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R E V I S T A

Gastronomia

Aprendendo a ser
um chef em Paris.
Para Homens
Escolha o seu estilo e se
deixe levar dos pés a cabeça.

Etiqueta
Chegou a vez dos pais
ensinarem os filhos o bom
comportamento a mesa.
Pet

Nossa página invadida por
melodias de miados.

Entrevista

A trajetória de uma estilista de
sucesso.

estilistamaisagouveia@gmail.com

O Tempo Não Para
Parece que foi ontem o lançamento da 35ª edição da nossa revista. Este
ano está realmente passando muito
rápido, e já estamos com mais essa
edição e já nos preparativos da próxima. Temos que nos apressar, pois realmente o tempo não para, como já dizia Cazuza.
Muitos acontecimentos englobam
o nosso universo, e a notícia chega e
passa em um piscar de olhos. Assimilar e aproveitar o que nos interessa
tem que ser questão de instante, pois
amanhã pode ser tarde demais.
A hora é essa ... Muitas matérias
interessantes, anunciantes prestativos
e parceiros que fazem da nossa revisAgradecimento Saccaro
ta o ponto máximo de informações. Se
deliciem nesta leitura, e assimilem, fazendo com que aprendam hoje e que possa ser bastante útil para
o dia de amanhã.
Viva intensamente desbravando novos lugares, cuide-se da
melhor forma possível, trate bem o seu próximo - e também os animais, reconheça o seu estilo e divirta-se como se hoje fosse um
único e abençoado dia... Não esquecendo nunca de fechar os olhos e agradecer
por você poder fazer tudo isso e muito
mais.
Com este instrumento informativo em
suas mãos é fácil ser feliz, vamos comemorar!
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CLASS BELEZA
Warley Oliveira

Duração dos seus produtos de
maquiagem.

F

icar de olho na validade é essencial para evitar o surgimento de alergias, irritações e até acne cosmética. Mudanças de cor, perda da consistência e cheiro
desagradável são os principais sinais que os produtos dão quando precisam ser aposentados. Saiba quais características você deve ficar de olho e evite esses problemas.

Base

Mudança na consistência, textura e
perda da fragrância e homogeneidade
são sinais de que você precisa comprar
uma base nova. Usar o produto já vencido pode desencadear um processo de
irritação e resultar em uma pele vermelha,
com acne, coceira, descamação e até
dor. Na hora de comprar, dê preferência
para as embalagens em forma de bisnaga ou pump. Isso evita o contato dos dedos e pinceis com o resto do conteúdo
e impede a contaminação por germes e
bactérias, o que aumenta a vida útil do
seu produto de maquiagem.

BB, CC, DD...

É importante saber que quanto mais
componentes uma fórmula tem, menor é
a sua estabilidade. Isso porque hidratante
com protetor solar, primer e base têm fórmulas diferentes, que respondem de maneira distinta aos fatores externos. Preste
atenção na consistência, se ela ficar mais
líquida e até meio aquosa é sinal de alerta. Aposte na mesma dica da base e prefira as embalagens pump ou bisnagas.

Máscara para cílios e delineador

Como a maioria das embalagens não
permite ver o conteúdo dentro, fique atenta ao cheiro. Se estiver forte e desagradável, jogue fora. Outro aspecto que também mostra que é hora de abrir mão da
sua máscara ou delineador é a consistência mais grossa, seca e até craquelada.
Para aumentar a vida útil dos produtos,

evite fazer movimentos de vai e vem dentro da embalagem e tente mexer o aplicador de forma circular para impedir entrada
de ar no tubo.

Blush e sombra

Alteração na cor e textura craquelada,
são sinais de que você precisa se livrar
das suas sombras e blushs. Também vale
ficar de olho na aderência, quando a maquiagem começa a não pegar muito bem
e nem espalhar direito é hora de se despedir. No seu nécessaire, dê preferência para as versões em pó dos produtos,
elas são as mais duradouras.

Batom e gloss

Fique muito atenta a qualquer alteração
na cor do seu batom e no cheiro dele, esses são os primeiros sinais que eles dão
de que estão estragados. Os produtos
com óleo na composição são mais propensos a oxidação e costumam ter vida
útil menor. O mesmo acontece com os hidratantes.

Faça os seus produtos durarem
mais:

Tente deixar as suas maquiagens em
um ambiente seco, sem luz e umidade.
Se for guardá-las no banheiro, coloque-as dentro de uma frasqueira, gaveta ou
caixa de madeira, e evite deixá-las em
cima da pia ou em caixas transparentes. E
lembre-se: como os produtos carregados
na bolsa são mais afetados por variações
de umidade e temperatura, a tendência é
que eles durem menos.

Importante - Se no prazo de validade a marca garante que o produto está apto para
ser usado durante esse período, ele deve manter suas condições no tempo especificado, estando aberto ou não.
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O pomposo aniversário de
Camylla Mesquita Portela

O

rganizado por sua mãe
Antônia Tereza, nada faltou para que o debut de sua filha não se tornasse um marco
na cidade de São Luis, capital
do estado do Maranhão. O salão do Villa Reale Buffet mais
parecia um conto de fadas, totalmente ornado para tornar realidade o tão sonhado dia desta
tão doce princesa. Os modelos
usados por ela, assinados pela
renomada estilista goiana Maisa Gouveia foram o destaque da noite, tanto no corpo da
menina-moça, como no de sua mãe. Peças do ateliê de Inê Carvalho, verdadeiras jóias,
coroaram o penteado e deu um toque pelo brilho dos seus brincos, que se tornou algo
a mais na hora de valsar ao lado do pai Francisco Portela de Araújo. Amigos e familiares
sempre irão se recordar desta noite que transbordou elegância e sofisticação.
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Arquitetura para inspirar
A

arquiteta Cláudia de Oliveira vem,
ao longo de sua atuação no campo profissional, imprimindo ao seu trabalho, funcionalidade e beleza.
Assinando inúmeros projetos de decoração e interiores, busca o minimalismo
em suas concepções e o bem estar do
cliente – “Não se deve pecar pelo exagero. Bom gosto na hora de escolher peças
de design, obras de arte e complementos fazem toda a diferença. O ambiente
aconchegante inspira nossos sentidos. Se
você se sentir bem estando nesse espaço
é sinal de que o trabalho atingiu o resultado desejado” – Afirma categoricamente a
profissional que atua há cerca de quinze
anos no mercado.

Além de circular com desenvoltura pelos caminhos da decoração, Cláudia assina projetos de arquitetura residenciais
e comerciais – “É importante conceber a
edificação já pensando no detalhamento de interiores que será executado posteriormente. Já penso e concebo a obra
como um todo. Adquiri uma profunda inclinação pelas linhas puras e retas adotadas no decorrer de meu processo criativo,
em virtude de sua funcionalidade e contemporaneidade, estilo no qual inspiro o
meu trabalho” – Confessa ela, cuja sensibilidade permeia inúmeros caminhos da
criação, assinando também peças de mobiliário e jóias exclusivas.

Projeto de arquitetura residencial concebido para o condomínio Alphaville Araguaia.

Projeto de arquitetura residencial concebido
para o condomínio Alphaville Araguaia.

Projeto de arquitetura residencial concebido
para o condomínio Portal do Sol

Projeto de arquitetura residencial concebido para o condomínio Alphaville Ipês.
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CLASS ETIQUETA
Profa. Adelita Costa

Boas maneiras a mesa para crianças

M

uitas famílias, hoje em dia já não têm a disposição, o tempo disponível ou mesmo a vontade de ensinar boas maneiras à mesa às suas crianças. Muitas das vezes,
a família não faz as refeições à mesa ou à mesma hora, e desta forma pode ser difícil ensinar as
crianças boas maneiras à mesa. Porém, ensinar boas maneiras e disciplina à mesa não é difícil,
mas quanto mais cedo começar melhor. Leia as 10 dicas:

1. Ensine a criança a ser um bom
anfitrião(ã)

prevalecer o bom senso e ser a pessoa que mais
perto está a passar-lhe o que pretende.

Tal como um adulto deve saber receber bem os
convidados em sua casa, também uma criança
o deve fazer. É importante que ensine a criança a dizer olá às pessoas quando as vê e que
as cumprimente com um beijo ou um aperto de
mão.

6. Ensine a agradecer

2. Ensine a gostar de ajudar
As crianças adoram ajudar, por isso deixe-as ajudar a preparar o jantar, a pegar nos casacos dos
convidados; não tenha medo de pedir para fazer
determinada tarefa – para além das crianças se
divertirem, aprendem a ajudar.

3. Ensine a dizer não de forma educada
Tal como é de extrema importância ensinar a dizer “obrigado(a)”, também é de extrema importância ensinar o “não obrigado(a)”. Por vezes,
uma criança quando está à mesa e lhe é perguntado se pretende repetir algum alimento, ou
surge outra situação semelhante, ela deve saber
responder “não obriagado(a)”. Ensine os seus filhos a dizer não de forma educada: será a transmissão de uma grande virtude.

4. Ensine a sentar corretamente
Não se pode esperar que uma criança se sente
logo de forma correta à mesa, é importante que
se comece a ensinar desde cedo e com paciência ir praticando esta forma de estar. Primeiro, a
criança deve conseguir estar sentada de forma
correta, e de seguida deve conseguir estar sentada com o guardanapo no colo e sem os cotovelos pousados na mesa. Para uma criança é
muito difícil estar longos períodos de tempo sentada à mesa, portanto não obrigue a este comportamento, apenas o necessário para a criança comer; depois ela pode ir brincar. Isto é uma
aprendizagem por fases, e de paciência, mas
como em tudo, as crianças necessitam de ver
fazer para aprender, e copiam o que veem, por
isso, seja o primeiro exemplo dos seus filhos.

