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Turismo

A nossa vizinha Venezuela
e seus encantos.
Política
O vereador e presidente
da câmara Anselmo Pereira
conta os seus projetos.

Nova Coluna
Marketing Pessoal, o seu
jeito de se auto-promover.
Design
Mostra de estilos de
encantar os olhos na
Summerflex.
Baladas

As novidades dos últimos
acontecimentos da noite na
capital goiana

Revista Class
Em sua trigésima sétima edição, se
apresenta trazendo uma valiosa contribuição à sociedade goiana, nos seus múltiplos enfoques, considerando-se a diversidade presente nas abordagens feitas
pelos nossos colaboradores dos textos
que compõem este exemplar.
É importante destacar-se que, mesmo tratando de assuntos de interesse da
sociedade, cada artigo traduz a preocupação e o compromisso de informar e
entreter ás pessoas, no sentido de ampliar, aprofundando conhecimentos abordados pela equipe como: Sociedade, Política, Saúde, Esporte, Turismo, Marketing
pessoal, Beleza e Cultura entre outras.
Os artigos, publicados retratam os principais focos de interesses do
público, contribuindo, para o avanço do conhecimento e para a disseminação das informações, complexa e atual como um todo.
A Class surgiu há 13 anos e está mais forte no mercado, sendo uma
revista com credibilidade e confiança. E mesmo neste momento de crise estamos conseguindo a cada dia ter a certeza que estamos no caminho certo.
Esta edição estampa na capa a bela menina-moça Anna Júlia Porfírio, que teve uma noite
de princesa regada a fortes emoções para a felicidade dos presentes, em uma festa sofisticada e de muito bom gosto.
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CLASS BELEZA
Warley Oliveira

Cuidados essenciais para se ter uma
excelente maquiagem.

O

rosto é a parte do corpo que merece cuidado redobrado, não só pela textura
mais sensível, mas também por estar mais exposta a condições climáticas, maquiagem e processo hormonal.
O segredo de uma pele bonita vai além dos
cosméticos e tratamentos estéticos: a alimentação também é fundamental para cuidar da cútis
e prolongar a aparência jovem. Hoje em dia, sabe-se que no prato estão alguns dos melhores
ativos protetores, firmadores e anti-idade; que
blindam a pele das agressões externas e dos
efeitos da passagem do tempo. A pele é o maior
órgão do nosso corpo e obviamente, o mais exposto. Ter a pele bonita e hidratada não é somente sinal de beleza e cuidado, mas também
de alguém que se preocupa com a saúde e o
bem estar.

Aos vinte anos de idade a pele se estabelece após a turbulência hormonal da adolescência, embora a produção de proteína pode ainda
ser relativamente alta. Ao final dos 20 anos, muitas mulheres experimentam uma mudança gradual na oleosidade da pele e poderão observar
o surgimento das linhas finas ao redor da boca
marcantes. Para quem deseja cuidar da pele é
importante lembrar que a exposição solar é um
grande acelerador da idade na pele, mais do
que qualquer outra coisa. Logo, se for passar um
tempo no sol e use protetor solar para controlar
isso mais facilmente. Passar tempo em exposição ao sol sem proteção causa a quebra de colágeno e elastina, o que naturalmente vai deixar a
pele não parecer tão saudável quanto costumava ser. Manter o corpo bem hidratado, bebendo
no mínimo de dois litros e meio de água por dia
e ficar fora do sol tanto quanto possível são medidas simples para cuidar da sua beleza.
Existe sempre um bom motivo para comemorar e, para isso, caprichar na make é fundamental. Mas, precisamos estar atentos aos cuidados
mínimos com nossa pele para que ela não sofra tanto com essas agressões. O ideal é que
essa preparação estivesse sempre em dia. É recomendado, dependendo do tipo de pele, realizar a higienização profunda (a famosa limpeza
de pele) a cada três meses, sendo esse cuidado fundamental para a manutenção e o restabelecimento da beleza, luminosidade e maciez da
pele. Deve ser a etapa inicial de qualquer procedimento estético. Isto por que ela retira resíduos
de maquiagem, impurezas e desobstrui os poros por onde penetram as substâncias (produtos) que colocamos na pele.
Os peelings contratores de poros e rejuvenescedores associados ao sistema de microagulhamento indutor de colágeno (dermarroler),
deixará a pele com aspecto uniforme, evitando
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acúmulo de maquiagem nos poros e rugas. A
hidratação também mantém todas as funções fisiológicas da pele ativas. Previne rugas e colabora para adiar o envelhecimento. Sem falar que
uma pele bem hidratada exibe brilho natural e
esse brilho nada tem haver com excesso de oleosidade, pois, ao contrário do que a maioria das
pessoas pensam, hidratantes não deixam a pele
oleosa, desde que sejam bem escolhidos. Existem hidratantes com tecnologias livres de óleo
específico para pessoas que tem pele oleosa.
Tratamentos coringas como a radiofrequência é perfeito pré maquiagem. Ela desencadeia
na pele um reflexo de defesa que proporciona
um efeito lift imediatamente após a sessão. Se
for feita de um lado e no outro não, percebe-se
nitidamente a diferença. O bom é que esse reflexo máximo permanece por até 24hs. Um super
efeito cinderela!
Após essas 24 horas, a pele entra num processo de reparação que induz a formação de
um novo colágeno. Isso permite que progressivamente esse efeito vá se consolidando na pele.
O preparo da pele antes da maquiagem é muito
importante: lavar a pele, tonificar para equilibrar
o pH e hidratar constituem uma tríade insubstituível.
Lavar o rosto com água gelada é uma estratégia para disfarçar o cansaço, o inchaço do rosto e minimiza imediatamente os poros. A água
deve estar gelada e o rosto deve entrar em contato com essa água por cinco segundos. Esse
movimento deve ser repetido três vezes. Vale observar que esse procedimento é indicado para
todas as idades e pode ser realizado uma vez ao
dia, de preferência, pela manhã e não somente
antes da maquiagem.
O protetor solar deve ser aplicado antes
de iniciar a maquiagem. Em seguida, deve-se
aguardar sua absorção por uns 10 minutos para
iniciar a maquiagem. Recursos como primer podem ser utilizados para ajudar na fixação da maquiagem e para disfarçar os poros. Pronto, a pele
está preparada!
Tão importante como preparar a pele antes
da maquiagem é a limpeza dessa pele depois
da balada. É sempre durante o sono que nossa
pele respira – se oxigena- portanto, se ela estiver
entupida de maquiagem, a pele deixará de se
oxigenar e, em longo prazo, vai perdendo o viço
e, sem que notemos, ela vai envelhecendo. Além
disso, o rosto maquiado pode deixar a pele mais
oleosa e desenvolver cravos e espinhas. Isso
acontece, principalmente, por causa da base e
do pó compacto, que são os produtos que mais
ficam acumulados nos poros. As máscaras para
cílios podem ressecar os fios e quebrá-los. Não
é adequado dormir de maquiagem e sempre é
conveniente tirar todinha antes de dormir.
O uso de demaquilantes facilita muito esse
processo e evita que utilizemos muito sabonete
o que pode ressecar a pele. Água termal acalma
a pele, hidrata e equilibra o pH. Agora é só deitar
a cabecinha no travesseiro e dormir com a sensação de dever cumprido.

Class

Class

7

Espelho, espelho meu, existe festa mais linda
que de Maria Eduarda?

A

briram-se as portas do
castelo, e lá estava ela,
comemorando o seu primeiro aniversário, a princesa Maria
Eduarda. A decoração do Excellence Buffet, na capital do
Maranhão – São Luis foi toda
inspirada no conto de fadas de
Branca de Neve. Os pais idealizadores, Jean Machado e
Lillian Rossini Mesquita e Mesquita fizeram questão que todos os convidados, entre eles, parentes e amigos, entrassem neste mundo encantado,
colorido e doce, onde a fotógrafa Wellida Nunes nos faz relembrar.
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CLASS Marketing Pessoal
Por Delson Carlos

Você é uma marca!

E

ntão, o que devemos fazer para termos um bom marketing pessoal e sermos reconhecidos e valorizados, obtendo assim o sucesso e a realização profissional?

Dicas para fazer um bom marketing
pessoal:
•• Você deve ter liderança, desenvolvendo assim habilidades de influenciar
pessoas e ser um formador de opinião.
•• Deve transmitir confiança aos seus
chefes e companheiros de trabalho.
Deve ser a pessoa que todos sabem
que se algo precisa ser bem feito, tem
que ser feito por você.
•• Precisa saber o que está fazendo e
porque está fazendo. Fuja de fazer
apenas algo que mandam fazer, sem
saber do que se trata. Diferencie-se,
torne-se um especialista em suas atividades e o motivo para a execução delas.
•• Saiba trabalhar em equipe e administrar conflitos. Mesmo que você tenha
mais habilidades em determinadas atividades, colabore para o desenvolvimento de seus colegas de trabalho.
Afinal, uma equipe coesa produz mais,
melhor e com maior satisfação.
•• Saiba valorizar seu trabalho e apresente bons resultados. Tenha uma boa visibilidade. Sempre que tiver oportunidade, além dos resultados apresente
seus projetos e idéias, mesmo que informalmente.
•• Seja uma pessoa otimista e bem-humorada. Ninguém gosta de rabugentos, aqueles profissionais cuja presença faz murchar até o pequeno cacto
ao lado da mesa. Pessoas otimistas
e bem humoradas proporcionam um
ambiente agradável e irradiam bemestar a todos à sua volta.
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•• Faça um bom planejamento de onde
pretende chegar. Qual situação que almeja profissionalmente, e tenha paciência. Tudo acontecerá ao seu tempo
desde que, obviamente, você direcione seus esforços para realizar-se, conforme o planejado.

