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R E V I S T A

Mundo Pet

Cuidados especiais com
seus animais na mudança
de temperatura.
Gastronomia
Sabor e arte na hora de
preparar um delicioso e
perfumado bacalhau.

Gente Chique
Personalidades que
marcaram os eventos
da alta sociedade na
capital goiana.
Saúde
Novidade no tratamento
de cicatrizes de acnes.
Cultura

Fique por dentro do circuito
cultural em nossa cidade.

Inovação
Começar o ano é o momento em
que nos permite sonhar e fazer planos
para termos o GÁS necessário para seguir em frente. É o momento de planejar,
traçar metas e inovar. É com esta visão
que a 38ª edição da revista CLASS chega até vocês, repleta de novidades no
mundo da saúde, moda, política, beleza, marketing, esporte, turismo e outras
informações.

Produção Luana Amorim e Silvio Rocha

Ousar e inovar é nosso lema. Trazendo até você um entretenimento saudável e de confiança. Estamos sempre focados no que há de melhor para deixar
vocês leitores por dentro de tudo o que
acontece. É aqui na Class que a sociedade goiana se encontra para brindar e
festejar os bons momentos da vida!

Costumo dizer que o papel da CLASS é mostrar os sonhos realizados de nossos parceiros dentro da mais perfeita e sublime forma de
fazer notícia.
Há 14 anos no mercado a Revista CLASS se torna cada vez mais
reconhecida como um meio de comunicação seguro e confiável, formando parcerias de sucesso e ganhando credibilidade no mercado
goiano.
Para nossa capa foi convidada a bela empresária Marylia Penna de Oliveira. Doutorada
na arte de ‘Realizar Sonhos’ ela vem nos contar um pouco da sua história.... Más só um
pouco porque o segredo do sucesso dela é
único e exclusivo.
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Aberto de Segunda à Segunda

CLASS BELEZA
Warley Oliveira

A estação do Outono inspira cuidados.

C

om a chegada do outono e, consequentemente, do tempo mais frio, é hora
de investir em procedimentos mais “agressivos” para curar a pele dos danos
e males causados pelo verão, temporada de sol, calor, praia e poucos cuidados.
De fato, esses tratamentos, ditos mais invasivos, são ideais para o outono e
o inverno, já que são tratamentos que, na sua maioria, removem as camadas mais superficiais da pele, exigindo a menor exposição solar possível, e
como no outono e no inverno os dias são mais curtos e o sol não é tão forte,
esse é a melhor hora, assim a recuperação é mais rápida, a pele sofre menos e os riscos de efeitos indesejáveis são bem menores.

Quatro passos para evitar o ressecamento do corpo no outono:
Na hora de lavar a face, por exemplo, o ideal é sempre optar pelo uso de
água morna, além de hidratá-la somente com cremes nutritivos com fator de
proteção solar 30.
Vale a pena procurar um dermatologista para dar orientações sobre os
cuidados no dia a dia e indicar possíveis tratamentos estéticos que são feitos nesta época do ano para combater
manchas, rugas, acne, entre outros
problemas, a minha dica vai para
a dermatologista Cláudia Arantes, que detém um atendimento
personalizado de alto padrão.
Diferentemente do que se imagina,
as outras áreas do corpo também merecem uma atenção especial com a
chegada do outono. O principal cuidado está no banho, que deve passar a
ser morno, curto e realizado unicamente com sabonetes neutros, do
tipo glicerina, ou com óleos específicos.
Após o início da estação, também é
importante beber muita água para po-
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tencializar a hidratação cutânea e não
economizar no uso de cremes nutritivos, capazes de afastar todo e qualquer ressecamento. Por isso, logo após
o banho, o corpo deve ser enxugado
levemente e receber a aplicação de um
bom hidratante.

Tem como cuidar da pele e prevenir
qualquer ressecamento ou falta de brilho. De nada combina um look poderoso de outono, com a pele sem vida e
ressecada. Para você ser chique do cabelo aos pés e ficar linda em qualquer
horário do dia ou da noite, invista nestes cuidados com a sua pele. Ela vai
agradecer e você, mais para frente,
não vai precisar desembolsar tanto para tratamentos estéticos!
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O poder do Coaching para tornar-se
protagonista de sua própria história em
momentos de crise.