Ensine as crianças a agradecer pela refeição a
quem a preparou e a experimentar um pouco de
cada coisa. Se for visitar amigos ou familiares não
vai querer que os seus filhos digam que detestam aquela comida e que pareçam ingratos. Portanto, prepare-os em casa para saberem experimentar um pouco de tudo e saberem agradecer
a refeição a quem a preparou.

7. Ensine a colocar a mesa
Ainda que nos dias de hoje se coma de forma rápida, pelo menos os talheres, os pratos, os guardanapos e os copos devem ser sempre colocados à mesa. O esforço de fazer as refeições em
família deve ser preservado, não só pelas boas
maneiras em si, mas acima de tudo para tornar
os momentos em família em momentos fundamentais para o bom desenvolvimento emocional
da criança. Portanto, peça às crianças para porem a mesa e ensine-lhes onde devem colocar os talheres (faca do lado direito, garfo do
lado esquerdo e colher do lado
direito), o guardanapo do
lado direito, copo em frente
à faca...

8. Ensine as crianças a saberem esperar
Em vez de cada um ir começando a comer conforme o tempo surge, ensine as suas crianças a
esperar que todos estejam servidos para poderem começar a comer. Nas reuniões familiares,
só quando o anfitrião pega nos talheres é que as
outras pessoas o devem fazer, por isso, ensine
aos seus filhos esta regra; o papel de anfitriões
pode ser dos pais, isto para que as crianças pratiquem uma regra que apenas demonstra respeito por quem oferece a refeição.

9. Incentive a conversa à mesa
É muito importante que uma criança desenvolva
as suas capacidades sociais; e que melhor lugar que a mesa de refeição para o fazer? Faça
questões abertas aos seus filhos (que a resposta não seja um sim ou um não) e ensine-os a
não interromper uma pessoa quando outra fala,
bem como a capacidade de respeitar as opiniões dos outros.

5. Ensine, a saber, pedir

10. Seja um modelo

Em vez dos seus filhos irem por cima das outras
pessoas para chegarem ao alimento que pretendem, ensine-os a pedir o que desejam. Por
exemplo: “Podes passar-me o pão, por favor?”.
Se pretender aprofundar estes conhecimentos,
poderá ensinar que a comida ou o pão se passa
no sentido dos ponteiros do relógio, sempre pela
direita; contudo se o que se pede está logo ao
alcance da pessoa do seu lado esquerdo deve

Seja o modelo em que os seus filhos se inspiram para a vida. O exemplo é a maior virtude, e
se as crianças virem os seus pais como modelos de bom comportamento, seja à mesa, seja
na vida, eles serão certamente seus seguidores
e fãs. Acima de tudo, estará a contribuir para que
os seus filhos tenham a capacidade de futuramente serem adultos de sucesso na vida, com
a bela capacidade de saber respeitar os outros.
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UMA LOJA
PARA REVELAR
SUA BELEZA.
Venha conhecer o mais novo endereço da beleza em Goiânia. A loja Salon Top Profissional
possui equipamentos, acessórios e produtos de primeira qualidade, das marcas que são
sucesso no mundo todo. Além de um ambiente agradável, com climatização, salas para
treinamento, estacionamento coberto e um show room exclusivo. Desvende sua beleza
na loja Salon Top Profissional.

Av. T-3, N 1985 • Qd. 85 • L. 14 • Setor Bueno • Goiânia/GO
(62) 3924.8316 | (62) 3924.7492

CLASS ESTILO
Por Clau Oliveira

Tendência: Pantacourts
Quem acompanha sites de street style, desfiles e instagrans de moda pelo mundo, desde o ano
passado já conhece as pantacourts: calças que parecem
uma “pantalona cropped” foram tendêcia nos anos 90 e estiveram sumidas até que reapareceram nas passarelas Chanel
e Chloé ano passado. Agora estão entre as peças queridinhas
das fashionistas.
Muita gente ainda torce o focinho
para a peça, mas, se usada com
bom senso deixa o look atual e super fashion.
Por ser larguinha e confortável
casa muito bem com rasteiras, sapatilhas e tênis nos looks
“total comfort” poré, com saltos fica chic e super elegante.
Vale lembrar que veste melhor as mulheres longelíneas com
pernas longas, mas as menores podem arriscar em looks monocromáticos e com sapatos de salto e peito do pé aberto.

Cabelos: Franjas
Também com o retorno da moda dos anos 70, as
franjas voltam a desfilar nas cabeças das mulheres
mais antenadas.... a onda é um corte reto com as laterais levemente mais longas. ..quem vai apostar?

Marsala nas roupas e maquiagens.
Todo ano uma cor é escolhida a da
estação...dessa vez a escolha foi o
“Marsala” um tom de vinho com nuances em marrom que vai ser encontrado
em roupas e maquiagem.
O marsala é uma cor interessante
porque combina com todos os tons de
pele, além de ficar bonito quando combinado com preto, branco, nude, camelo, cinza, animal print, etc. Pode apostar.
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CLASS PARA HOMENS
Flávio Ximenes

Monocromia

E

scolha a sua cor favorita e vista-a
da cabeça aos pés. Dê preferencia
as cores sobreas como preto, cinza ,azul
royal, tons terrosos até o amarelo é bem
vindo.
O look monocromatico alem de divertido podem alongar a sua silhueta deixando
estiloso e elengante nesse inverno.
Combine peças chaves como casacos, cardigan cachecol o cabam (casaco
de abotoamento duplo).

Colororidas ou Estampadas Permita-se.

A

s meias viraram recentemente fenômeno na moda masculina. De peças discretas para acessórios que devem ser vistas na roupa com muito bom humor.
Lembrando como qualquer outro acessório, elas seguem as mesmas regras: suas
cores devem combinar com o restante do look para manter a harmonia.

Seja criativo e use sua imaginação. Listradas, xadrez, bolinhas e de todas as cores. Experimente e saia do comum.

Cabelo, vamos mudar ?

M

udar o corte de cabelo é sempre
bom e bem vindo para nós homens, diferente das mulheres que morrem
de medo de cortes.
Os cortes mas pedidos da nova estação são o UNDERCUT, RAZORT PArt e o
NEW ORDER .
Na verdade são cortes muitos parecidos com algumas variações, laterais
mas rentes outra com degradê e um
topo um pouco maior para fazer um topete.
Dica
A dica é levar não apenas o nome do corte favorito mas também uma foto como referência para o profissional de sua confiança avaliar seu novo corte com harmonia ao
seu rosto e estilo de vida.
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CLASS SAÚDE
Dra. Claudia Arantes

Cosméticos e cosmecêuticos.
Você sabe a diferença?

A

diferença de cosmético e cosmecêutico de acordo com a ANVISA,
é que os cosméticos são produtos de higiene e perfumaria e sua eficácia não precisa ser comprovada em pesquisas científicas. Portanto podem ser adquiridos e
utilizados sem orientação de um profissional, diferente de remédio, que precisa
de bula e orientação especializada.

Cosmecêutico é a mistura de cosmético com medicação, exigindo comprovação científica, orientação profissional
e uso adequado. Portanto, poderá trazer benefícios com a mudança de alguns
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apectos da pele , e se mal utilizados consequentemente poderá resultar em malefícios.

Outro detalhe importante é, não esperar resultados “milagrosos” em relação
aos cosméticos. Produto muito caro nem
sempre é o melhor e a mídia pode estar
vendendo ilusão, certo!?
Procure seu dermatologista , talvez
aquele resultado desejado não esteja ao
alcance dos cosméticos e será necessário associar algum medicamento ou outros procedimentos como, lasers , peelings e afins.

Class

Plástica do Sorriso:
uma aliada à jovialidade

S

orrir é um dos atos mais espontâneos do ser humano. Demonstra bem
estar, remete ao bom humor e está intrinsicamente relacionado a nossa auto-estima. Certos fatores, tais como, formação
óssea e gengival alterada, hipertonicidade
da musculatura labial, lábio superior curto,
o envelhecimento, e outros; comprometem a harmonia do sorriso. No processo
de envelhecimento, a medida que o tempo vai passando, os dentes vão perdendo sua textura e trazendo uma aparência
envelhecida. Portanto, não só as rugas,
mas os dentes denunciam a idade e assim como a cirurgia plástica, a odontologia estética também é determinante para
quem procura um rosto mais jovem.