Dicas
•• E lembre-se: se estiver participando de
um processo seletivo ou de seu primeiro emprego através de um estágio,
saiba o que você pode oferecer para a
empresa. Não vá para aprender, mas
para contribuir. A empresa quer resultados e não é uma escola. Com certeza
você aprenderá muito na organização
e obterá excelentes experiências, mas
isso deverá ser consequência de seu
trabalho e não apenas um processo de
aprendizado.
•• Ser parceiro de quem te apoia é uma
forma de ser gentil e criar um networking.
•• Alguns assessores de comunicação
tem que aprender que o cliente é o
produto. e os veículos de comunicação são as peças chave para o sucesso do assessorado, não existe veiculo
maior ou menor, e o assessor não tem
que aparecer mais que o assessorado.
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O pequeno Arthur

comemora aniversário no reino do Verdão.

E

m clima de muita alegria, o pequeno Arthur festejou seus 7 anos no salão de festas Zôa-Zôa totalmente reverenciado ao seu time do coração, o Goiás Esporte
Clube. Os pais David Dutra e Iranilde Carvalho, recepcionaram amigos e familiares para
esta noite, que não deixou nada a desejar, marcando mais um gol para a felicidade do
pequeno torcedor.
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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

Moda Praia e Resort
A “Body For Sure” marca goiana,
surpreende á cada coleção com peças incríveis e estampas regionais.
Depois de temas como Antonio Poteiro e Cora Coralina; acaba de lançar a coleção “Alto Paraíso” que tem
como inspiração a região da Chapada
dos Veadeiros. Destaque para as peças diferenciadas com tecido inovador que traz proteção contra os raios
solares e excelente modelagem em
moda praia e também na coleção “resort” que vai direto para as ruas com
vestidos, saias, túnicas e kaftans.

Sandálias Gladiadoras
As gladiadoras, sandálias trançadas
nas pernas, já estiveram super “in”; deram uma sumida e agora estão de volta.
Fazem parte daquela categoria da
moda “ame ou odeie”, mas, nessa estação parece que caíram mesmo nas graças da mulherada. Talvez devido ao forte
apelo fashionista causado pelas musas
do instagram e blogs; onde todas que
querem usar o que os ícones da moda
usam. De salto alto, rasteiras, com trançados que vão até as canelas ou até os
joelhos...enfim, para todos os gostos. Porém, vale lembrar, que não favorecem todas as mulheres; favorecendo as que
tem pernas finas e longas. Para quem tem
o biótipo necessário, ficam ótimas com
vestidos, saias e shorts curtinhos.

Cabelos de Verão
Junto com a tendência
“boho chic” para as roupas, os
cabelos para esse verão dispensam escova e penteados
elaborados. A tendência são
os cabelos com efeito podrinho...aquela textura “amassadinha” com cara de lavei, sequei ao vento e saí de casa...
simples assim. As tranças, rabos de cavalo e coques seguem a mesma linha despojada com aquele ar de preso “eu
mesma fiz”. Conversei com os
profissionais do One Beauté para saber como conseguir de fato esse efeito em casa e me
ensinaram a usar um bom texturizador, que pode ser em formato de cera ou óleo.
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CLASS PARA HOMENS
Flávio Ximenes

Flores para eles

A

s estampas florais envadiram de
vez o closet masculino e a nova
tendência é o dark floral (estampas florais com o fundo preto)podem ser desde
micro a maxi florais escolham a que mais
combinam com vocês.
O legal dessa estampa é que podemos fazer looks sobrios e alegres. O mais
importante é usar e abusar da criatividade, lembrando que as peças conversem
entre si com harmonia.

Tenis branco

E

le ja foi considerado tabu por ser usado apenas nas acadenias,mas acabaram ganhando espaço nos looks masculinos ,tanto no esportivos como nos mais formais
(festa e no trabalho).
A escolha do tenis branco deve estar de acordo com a ocasião e vem se tornando
uma peça coringa na finalização do look .

Joias detalhes ao maximo

H

oje em dia o uso de joias e acessorios masculinos aumentaram muito nos ultimos anos,
e as peças de desejos são aneis ,pulseiras,colares
e correntes e os cobiçados relogios.
O estilo pode ser casual ,executivo e blacktie .
Casual onde podemos usar correntes fininhas
com pingentes discretos ,pulseiras de corda e metal
e aneis imponentes.
Já o executivo as peças são mas sobrias para
combinar com aquele poderoso relogio.
E por ultimo o glamour do blacktie com aquelas
abotuaduras que fazem toda diferença,lembrando
que as peças de cores escuras como o preto e o
azul para a noite são perfeitas para combinar com o
smooking.
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CLASS SAÚDE
Dra. Claudia Arantes

Rejuvenescimento das mãos com luz
intensa pulsada

O

envelhecimento das mãos é tipicamente caracterizado por rugas,
redução da espessura da pele e presença de manchas solares. Este quadro é
diretamente relacionado à exposição da
pele das mãos ao sol, acumulada ao longo de toda a vida, cujos efeitos só aparecem tardiamente.

A busca por tratamentos eficazes para
o rejuvenescimento das mãos levou ao
uso das tecnologias baseadas em laser
e luz intensa pulsada (LIP). Foi realizado
um estudo para avaliar a eficácia de um
aparelho de LIP para a melhora das alterações pigmentares e do estado geral da
pele do dorso das mãos.

O estudo e os resultados
Vinte e três pacientes com dano solar e
manchas solares no dorso das mãos foram tratados com quatro sessões de LIP
em intervalos de 3 a 4 semanas. Antes do
tratamento, foram tiradas fotografias das
mãos dos pacientes, assim como após o
término do tratamento.
As fotografias pré e pós-tratamento,
além da observação clínica do médico e
questionários respondidos pelos pacientes foram reunidos para a análise dos dados.
Após quatro sessões de tratamento, houve resultados considerados bons
ou excelentes para a melhora das manchas solares e condição geral da pele em
100% dos casos, segundo a opinião dos
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investigadores e em 86% dos casos, segundo a opinião dos pacientes (20 das
23 pessoas tratadas).
Durante o estudo, não foram observados efeitos colaterais significativos.
Opção segura e eficaz para tratar melanoses solares
Apesar do pequeno número de pacientes, o estudo realizado mostrou que
a luz intensa pulsada parece ser uma opção de tratamento segura e eficaz para a
melhora de manchas solares e da textura da pele para o rejuvenescimento das
mãos, desde que o tratamento seja realizado por médicos capacitados para a
correta aplicação da tecnologia.
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Odontologia do futuro passa pela Prevenção
Pense no seu bem-estar

N

ossa autoconfiança se manifesta na forma como nos apresentamos e é fundamental na
conquista dos nossos objetivos. Você pode e deve sorrir com mais confiança, por isso é
importante que sua saúde bucal esteja sempre protegida. Prevenção é a chave para a manutenção da beleza e da saúde de seu sorriso. Existem procedimentos preventivos eficazes e que
contribuem para a prevenção e a manutenção de uma ótima saúde bucal e qualidade de vida:
•• Remoção de placa bacteriana e tártaro
(cálculo salivar) – por meio da utilização do
aparelho de ultrassom ou da remoção manual (raspagem), remove as substâncias
nocivas (placa bacteriana e tártaro) aos
dentes e às gengivas.
•• Profilaxia – procedimento por meio do uso
de escovas especiais e pastas com flúor,
para remoção de placa bacteriana, manchas e polimento dental.
•• Aplicação tópica de flúor – quando aplicado periodicamente, o flúor é um agente
que ajuda a proteger a saúde dos dentes
contra a ação bacteriana.

•• Orientação sobre higiene bucal – por meio
de uma correta orientação sobre escovação e utilização de fio dental, buscamos
conscientizar nossos pacientes sobre a importância da manutenção de uma boa higiene bucal em casa
•• Polimento e acabamento de restaurações
antigas – restaurações antigas também
precisam de manutenção para que não
percam suas qualidades.
•• Aplicação de selantes – indicada para pacientes jovens (crianças e adolescentes),
a aplicação de selante nos dentes posteriores pode contribuir para a prevenção da
cárie.