C

omo você tem se comportado diante da crise? Sempre que abre os jornais, escuta o rádio ou assiste TV, se decepciona só de ouvir falar sobre
esse assunto? Acredita que a tendência é só piorar?
Você provavelmente já deve ter se
sentido impotente e vítima desse momento que aflige o país. A maior parte
de nós, seres humanos, enfrenta dificuldades para sair da zona de conforto. É mais fácil dizer que tudo vai mal e
culparmos algo ou alguém pelos nossos insucessos. Colocar a responsabilidade no outro diminui o peso de
nossos ombros, mas será que diminui o peso da nossa consciência?
Como Gandhi dizia “nós devemos
ser a mudança que queremos ver no
mundo”. Que tal deixarmos a procrastinação de lado e começarmos agora mesmo! Começar a mudança em
nós mesmos. Ninguém tem o poder
de mudar o outro e, criar expectativas para que o próximo se comporte
como você se comportaria só aumenta o sentimento de frustação e impotência.
Foco no futuro! Essa é a ideia central do Coaching, tendo em vista que
o que ainda não foi feito ou o que deixou de ser feito não muda nossa história. Esse assunto é relativamente
novo no Brasil, porém é com intensa velocidade que essa metodologia
está conquistando novos adeptos e
exigindo muito comprometimento das
partes envolvidas.
É comum encontrarmos pessoas
que não conseguem vislumbrar um
objetivo para os próximos 5 anos, ou
ainda, que tenham um objetivo mas
não sabem como chegar até lá. O trabalho do Coach consiste em explorar
perguntas poderosas com o objetivo
de levar o Coachee (pessoa conduzida pelo Coach) a encontrar suas respostas e a caminhar por lugares desconhecidos, as vezes incômodos,
em busca dos valores que governam
suas decisões e, principalmente, na
superação de crenças que limitam o
desenvolvimento de seu potencial,
através do Autoconhecimento.
A base desse trabalho é a confiança estabelecida entre ambos, onde o
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Coach pratica a escuta ativa, sem julgamento e se colocando no lugar do
outro. Mas não pense que tudo são
flores e que o Coaching fica só na
parte romântica, o compromisso da
mudança é verificado frequentemente
através da realização das metas, da
criação de um plano de ação e, principalmente, da proximidade da realização do objetivo almejado.
A grande magia desse processo é
que ele não causa dependência pois,
por ser um bom líder, o Coach ensina o Coachee a caminhar com suas
próprias pernas e a praticar o autocoaching sempre que julgar necessário, ficando sob sua responsabilidade encontrar o caminho que o leve a
uma vida plena e feliz. Então não espere a crise passar, crie alternativas,
veja além do que os seus olhos podem ver.
Agora é o melhor momento de arregaçar as mangas e ir em busca dos
seus sonhos e encontrar a melhor versão de si mesmo. Não seja um mero
espectador da sua história, suba no
palco e faça a diferença, e não se desanime quando seus esforços forem
vistos com indiferença, pois até mesmo o Sol, ao amanhecer, dá o maior
espetáculo da Terra e a maioria da
sua plateia continua dormindo. Acredite em Você!
coach@wanessafonseca.com.br
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CLASS Marketing Pessoal
Por Delson Carlos

Como se portar em almoços ou
jantares de negócios

C

omo é um tema controverso , vamos iniciá-lo abordando alguns aspectos que
podem, ou não manchar sua reputação.