Num sorriso envelhecido, a primeira
coisa a ser percebida é a coloração dos
dentes, pois com o desgaste natural do
esmalte, pessoas mais velhas tendem a
ter dentes mais amarelados e escuros, o
desenho do sorriso também muda com o
tempo, afinal com o desgaste, os dentes
da frente vão se alinhando com os dentes vizinhos, deixando o sorriso reto, diferente de um sorriso convexo que é uma
forte característica de um sorriso jovem.
Além dos dentes, as gengivas se retraem, expondo as raízes e podem aparecer pequenos “buracos” entre os dentes
no lugar onde antes era preenchido pela
gengiva. Podem ocorrer também perdas
ósseas, o que faz com que o volume dos
ossos da boca vá diminuindo, exacerbando as temidas rugas labiais.
Pessoas jovens também podem apresentar características de um sorriso envelhecido, principalmente por conta de intervenções dentárias sem planejamento
adequado. Nesses casos, muitas pessoas podem parecer mais velhas do que realmente são e não percebem que o motivo é um sorriso envelhecido.
Como recursos para manter, devolver
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ou mesmo criar uma harmonia estética
do sorriso surgiram muitos avanços que
giram principalmente em torno da odontologia estética. Hoje o leque de alternativas é muito maior que há poucos anos
atrás, onde as opções eram mais restritas. Atualmente oferecemos as lentes de
contato dentais, os laminados cerâmicos,
os fragmentos, a plástica gengival, os enxertos ósseos e inúmeros outros procedimentos que vão desde o planejamento digital do sorriso indo até o visagismo
que busca na sua personalidade o novo
design dos seus dentes; estes são recursos que otimizam uma excelência no resultado como esclarece Dra Lílyan Oliveira Silvério, odontóloga sócia-proprietária
da Plena Odontologia e Saúde: “Um dos
procedimentos mais modernos e que
promovem grande diferença na aparência facial é a plástica do sorriso, técnica composta por microcirurgias na gengiva e remodelamento desta, colocação
de lentes de contato extremamente finas
e facetas que funcionam como “capas”
para os dentes, além do clareamento
dentário. Com o planejamento adequado
e domínio das técnicas é possível trazer
de volta a jovialidade perdida, afinal a beleza começa com um sorriso!”.

Dra Lílyan Oliveira Silvério, especialista em Periodontia e Implantodontia
pela Profis/USP Bauru-SP. Mestre em
Periodontia pela UNITAU Taubaté-SP.
Professora assistente do Curso de Especialização em Implantodontia na Orthoplace, Goiânia-GO. Sócia-proprietária da Plena Odontologia e Saúde.
Rua T-62, nº1193 Qd.144 Lts 21/22
St Bueno Goiânia-GO 74223-180
Fone: (62) 3922-2324
lilydentista@gmail.com
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CLASS DESIGN
Cláudia Oliveira

Design em vitrine
Peças assinadas por designers e artistas que
privilegiam a sobriedade, personalidade, conforto e
excelência artesanal.

I

naugurada em Goiânia em 2014, a ID + D Identidade do Design surge com
uma proposta arrojada, trazendo para sua vitrine peças exclusivas acessíveis aos
clientes e profissionais da área de decoração, que buscam por peças diferenciadas.
A Designer Fátima Lima investe e seleciona propostas analisando tendências, qualidade, funcionalidade e conceito aos projetos de clientes porque, como afirma, o
design é para todos.
Linha designer Maria Cândida machado:

Poltrona Tutu, em freijó natural e tecido.

Poltrona Ibegi, com lateral em couro e
encosto capitonado em linho.

Mesa lateral Yossai em freijó
natural e base em imbuia.
Luminária vareta de mesa em
freijó natural e haste de cobre.

Aparador xadrez em Freijó
natural e detalhe interno em
laca amarela.

Outros Designers e Artistas:

Sofá Itaciruça em fibra natural e tecido sarja assinado por Latoog.

Jogo de peças em cerâmica assinadas
pela artista Alice Felzenszwalb.

Buffet em laca branca assinado
por Jayme Bernardo.
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R E V I S T A

CLASS ARTIGO

Dicas de Vendas
O primeiro produto a ser vendido é a sua imagem. Se o seu
cliente lhe comprar, você tem grande possibilidade de fechar
a venda. Então, para que você tenha sucesso, existem quatro
pontos fundamentais, que todo profissional, sendo de vendas
ou não, deveria utilizar diariamente.
Aparência: O que se mostra a primeira
vista; aspecto. De um modo geral, nós
controlamos as opiniões dos outros sobre nós mesmos. Inicialmente somos
estranhos aos outros e as sua opiniões
a nosso respeito são fortemente determinadas pelo modo como nos portamos. Sabendo disto, cabe a nós portarmonos de forma a causar uma boa
impressão nos outros. A elegância e distinção constroem os elegantes e distintos. Isto é feito primeiramente pelo que
você pensa de si mesmo. Que imagem
você quer que as pessoas tenham de
você? A sua imagem vale dinheiro. Defina a imagem que você quer
transmitir e esforce-se
para criá-la. O Profissional de Vendas vende, antes do produto,
a sua imagem. Lembre-se:
a
primeira impressão é a
que fica.
Elogio: Expressão de admiração,
aprovação, louvor. (Aurélio) Nem só de
pão vive o homem! O homem necessita de alimento para o seu espírito tanto quanto para o seu corpo. Lembra-se
de como você se sente quando recebe
uma palavra gentil ou um elogio? Lembra-se quanto tempo dura essa agradável sensação? Todas as pessoas têm
essa necessidade de reconhecimento, de saber que lhes dão importância e
que conseguem motivar alguém a prestar atenção nelas. Bem, todos irão agir
da mesma forma. Assim, diga às coisas que as pessoas querem ouvir. Elas
irão adorá-lo por dizer coisas agradáveis
e você se sentirá bem por haver dito a
elas. Mas... O elogio deve ser sincero.
Se ele não for sincero, não o faça. Elogie
o ato, não a pessoa.
Comunicação: Ato ou efeito de
comunicar(se); Processo de emissão,
transmissão e recepção de mensagens por meio de métodos e/ou sistemas convencionados. (Aurélio) A comunicação é uma arma de grande utilidade
nas mãos dos Profissionais de Vendas.
O primeiro passo é ser claro, objetivo e
saber que a comunicação faz parte de
sua aparência. O segundo passo é en-
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tender de gente. As pessoas se comunicam não somente pela voz, mas também com gestos e posturas. Prestar
atenção ao cliente e interpretar o tipo de
linguagem que ele está usando, é fundamental para o aumento do número de
fechamentos e, consequentemente, das
vendas. Existem pessoas que são sinestésicas, ou seja, só enxergam pegando. Por exemplo: experimenta a calça e
o sapato para verificar se realmente é o
certo. Outras são visuais e enxergam apenas olhando. Elas
vêem e se dão por satisfeitas. E há pessoas que são
auditivas, só enxergam ouvindo. Precisam apenas
ouvi-lo falar do produto e já tomam sua decisão. Você conseguirá distingui-las através
da linguagem utilizada
por elas.
Sorriso: Mostrar-se alegre. (Aurélio)
Quando você sorri, você corre o risco de
receber outro sorriso de volta ou um leve
cumprimento. As pessoas tendem a responder conforme o comportamento da
outra pessoa. Assim, nos primeiros instantes, quando você tem o primeiro contato visual, antes de dizer qualquer coisa, dê um sorriso sincero. Exatamente,
ela devolverá o sorriso e será gentil. A habilidade aqui consiste em você construir
uma atmosfera favorável a venda. Para o
Profissional de Vendas, o sorriso devolvido já é o início de uma relação vendedor-cliente.

Elaborado por: Danilo Marcos da
Cunha Administrador - Publicitário Consultor de Empresas.
Coordenador do Curso de Gestão
de Negócios, Recursos Humanos e
Logistica da Faculdade Cambury, com
mais de 32 anos de prática em vendas.

Class
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CLASS POLÍTICA
Adriana do Valle

Lúcia Vânia
“As mulheres, durante séculos, serviram de espelho
aos homens por possuírem o poder mágico e delicioso
de refletirem uma imagem do homem duas vezes maior
que o natural.” (Virginia Woolf)

C

aro leitor, a mais de um ano quando recebi o convite para encabeçar esta coluna, pensei em fazer dela o
palco avesso dos outros canais de comunicação, quando o assunto é política.
Sempre priorizei o âmbito positivo, o trabalho e a valorização do fator humano da
classe política em Goiás e de forma respeitosa, dei visibilidade às realizações e a
força deste segmento, que por voto popular, direto e intransferível está ocupando
os cargos públicos.
O mês de maio é reconhecido como
o mês das mães, das noivas e de Maria mãe de Jesus para os católicos. Muito
natural e feminino dar destaque a primeira mulher eleita Deputada Federal e Senadora em dois mandatos por Goiás, Lúcia Vânia, PSDB. Esta goiana notável, de
Cumari é jornalista e iniciou sua carreira
política em 1973 como primeira-dama de
Anapólis,em 1975 já Presidente da OVG,
Lúcia Vânia iniciou o processo de profissionalização da Organização das Voluntárias de Goiás, OVG, que nesta época
conquistou sua primeira sede naRua 6 no
Centro de Goiânia. E nestes mais de 40
anos, seguiu de forma contundente e decisiva marcando sua atuação política nas
mais diversas lutas. Eleita por 3 mandatos como Deputada Federal, com votações expressivas nos mandatos de 1987
a 1991, 1991 a 1995 e 1999 a 2003. Importante destacar que na sua atuação
como Constituinte sendo prioridade a garantia dos direitos individuais de homens
e mulheres.
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Esteve à frente de várias Comissões de
Diferentes Temáticas e no terceiro Mandato como Deputada Federal foi a primeira
mulher relatora da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União, na Comissão Mista de Planos e Orçamentos Públicos do
Congresso Nacional, nesta posição, abriu
e implementou o reajuste de aposentados e dos servidores públicos em 2002.
Foram inúmeras iniciativas, a implantação
do Fundo do Centro-Oeste (FCO), garantindo de recursos eo Fundo de Irrigação,
fundamental para regiões agrícolas em
Goiás e todo Centro-Oeste. Foi responsável por levar energia elétrica a 75% da
zona rural (Fundo Nakazone).
De 1995 a1998 assumiu a Secretaria
Nacional de Assistência Social, implan-
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tou e garantiu um salário mínimo à pessoa com deficiência ou idoso com 65
anos ou mais que comprovem não ter
como promover a própria manutenção,3
milhões de pessoas se beneficiam deste
programa. Implementou Regulamentação
do Fundo Nacional de Assistência Social,
implantou Conselhos Estaduais e Municipais de Assistência Social, Regulamentou
a Política Nacional do Idoso e o Programa
de Lavouras Comunitárias.
A Senadora em dois mandatos consecutivos ocupou e permanece em diferentes Comissões Temáticas, Conselhos,
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Missões e Conferências. Vice-Líder do
Partido da Social Democracia Brasileira,
PSDB, no Senado Federal, por seis vezes
em diferentes anos de sua Legislatura,
Lúcia Vânia é sinônimo de destaque na
política nacional, de luta, de trabalho e de
força da mulher goiana e brasileira, viabilizando recursos, defendendo bandeiras
da assistência sociais em prol das mulheres, da infância, adolescência e dos idosos, da educação e da preservação do
nosso Cerrado. O dom feminino no traço forte e marcante de Lúcia Vânia, com
todas as especulações em torno de sua
carreira.
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Gente Chique
Warley Oliveira