Estes são os procedimentos mais acessíveis da odontologia. A prevenção, também é o mais
eficaz, já que atua diretamente na causa dos problemas e não em suas consequências (cáries,
ausências dentárias, gengivas sangrando etc.). E, ainda, os procedimentos preventivos são confortáveis e deixam os pacientes com uma sensação de bem-estar e limpeza.
O cuidado com a saúde passa necessariamente pela saúde bucal. Como uma das
doenças mais comum que afetam a boca,
principalmente em adultos, temos a doença periodontal. A especialidade que cuida da
gengiva e dos tecidos de sustentação dos
dentes chama-se periodontia. O Tratamento
Periodontal consiste em conjunto de procedimentos responsáveis pelo tratamento e manutenção dos tecidos de sustentação do dente,
o periodonto. O periodonto consiste no conjunto de tecidos que estão ao redor do dente
e que é responsável pela sua fixação: gengiva,
osso alveolar e fibras que ligam raiz ao osso (
ligamento periodontal). A doença periodontal
compromete os tecidos periodontais pelo processo inflamatório, que leva à reabsorção do
osso que está ao redor das raízes dos dentes,
enquanto que, na gengivite, não há alteração
óssea, pois a inflamação só atinge a gengiva.
Para saber se você possui uma doença
periodontal, observe o sinal mais característico que é o sangramento, mas devemos estar
atentos também para: alterações na posição
dos dentes, mobilidade, retrações gengivais,
retenções de alimento, inchaços etc. A doença periodontal é multifatorial, ou seja existem
vários fatores que a desencadeiam, tais como:
placa bacteriana aderida ao dente, causas
hormonais, doenças sistêmicas (diabetes, doenças auto-imunes, etc), uso de alguns medicamentos, queda de resistência etc. Por ser
uma doença crônica, seu tratamento é contínuo, ou seja para o resto da vida, no intuito
de paralisar a doença e prevenir suas sequelas. Hoje aliamos o laser na terapêutica, otimizando resultados. É fundamental procurar um
profissional especialista para um diagnóstico
preciso e precoce.
A gravidez é um processo de grandes
transformações e alterações no organismo da
mulher. Os reflexos e conseqüências da gravidez sobre os tecidos periodontais são am-
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plamente estudados. Sabe-se que devido o
aumento dos hormônios na circulação sanguínea durante a gravidez, pode ocasionar alterações gengivais tais como: aumento de volume
e sangramentos. Outras alterações da cavidade oral durante a gravidez surgem pela alteração na dieta e devido a piora nos hábitos de
higiene oral, levando ao desenvolvimento de
cáries e das doenças periodontais. Atualmente muitos estudos correlacionam a questão reversa, como a doença Periodontal pode afetar
a gravidez e o bebê? Muitos estudos encontraram correlação entre a doença periodontal
e a elevação na ocorrência de partos prematuros e o nascimento de crianças com baixo
peso. Estes achados trazem aos dentistas e
principalmente aos periodontistas a responsabilidade no diagnóstico e manutenção da saúde bucal durante o período pré-natal e subsequente correto desenvolvimento da bebê, pois
a cavidade oral e o periodonto podem causar
danos à grávida e a criança de formas irreversíveis.
Muito importante durante o pré-natal uma
visita ao seu dentista, para uma gravidez mais
tranquila.

Dra Lílyan Oliveira Silvério
Plena Odontologia e Saúde
Rua T-62, nº1193 St. Bueno
Goiânia-GO 74223-180
Fone: (62) 3922-2324
lilydentista@gmail.com
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CLASS DESIGN
Cláudia Oliveira

Aconchego e bom gosto

S

eja através da releitura de peças clássicas que vem com nova roupagem de materiais e tecidos ou seja com as linhas arrojadas do design atual, a Summerflex
encanta os olhos com seu novo showroom – Cujos espaços levam a assinatura de profissionais conceituados na área de atuação profissional.

Quarto do casal por Aline Santos:
Vale ser ressaltado o bom gosto
na escolha dos tecidos que compõem a cabeceira, colcha, almofadas e cortina, com predominância
dos tons suaves e o charme do linho em alto relevo. A manta com
pelo sintético traz aconchego ao
conjunto – Composição produzida pelo Ateliê Summerflex.
As peças de mobiliário em destaque nesse ambiente ficam
por conta do criado Tangram da Milênio Home, em laca com
base em jequitibá mel e a namoradeira Duna aos pés da cama
da fábrica James. A poltrona e o puff Luiz XV da Irimar em veludo e laca gelo trazem
sofisticação ao espaço, tendo como apoio o aparador Gap da Dall em noce com laca
fendi.

Quarto da menina por Mariana Mendonça e Luana Mendonça:
Com toques de romantismo no conjunto geral, chamam atenção especial os detalhes da
colcha e almofadas em shantung com aplicações em renda e pérolas, confeccionadas pelo
Ateliê Summerflex. Se destacam no conjunto os
gaveteiros laterais provence da Brazil Contemporâneo em laca brilho com puxadores M.Metais.

Living da varanda por Sônia Prado:
O aconchego vem do uso
de materiais naturais no piso
e nas paredes. Essa Ambientação traz como destaque
peças arrojadas como a estante Ícone da Milênio Home
em jequitibá mel e as cadeiras Eloá da Dall em noce revestidas em linho com detalhes
em botonê no encosto.
No ambiente lateral, o charme das poltronas e banquetas
Mona da fábrica James, ladeando a mesa Oliver com tampo
em laca amarelo brilho e estrutura em madeira noce. Almofadas com estampas exclusividade Summerflex dão um toque
final a ambientação.

Crédito fotos: Luca Antunes

Sala de jantar da mãe Joana por Pedro Paulo Luna, Thiago Siquieroli e Laís Haydée:
A proposta nos remete a um
ambiente despojado e irreverente. As composições de peças de design contemporâneo
dão charme ao espaço. Destaque para a mesa de jantar Molina com base em noce e tampo
em laca branca fosca da fábrica Dall. O uso dos bancos Marquise em laminado canela da fábrica Deluse, dispostos lado a lado,
geram um resultado interessante e inusitado a composição.
Para quebrar a formalidade, o espaço de apoio lateral leva poltronas Clau da fábrica Destak em couríssimo ladeando a mesa
lateralDunas da Milênio Home em jequitibá e vidro 20mm que, em sobreposição de duas
peças, fazem as vezes de uma adega: Criatividade e bom gosto fazem a diferença.
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CLASS POLÍTICA
Marilane Correntino

Anselmo Pereira
Homem arrojado e de luta constante à frente do Legislativo
goianiense

P

ela primeira vez, ocupando a presidência da Câmara Municipal de Goiânia, Anselmo Pereira (PSDB)é um político nato. Há 32 anos, em 1983, disputou sua primeira
eleição para vereador, pelo PDS. Ficou na suplência e depois assumiu a vaga por dois
anos. Em seu oitavo mandato - em 2012 foi reeleito com 7.294 votos - o vereador está
acelerando o processo legislativo, em consonância com o poder Executivo.

Com seriedade, dignidade e muito trabalho, está sembre atuando em prol da população . Nas duas vezes em que fui ao seu gabinete, pude constatar que é bastante
procurado,por todos os seguimentos. E foi pensando em estreitar os laços entre o povo
e o Legislativo, que o presidente tem como carro chefe de seus projeto a Câmara Itinerante. Confira a entrevista:
O senhor é sempre muito bem votado,
com números expressivos, a que atribui
isso?
— Eu sempre digo que uma das coisas mais importantes do homem público
é ter uma atenção especial a causa que
se propõe. No meu caso é Goiânia. Aí
vem a causa dos segmentos, as reinvindicações de bairros, uma atenção especial principalmente a segmentos que formam a opinião de seu município e está
sintonizado aos reclames da sociedade.
O segredo está em uma palavra: “atenção”, na forma universalizada.
Em oito anos de mandato, é agora
presidente da Câmara. Isso muda alguma coisa?
— Mudou muito. Eu sempre fui vereador, presidi várias vezes a Comissão de
Justiça, fui vice inúmeras vezes. Agora
eu entendi que era o momento ideal, fizemos uma eleição tranquila, no final todos os 35 vereadores, incluindo eu, votaram e tivemos a universalidade do voto.
Hoje estamos dando uma nova visão à
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Casa, integrando o Poder Legislativo com
a comunidade goianiense. Tanto é que
das marcas que nós temos de programa,
uma delas é a Câmara Itinerante, que está
sendo um sucesso absoluto. Nós estamos exteriorizando os serviços da Câmara para nossa comunidade.
Entre outra ações, também estamos
fazendo reformas internas, na estrutura física, melhorando as ferramentas para os
vereadores trabalharem.

O projeto da Câmara Itinerante é o carro chefe de seus projetos?
— Nesse momento, ele é. Porque ele
muda a concepção e o conceito do processo legislativo. Em vez de você ficar
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dentro das quatro paredes do palácio da
Câmara, você vai ao bairro, faz sessão ordinária no bairro. Ouve o cidadão da forma que ele estiver (de paletó ou bermuda), e ao mesmo tempo leva uma série
de serviços e atendimentos à população.
Na última edição do projeto, por exemplo,
no Jardim Novo Mundo, fizemos 1.200
exames oftalmológicos, que é um dos
maiores reclames da cidade. Nesse projeto, também fazemos documentos, casamentos, atendimento farmacêutico,
advocatício, um negócio fantástico. Ou
seja, o Legislativo está aumentando sua
credibilidade com o programa da Câmara Itinerante . A casa do povo indo para a
praça do povo, absolver o sentimento do
povo em relação aquilo que se tem que
fazer em Goiânia. Porque temos inúmeras
coisas: questão de mobilidade da cidade, transporte de massa, assistência da
saúde básica, tudo isso a população quer
reivindicar e quer um pronto atendimento.
Vamos levar a Câmara Itinerante para todas as regiões de Goiânia.