•• A pessoa que convida deve chegar
sempre antes dos convidados.
•• Jamais se aperta a mão do maître ou
dos garçons.
•• Mesmo que encontremos amigos íntimos, não devemos estender a mão
para quem esta sentado. O ideal é acenar de longe, se aproximar da mesa
obrigará os homens sentados a se levantarem para cumprimentar você.
•• Observe-se de que esta pedindo um
prato ou bebida da qual você aprecie
sem causar-lhe constrangimento.
•• Seja calmo e discreto, sem chamar
atenção.
•• Surgindo o convite para restaurante
com a nota dividida, se você estiver
sem condições financeiras para o rateio, deve comer em casa e alegar esta
indisposto, peça então somente uma
água mineral ou um chá.
•• Maître e garçons devem ser chamados
discretamente sem assobios, apelidos
como “xará” “meu” ou “psiu” sempre
ao chama-lo erguer um pouco o braço
e chamar “por favor”.
•• Evite brindes ruidosos à mesa.

•• Peça a nota, não a conta. Mantenha
a fisionomia absolutamente neutra ao
recebe-la. Se houver erros chame o
maître e delicadamente aponte o erro.
•• As mulheres não se levantam para
cumprimentar quem chega. Os homens se levantam sempre e deverão
faze-lo para qualquer conhecido que
se aproxima da mesa para cumprimentar;
•• Não coloque embrulhos ou bolsa sobre a mesa, peça uma cadeira extra.
•• Se o guardanapo cai no chão, não o
apanhe, peça outro.
•• Se o grupo for grande, escolha lugares
mais descontraídos.
•• Mulheres não se penteiam e nem retocam maquiagem à mesa.
•• O staff dos restaurantes é composto
por gerente, maître, sommellier, garçom, comin, barman, recepcionista, e
manobristas. O sommellier é responsável pelos os vinhos, comins é o auxiliar dos garçons, e barman é responsável pelos os drinks.
•• É proibido por lei fumar em locais fechados.

Dicas
•• Cuidado quando for convidado
para um encontro de negócios,
pois a maquiagem deve ser discreta, não usar decotes extravagantes,
a saia tem obrigatoriamente que ser
dois dedos acima do joelho.
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•• Perfumes tem que ser discretos, quem
tem que sentir seu cheiro é você.
•• Os homens tem que estar com sapatos limpos e a meia combinando com a calça.
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Ana Carla Abrão
Competência, seriedade e feminilidade a serviço de Goiás.

P

elo mês que comemorou o Dia Internacional da Mulher, celebrado
no dia 8 de março, a Revista Class faz uma homenagem a uma mulher que vem sendo uma protagonista na história de Goiás - a secretária
da Fazenda, Ana Carla Abrão Costa. Bonita, corajosa, firme, competente
e educada, a secretária faz parte de uma pequena porcentagem de mulheres que ocupam cargos importantes e de destaques no Estado.
Até então, vem fazendo um trabalho singular, com afinco e responsabilidade, dando sua contribuição de forma segura e eficiência
de gestão, fazendo com que o Estado continue na “trilha de crescimento”, mesmo com esse período
de crise e incertezas, com planejamento e cuidado.

Filha da senadora Lúcia Vânia
(PSB) e do ex-governador Irapuan
Costa Junior, Ana Carla é economista - graduada pela UnB, com
mestrado pela FGV e doutorado
pela USP. Começou sua carreira
aos 24 anos no extinto Banco Brasileiro Comercial. Foi economista-chefe da Tendência Consultoria
Integrada e analista-plena do Banco Central, antes de iniciar carreira
no Itaú.

Embora representem a maioria
do eleitorado no Brasil, as mulheres ainda são minoria no meio político, mas isso vem mudando lentamente. Ana Carla é a prova da
transformação do papel da mulher
na sociedade. A mulher que vem
conquistando seu espaço, percebendo seu valor e sua capacidade, a mulher que vem assumindo
importante papel na política e em
diversas áreas, investindo na economia e liderando grandes indústrias e cargos públicos. Fica aqui
a homenagem da Revista Class,
na pessoa da Ana Carla Abrão, a
todas as mulheres que venceram
obstáculos e quebraram paradigmas e vem tendo sucesso na sua
profissão. Parabéns!

