia
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CLASS TURISMO
Mariana Hipólito Costa

Um museu ao ar livre

Um passeio que você ainda não fez! Um lugar para você ir
com muito tempo! Quanto menor for o seu conhecimento
prévio das obras e galerias, maior será o seu encantamento
e sua surpresa. Este é o Instituto Inhotim sede de um dos
mais importantes acervos de arte contemporânea do Brasil
e considerado o maior centro de arte ao ar livre da América
Latina. Este paraíso está localizado em Brumadinho no
Estado de Minas Gerais, uma cidade com 30 mil habitantes,
a apenas 60 km de Belo Horizonte.

D

e acordo com os moradores de
Brumadinho, o local foi uma fazenda pertencente a um inglês, de nome Timothy – o “Senhor Tim”, que, na linguagem local, acabou virando “Nhô Tim” ou
“Inhô Tim”. O museu começou a ser idealizado pelo empresário mineiro Bernardo
de Mello Paz por meados da década de
1980. A propriedade privada se transformou com o tempo, tornando-se um lugar singular, com um dos mais relevantes
acervos de arte contemporânea do mundo
e uma coleção botânica que reúne espécies
raras e de todos os
continentes. Os acervos são mobilizados
para o desenvolvimento de atividades educativas e sociais para
públicos de faixas etárias distintas. O Inhotim,
uma Oscip (Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público),
tem construído ainda
diversas áreas de interlocução com a comunidade de seu entorno.
Com atuação multidis-
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ciplinar, o Inhotim se consolida, a cada
dia, como um agente propulsor do desenvolvimento humano sustentável.
O lugar abriga um complexo museológico com uma série de pavilhões e galerias com obras de arte e esculturas expostas ao ar livre. Inhotim é a única instituição
brasileira que exibe continuamente um
acervo de excelência internacional de arte
contemporânea.
Graças a uma série de contextos específicos, Inhotim oferece
um novo modelo distante daquele dos museus urbanos. A experiência está associada
ao desenvolvimento de
uma relação entre arte
e natureza, que possibilita aos artistas criarem e exibirem suas
obras em condições
únicas. O espectador é
convidado a percorrer
jardins, paisagens de
florestas e ambientes
rurais, perdendo-se entre lagos, trilhas, montanhas e vales, estabelecendo uma vivência
ativa do espaço.
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Novos projetos são inaugurados periodicamente, incluindo obras criadas site-specific para o local e recortes monográficos e
temáticos do acervo, fazendo do Inhotim
um lugar em contínua transformação.
Os jardins do Inhotim são singulares,
com uma beleza rara e um paisagismo que
explora todas as possibilidades estéticas
da coleção botânica. Para além da contemplação, os jardins são campo para estudos florísticos, catalogação de novas espécies botânicas, conservação in situ (seu
ambiente) e ex situ (fora de seu ambiente)
e ações de educação ambiental. Em 2010,
o Instituto Inhotim recebeu a chancela de
Jardim Botânico, atribuída pela Comissão
Nacional de Jardins Botânicos (CNJB), e,
desde então, integra a Rede Brasileira de
Jardins Botânicos (RNJB).
O museu a céu aberto recebe pessoas
de diversas faixas etárias, das mais diferentes formações acadêmicas e de todas
as partes do mundo. O público desfruta
de uma experiência realmente única. A
beleza extraordinária dos jardins desperta a atenção já na entrada do parque e, na
sequência, as pessoas se surpreendem e
interagem com as obras de arte contemporâneas expostas nos jardins ou nas dezenas de galerias. O estreito diálogo entre
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os dois acervos – arte e botânica – proporciona ao público em geral um lugar
convidativo à fruição estética, à produção
de conhecimento e ao desenvolvimento
humano em todas as suas dimensões.
Com certeza uma experiência única
que além de deixar o visitante fascinado
irá despertar a vontade de voltar.
Serviço:
Endereço: Rua B, 20 - Centro, Brumadinho MG - CEP: 35460-000
Telefone: (31) 3571-9700
Site: http://www.inhotim.org.br/
Horário de funcionamento do parque:
Terça a sexta-feira: 9h30 às 16h30h
Sábado, domingo e feriado:
9h30 às 17h30h.