O senhor ocupou recentemente, por
uma semana, a cadeira de prefeito de
Goiânia. Despertou a vontade de entrar
na disputa para o cargo, nas eleições de
2016?
— É lógico que deu. Depois que se faz
a opção de estar em Goiânia, eu sou um
dos poucos políticos que renunciou um
mandato de deputado efetivo e voltei para
vereador. Isso é renúncia de quem gosta
da cidade, de um querer bem por Goiânia
. Poderia muito bem estar como deputado, eu tenho a felicidade de ser sempre
vitorioso nos pleitos. Mas sou único que
voltei para vereador. E depois da renúncia continuei mais quatro mandatos na
Câmara.
Esses quase dez dias de prefeitura,
quero aproveitar inclusive para agradecer
ao prefeito Paulo Garcia e ao vice Agenor
Mariano, foi uma oportunidade inédita. Só
no gabinete do prefeito, nós atendemos
mais de 800 pessoas, fizemos infinitas diligências, conseguimos mandar uma série de leis para a Câmara, entre elas o Código de Defesa do Contribuinte e deixei
prontinho o Código Ambiental de Goiânia,
que já chegou e está tramitando na Câmara. Uma série de leis de Reforma Tribu-
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tária que também já vieram para o Legislativo. Fizemos várias inaugurações que o
Prefeito já tinha deixado encaminhado e
fizemos uma série de atendimentos aos
segmentos organizados e resolvemos.
Demos uma dinamicidade intensa, até
porque eu sabia que meu tempo era curto e precisava fazer o que podia, dentro
daquele período. Realmente foi uma experiência fantástica, e eu vejo que nós estamos prontos e preparados para ocupar
qualquer função no sentido de administrar a cidade de Goiânia. Primeiro pelo
que já estou fazendo na presidência da
Câmara, aprovando as melhores leis para
a cidade. Segundo que, como executivo,
com a experiência que tenho de todos os
quadros de Goiânia, eu tenho certeza que
é uma assertiva, se eu puder e tiver oportunidade de disputar o pleito, como qualquer um tem esse desejo de administrar
a cidade de Goiânia quando já se dedica a ela.
Defina Anselmo Pereira?
— O Anselmo é um cidadão que vive
24 horas por dia a cidade de Goiânia, trabalha - não deixou seus afazeres normais
- continua sendo advogado, imobiliarista, também tem atividades imobiliárias e
o farmacista, que vai fazer 50 anos de farmácia e trabalha todos os dias na sua farmácia. Mas ao mesmo tempo, é o cidadão que privilegia a ação política. Coloca
as ações políticas acima dos interesses,
inclusive particulares. É uma dedicação
extremamente árdua, mas é um verdadeiro sacerdócio. E enquanto for político, enquanto se predispor a representar a sociedade goianiense, esse sacerdócio tem
que ser absolutamente pleno.
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Gente Chique
Warley Oliveira

Veja mais destes eventos em
www.revistaclassgyn.com.br
Foto 01 - Os atores Augusto Zacchi e Malvino
Salvador receberam o colunista Fausi Humberto e sua amiga Cássia Reis em passagem
por Goiânia com a peça Chuva Constante.
Foto - Marcos Cardoso
Foto 02 - A chef Elaine Moura foi prestigiada
pela empresária Gilce Reis na inauguração
do quiosque de Pìpocas Gourmet Accontece
no Goiânia Shopping.
Foto - Marcos Cardoso
Foto 03 - Em noite de evento organizado pelo
HOG o casal Helio Braga Junior e Samira PavelKonski em bate papo animado com Claudia Oliveira e João Aimiri Tomaz em encontro
de Harleyros.
Foto - Marcondes Coutinho
Foto 04 - Silvia Umbelino recebeu a presença
do empresário Elpídio Fiorda no lançamento
da nova coleção da Manga Rosa.
Foto - Marcos Cardoso
Foto 05 - Eliane Barbosa se deliciou com as
mordomias do camarote Golden Mix no festival Villa Mix Goiânia.
Foto - Warley Oliveira
Foto 06 - A advogada Cléria Pimenta comemorou aniversário com amigos, comandado
pelo seu marido, empresário Alexandre Gebrim e sua filha Sara.
Foto - Warley Oliveira
Foto 07 - A empresária Terezinha Rezende fez
o lançamento de sua revista de noivas em
grande estilo no badalado restaurante Árabe.
Foto - Arquivo Pessoal

5

Foto 08 - Luiz Augusto Moraes sendo recepcionado por Tânia Lemos no aniversário de
Beto Senador no restaurante Los Compadres.
Foto - Arquivo Pessoal
Foto 09 - O médico Adriano Soares ao lado
de sua mãe Luciana Soares Aires após a sua
festa de casamento que aconteceu no espaço Mac do Rio Quente Resort.
Foto – Warley Oliveira
Foto 10 - A professora e empresária Lúcia
Vasconcelos sempre linda e elegante nos salões nobres da capital goiana.
Foto – Arquivo Pessoal
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CLASS CAPA

Anna Júlia Porfírio Gontijo

celebra 15 anos com festa luxuosa p

A

nna Júlia Porfírio Gontijo comemorou 15 anos com uma festa digna
de princesa. A celebração, realizada no Spazio Sansaloni foi bem
tradicional. “Quando eu pensei em fazer meus 15 anos, cogitei aqui e não
pensei em lugar nenhum diferente”, disse à revista “Class”.

A debutante trocou de vestido
três vezes. Para a recepção, apostou em um modelo branco colado
ao corpo com aplique em pedrarias. Para a valsa, a peça escolhida foi um tomara que caia rosa
com uma saia de cinco metros. Já
o eleito para a festa foi um curtinho, o mesmo rosa com a retirada
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da abundancia de tecido. A jovem
dançou a valsa com o pai, Cristiano Porfírio, seu irmão César Augusto, seu padrinho Walisson de Jesus e com seu avô Cézar Porfírio.
O auge da festa aconteceu com a
presença do príncipe Alex Mapeli, para o sofrimento de Cristiano.
“Nunca escondi de ninguém que
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para 200 convidados
sou um pai super ciumento, mas
você não pode mudar a natureza.
É normal ela se encantar e tenho
que confessar que gostei muito
desse moleque”, afirmou. No entanto, o pai coruja foi às lágrimas
quando dançou com a filha. “Eu
tentei não colocar para fora minha
emoção, mas não consegui”, confessou. Como manda a tradição,
além da troca dos sapatos e a valsa, ele também a presenteou com
um lindo presente, uma viagem
que a linda menina-moça jamais
esquecerá, pelas belas praias de
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Cancun. O príncipe se transformou
em Dj e animou os 200 convidados, entre eles vários amigos e familiares.
Anna Júlia escolheu coroas e as
cores branco, azul, dourado e rosa
para decorar os detalhes da festa,
desde o bolo até a mesa de docinhos. Flores selecionadas pela
própria aniversariante adornaram
o ambiente: lírios, hortências, orquídeas e rosas pinks e rosa-clara
que deram um charme a mais no
registro da Talentos Fotografia.
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O Sim de Mila Vaz e Bruno Muller

rodeado por uma natureza exuberante ao por do sol.

A

festa teve início às dezessete horas, tendo como cenário o Lago
das Brisas rodeado de uma natureza exuberante e um lindo por de sol, na estância Recanto dos Bacuris de propriedade
do deputado federal Giuseppe Vecci. Cerimônia esta feita para 200 convidados
onde a noiva chegou ao encontro do noivo para a celebração em um lindo barco
flutuante acompanhada no percurso de
seu avô Raymundo.
Ela, medica filha do urologista Dr. Rogério de Faria Pereira e Claudia Vaz e Ele,
advogado, filho de Fernanda Muller. Um
Os Noivos na hora da valsa brindando a alegria da união.
casamento ao ar livre pedia uma decoração leve, assim, a dupla Mila Vaz e Bruno Muller apostou num mix de flores em tons de
rosa e muito verde, velas e uma exigente iluminação.
Teve como damas seis lindas moças com vestidos rosa, e sua irmã Berta Vaz entrou
emocionando a todos como porta aliança. A celebração foi conduzida pelo Pastor Rubens Pires que encantou a todos falando de amor, sendo tudo registrado pelas lentes
do fotógrafo Adriano Reis.

As damas.

Bruno Muller e Mila Vaz.

Pai urologista Rogerio de Faria mae Claudia Vaz e Fernada Muller

Chegada da noiva.

Reumatologista Dr. Amaury Lamounier
e esposa Viviane Vaz.

A Hora dos votos.

Bruno Muller, Fabio Vaz, Kladno do Carmo,
Rogerio de Faria, Mauricio Biancardini.

Dep. Giuseppe Vecci e Dra. Luciana Daher.
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Fogos no lago das brisas
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CLASS CULTURA
Maria Reis

Entretenimento
Domingo no Centro

A

venida Goiás, cartão postal da cidade é fechada
aos Domingos para a prática de esportes e atividades culturais
O mais novo projeto de reintegração da população ao
espaço público da cidade, é o Domingo no Centro, uma
iniciativa da Prefeitura de Goiâniaque tem como objetivo
promover, na Avenida Goiás, atividades para lazer, esporte
e cultura para o goianiense. O Domingo no Centro visa ser
um local propício para prática de esportes, lazer e eventos
culturais, durante o período das 7hs às 16hs, disponibilizando a avenida, entre o anel interno da Praça Cívica até a Rua 4 - uma nova alternativa de
lazer para os moradores da cidade, além de fomentar a cultura – através da divulgação dos
artistas locais – e promover a realização de atividades físicas.

Teatro

Rafinha Bastos apresenta Marcelo Marrom e Bruna Louise

E

Local: Teatro PUC - PUC Goiás Campus V, Av. Fued José Sebba,
Jardim Goiás
Quando: Dia 22 de Novembro
Horário: 20:00 hs
Classificação: 14 anos

m virtude das gravações de “Rafinha Bastos Apresenta” pelo canal Multishow, o espetáculo que seria realizado no Teatro Rio Vermelho terá novo endereço, o Teatro
da PUC, no Jardim Goiás. A data e o horário permaneceram
os mesmos.
No espetáculo, Rafinha apresenta o comediante Marcelo Marrom e Bruna Louise, que prometem divertir o público
em um show de stand-up comedy com textos muito originais. No palco, cada um encena diferentes tipos de humor,
fazendo uma mistura de irreverência, sarcasmo, improviso e
música. O repertório reúne casos do cotidiano, experiências
pessoais e fatos da atualidade.