Veja mais destes eventos em
www.revistaclassgyn.com.br
Foto 01 - A diretora regional, Mábia Coalho, recebeu juntamente com o diretor da concessionária
JAC Motors em Goiânia, Souza Filho, convidados
do lançamento do SUV JAC T6 durante coquetel.
Foto: Valéria Fleury
Foto 02 - O empresário Wilmar Junior abriu as portas da Pub’Lic One, mostrando para a galera as
inovações de uma noite High Tech. Foto: Arquivo
Pessoal
Foto 03 - A empresária Andréa Pinheiro, o sommelier Wanderson Brasil e o empresário Belarmino
Pinheiro em noite de degustação de vinhos espanhóis preparada especialmente para clientes e arquitetos durante o Mac Wine, segundo evento realizado este ano pela Mac Móveis Goiânia. Foto:
Cristina Pinheiro
Foto 04 - Sheila Podestá, Fernando Razuk e Eliane
Martins felizes com o sucesso da noite de inauguração da mostra Casa Cor Goiás 2015 que aconteceu na mansão Anis Rassi no setor Marista. Foto:
Luciana Moreira
Foto 05 - A atriz Laddy Francisco prestigiando o
lançamento da camisa M.Polo e do vestido Sileimã
Pinheiro ao lado da modelo que assina o vestido
para marca Gnose, em noite de coquetel no Rio
de Janeiro. Foto: Marco Polo
Foto 06 - Amanda Moraes promoveu uma deliciosa festa para as amigas aniversariantes Bianka Muniz e Larissa Abrão no restaurante Siitake. Foto: Arquivo Pessoal
Foto 07 - O empresário João Tomaz e sua namorada a arquiteta Claudia Oliveira marcaram presença
na sofisticada noite de lançamento do Livro-Agenda Sociedade Goiana. Foto: Elpidio Fiorda
Foto 08 - Os casais Eduardo Cardoso e Natália
Gouveia, Maisa Gouveia e Gilson Ramos muito
elegantes no lançamento do Livro – Agenda Sociedade Goiana. Foto: Elpidio Fiorda
Foto 09 - A linda Mariana Oliveira festejou seus 15
anos ao lado de amigos e familiares no apartamento de seus pais no Jardim Goiás. Foto : Aderson Mendes
Foto 10 - Juliana Yamim, do Studio Y e Renata Souza, do Spa Dios estiveram a frente dos dois dias
dedicados a saúde capilar, em Goiânia. Foto: Arquivo Pessoal
Foto 11 - As sempre chiques Lucilene Dutra e Wanira Godoi organizaram festa surpresa para o amigo Fernando Parrode no sofisticado restaurante
Assoluto no setor Marista. Foto: Arquivo Pessoal
Foto 12 - Jackeline Costa se destaca como promotora de eventos tanto com a banda Nex quanto
no escritório Grupo Mais Entreterimento. Foto: Arquivo Pessoal
Foto 13 - O casal Elizeth Peixoto e Marcos Teixeira
proprietários do restaurante Los Compadres receberam mais de 250 clientes na véspera de feriado
durante o show da banda Clube Retrô. Foto: Randes Nunes
Foto 14 - O promoter David Brazil (à esquerda) esteve em Goiânia para a festa de aniversário do amigo Fausi Humberto. A comemoração na H.Stern
contou também com a presença da executiva Olívia Fernandes Bandeira. Foto: Deleon Santos / Talentos Fotografia
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CLASS CAPA

Luís Renato Ramos

“Ousadia. Uma das qualidades mais notá
Ambrose Bierce

A

atividade de Segurança Privada teve a primeira legislação sobre o assunto em 1969, com
o Decreto Lei 1.034/69, que autorizou o serviço privado em função do
aumento de assaltos a bancos registrados naquela década. Hoje os
índices absolutos de violência evocam um aumento na demanda por
Segurança Privada, que ao longo
dos anos deixou ser exclusiva das
Instituições Financeiras para ser fundamental nas empresas, na vigilância patrimonial e segurança pessoal.
De acordo
com a ONG
americana Social Progress
Imperative, que
mantém
um
ranking da qualidade de vida
em 132 países
(Índice de Progresso Social),
a violência é
um dos pontos mais críticos do Brasil.
Entre os principais aspectos analisados,
está a segurança pessoal,
em que o país
aparece como
o 11° mais inseguro do mundo. “Os sistemas
eletrônicos de segurança são instrumentos provedores de informações e essenciais no trabalho de
caráter preventivo”, explica Selma
Migliori, presidente da ABESE (Associação Brasileira das Empresas
de Sistemas Eletrônicos de Segurança).
A ousadia de um homem que valoriza o trabalho pautado na ética,
na disciplina militar, com extrema
dedicação e determinação na ge-
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rencia de seus negócios é o que
define a trajetória e o histórico do
empresário goiano Luís Renato Ramos à frente do Grupo Pro-Ação.
A experiência profissional de Luís
Renato Ramos tem a gênesis em
um curriculum extenso com 11 anos
de Exército Brasileiro, graduações
em Segurança e Estratégia e Direito, inúmeros cursos e estágios (alguns: Pós-Graduado em Segurança
e Estratégia pelas Forças Armadas,
Análise de Risco pelo Instituto Brasiliano & Associados, Investigação
de
Sinistros
e Diferença),
neste ramo de
atividade, que
tem por objetivo a proteção de patrimônios e de
pessoas.
O
conhecimento, o aprendizado na formação, a prática e
a vivência nas
multinacionais
que trabalhou,
já o habilitam
a atender as
expectativas e
a complexidade de se trabalhar em uma
área essencial
como a da segurança. O empresário doa à sua equipe na Pro-Ação
muito mais. O tempo todo fala da
importância da preservação da vida
humana e relata que teve em sua
formação familiar e no Exército a
disciplina e a organização para ampliar e treinar sua equipe de forma
sólida e ética. Seus conhecimentos na área de segurança e prestação de serviços já consagraram
seu nome e o da Pro-Ação como
referência no mercado de seguran-
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áveis de um homem em segurança.”
ça e prestação de serviços no Estado de Goiás e em outros Estados
brasileiros.
O Grupo Pro-Ação conta com
várias empresas especializadas
em oferecer eficiência e segurança, com pessoal rigorosamente
treinado, com técnicas de observação, conhecimento e percepção,
postura e qualidade no serviço. A
Pro-Ação oferece às empresas,
comércios, condomínios residenciais que necessitem de prestação
de serviços gerais especializados,
profissionais treinados com conceito de segurança, nas áreas de
Vigilância Humana ou Tecnológica, Segurança Pessoal, Recepção,
Portaria, Limpeza e Asseio, Vigilância Patrimonial, Manutenção de Maquinários e outros, com a comodidade e a confiança de que terá um
profissional atento e esperto a uma
tentativa de assalto, sinistro ou violência.
A terceirização dos serviços de
segurança é uma realidade cada
vez mais presente e necessária.
Ela representa uma tranqüilidade e
um benefício para empresários que
passam a ter o foco em seus negócios e deixam de vivenciar problemas como: Seleção e recrutamento
de pessoal, Treinamento constante
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com foco em situações de risco e
Reposição de mão de obra e encargos trabalhistas, uma vez que,
a contratação se dá via Grupo Pro-Ação.
O Grupo Pro-Ação proporciona e
oferece práticas que aprimoram o
processo produtivo das empresas,
gerando e acelerando a produção,
eliminando riscos e reduzindo custos. São diferenciais éticos e de
postura no mercado de prestação
de serviços nas áreas de Vigilância
Humana e Tecnológica que o credenciam em confiabilidade, presteza, agilidade e eficiência.
O proprietário do Grupo Pro-Ação, o empresário e consultor
Luís Renato Ramos, esclarece “todas as áreas de atuação do Grupo
são vislumbradas separadamente, ou seja, em cada uma delas as
equipes são selecionadas, treinadas e acompanhadas individualmente, mas todas integradas dentro do conceito de SEGURANÇA.”
A segurança no Brasil e em Goiás
é uma questão complexa, com fatores sociológicos predominantes,
mas representa o anseio absoluto
de todos os setores da sociedade
e de todos os cidadãos brasileiros.
www.grupoproacao.com.br
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Valéria Perillo recebe

Comenda Consuelo Nasser

A

Organização, o que segundo ela, foi uma
iniciativa muito importante para atender os
pacientes vítimas de queimaduras.
Valéria Perillo agradeceu a homenagem e ressaltou que a honraria é ao mesmo tempo um estímulo. “Estou muito feliz
em receber esta homenagem. Agradeço a todos os vereadores e em especial à Dra. Cristina Lopes. É uma comen-

Crédito fotos: Nádia Lima

primeira-dama e presidente de
honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Valéria Perillo, recebeu, a Comenda Consuelo Nasser. A
honraria, concedida pela Câmara Municipal de Goiânia, é um reconhecimento às
mulheres que lutam na defesa se seus direitos e contra a violência doméstica.