A convite do governador Marconi Perillo (PSDB), Ana Carla deixou São Paulo, onde morou por
35 anos, e veio para Goiás ser a
primeira mulher a ocupar o cargo
de secretária da Fazenda no estado, onde vem atuando há pouco mais de um ano (Ela assumiu
a pasta em 1º de janeiro de 2015).
10
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CLASS ESTILO
Por Clau Oliveira

Tendência nas vitrines: Suede
O suede é um tecido que tem a textura parecida com
couro fininho, tipo um chamois . É feito de um material
sintético com acabamento aveludado, muito semelhante ao couro e camurça; o que é uma grande vantagem
quando pensamos em preço, já que é muito mais acessível que o couro original.
O que mais se vê são peças em tons terrosos, porém
as coloridas são muito charmosas e devem ser levadas
em consideração na hora da compra. Uma combinação
que tem tudo para ser estrela nesse inverno é o marinho
com canela. Suede em verde militar é bárbaro e vai muito bem na estação; fora o preto que já é um clássico.
Como usar? Fica ótimo em looks “total”: peça única ou duas peças em suede (tipo saia e blusa, calça e
blusa) e também combinada à jeans, algodão, tecidos
fininhos, fluidos e suaves. Nesse caso faz um contraste de texturas que torna o look bastante interessante.

Cabelos Long Bob
Cabelos com esse corte, um Chanel
mais compridinho e desconectado, bastante moderno, continua na moda. Tanto
que, para provar sua versatilidade, muitos
cabeleireiros estão arrasando em penteados elaborados, que antes ficavam restritos aos cabelos longos. Pode cortar sem
medo e mesmo assim usar um penteado
bárbaro quando necessário. Quem dá a
dica são os “hair stylists” do One Beaute
no Flamboyant Shopping.

Botas do Inverno 2016
Se tem um calçado que é extremamente democrático,
seu nome é bota. Nunca sai de moda, existe para todos os
gostos, brilha em TODAS as coleções de inverno. Seu sucesso é tanto que mesmo sendo tipicamente um calçado
para dias frios e chuvosos, mulheres como nós que moramos em lugares extremamente quente, não resistimos ao
seu charme...nem que a gente
passe um pouquinho de calor....
Nesse inverno as duas opções de maior destaque são as
de cano altíssimo coladas nas
pernas para usar com saias curtas e as de cano curtinho para
usar com saias mais longas e
pantacourts . Essa é a febre nas
passarelas...mas, nada impede que continuemos usando e
abusando (pelos poucos dias
mais frescos) de todos os modelinhos que já temos.... curtinhas, altas, montaria, cowboy,
com ou sem franjas...
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CLASS PARA HOMENS
Flávio Ximenes

Manga curta chegou sua vez
Repaginadas, as camisas de manga curta ganharam um
folego novo e deixou de ser o patinho feio do guarda roupa
masculino.
A grande onda retrô as transformou em o novo hit e vão
muito bem em combinações simples desde bermudas, calças caqui e as jeans.
A grande pegada são as estampadas, mas se você preferir
ser discreto as lisas casam muito bem seu jeans.
Sem dúvida nenhuma e um peça chave.

Bomber jacket
A nova proposta do verão e inverno 2016 são as jaquetas
bomber.
Sua característica é uma modelagem arredondada e detalhes
no punho e barra com elástico.
Colorida, estampada, em tecidos brilhantes ou na mesma cor
da padronagem do terno.
Lisas ou estampadas o grande desejo do momento são as
bordadas vistas nas ultimas coleções das grifes famosas como
Dolcecabbana, Luois Vuitton e Valentino.

Granny Hair
O nome vem do inglês e remete aos cabelos do vovô é o
novo hit entre famosos e anônimos.
Os cabelos grisalhos deixaram de ser sinônimos de velhice.
As cores podem variar do cinza claríssimo ao chumbo podendo variar ao azulados.
Se você gosta de mudar as cores do cabelo o importante e
procurar um bom profissional.
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CLASS SAÚDE
Dra. Claudia Arantes

Trate as cicatrizes de acne

A

acne é uma doença que atinge principalmente adolescentes, mas que também
afeta adultos, principalmente mulheres entre 20 e 40 anos. Algumas pessoas desenvolvem formas mais graves de acne, que podem deixar sequelas cicatriciais, como
manchas e alterações da superfície da pele, principalmente cicatrizes deprimidas