Show

A

banda Paralamas do Sucesso comemora 30 anos
de carreira em turnê pelo país com um show que relembra grandes clássicos da música brasileira. Em Goiânia a apresentação será no dia 6 de dezembro, às 21h, no
Centro Cultural Oscar Niemeyer. Em comemoração aos 30
anos de carreira, o repertório da turnê contempla Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer
antigos sucessos da banda e canções de artis- Quando: Dia 06 de Dezembro
tas fundamentais na formação do som da banda, Horário: 21:00 hs
como Led Zeppelin, The Clash, The Police, Jorge Informações: 62 8135-9621 / 62 8163-9287 /
62 9994-5327
Ben, Gilberto Gil e Lulu Santos, dentre outros.

Réveillon dos Esquecidos 2016

E

m sua 06ª edição, o Réveillon dos Esquecidos trará mais um
marco para a cidade de Goiânia. Após uma temporada de sucesso absoluto com o ‘Verão dos Esquecidos’ e a sua praia em solo
goiano, reparem-se para uma viagem inesquecível, repleta de fantasia e magia.
Local: Centro de Convenções de Goiânia
Quando: Dia 31 de Dezembro
Horário: Das 21:00 às 09:00 hs
Atrações: Homem de Lata, Dj André Pablo, Dj Renato Borges, Dj Rodrigo Junqueira e Dj Guilherme Ramalho.
Buffet: Antônia Bistrô - Jantar Completo e café da manhã.
Informações: 62 3923-8710 - www.reveillondosesquecidos.com.br

Curta o circuito...
FESTIVAL – 9ª edição do festival gastronômico conta com petiscos inspirados em lugares
e personalidades goianas. Bar em Bar, evento gastronômico que começou dia 27 de outubro e prossegue até 27 de novembro nos bares e restaurantes da capital e de Pirenópolis.
Com novidades no cardápio específicos para o festival, 40 estabelecimentos (32 de Goiânia e 8 de Pirenópolis) participam desta edição do evento em Goiás.
SETIMA ARTE - O Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), acostumado a receber shows,
eventos e exposições em Goiânia conta agora com duas salas de cinema. As salas ficam
sob a responsabilidade da empresa Cinemas Lumière, que foi a vencedora nas licitações.
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Vende-se um Sonho

A

ficionado por carros antigos e modelos esportivos, sempre procurei conhecer através de histórias e relatos as mágicas das antigas máquinas. Numa destas pesquisas, descobri guardado no
canto de uma garagem, uma relíquia de 30 anos com uma história no mínimo curiosa...
Em meados de 80, o jornalista e professor Antônio (nome Fictício), professor de comunicação
da Universidade Federal de Goiás – UFG, também admirador de carros que marcaram época,
adquiriu em São Paulo um SP 2, ano 1972, chassis BL 000127, para seu uso pessoal. Manteve
o carro, que estava extremamente conservado,
guardado como um verdadeiro brilhante até o
ano 1998. Nesse mesmo ano, em um momento
de descuido, deixou o caçula, de
18 anos dar uma
pequena volta em
Goiânia a bordo da
relíquia. Quando o
jovem retornou pra
casa, o professor Antônio teve uma triste visão:
uma leve batida na lateral danificou o vidro traseiro e o para-lama lateral. O jornalista sofrera, então, um desgosto muito grande.
Inconformado com a batida Antônio iniciou
imediatamente a recuperação do automóvel. Travou uma busca incessante até encontrar o vidro
traseiro em um ferro velho no interior de São Paulo; e as lanternas laterais na capital do Rio de Janeiro. Foram quase dois meses de um trabalho
ininterrupto, que contou com a solidariedade de
vários amigos. Mas o importante é que as peças
encontradas facilitariam a restauração do veiculo.
O professor aguardou o melhor momento para
colocar o carro em uma oficina mecânica. Essa
despesa extra exigia muito dinheiro, o que não
era fácil para quem vivia do salário de uma instituição de ensino superior que nunca pagou em
dia seus servidores.
Lembro-me de que, em várias visitas ao nosso amigo professor, sempre indaguei quando iniciaria a recuperação de tão belo veiculo. Foram
se passando os anos e o atraente SP 2 continuava na garagem sem receber os devidos cuidados. Acredito que a falta de dinheiro inviabilizou
a tão sonhada recuperação. Após três anos da
ocorrência do terrível acidente, num momento de
pura sorte, acredito eu, pedi a Antônio que me
vendesse o carro. E foi aí a minha maior surpresa: ele aceitou a minha proposta. E olha que eu
tentei mais de mil vezes comprá-lo. Só que nesta
oportunidade tive o sucesso que tanto esperava.
Comprei o meu sonho. E entreguei-o nas
mãos de um dos melhores restauradores de carros de Goiânia. Foram longos sete meses para
produzi-lo. Gastei mais tempo para encontrar as
peças internas que faltavam para deixá-lo original
e a ponto de carro zero km. Inclusive no final do
ano de 2001, aqui em Goiânia, foi realizada uma
exposição de Carros Antigos, onde estiveram
presentes colecionadores de todo Brasil. Para
minha surpresa, entre Gordinis, Mustanges, Maveriks e outros, existia apenas um SP 2 em exposição. Aliás, o SP 2 era ano 1974 e por sinal muito
bonito.Fiquei angustiado para ver a bela máquina
completa e funcionado. Mais de 79 itens foram
substituídos. Sabe aquela molinha que fica bem
naquele cantinho e que possui semelhante no
Fusca, troquei. Sabe aquela mangueira de óleo
que vai da... até..., também troquei, até completar a reforma do carro. E como a minha reforma
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previa a pintura total do carro, tive que colocar alguns acessórios, que eu achei muito importantes
para aumentar sua segurança, como, por exemplo, o cinto de segurança de 3 pontos e coloquei
couro em todo carro.
Para os admiradores, que possuem uma idade semelhante a minha, coloquei algumas fotos
desta legítima obra de arte ilustrando este artigo.
Em algumas voltas que dei em Goiânia, pude observar que os sonhos não morreram e que ainda
existem pessoas que param para ver o atraente modelinho esporte andando. Conto até uma
experiência agradável: em um dos meus passeios, senti que o cabo do acelerador estava começando a apresentar problemas. Parei em uma
famosa concessionária Wolksvagem em Goiânia
e pedi para trocar o cabo. O consultor, muito jovem, veio até o carro e perguntou se era modelo
WV, depois se iniciou um processo de cadastramento da ordem de serviço. Abriu-se a ficha para
identificar o veículo. Só que a lista, uma das mais
completas, e inclusive com marcas de outras
montadoras, não possui o modelo SP 2. Foi preciso cadastrar o veículo como Fusca e o motor
como 1600, pois não existia motor 1700 na referida lista. Logo em seguida, o SP 2 foi levado para
o Box, já que a oficina tem padrão atualizado de
design. Eu fiquei num andar superior da concessionária observando tudo. Em poucos minutos,
mais de nove mecânicos, alguns já de cabelos
brancos, e muitos outros jovens, se aglomeraram ao lado do vermelhinho para apreciá-lo. Os
serviços dos possantes Golfs, dos atuais Gols e
dos maravilhosos Passats foram paralisados
por breve momento. Os
mecânicos ficaram impressionados com o estado de conservação e
o trabalho de restauração realizado. Muito, fizeram um feed-back até
a adolescência e lembraram de todo o glamour
do SP 2.
Bom, como um novo colecionador, fico triste em não poder divulgar e mostrar para pessoas comuns a maravilha deste velho novo carro e
por isso, depois de muito conversar com minha
esposa, gostaria de colocá-lo à venda para colecionadores do eixo Rio - São Paulo. Se alguém
gosta de se sentir exclusivo num modelo de época e quiser comprar este sonho, não evite de entrar em contato comigo. Estarei à disposição para
maiores informações e dúvidas que por ventura
existirem.
Esse artigo foi colocado num site de vendas
on line, coisa rara no ano de 2001, onde recebeu numerosas propostas, sendo vendido para
um Engenheiro em Brasília, embaixada Francesa. Como prêmio pelos anos de serviço a embaixada resolver premiar ao colaborador, pagando a
exportação de um veículo a escolha.
Isso quer dizer que meu carrinho está em Paris, avaliado por 23 mil euros ( o único )
Este case é apresentados a alunos para desenvolver a criatividade, persistência e técnicas
de vendas, num novo mundo globalizado.
Produção
Adm. Danilo Marcos da Cunha
Administrador de Empresas Publicitário - Chefe de Escola
Faculdades Cambury
Gestão Executiva de Negócios Gestão de Recursos Humanos
- Gestão de Logística
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CLASS EM FOCO
Delson Carlos

O cirurgião plástico Antônio Teixeira se desdobra
para atender todos os seus pacientes de Goiás
e do Tocantins. Ele possui consultório no Hospital
Unique, aqui em Goiânia, e em Palmas,
capital do Estado vizinho.

O casal de empresários Cristiano Porfírio e
Waléria Marques passou um agradável final
de semana na Pousada Villa do Comendador
na cidade de Pirenópolis.