Vereadores Tatiana Lemos, Anselmo Pereira, Valéria Perillo, Cristina Lopes, Célia Valadão

A comenda foi entregue no plenário da
Casa, durante sessão solene em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.
Na ocasião, outras 25 mulheres indicadas
por vereadores também receberam diplomas de honra ao mérito.

da importantíssima porque leva o nome
de Consuelo Nasser, uma grande mulher
e uma pessoa com espírito humanitário.

Este é o segundo ano em que a honraria é concedida. A indicação de Valéria Perillo para receber a homenagem foi
feita pela vereadora Dra. Cristina Lopes
(PSDB). Segundo a parlamentar, a escolha do nome da primeira-dama reflete o
trabalho dela à frente da OVG.
“Em quatro gestões, Valéria Perillo instituiu programas que preparam as pessoas e oferecem apoio social e econômico,
como o Projeto Meninas de Luz e o Programa Bolsa Universitária.” Dra. Cristina
destacou também que a presidente de
honra da OVG foi responsável por implantar a oficina de malhas compressivas na

Comenda Consuelo Nasser - Vereadora Cristina Lopes, Valéria Perillo, Jacqueline
Vieira (superintendente executiva do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do
Estado de Goiás) e Leda Borges (Secretaria da Mulher, Desenvolvimento Social,
Igualdade Racial, Direitos Humanos e do Trabalho)

É também uma enorme motivação para
que eu possa continuar trabalhando, junto com o governador Marconi Perillo, na
implantação de políticas públicas em favor das mulheres e da sociedade.”

Lançamento Livro: Maiores 21
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CLASS CULTURA
Maria Reis

Fica 2015 será realizado em agosto
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA E VIDEO AMBIENTAL
A edição 2015 do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), na cidade de Goiás, foi anunciada
para o período de 11 a 16 de agosto. O tema escolhido foi
Água. O município tem o Rio Vermelho e várias nascentes,
o que não deixa de ser um desafio para a cidade.
O Fica 2015 recebeu inscrições de 327 filmes (111 internacionais, 164 nacionais,
sendo 52 goianos), que agora passam por um processo de seleção para comporem
a Mostra Competitiva. O júri de seleção será composto pelo representante da Associação Brasileira de Documentaristas (ABD), Kim-Ir-Sem, do Conselho Estadual de Cultura,
Leandro Cunha, e da Agência Nacional do Cinema (Ancine), Roxane Torres. O trabalho
será feito no Cine Cultura.
A temática principal do Fica 2015 que será a questão da água, conta com representantes renomados para o debate sobre a situação ambiental e sobre o audiovisual. A
programação traz 28 shows de artistas goianos. A abertura será feita pela Orquestra Jovem de Goiás e o encerramento pela Orquestra Filarmônica, que prepara um repertório
com temas de filmes.

Humor
Oscar Filho
Oscar Filho retorna a Goiânia, o dia 28 de junho, para apresentar, no Teatro Madre Esperança Garrido, o stand-up Putz
Grill. O show, que está em sua sexta temporada, já foi assistido por mais de um milhão de expectadores e eleito o melhor
show de stand-up comedy pelo 10º Prêmio Jovem Brasileiro.

SHOW
Katy Perry
Para a alegria de quem não poderá ir ao Rock in Rio assistir Katy Perry, a cantora Pop fará dois shows extras pelo
Brasil, um antes e outro depois de sua apresentação no Rio
de Janeiro. No dia, 25 de setembro, em São Paulo (SP), no
Allianz Parque e no dia 29 de setembro, em Curitiba (PR), na
Pedreira Paulo Leminski.
Confira algumas das atrações do Rock in Rio: A-ha, De La Tierra, Faith No More;
Hollywood Vampires, John Legend, Katy Perry (foto), Mastodon, Metallica, Mötley Crüe,
OneRepublic, Queen + Adam Lambert, Queens of the Stone Age, Rihanna, Sam Smith,
Slipknot, System of a Down, The Script.

Artes plásticas
Manoel Santos
O artista plástico Manoel Santos tem nas artes o desenho inconfundível e as cores vibrantes dos cenários
enchem de alegria os trabalhos do premiado artista.
Suas obras em acrílico sobre tela, com temática que melhor expressa sua obra: cenas
que remetem á música, onde corujas e papagaios cantam, jacarés dedilham guitarras e
sapos tocam piano. Três vezes premiado no concurso Arte Criatividade do SESI e outros
importantes salões de Goiânia e Anápolis, o premiado artista foi ouvinte das aulas de renomados professores e artistas plásticos goianos e modelo vivo da faculdade de Artes
Visuais da UFG. O convívio com tantos mestres ajudaram a definir sua carreira.

Agenda Class Cultural
•• Dia 27 de junho, a banda de rock Capital Inicial, do Distrito Federal volta a Goiânia
com um show recheados de sucessos, na Atlanta Music Hall.
•• De 18 a 27 de setembro, entra em cena, o Rock in Rio 2015, na Cidade do Rock,
no Rio de Janeiro- RJ, com shows imperdíveis!
•• Dia 08 de agosto, Humberto Gessinger (Engenheiros do Hawai) e Nando Reis se
apresentam na Atlanta Music Hall. Uma noite para ficar na história!
•• Dia 25 de agosto, toda a irreverência do RPM no palco do Flamboyant In Concert.
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F

25 anos, 16ª edição do Livro
Agenda Sociedade Goiana

oi com muito requinte e sofisticação que o jornalista Arthur Rezende comemorou o jubileu de prata
e o lançamento da 16ª edição do Livro - Agenda Sociedade Goiana no Oliveira’s Place. Estiveram presente na
tradicional festa pessoas da mais alta classe, a começar pelo excelentíssimo governador do estado de Goiás
Marconi Perillo e sua esposa, a primeira - dama Valéria
Perillo. Muitos empresários, amigos e familiares foram
prestigiar o jornalista que proporcionou mais uma vez a
todos uma noite esquecível.
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CLASS EM FOCO
Delson Carlos

“Creia em si, mas não duvide sempre dos outros.”

Machado de Assis

O governador
Marconi Perillo
e a primeira-dama Valéria
Perillo, sempre
elegantes no
circuito social
do estado.

O tradicional jantar de final de
semestre oferecido pelos alunos de gastronomia da faculdade Cambury, reuniu várias
personalidades numa noite Tailandesa, como o mantenedor
da instituição Giuseppe Vecci,
sua esposa, a procuradora do
estado Luciana Daher e a diretora Clélia Vecci (a esquerda).

Divina Fernandes, Sandra Gonçalves
Dias e Anselmo Pereira em noite de
jantar na casa da estilista Maisa Gouveia e Gilson Ramos.

Conexão

O empresário Paulo Humberto Meirelles ao lado da esposa Rosania Davi
Meirelles em noite de comemoração
do aniversário dele em sua cobertura
no setor Oeste.

•• A bola da vez para as fashionista e blogueiras é a brasileira Paula Cademartori,
com seu estilo próprio faz sucesso no mundo, com suas bolsas coloridas que traz
em destaque na fivela sua logomarca.
•• Acompanhando a tendência de mercado, o expert Cristiano Porfirio inova trazendo
para o mercado goiano a Palecolé, as Paletas mexicanas.
•• Dia 28 de agosto acontece no Oliveira’s Place mais uma noite de requinte comandada pela colunista Ivone Silva e Rogerio Rezende com o Troféu Persona.
•• O arquiteto Fernando Parrode deu um banho de tecnologia em seu Quarto do Casal na Casa Cor Goiás 2015. O ambiente é todo controlado pelo relógio Apple Watch, último de sua geração, que comanda todo o sistema de automação, mesmo
que o casal esteja fora do país: som, TV, cortinas, iluminação e ar-condicionado.
•• A Coach abriu suas portas na cidade, exemplo de uma loja moderna e charmosa
para agradar quem tem bom gosto.
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CLASS ENTREVISTA

Maisa Gouveia
Natural de Jataí, Maisa Gouveia é graduada em
Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás e possui
cursos feitos no Instituto Italiano em Florença. Casada
com o empresário Gilson Ramos, é mãe de Frederico
e Natália. Juntamente com sua filha, comandam 2
ateliers, um de moda festa e outro de moda noiva que
primam pela exclusividade, requinte e sofisticação.

Class - Depois de já ter um
trabalho consolidado no mercado de vestidos de festas, como
foi começar a criar para noivas?