Valores:
Terça e quinta-feira: R$ 25,00
Quarta-feira (exceto feriado): entrada gratuita
Sexta, sábado, domingo e feriado: R$ 40,00
Fechado às segundas-feiras.
Onde se Hospedar
Estalagem do Mirante: +55 31 3575 5061
Estrada Real Palace Hotel: +55 31 3571 3521
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CLASS ESPORTE
Roberto
Prof.
Roberto
Borges
Borges de Oliveira

Ciclismo
É um esporte de corrida de bicicleta cujo objetivo dos
participantes é chegar primeiro a determinada meta ou
cumprir determinado percurso no menor tempo possível.

F

oi na Inglaterra, em
meados do século
XIX, que o ciclismo iniciouse como esporte, época
em que o aperfeiçoamento do veículo possibilitou o
alcance de maiores velocidades. O ciclismo é regido
por diversas regras. Geralmente enquadra-se em
quatro categorias: provas
em estradas, provas em pistas, provas de montanha
(Mountain Bike) e BMX e é
praticado com diversos tipos e modelos de bicicletas.
No Mountain Bike existem várias categorias que são divididas
em mais ou menos radicais, e são elas:
cross country, em todo o tipo de terreno,
de preferência no monte, seja a subir, plano ou a descer; o Free Ride, com um andamento mais extremo em que se dá preferência a saltos e descidas; o down hill,
que é a versão mais extrema e perigosa
do MTB que consiste somente em descer,
normalmente a velocidades altas, sendo
este praticado tanto no monte ou em cidade (o chamado downhill urbano ou DHU).
Em Lisboa, o mais famoso evento desta
disciplina é o Lisboa Down Town que se
realiza anualmente em Maio e que consiste na descida da encosta do Castelo de
São Jorge até ao arco da Red Bull.
Em termos de saúde, o ciclismo é uma
atividade rítmica e cíclica, ideal para desenvolvimento dos sistemas de energia
aeróbico e anaeróbico, dependendo do
tipo de treinamento aplicado. Desenvolve o sistema cardiovascular dos praticantes, sendo ainda indicado por médicos
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especialistas como ótimo exercício para
queima de gordura corporal e desenvolvimento de resistência de força muscular
de pernas, em treinamentos.
O mundo moderno inventou também o
ciclismo estático, ou seja, a prática do ciclismo em bicicletas ergométricas e em
locais fechados, casa, academia, clube,
etc, um exercício aeróbico alternativo e
seguro ideal para indivíduos que desejam
maior segurança, sustentação e facilidade de manejo do que o ciclismo de estrada ou de pista.
O ciclismo estático é indicado para
pessoas que apresentam determinados
tipos de lesões de joelhos, quadris, coluna e que não podem caminhar; grávidas,
idosos com osteoporose e principalmente obesos.
O ciclismo faz parte do programa olímpico desde a primeira edição moderna
dos jogos de Atenas, em 1896, quando os
eventos realizados eram apenas de Pista.
Até os Jogos de 1984 em Los Angeles teve apenas a participação masculina. As mulheres começaram a participar
dos eventos de estrada nas Olimpíadas
de Seul, em 1988.
Na Olimpíada de Atlanta, 1996, participaram pela primeira vez ciclistas profissionais e introduziram o método de crosscountry e o ciclismo de montanha ou
Mountain Bike.
Nos Jogos Olímpicos de Pequim, 2008,
foi adicionada outra modalidade desta disciplina “BMX SX” (BMX Supercross), essa
modalidade descendente do BMX incorpora novas dificuldades como uma rampa
mais íngreme e com saltos maiores, com
uma velocidade considerável.
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Cuidados:
•• A decisão de caminhar, praticar ciclismo ou realizar outro esporte/desporto
deve ser acompanhada de uma série de cuidados, com o objetivo de
preservar nossa saúde e aproveitar
ao máximo os resultados que podem
ser obtidos:

•• Procurar um local com aclives e declives suaves (quanto mais plano melhor). No caso da bicicleta, os aclives
são desejáveis para momentos de se
pedalar em pé;

•• Deve dar-se preferência para o período
vespertino (ao final da tarde), principalmente os portadores de cardiopatias,
diabéticos e hipertensos. Porém, quando se mantém um horário fixo, nosso
organismo se adapta melhor. É de fundamental importância que a pessoa
cardíaca consulte seu médico para verificar se pode exercitar-se sem riscos;