Os empresários Gilson Ramos e Maisa Gouveia prestigiaram a entrega do título a
Dr. Eduardo ao lado de sua esposa
Cleonice Cardoso.

A empresária Marlene Matos e a médica
infectologista Sheila Paiva prestigiaram o
desfile beneficente da estilista Martha Medeiros
no Palácio das Esmeraldas.

A arquiteta e poetisa Cláudia de Oliveira brindou
com o amado João Aimiri Tomaz mais um aniversário no restaurante Assoluto

Conexão
•• Caráter conta
As educadoras Jullyana França Pacheco, Lucila Costa Araújo e Galdeva de Rezende
Gauy receberam em Goiânia Gary Smith, o maior treinador do programa Character
Counts, programa de formação de valores, de educação do caráter. Desenvolvido
pelo Instituto Josephson nos Estados Unidos. O programa tem o objetivo de melhorar a qualidade ética da sociedade através de mudanças no comportamento e na tomada de decisões. Gary fez palestra para famílias e professores, no K Hotel, sobre o
programa internacional que também é aplicado na Escola Ethos.
•• Estilo Fitness
A estilista goiana Dauglacy Calixto inicia uma nova etapa na sua carreira profissional
com a criação da sua própria marca, a Dao Fitness. A proposta é sair da roupa esportiva tradicional para uma roupa versátil que pode ser usada em diferentes ocasiões.
A estilista recebeu amigos para um animado happy hour de inauguração da primeira
loja da marca, no setor Marista.
•• Catira e violão
O Instituto Rizzo promoveu a segunda edição do Sarau Quatro Estações, evento sociocultural de música. A edição contou com apresentação de catira e violão do grupo
Filhos de Aparecida, pertencentes à Associação dos Catireiros, Foliões e Quadrilha
de Aparecida de Goiânia. O evento evidenciou a dança folclórica com forte tradição
em Goiás e marcou o início da campanha social Primavera da Paz, em favor da redução da violência.
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CLASS EMPRESAS E PRODUTOS

L’Oréal Professionnel lança
nova linha pós química.
Oferecendo alto poder de hidratação e reconstrução, L’Oréal Professionnel Absolut Repair Pós Química repõe nutrientes essenciais
perdidos pela ação de transformações químicas como progressivas, descolorações e colorações. Com exclusiva fórmula composta
por alanina, cisteína, arginina e Spirulina, garante maior penetração nas fibras capilares,
produzindo um efeito condicionante de longa
duração, recuperando a força, a elasticidade
e o brilho do cabelo danificado. A Spirulina é
uma alga rica em aminoácidos essenciais, retendo em seu interior 62% de proteínas semelhantes as que são encontradas no leite e na soja, agindo como um potente antioxidante. Limpando suavemente os fios e reparando danos causados por ação de produtos químicos, o shampoo nutre profundamente, devolvendo o viço instantaneamente.
O condicionador reconstrutor instantâneo proporciona hidratação e maciez de efeito
imediato, criando uma barreira isolante que mantêm os nutrientes no interior das fibras,
protegendo os cabelos contra novos danos. Proporcionando movimento enquanto restaura, a máscara oferece um toque suave, deixando os fios mais brilhantes e sedutoramente perfumados. O primer Repair Lipidium possui tecnologia exclusiva que fixa os
ingredientes e prolonga os efeitos do tratamento capilar, reduzindo as imperfeições dos
fios quando usado antes da máscara ou da ampola Powerdose. Experimente a linha
L’Oréal Professionnel Absolut Repair Pós Química e ofereça resultados extraordinários
para seus cabelos. Salon Top Profissional – 62 3924-8316 / 3924-7492 – Av. T-03 Nº
1985 Setor Bueno – Goiânia - Goiás.

Palecolé
Paletas Mexicanas
com novos sabores
Após o grande sucesso da Palecolé Paletas Mexicanas, com seus
tradicionais sabores, agora a máster franquia de Goiânia, oferece aos
seus clientes os novos lançamentos. Foi com grande afinco que os
especialistas desenvolveram as seguintes novidades: Ninho com Nutella, Trufa de Limão e Cappuccino
com Brigadeiro. Vale a pena continuar se apaixonando pelas legitimas
Paletas Mexicanas e sempre repetir:
“SOY LOCO POR TI”. Palecolé – 62
3920-0076 – Av. T-09 esquina com T-03 Qd. 85 Lt. 03 Setor Bueno – Goiânia - Goiás.

Jackeline Costa – Criando Para Mulher Moderna
Na hora de escolher a lingerie ideal, toda mulher
se preocupa em estar
bonita, feminina e confortável ao mesmo tempo. Por isso, a Jackeline
Costa Moda Intima Feminina possui uma coleção
completa de calcinhas e
sutiãs que deixam a mulher ainda mais sensual,
sem abrir mão do conforto, qualidade e praticidade. Conheça as coleções de lingerie e
se apaixone por peças feitas exclusivamente para você! Entrega em todo território nacional. Jackeline Costa – 62 8261-9675 (Whatsapp) / 62 -9804-6198.
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Lançamento da 36ª edição
da Revista Class

F

oi num clima de muita alegria e descontração que o restaurante Los Compadres
abriu as suas portas para recepcionar os convidados do lançamento da 36ª edição da Revista Class. Grande parte da sociedade goianiense compareceu neste evento, entre eles, políticos, imprensa, empresários, parceiros e colaboradores. Samba de
alto padrão animou os participantes, que se deliciaram com bebidas geladas e uma saborosa feijoada, e ainda se refrescaram com as paletas mexicanas da Palecolé. Brindes
da Salon Cosméticos foram os mimos ofertados as damas da sociedade, tudo isso registrado pela lente da fotógrafa Isabella Porfírio.
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CLASS GASTRONOMIA
Tatiana Mendes

Eu tiro foto de comida... e você?

A

comida nunca foi tão fotografada como atualmente!!! As redes sociais narram a
vida dos seus usuários instantaneamente e já que o bacana é postar cada momento da sua vida... a comida não poderia ficar fora dessa!
Os perfis mais movimentados nas redes sociais, possuem fotos de qualidades, que
chamam tanta atenção a ponto de fazer com que os seguidores saiam de suas casas
em busca do picolé ou dos ingredientes das receitas postadas!!!
Famosos como a blogueira Lala Rudge (@lalatrussardrudge) e a atriz Carolina Ferraz (@carolinaferrazoficial) se destacam pelas suas fotos de comida e muitos cidadãos
comuns saem do anonimato por postarem fotos das suas aventuras gastronômicas,
assim aconteceu com Fabio Moon (@fabmoon). Porém ambos postam fotos “postáveis”... ou seja fotos belas que fazem seus seguidores salivar!
Se você, assim como eu, também é adepto da hashtag #EuPostoFotoDeComida!!!
Conheça algumas dicas e profissionais que podem te auxiliar na hora de fotografar
aquele lindo prato de comida!!!!

www.FotografiaDeComida.com.br
Site especializado em dar dicas e cursos na área de fotografia de comidas.

Eliane Castro
Fotógrafa que desenvolveu um método simples, rápido e barato para que os amantes da boa mesa possam produzir fotos de qualidade. (@elianedecastrophoto)

Edgard Soares
Fotógrafo especialista em fotografar alimentos. Seu olhar é perfeito para a fotografia
de comida, suas dicas e fotos são excelentes. (@edgardsoares)

Receita
Sopa de Morango
Ingredientes
Etapa I - Farofinha
200g - Farinha de trigo
100g - Manteiga
55g - Açúcar refinado
15g - Açúcar mascavo

Etapa II - Calda
100g - Açúcar refinado ou cristal
50g - Água

Etapa III - Sopa
200g - Morango
50g - Água
QB - Calda de açúcar
Sorvete

Modo de Preparo
•• Misturar todos os ingredientes com a
pontas dos dedos até formar uma massa uniforme. Em seguida espalhe a
massa somente no fundo de uma assadeira. Assar a 180ºc por aproximadamente 10 min. Assim que a massa
esfriar triture ela grosseiramente até virar
uma farofinha.
•• Misture todos os ingredientes, leve ao
fogo por 10 min sem mexer. Deixe a calda esfriar antes de usa-la. Bata os morangos e a água no liquidificador e adoce com a calda de açúcar.
•• Num prato fundo despeje a sopa de
morango, acomode uma bola de sorvete no centro do prato, em seguida polvilhe um pouco de farofa e finalize com
folhas de hortelã.
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MUNDO PET

Benefícios da ração úmida
Confundida com petiscos, as rações úmidas, a maioria acondicionada em latinhas ou saches, são utilizadas recorrentemente nos Estados Unidos e na Europa.
No Brasil, recentemente, ela começou a aparecer nos
pet shops. Diferentemente da ração seca, que contém,
aproximadamente, 10% de água, a úmida tem entre 80%
e 85%. As versões úmidas são uma ótima opção de alimentação, bastante adequadas à própria fisiologia dos animais, já que as caças, antes
da domesticação, também eram úmidas. Em relação às calorias, são as mesmas das
secas, porém é como se estivessem diluídas. Outra vantagem: também estão disponíveis em versões Premium e Super Premium, ambas com qualidade nos ingredientes.