Class - Fale um
pouco dos diferentes
tipos de suas criações?

Maisa Gouveia - Criar para
noiva não é seguir tendência,
é realizar sonhos, envolve glamour, estilo e personalidade de
quem veste.

Maisa
Gouveia Eu parto do
pressuposto
que a orientação do estilista jamais pode
caminhar para
uma imposição. O dado
mais marcante
da minha criação é a liberdade que eu
dou para que a
cliente veja traduzido no vestido seu estilo e
sua personalidade.

Class - Você sente diferença
vestir famosos e pessoas comuns, principalmente falando
de noivas?
Maisa Gouveia - Quando se
cria para uma pessoa famosa
o trabalho fica exposto à avaliação de um publico maior e consequentemente gera uma maior
repercussão, entretanto no que
se refere a minha responsabilidade e o meu envolvimento são
os mesmos.
Class - Que tipos de vestidos
são mais procurados pelas noivas no seu ateliê?
Maisa Gouveia - Os clássicos
são mais procurados, mas não
posso deixar de mencionar uma
fatia considerável do estilo romântico, moderno e hippie chic.
Class - Qual seu ponto forte?
Seu diferencial?
Maisa Gouveia - Tecnicamente eu diria a estrutura da modelagem e na linguagem, eu considero a heterogeneidade de
estilos em um leque que vai do
medieval ao contemporâneo.
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Class - Muitas noivas
Goianas te
procuram?
Maisa
Gouveia Sim, meu
trabalho esta
firmado principalmente em
Goiás, mas temos procura
para Rio de Janeiro, São Paulo,
Tocantins e sul da
Bahia.
Class

Class - O que te levou para o
universo da moda?
Maisa Gouveia - O gosto
pela arte e a busca de realização profissional e pessoal.
Class - O seu trabalho se destaca por uma
simbiose entre escultura e design, muito além de criação, pois mexe
com as formas
e o volume do
corpo da mulher. Qual foi
seu primeiro
contato com a
matéria-prima
e o corpo?
Maisa Gouveia - Minha
primeira modelo fui eu
mesma, a
partir daí as
peças que
eu produzia
inspirava
as amigas
e passei a
atender pequenos pedidos é o
que desencadeou a história
que todos conhecem hoje.
Class - Quanto tempo, em média, demora
uma peça elaborada para
ser produzida?
Maisa Gouveia - É relativo depende da matéria prima a ser aplicada, mas o
tempo pode variar de 2 a 6
meses.
Class

Class - Você produz alta-moda, faz peças únicas. Mas como
funciona o teu prêt-à-porter?
Maisa Gouveia - Nosso contingente de prêt-à-porter é bem
restrito, trabalhamos mais com
vestuário sob medida.
Class - A moda tem passado
por muitas mudanças e transformações. A tecnologia tem
mudado a forma de viver e vem
criando novos hábitos. Como
é hoje para você, que vive de
moda, num momento em que
se fala pouco de criações e
muito de resultados?
Maisa Gouveia - Pode ser que
esta influência alcance as novas
gerações, mas para quem esta
mergulhada no universo da criação, nunca irá deixar de criar.
Nenhum apelo externo é maior
que o anseio de criar. Produzir é
necessidade da alma.
Class - A indústria do casamento definitivamente voltou a
ser algo importante na vida das
pessoas. Como você, que trabalha muito nesse segmento,
vê a relação da moda e o casamento?
Maisa Gouveia - Eu acho que
a moda noiva não pode seguir
tendência, pois é atemporal, eu
creio que a personalidade e o
biótipo sobrepõe a qualquer outra influência.
Class - Será que é uma volta de atenção a sentidos emocionais que acaba refletido na
moda?
Maisa Gouveia - Com certeza,
a moda noiva sempre tem um
apelo emocional, pois é uma realização de sonhos.
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CLASS EMPRESAS E PRODUTOS

Hangar 14 Bis Burger & Grill
De um lado temos Danilo, um advogado. De outro, um corretor de
imóveis, Diego. Dois irmãos em busca de novos e diferentes sabores decidem por criar um novo conceito em hambúrgueres e grelhados. Assim em 14 de abril de 2014 foi inaugurado o 14 Bis Burger e Grill.
Com um cardápio focado em hambúrgueres e grelhados, a casa trabalha apenas com
os melhores cortes de carne tipo exportação e vegetais de máxima qualidade, comprados em casas especializadas. Em sua curta trajetória e trabalhando sempre com ingredientes diferenciados, o Hangar 14 Bis Burger e Grill hoje é considerado pelos clientes
e crítica um dos melhores hambúrgueres de Goiânia.
Unidade Setor Aeroporto - Av. Pires Fernandes, Nº 384 (Praça do Avião)
Unidade Setor Bueno - Shopping Buena Vista - Seu sanduíche voando! Faça seu pedido e desfrute do que há de melhor sem sair de casa - 62 3928-1634 - Goiânia - Goiás.

Palecolé - Paletas Mexicanas
A Palecolé é uma empresa genuinamente brasileira que fabrica e
comercializa paletas mexicanas com combinações surpreendentes. Elaboradas por um processo artesanal, não possuem conservantes e todos os ingredientes são cuidadosamente selecionados. O sucesso da Palecolé e seu sabor inigualável é resultado de muito estudo.
Seus proprietários receberam um intenso treinamento com especialistas no México para
trazer ao Brasil a original paleta mexicana. Além das receitas tradicionais, aprenderam a
desenvolver novos sabores, incluindo frutas tipicamente nacionais ao cardápio. As duas
primeiras unidades foram inauguradas no sul do país, em Balneário Camboriú. A qualidade e a originalidade das paletas atraíram interesse de investidores, e hoje, a Palecolé
oferece um sistema de franquia e master franquia, e chega agora no estado de Goiás e
que foi inaugurada recentemente em nossa capital. O franqueado Cristiano Porfírio Silva está muito animado com a nova loja. Prove as verdadeiras paletas mexicanas e se
apaixone por este sabor.
Av. T-09 Qd. 85 Lt. 13 - Setor Bueno – Goiânia – Goiás.

Serioxyl L’oréal Professionnel
Após dez anos de pesquisa, chega ao mercado um tratamento capaz de revelar novos fios de cabelo, despertando folículos adormecidos. A partir de três meses de uso de Serioxyl, a fibra capilar ganha
mais corpo, a densidade é restabelecida e os fios crescem mais
saudáveis. O tratamento deve ser feito por um profissional no salão,
através de um ritual específico com o shampoo, o condicionador, a
mousse e o Sérum Denser Hair que é o segredo do sucesso. O principal produto do
tratamento é o sérum Denser Hair, que contém Stemoxydine e Neohesperidin em sua
fórmula. O Stemoxydine 5% é uma molécula redensificante que possui a capacidade de
reproduzir o ambiente ideal para o bom funcionamento das células nos folículos capilares, revitalizando o cabelo que perdeu sua densidade. Já a Neohespiridin é responsável por proteger o bulbo capilar de suas ações antioxidantes. A ação conjunta dos dois
componentes é fundamental para o crescimento saudável dos fios.

Creme Para Pentear Absolut
Control L´Oréal Professionnel
O Creme para Pentear CC Cream Absolut Control L’oréal Professionnel é um creme em óleo perfumado com Néctar Murumuru
que libera sua fragrância voluptuosa ao longo do dia, aportando uma intensa disciplina
aos fios volumosos e indisciplinados. Um controle de volume e disciplina que proporciona 8 benefícios aos fios: hidratação, disciplina, antifrizz, brilho, maciez, desembaraço, proteção térmica e fragrância de longa duração. Sua fórmula avançada é enriquecida com manteiga de murumuru e ácido glutâmico, que promove controle de volume
incomparável, controle de frizz de longa duração e resultados de maciez na fibra capilar.
Deixe seus fios macios e limpos, sem frizz, com o novo CC Cream Creme para Pentear
L’oréal Professionnel Absolut Control. Para garantir fios controlados e macios, sem frizz,
aposte na linha completa da L’oréal Professionnel Absolut Control.
Salon Top Profissional – 62 3924-8316 | 3924-7492 - Av. T-03, Nº 1985
Setor Bueno - Goiânia - Goiás.
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As Bodas de

Jackeline Osório e Welliton Carlos da Silva

A

agenda de casamentos 2015 começou com muita emoção e elegância na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Campo Campinas, em Aparecida de Goiânia.
Os jornalistas Jackeline e Welliton, reuniram na cerimônia a família, os amigos, jornalistas
e autoridades em uma noite abençoada e celebrada pelo Pastor João Ferreira Costa.
A decoração, a iluminação e o cerimonial impecáveis, o perfume das flores em sintonia perfeita com a trilha sonora clássica da Orquestra Musical de Cordas Songs Dei e
da pequena virtuosa Júlia Marie ao piano, tocaram Canon Pachelbel, Bolero de Ravel,
Arioso, Peer Gynt e outras delícias aos ouvidos. Todos os momentos desta celebração
à união foram memoráveis, comoventes e inesquecíveis.

Vice Governador do Estado de Goiás,
José Eliton de Figuerêdo Júnior e esposa
Fabrina Müller Figuerêdo

Kellyson Gonçalves Osório (meu irmão) e sua esposa,
Salviano Oliveira e Eliane Campos (ela é Presidente da
Fundação Cultural de Palmas).