•• Caminhar, pedalar ou nadar continuamente. A carga e a frequência da
prática devem ser observadas de
acordo com a exigência de cada organismo, conforme recomenda o
Colégio Americano de Medicina do
Esporte/Desporto (American College of Sports Medicine - ACSM), conforme cálculo que pode ser feito por
cada indivíduo, dependendo do objetivo do exercício;

•• Um instrumento importante é o relógio,
que vai medir a duração da sessão de
caminhada ou da bicicleta;
•• Um reprodutor portátil de música pode
ser interessante, na medida em que realizar exercício com música ajuda a relaxar;
•• O aquecimento é importante. Devem
fazer-se alongamentos durante 10 minutos antes e após a atividade física;
•• Alimentar-se com uma fruta ou suco/
sumo (não mais que 200 ml), 30 minutos antes, durante e logo após o exercício. Ingerir água filtrada somente em
pequenas quantidades;
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•• Evitar sol forte e/ou frio intenso;

•• A altura do selim deve ser regulada
para que, quando a perna estiver na
posição mais distante, o joelho esteja
levemente flexionado, para evitar trabalhar com a perna estendida;
•• Devemos dar preferência para caminhar, pedalar ou nadar em um só período. Ao término da atividade física devemos sentir-nos bem. A qualquer sinal
de dores, cãibras, falta de ar, cansaço
extremo, é recomendado que pare.
Depois, é recomendável um contato
com o médico.
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CLASS POR DENTRO
Jéssica Fernandes

Rocket 07
O empresário Aléxis
Amaral inaugurou o Rocket 07,
o mais novo pub e restaurante da
capital, O local conta com uma decoração temática, com guitarrras, quadros alusivos aos rock n’roll, a Parede
Fama, espaço destinado para o público deixar o próprio autógrafo, mesa de
sinuca e no play list sempre os grandes clássicos do rock e lançamentos.
O bar conta ainda com um cardápio especial de cervejas artesanais.

Projeto Gastronômico
Nando Nunes foi o anfitrião da
primeira noite do projeto Harmonizando Comida, Música, Bebida e
Decoração, na GR Cine e Áudio.
O empresário foi o chefe da noite
aonde preparou pratos inspirados
na cozinha mediterrânea.
Arquiteto Marcilio Lemes, DJ Sophia Dalla Voguet e o arquiteto Pedro Paulo Rêgo Luna

Madonna em turnê pelo Brasil
Na semana passada, a rainha do pop Madonna anunciou, pelo Twitter, a turnê
mundial para o novo álbum Rebel heart, com shows marcados na América do Norte
e na Europa. Para felicidade dos fãs, o jornal Extra informou que a presença da cantora no Brasil está prestes a ser oficializada para janeiro de 2016. Na última vez no
país, com o MDNA tour, em 2012, a cantora não pôde se apresentar no estádio que
estava fechado para reformas. O show acabou sendo realizado no Parque dos atletas, conhecido como a Cidade do rock, sede do Festival rock in Rio. A turnê começa em 29 de agosto, em Miami, e tem shows marcados até 20 de dezembro, com
apresentação na Escócia.

Sertanejo Temático
Goiânia ganhou uma casa com conceito diferente: um pub sertanejo. A Valley Pub
chegou a capital na qual se destaca pela originalidade e sofisticação na decoração que
segue a linha country western com shows com artistas locais. A casa conta com camarotes, lounges e deck.

Novas marcas
O Flamboyant Shopping anuncia novas marcas em 2015. No Garden Flamboyant, o
foco será a ampliação do Polo Gastronômico, com a vinda do Pobre Juan, reconhecido
pelo Prêmio Gula 2014 como a Melhor Carne do Brasil. Para o 3º Piso, duas marcas internacionais: Forever 21, uma das líderes mundiais no segmento de fast fashion e Armani Collezioni, ícone da moda e de bens de alto luxo no mundo. O shopping anuncia ainda, a francesa de cosméticos Clinique e e a de moda praia Cia. Marítima, com previsão
de inaugurar antes do Dia das Mães. Outra grande novidade é a área destinada para a
Saraiva, com cerca de 1.400 metros quadrados.

Show!
No dia 11 de Abril, três grandes atrações da música brasileira irão se apresentar
em um palco montado no estacionamento do Estádio Serra Dourada. Será um mega
show com Jads & Jadson, Henrique & Juliano e os Aviões do Forró.
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