Limpando o seu aquário
Você deve começar passando uma esponja, que
deve ser de uso exclusivo para o aquário, nos vidros do
mesmo. A esponja deve ser passada em todas as 4 faces do aquário, frente, trás e laterais, tomando cuidado para não machucar, ou até mesmo quebrar as plantas. Logo após, é preciso filtrar o fundo do aquário com
a ajuda de uma mangueirinha ou outro equipamento. É
importante tentar sugar todos os detritos que você conseguir, cuidando para que a água
não abaixe muito de 1/3 do volume total do aquário. Caso você consiga sugar todos os
detritos antes de abaixar 1/3 do volume, continue tirando a água até atingir esse volume. Agora é só voltar a encher o aquário com água limpa e tratada, a manutenção do
aquário está feita.

Emergência no calor
Aos primeiros sinais clínicos de hipertermia, o animal deve ser retirado imediatamente do ambiente
quente, colocado sob refrigeração ou ventilação adequada. Molhar o animal com um borrifador e toalhas
frias também auxilia no processo de refrigeração. Porém, não se deve submergir o animal em água fria,
pois isso leva a vasoconstrição periférica, dificultando
ainda mais a dispersão de calor. É preciso também
procurar imediatamente um médico veterinário.

Cuidados com animais
exóticos
Já pensou que em vez de gato ou cachorro
você pode ter em casa uma iguana, serpente ou
calopsita? Conhecidos como pets exóticos, essas espécies são ótimas opções para quem deseja ter uma companhia diferente. Se esse tipo
de animal faz o seu estilo, é preciso ficar atento,
pois requerem cuidados específicos. Eles necessitam de uma atenção especial, já que têm
hábitos que não são comuns aos animais domésticos. Quem possui algum réptil, aves ou pequenos roedores devem buscar a orientação de
profissionais especializados para que os manejos sanitários e nutricionais sejam feitos corretamente. Esses animais devem ser adquiridos em
criadouros comerciais credenciados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). É recomendável que as pessoas sempre peçam a nota fiscal,
pois comprova a regularidade da compra.
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Nome: Tonico
Dona: Letícia Zschaber Berquo
Raça declarada: Calopsita é a menor
da família das Cacatuas. Seu nome
científico é Nynphicus hollandicus
que significa “Deusa da Nova Holanda”.
Idade: 4 meses
Cor: Cinza Silvestre
Não gosta: De ficar longe da dona
Gosta: Banho de chuveiro (Pensa
que é gente...Rsrsrs), comer frutas
como melancia, folhas de brócolis e
milho verde.
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País em crise, momento para não
descuidar da segurança...

A

ssim define o Expert em Segurança Patrimonial e Pessoal, Sr. Luís Renato Ramos,
a frente do Grupo Pró-Ação, empresa especializada em Consultoria e prestação
de Serviços de Segurança Patrimonial e pessoal.

No Brasil é comum observar que havendo a necessidade de redução nos
custos de uma Industria ou empresa, a
primeira área a sofrer é justamente a da
segurança. Isso acontece porque segurança não é um bem tangível, algo de
mensuração fácil.

Esse pensamento é totalmente errado e equivocado, pois a segurança reduz
perdas, proporciona tranquilidade para
que funcionários e empresários possam
exercer as suas atividades fins, além de
diminuir os riscos de responsabilidade
previstos no código civil e penal.
Segurança não é um artigo de luxo,
mas uma necessidade cada vez mais
presente e eminente na sociedade atual,
onde os meios de comunicação escrito,
falado e televisionado, reportam dia-a-dia
índices de criminalidade cada vez maiores.
No Estado de Goiás a realidade não
é diferente, pelo contrário, assusta, pois
proporcionalmente falando por número
de habitantes, ele ultrapassa o índice do
Estado de São Paulo quando o assunto é
crime por “morte violenta” (Fontes: IBGE,
SINDEPOL- Sindicato dos Delegados de
Polícia, etc.). Segurança se faz através
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do emprego combinado dos meios humanos e tecnológicos (Profissionais de
Segurança, porteiros, Equipamentos de
controle de Acesso, Câmeras, etc.), que
criam obstáculos à ação externa, afim de
desenvolver na pessoa o “SENTIMENTO
DE SEGURANÇA”.
O Grupo Pró-Ação desenvolve na sociedade Goianiense esse sentimento,
nosso compromisso maior é com bem
estar das pessoas, a vida está em primeiro lugar.

Devemos estar atentos, pois o bem
maior de uma pessoa é a vida, descuidar da segurança significa colocar vidas
em risco.
Luís Renato Ramos

Grupo Pró-Ação
Av. Altino Tomé, Qd. 91A
Lt. 16 - Vila Brasília
Aparecida de Goiânia.
CEP 74.905-790
(62) 3278-0361
www.grupoproacao.com.br
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CLASS TURISMO
Mariana Hipólito Costa

Venezuela
Um vizinho caribenho do Brasil

I

sla Margarita e Los Roques são duas
ilhas paradisíacas localizadas na Venezuela que foram abençoadas por possuir
320 dias do ano de sol. Com belíssimas
praias tropicais cercadas por palmeiras, as ilhas agradam a todos os gostos,
pois possuem praias com ou sem ondas,
grandes ou pequenas, com muita gente
ou com pouca gente, profundas ou mais
rasas, mais ou menos quentes, com vento ou sem vento. Você escolhe o que mais
te agrada.

Los Roques fica localizada a cerca de
45min de Caracas, e fica no arquipéla-
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go de Gran Roque, onde há mais de 50
ilhas diferentes. Declarado Parque Nacional em 1972, e mais recentemente um paraíso protetor da vida marinha, o que faz
de Los Roques um lugar extraordinário, é
também a sua enorme extensão de mar
tranquilo, a presença de lagoas, praias de
areias brancas (de origem de coral) e, ainda, águas cristalinas de cores fascinantes.
Los Roques é, sem dúvida alguma, um lugar de sonho para os amantes do windsurfe e da pesca.
Próximo a Los Roques pode-se encontrar três ilhas, quase semelhantes aos Três
Mosqueteiros: Franscisquí, Madrisquí, e
Crasquí. A aproximadamente 10 minutos
de barco da ilha principal, Gran Roque,
Francisquí é uma das mais belas joias do
Caribe Venezuelano. Suas águas calmas
e translúcidas parecem ficar ainda mais
divinas por serem rasas, proporcionando
ao turista uma incrível experiência quando
caminhar pelo banco de areia.
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Míseros 3 minutinhos distante de Francisquí, Madrisquí, a ilhota mais próxima a
Gran Roque, também reserva momentos
inesquecíveis ao visitante. Assim como
sua vizinha citada anteriormente, Madrisquí também é um belo resumo do Caribe Venezuelano: água de cor azul turquesa, excelente para mergulho, areia branca,
perfeita para pegar um bronze sob a luz
do sol. Nada bobos, os pelicanos são
transeuntes constantes da ilhota. Espertinhos!
Assim como suas “ilhotas irmãs”, ela
também abriga lindas belezas naturais
com praias lindas, mas se destaca essencialmente por outra razão. Crasquí é
um dos melhores lugares para se provar
a típica culinária de Los Roques. No famoso Restaurante Juanita, o cardápio é o
mesmo desde sempre, seguindo as tradições: peixe frito com arepas, arroz, salada
de repolho com cenoura e molho shoyu.

Tomando novamente como referência
Gran Roque, Cayo D’Água é a ilha mais
distante. De barco, a viagem dura aproximadamente uma hora, mas acredite,
cada segundo e cada centímetro percorrido vale a pena. Com sol intenso e nem
uma sombra sequer, Cayo D’Água é considerada por muitos a praia mais bonita do
Caribe Venezuelano. Além do tradicional
cenário paradisíaco formado por águas
cristalinas e areia branca, a região ainda
oferece uma sensacional piscina natural
repleta de peixes.
Outro diferencial (e que diferencial!) da
ilha é o istmo. Para quem não sabe, istmo
é uma pequena faixa de terra cercado por
águas dos dois lados. Ou seja, você está
andando praticamente dentro da água, e
ao seu redor, uma imensidão azul turquesa lhe cerca. Com toda certeza e sem nenhum mistério, Cayo D’Água é a mais linda ilha do Caribe Venezuelano.

É impossível falar do Caribe Venezuelano
sem deixar de citar Isla Margarita. Em torno
de 1 hora distante de Los Roques, o local se
firmou como um dos mais importantes polos turísticos do país. Tendo seu centro em
Porlamar, mais ao norte da região algumas
praias são muito procuradas. Playa Parquito e Playa El Agua são boas opções e muito requisitadas por oferecerem boas condições para o surf. Para os que buscam mais
tranquilidade, La Galera e Playa Caribe certamente são as escolhas corretas.
As montanhas apresentam uma paisagem maravilhosa e vilas pitorescas com
muitos sítios históricos e campos de golfe fazem parte da linda e encantadora Isla
Margarita. A prática de winsurf é ótima na
costa sul. Em Margarita é quase obrigatório visitar os castelos e igrejas, o Parque
Nacional Laguna de La Restinga e a península de Macanao.