Minha irmã Giselly Gonçalves Osório Rocha, meu
cunhado Paulo Henrique Ferreira de Moraes Rocha,
meu sobrinho: Davi Gonçalves Rocha; Irmão do
noivo Ulisses Alves da Silva (Editor chefe do Jornal
Diário da Manhã) e Adriana do Valle

Vice Governador do Estado de Goiás, José Eliton de
Figuerêdo Júnior e esposa Fabrina Müller Figuerêdo

Vereador em Goiânia Deivison Costa e
sua esposa Fernanda Souza

O casal Jabner Gonçalves e Bruna Quiareli; o
Cineasta Ranulfo Borges e sua noiva Viviane Cruvinel

Julia Marie ao piano

O casal com o Produtor Cultural em Paris Ted Silva,
Irmão do Noivo.

Lua de Mel Europa
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CLASS GASTRONOMIA
Tatiana Mendes

Que tal estudar em Paris?
Nos últimos 5 anos tenho ido à Paris pelo menos uma vez
ao ano. Sou simplesmente apaixonada pela capital francesa,
tudo nela me encanta. Mas um dos meus passeios favoritos na
cidade luz é procurar um local que eu possa cozinhar e estudar ao
mesmo tempo.
Sendo assim, separei algumas escolas de gastronomia em Paris,
que oferecem cursos rápidos de 2h a 1 semana de duração.
L’Ecole Lenôtre
É a minha preferida em Paris! Com uma excelente localização oferecem cursos rápidos com temas variados.
A reserva pode ser feita por telefone, site ou diretamente
na escola. Os preços variam de acordo com o tema e a
carga horária (60€ a 300€)
Site: http://www.lenotre.com/fr/Ecoles

Le Cordon Bleu
Impossível falar em escola de gastronomia em Paris…
sem lembrar da Cordon Bleu! A escola oferece desde
cursos rápidos até cursos para formação de chefs.
Site: http://www.lcbparis.com

Michalak
Para mim Christophe Michalak é o melhor confeiteiro da atualidade. Em 2014 o chef
abriu a sua própria confeitaria e escola. Para os amantes de uma boa sobremesa esta
é a melhor opção de todas.
Site: http://www.christophemichalak.com/masterclass/

Receita
Creme de Chocolate com Azeite
Ingredientes
300g - Chocolate meio amargo
700g - Creme de leite
Acompanhamentos
1lt - Sorvete de baunilha
200ml - Azeite
Folhas de hortelã
Modo de Preparo
1) Derreta o chocolate, em seguida acrescente o creme de leite.
2) Misture até obter um creme
homogêneo.
3) Coloque o creme de leite no
fundo da travessa.
4) Adicione o sorvete e finalize
com um fio de azeite e folhas de
hortelã.
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Victória Gourmet abre suas portas para
a comemoração do aniversário do casal
Cláudia Arantes e Eduíno Pacheco.

U

ma noite totalmente sofisticada foi marcada na capital goiana quando o Victória
Gourmet, da empresária Waléria Noleto, abriu suas portas para a comemoração
do aniversário da dermatologista Cláudia Arantes e do advogado Eduíno Pacheco. A
festa para seletos 60 convidados reuniu amigos e familiares, num ambiente totalmente
descontraído, animado pela Dj Simone Junqueira.
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CLASS MUNDO PET

Gato persa
Como o nome diz, o gato Persa tem sua origem na antiga Pérsia,
atual Irã. Ele é um gato fácil de identificar, tem o focinho achatado e o
pelo longo e grosso, se destacando por sua beleza e diferença dos
gatos que vemos pelas ruas.

E

xistem gatos persa de variadas cores (por volta de 100!) embora o
tipo de pelo seja unicamente o longo.
Suas patas são curtas e musculosas, o
rabo é médio e bem peludo. É um gato
tipicamente caseiro, carinhoso e amigo dos donos, embora, como qualquer
gato, seja livre e independente. São gatos sociáveis não só com os donos mas
também com as visitas, sendo capazes
de recebê-las com curiosidade. É um ótimo gato para apartamento, com miado
baixo e quietude admirável. Além disso,
se criado em apartamento, tem a sua beleza e saúde assegurada, pois ele não se
expõe a ambientes e objetos que danifiquem sua pelagem abundante.

Veja alguns cuidados
básicos com o gato persa:

• O pelo: deve ser
penteado
diariamente (ou algo próximo disso) com
um pente grande
de metal, dando
particular atenção
às áreas mais sujeitas a criar nós,
como, o interior
das pernas dianteiras, a barriga, as
pernas traseiras, o
peito, debaixo do queixo e por de trás
das orelhas. Ou seja, quase ele inteiro
está sujeito aos nós! Em seguida, deve-se escová-lo com uma escova própria o gato como um todo, para manter
o aspecto do pelo brilhante e estimular
o crescimento. Banhos mensais são recomendados, e não se tornam temidos
se o gato for acostumado desde bebê
a tomá-los. Essa medida dá mais beleza aos pelos e ajuda a diminuir a possibilidade de pelos embolados.
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• Limpeza dos olhos: por causa de seu
rostinho e nariz achatados, seus vasos
lacrimais são menores, o que faz com
que as lágrimas produzidas escorram
para fora dos olhos, nos pelos do rosto. O PH ácido dessa lágrima pode ser
um meio de proliferação de fungos,
bactérias e vírus, devendo ser limpa
idealmente 2 vezes ao dia, ou no mínimo 1 vez por dia com um pano embebido em soro fisiológico.
• Alimentação: para que o gato se mantenha com o pelo bonito e saudável,
deverá comer rações especiais para
a raça Persa (existe a ração específica
da Royal Canin para gatos persa). Se
ele não comer rações especiais a alimentação deverá conter complementos alimentares.
• Os gatos persa
podem viver entre
15 e 20 anos! Para
que a expectativa de vida do seu
bichinho seja realmente longa, alimente-o adequadamente, fique atento
às vacinas e leve-o
com regularidade a
um veterinário.
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Lançamento em dose dupla

A

conteceu no salão superior da Confraria Gamboa, uma das festas mais animadas
no cenário goiano para uma tarde de sábado... O lançamento da 35ª edição da
revista Class, que trouxe estampada em sua capa a implantodontista Lilyan Oliveira Silvério, e a comemoração do aniversário do editor chefe Delson Carlos. Muita bebida gelada, comidinhas de boteco, drinks do Show Drinks comandado por Luiz Carlos Junior,
a famosa feijoada Gamboa e mesa de bolo e doces da Doce Docinho fizeram a alegria
dos convidados. Muita gente elegante e descontraída compôs este evento que foi registrado pelas lentes atenciosas do fotógrafo Murilo Bastos.
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CLASS TURISMO
Mariana Hipólito Costa

Cartagena das Índias

É o paraíso da Colômbia, capital do departamento de
Bolívar. É a quinta maior cidade do país, e a segunda maior
na região.

A

região metropolitana de Cartagena
é, também, a quinta maior área urbana da Colômbia. As maiores atividades
econômicas da cidade são as indústrias
marítima e petroquímica, bem como a turística.
A primeira impressão não é das melhores.
O calçadão é estreito, a areia da praia é
escura, o que causa uma impressão ruim.
No entanto quando se chega na cidade
antiga muralhada, é de ficar embasbacado. A cidade é cheia de histórias, bonita
e conservada. Bem-vindo ao cenário de
Amor em Tempos de Cólera, de Gabriel
García Márquez. Um paraíso caribenho,
onde as pessoas são mais calorosas e
menos formais, e se você quer absorver
ao máximo o charme e o principal atrativo da cidade que é sua história, escolha o
centro antigo, a parte da cidade que fica
dentro das muralhas do forte que a protegia. Dentro da cidade antiga os hotéis
e pousadas que você vai encontrar são
charmosos, mais românticos e impregnados da história da cidade por estarem em
casarões centenários, mas, por consequência, são mais caros também. Uma cida-
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de linda e confusa, se perder pelas suas
ruelas é obrigatório. A noite não é tão agitada, sem grandes clubes ou boates, um
programa noturno legal é sentar nas mesas das calçadas para beber e ver a vida
passar. Bares têm a vontade. Os mais animados ficam próximos das Plazas Aduana e San Pedro e sob o Portal dos Dulces,
que é mais popular. Na Plaza Fernández
de Madrid o público é mais turístico. Interessante também é o Café del Mar, que
fica em cima das muralhas do forte e tem
belíssima vista para o mar, para o centro
histórico e para a cidade nova. Do popular
ao chique, tem de todo tipo. É só achar a
sua turma e aproveitar a noite.
Dois programas que não podem faltar: o
primeiro é o passeio ao imponente Castillo San Felipe de Barajas, a maior obra
de engenharia já construída pela Espanha
em uma colônia. Outro passeio imperdível são as ilhas do Mar do Caribe colombiano. Para quem não notou, Cartagena
é formada por ilhas que os espanhóis ligaram através de pontes. É quando você
sai de barco pelo estreito de Boca Chica
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que nota a exuberância desse conjunto de
ilhas. Algumas delas tão pequenas que só
cabe uma única casa.
Outros passeios interessantes apesar de
bem turísticos são as ilhas Grande, Barú,
Isla do Tesouro e a Isla Pirata. Todas elas
fazem parte do Arquipélago del Rosário.
Mas o principal programa de Cartagena é mesmo explorar e viver as muralhas
do forte. Que por Cartagena passa, não
pode deixar de experimentar os doces,
ou “obleas”, na língua deles, e a limonada
de coco, de preferência do Café Del Reloj. A cidade também um lugar sensacional para comprar roupas, bolsas, as coloridas são demais, e coisas pra casa. Os
táxis são baratos, a menor tarifa é seis mil
pesos, e é possível dar uma pechinchar. E
para fechar com chave de ouro, assistam
ao pôr do sol no Café Del Mar.