A moeda do país é o Bolívar Venezuelano, mas o USA dólar é aceito. Você realiza
a troca nas várias casas de cambio que
existem no país. O idioma oficial é o Espanhol. Tudo é muito barato, inclusive os hotéis e resorts, que você irá gastar por volta
de R$50,00 a diária.
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Sem dúvida nenhuma, um paraíso (barato) que precisa estar no seu calendário
de viagem. O Caribe da Venezuela.
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CLASS FITNESS
Waléria Marques Porfírio

A era das Musas Fitness e seu faturamento

E

stamos vivendo uma época em que tudo se cria, se copia
se transforma e principalmente: “Se posta!” Nesse boom
da era digital , além das lindas e exuberantes blogueiras, surgiu
também outra categoria profissional capaz de mobilizar e inspirar
uma multidão de mulheres em busca do corpo perfeito, alimentação saudável ou simplesmente uma motivação para iniciar um
novo projeto de qualidade de vida. Longe de serem taxadas de
fúteis, essas mulheres conseguem realmente rechear suas contas bancárias e administrar com competência o lado profissional
de seus estilos de vida, faturando alto com suas famosas postagens na internet. É assim que Gabriela Pugliesi,por exemplo, a
diva do momento coleciona uma imensa lista de permutas, entre
elas, academia paga, viagens, tratamentos em SPAs , intervenções estéticas, roupas, sapatos, acessórios, só para citar alguns, além de faturar uma média de 100 mil reais por mês com publicidade. 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.

Você sabe realmente se alimentar
corretamente?
Você sabe o papel da alimentação no seu ganho de resultados nos
treinos? Você treina todos os dias, faz tudo certo na academia e ainda carrega aquele ditado popular; “Eu malho pra poder comer.” Será
mesmo? Bem, vamos realizar uma simples conta matemática. Tanto
para ganhar músculos, quanto para perder gordura você precisará ou
aumentar a quantidade de ingestão protéica (faz-se necessário repetir:
proteína!!) ou diminuir a ingestão de calorias, ou seja, em nenhum dos
dois casos é aconselhado comer demasiadamente ou desregradamente um alimento qualquer. Se você deseja um trabalho sério e um resultado diferente do
que normalmente vê por aí, terá que se comprometer a ser diferente. Tudo vai depender da
sua força de vontade e o desejo de se chegar a algum lugar, diferente de onde se encontra,
hoje. Procure ajuda se for preciso, com quem estuda de verdade e está aberto a se atualizar, não busque apenas Diplomas admiráveis. Por estar tão em evidência no momento, essa
é uma área que domina quem está aberto a pesquisar e aprofundar. Boa sorte, meninas!!

7 Dicas para mudar rapidamente seu
contorno corporal
1. Esqueça que mulher bonita vive de alface! Cabelos, pele
e unhas precisam de alimentos também.
2. Abandone a ideia que emagrecerá comendo fruta o dia
todo. Frutas são fontes de fibras saudáveis, mas também
contém frutose e carboidrato, que em excesso prejudicam a busca por uma silhueta bonita.
3. Pare já de correr na esteira feito um hamster na rodinha.
São estratégias de treinos que te darão resultados e não
excesso de exercícios aeróbicos isolados.
4. Inclua vários alimentos com o poder termogênico em suas refeições diárias. Canela, pimenta, gengibre ...peça uma lista ao seu nutricionista e abuse dos que gosta.
5. Erro mais comum cometido nas academias é o de realizar infinitos abdominais com o intuito de “trincar” o abdômen. Não se engane, se tiver gordura, seus gomos não vão aparecer, não importa quantas mil séries abdominais realizar.
6. Você com certeza já deve ter ouvido para não valorizar o seu peso na balança e isso é
fato. Não se prenda a ganhos na balança, seu corpo pode estar mais harmônico que antes, no entanto mais pesado na balança, significa que perdeu gordura mas ganhou tônus.
7. Tente não acompanhar modismo quando o assunto é saúde e bem estar. Corpo estilo panicat, barriga toda definida à la Bella Falconi, seca feito a musa que postou a última foto.
Esqueça isso! Focar em realidades alheias tira-lhe o foco de conquistar seus resultados.
Confie e seja a sua melhor versão!! É quase que um clichê, mas nunca desista de um
sonho por conta do tempo que vai levar para realizá-lo. O tempo vai passar de qualquer
forma.
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Troféu Persona 2015 premia pessoas
de destaque da sociedade

A

colunista Ivone Silva realiza anualmente o Troféu Persona, com o objetivo de homenagear pessoas e empresas destaques do ano. Nesta edição, autoridades,
líderes classistas, profissionais liberais e empresários, indicados por uma Comissão Formadora de Opinião, são convidados pelos organizadores para participar da noite de
entrega do troféu, que nesta edição, completou 23 anos. “A tentativa é fazer um justo
reconhecimento àquele que exerce seu ofício com mais empenho, superação, determinismo e outras qualidades mais que o faz ser acima da média em sua área de atuação.
Portanto, essas atitudes são merecedoras de uma homenagem em vida.

Jornalista Rogério Rezende, primeira-dama do Estado D. Valéria Perillo,
colunista Ivone Silva e o Governador Marconi Perillo.

Ivone Silva sendo prestigiada
por amigos jornalistas

Empresário da Iluminasom Luciano Freitas, empresário do Grupo Gentleman Segurança
Gilmar Martins Filho e o casal de empresários Elizeth Peixoto e Marcos Teixeira, do
restaurante Los Compadres

Rafael Araújo, representando seu pai Ronaldo Araújo, da Ideia
Produções, José Virgílio, do Grupo J. Virgílio e Silvio Alves
Ferreira Adorno, que representou o presidente Secovi Goiás
Ioav Blanche

Coordenador de Responsabilidade Social da Consciente Construtora e
Incorporadora Felipe Inácio Alvarenga, secretária de Estado da Mulher
Leda Borges e o médico proctologista Jaime Pereira

Renomado empresário Luziano Martins
e sua esposa Edna Melo

Vereador e presidente da Câmara Municipal
de Goiânia Anselmo Pereira, na ocasião, como
prefeito em exercício da cidade.

Prefeito de Senador Canedo Misael Gonçalves e a
primeira-dama do município Eliete Gonçalves.
Integrantes da Comissão de Formadores de Opinião do Troféu Persona 2015, a jornalista Marília Costa e Silva, o
médico e secretário Extraordinário Antônio Faleiros e o empresário Ilézio Inácio Ferreira

O médico André Guanaes, do Instituto Sócrates
Guanaes, a economista Soraia Paranhos Netto, do Inova
Goiás, o advogado Thales Jayme, presidente do Country
Clube de Goiás.

Advogado Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, candidato
à presidência da OAB, vereadora Cristina Lopes e o
presidente da Agetop Jayme Rincón

Class

Empresário da Carmen Steffens Walber Resende,
Dr Alessandro Alarcão (Ilumini)
empresário Reginaldo Garcia (Empório Havaianas)

Ivone Silva feliz em noite glamurosa

Presidente da Ademi Renato de Sousa Correia,
Advogado Márcio Messias, psicóloga Bruna Tomazetti e
presidente do SESCON-GO Francisco Canindé Lopes e
o empresário Bruno Araújo
prefeito de Senador Canedo Misael Gonçalves
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CLASS NA BALADA
Jéssica Fernandes

Cultura
Goiânia foi palco novamente do Bon Odori, festival de música, dança, culinária e artes japonesas. A 13ª evento fez parte das comemorações de 120 do Tratado da Amizade, entre
o Brasil e Japão. O evento teve a apresentação do grupo Kioshin Daiko adulto e infantil Goiânia, Hikari Daiko de Brasília e do
grupo RKMD Ryuku Koku Matsuri Daiko.

Gourmet
O mercado cada vez mais está abrindo espaço para produtos gourmet. Um exemplo disso é
a pipoca, que apesar de simples ganha um toque especial com chocolate e leite ninho. Ainda
mais gourmet está o modo como são vendidas:
barraquinhas e Food Bike são usadas para dar
aquele charme e atrair o público de forma criativa
e inovadora.

Pub charmoso
Depois da inauguração em grande estilo,
a Valley Pub continua superando as expectativas dos goianienses. A casa conta com
apresentações de cantores e duplas sertanejas locais e é palco de gravações e ensaios com celebridades e artistas nacionais,
que se encantam com a decoração do pub.

Projeto Sexta Retrorock
Com o objetivo de valorizar os artistas locais, através de
shows tributos de artistas renomados, o Cerrado Bar e Restaurante promove toda sexta-feira o “Sexta Retrorock” em
parceria com o produtor cultural, Rodrigo Batata.

Pop Rock na cidade do sertanejo
Considerada a capital nacional do sertanejo,
Goiânia também tem espaço para outros estilos
musicais. Uma boa pedida é o Rocket Pub 07, localizada na Avenida Portugal. O bar possui mesa
de sinuca, bom cardápio, músicas altamente selecionadas e espaço para o cliente deixar sua
mensagem na parede, além de shows ao vivo em
alguns dias da semana.

Inspiração
A cidade de Corumbá de Goiás respirou literatura com a realização do 2º Concurso de Redação. Em uma parceria da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional), autarquia do Ministério da Cultura, por meio
de sua Superintendência em Goiás, o concurso homenageou o
centenário de dois importantes escritores corumbaenses: José
J. Veiga e Bernardo Élis.
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Class

Brunch - Servido das 09h às 14h
Uma refeição intermediária entre o café-da-manhã
e o almoço, oferece ingredientes e uma
combinação de sabores especiais.

Slunch - Servido das 15h às 20h
Com origem no termo “supper lunch”, o slunch é
uma refeição com muito charme que acontece no
período da tarde e vai até o início da noite.

Almoço Self Service:
Seg - Sáb das 11:30 às 15h.
Domingos e feriados das 12h às 15h.
Jantar à la carte ou Menu Degustação:
Quin - Sáb a partir das 20h.

Gastronomia Exclusiva

@antoniabistro
/antoniabistro
62. 3924-7720
www.antoniabistro.com.br
Rua 1.136, nº 42, Setor Marista