Class
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CLASS ESPORTE
Roberto
Prof.
Roberto
Borges
Borges de Oliveira

Stand Up Paddle
O esporte do momento

O

Stand Up Paddle tem sua origem
vinda das Ilhas Havaianas. No
começo da década de 1960, os Beach
Boys de Waikiki deram origem ao termo
“Beach Boy Surf” quando estavam em
suas pranchas compridas remando com
remos de canoa, com o objetivo de tirarem fotos para os turistas que aprendiam
a surfar.
Stand Up Paddle Boarding, ou SUP, é
um desporto aquático, uma variante do
surf, no qual o praticante em pé numa
prancha usa um remo para se mover atra-

anos foram participando em eventos
como o Molokai to Oahu Paddleboard
Race e Makaha’s Big Board Surfing Classic. Agora já podemos encontrar surfers
em muitas das corridas de Paddleboard
como participantes de SUP.
O SUP no Brasil chegou por intermédio
de dois surfistas (Jorge Pacelli e Haroldo
Ambrósio) trazendo equipamentos mais
modernos. Logo após, este interesse foi
crescendo e se tornou febre, praticado
em praias do Rio de Janeiro, São Paulo,
no sul do país, lagos e rios em Brasília.

vés da água. O Stand Up Paddle Boarding, com raízes Polinésias, significa em
havaiano Ku (de pé) Hoe (remar) He’e
(surfar) Nalu (onda).
No início dos anos 2000, surfistas havaianos começaram a praticar o SUP
como uma forma alternativa de treino,
quando o mar não estava em condições
para a prática do surf. Com o passar dos

Modalidades de Stand Up
Paddle:
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As modalidades mais praticadas do
Stand Up Paddle são: Wave, Race, Freestyle e Rafting. Conheça cada uma delas:

Class

Wave: A modalidade Stand Up Paddle Wave tem como objetivo unir as habilidades e possibilidades de desempenho
do surf clássico e moderno com o uso do
remo. Desta forma, pretende-se que as
potencialidades e características do equipamento (prancha e remo) sejam usadas em uma onda. Assim, somente surfar a onda sem o auxilio do remo não é
o pretendido pelo Stand Up Paddle. Para
esta prática, a prancha de SUP tem um
desenho muito próximo das de surfe tradicional, possuindo rocker (curvatura do
fundo, que facilita o deslizamento) e, na
maioria das vezes, três quilhas. No wave,
é utilizado um remo com pá e comprimento menor, de material leve e resistente, como fibra de carbono, adequada ao
uso extremo.
Já os campeonatos seguem as mesmas características das provas de surfe,
com regras e juízes avaliando o desempenho dos atletas, que se desafiam em
baterias por tempo.
Race: A modalidade race tem como
objetivo creditar como vencedor o atleta com o maior potencial de rendimento
da prancha com o remo, capaz de realizar o percurso estabelecido para prova
em menor tempo, ultrapassando assim
a linha de chegada à frente dos demais.
As pranchas de race são grandes e têm
um design frontal bem parecido com o
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desenho de canoas, visando maior estabilidade em linha reta e melhor navegabilidade. Já os remos têm a área de pá
um pouco maior que os modelos de surfe, pois o importante é a velocidade. Além
disso, o cabo é mais comprido, para obter uma remada mais longa. Já as provas
são variadas. Há a flat water (água lisa, literalmente) realizada em lagos, represas
ou mar sem ondas. Neste caso, predominam a técnica, a força e a resistência do
atleta. Já no downwind (as pranchas correm a favor do vento, num percurso linear) dependem das condições do vento e
da ondulação a favor, que fazem com que
as pranchas andem muito rápido, exigindo do atleta mais técnica do que força.
Freestyle: A modalidade Freestyle tem
como objetivo avaliar a variedade de manobras realizadas sobre a prancha de
Stand Up Paddle, apenas com a mobilidade do corpo e o auxílio do remo.
Rafting: A modalidade Rafting tem
como objetivo descer corredeiras sobre
a prancha de Stand Up Paddle apenas
com a mobilidade do corpo e auxilio do
remo.
Além dessas práticas, existem outras
como Supyoga que nada mais é do que
a YOGA em cima da prancha de e a utilização da prancha de ‘SUP’ em corredeiras e rios, que torna o esporte ainda mais
radical.
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CLASS POR DENTRO
Jéssica Fernandes

Valley Pub chegou!

N

o mês de abril, a noite goianiense pôde conferir a inauguração da Valley Pub, um pub sertanejo temático que se destacou pela originalidade e
sofisticação inspirada nos pubs irlandeses. A casa tem capacidade para 400 pessoas, com mil metros quadrados de área sendo 500 metros quadrados de área construída, decorada na linha country western assinada pelo arquiteto Luis Pedro Scalise.
O empreendimento chegou a Goiânia pelas mãos dos empresários Sérgio Francisco Longo Filho, Daniella Longo Garcia, Flaviano Longo e Michelle Utzig. “Começamos
com a Valley no final de 2008 início de 2009, em Campo Grande, porque sentíamos falta
desse tipo de lugar na cidade. Não éramos do ramo e começamos porque gostamos
de sertanejo. Hoje, a Valley tem três casas em Campo Grande, uma em São José do
Rio Preto e uma em Cuiabá. A unidade Goiânia é a sexta que abrimos no Brasil”, afirma
Sérgio Longo Filho, mais conhecido como Serginho.
A casa tem camarotes, lounges e deck para os amantes da dança. A Valley está localizada na Rua 137, no Setor Marista.

Ana Flávia Magalhães, finalista no concurso
Miss Bumbum 2014, prestigiou a inauguração
da Valley Pub

O ex-BBB João Maurício estava entre os
convidados da noite sertaneja

Renata Vasconcelos e o jornalista Marcílio Velasco
curtiram a noite de inauguração

10 anos de The Pub

Patrick Costa e Fernando Carvalho
receberam convidados em noite de festa
para os 10 anos do Club The Pub, no
Jardim Goiás.

Foto: Adriano Lopes

s empresários Patrick Costa e Fernando Carvalho receberam convidados em noite de festa para os 10 anos do
Club The Pub, no Jardim Goiás. O Club ‘The Pub’ promoveu comemoração dos 10 anos da casa com apresentação de uma
nova estrutura, assinada pelo arquiteto Leo Romano e estrutura
de luz projetada pela ‘Prolux Iluminação’.
O Club tem a presença constante de grandes nomes da
cena eletrônica internacional e um time crescente de renomados Djs residentes. Na festa de 10 anos, a pista foi comandada pelos Deejays residentes do Club: Caio Ale, Claúdio F Meira,
Tatá Calaça, Silver, Suzy Prado, Paolo, Leanh, Fabio Nascimento, além da convidada Dj Liza Rodriguez. E a iluminação ficou
por conta do LJ Lorival Martins.

Foto: Adriano Lopes

O

Flavia Costa, Danielle Borges, Clara Chrisallys e
Cristiane Alves nos 10 anos do Club The Pub.

Villa Mix

A

Foto: Marisa Figueira

‘Terça das Estrelas’ promovida pela boate Villa Mix é sinônimo
de sucesso. Simone & Simara mais participação de Israel Novaes, Cristiano Araújo, a dupla Humberto & Ronaldo e o cantor Thiago
Brava agitaram a noite da cidade.
A promoter Marisa Figueira e o cantor
Israel Novaes na ‘Terça das Estrelas’

Emocionante - Uma celebração especial aconteceu no Garden Flamboyant. Foi a apresentação de Eduardo Lages, o maestro de Roberto Carlos. O artista completou 50 anos
de carreira, fez apresentação solo ao piano, inspirada no Rei. O repertório trouxe sucessos
já conhecidos pelo grande público e que soma 37 anos. O público cantou e apreciou músicas eternizadas na voz de Roberto Carlos.
Troca de experiências - O Shopping Cerrado realizou um evento para recepcionar 15
lojistas prospects de São Paulo. Eles visitaram as obras já avançadas do shopping e a cidade de Goiânia. Os empresários convidados foram Centauro, Adidas, CVC Viagens, Grupo Ornatus, Puket, Grupo das lojas Artex, Mmartan, Casa Moysés, Hope Lingerie, Imaginarium, Raia Drogaria, Polishop, C&A, Leitura, Lojas Avenida e Associação Comercial de São
Paulo. O encontro foi finalizado com um almoço no Restaurante Árabe, onde os lojistas e
equipe comercial da CCP puderam trocar experiências e opiniões a respeito do mercado.
Casa Cor - As arquitetas Eliane Martins e Sheila Podestá apresentaram oficialmente a
Casa Cor Goiás 2015, localizada na Mansão Anis Rassi,no Setor Marista. No coquetel de
inauguração da mostra, os convidados conheceram 37 ambientes projetados por 56 profissionais de arquitetura, decoração e paisagismo do Estado, exibindo as tendências efervescentes nessas áreas. A mostra segue até o dia 24 de junho com funcionamento de terça a sexta, das 16h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 12h às 22h.
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