É difícil passar pela adolescência imune as famosas espinhas e acnes. Elas
passam, mas as marcas ficam no rosto,
não importa há quanto tempo atrás elas
tenham aparecido, ou sendo no caso de
adultos, que tenham aparecido recentemente. A boa nova é saber que existem
tratamentos estéticos que aliviam aquilo
que nem muita maquiagem é capaz de
cobrir.
Um dos tratamentos mais indicados é
o preenchimento facial, técnica muito versátil, usada para várias funções no rosto e
no corpo. Para o tratamento das cicatrizes
deprimidas que desaparecem quando a
pele é esticada, provavelmente o preenchimento é uma excelente indicação.

ANTES
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A técnica consiste em injetar substâncias debaixo da cicatriz, levantando-a. Os
principais preenchedores utilizados atualmente são temporários, devido à segurança que oferecem como o ácido hialurônico (que pode durar cerca de 1 ano).
O procedimento é bem tolerado, com
pouca ou nenhuma dor, mas as pessoas
mais sensíveis podem utilizar um creme
anestésico, resolvendo o problema.
Atualmente, com tantos procedimentos disponíveis, é possível melhorar a auto-estima e a qualidade de vida com a
orientação do especialista em dermatologia. Procure o seu e veja quais são as
melhores opções indicadas para o seu
caso

DEPOIS
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Bichectomia
Plástica na bochecha desponta como uma das
preferidas dos brasileiros

O

Brasil é um dos países que lideram a realização de procedimentos cirúrgicos
estéticos. E uma cirurgia que está despontando na preferência nacional atualmente, tem um nome meio esquisito, é a chamada Bichectomia. Trata-se de uma técnica descrita em 1980, já consolidada mundialmente no meio científico, mas que agora
é que está sendo difundida aqui no Brasil. Sabe-se de várias pessoas do meio artístico
internacional e nacional que já fizeram o procedimento e que apresentaram resultados
visíveis na harmonia facial.
Esse nome esquisito vem da Bola de
Bichat ou Corpo Adiposo Bucal (Buccal
Fat Pad, em inglês) que é uma estrutura
gordurosa presente na face, na região da
bochecha entre a maçã do rosto e a mandíbula. O procedimento cirúrgico consiste na remoção destas bolsas de gordura,
pode ser feita com anestesia local, com
ou sem sedação. A incisão (um corte de
um a três centímetros) é feita por dentro
da boca, sem cicatrizes aparentes, e o
procedimento dura em média 40 minutos.
É importante que a cirurgia seja realizada
por profissionais habilitados.
O resultado é um rosto mais fino.“A
pessoa que tem a bochecha mais proeminente muitas vezes se incomoda com
isso e a cirurgia está aí para resolver esse
problema, além do que existem pacientes com lesões traumáticas causadas
pela mordedura frequente das bochechas, que necessitam do alívio proporcionado pela cirurgia”, como bem esclarece
Drª Lílyan Oliveira Silvério, que é habilitada
e realiza o procedimento com frequência
em sua clínica. Nesta matéria ela esclarece as dúvidas mais frequentes sobre a cirurgia de Bichectomia.

Se eu emagrecer, essa gordura não some
sem eu precisar fazer a cirurgia?
A Bola de Bichat é uma das últimas
gorduras a serem consumidas pelo organismo. Ela só diminui quando o indivíduo
já queimou praticamente todas as outras.
Tenho as bochechas grandes, como saber se a Bichectomia é a solução para
mim?
Um profissional habilitado é que poderá avaliar e indicar o melhor tratamento
para o seu caso. Algumas vezes, a causa de um rosto mais largo pode ser a hipertrofia do músculo masseter e isso também é tratado através da injeção da toxina
botulínica (popularmente Botox).

Qual o tempo de recuperação da Bichectomia?
O processo de recuperação é muito
semelhante à extração de um dente siso.
O inchaço é variável de indivíduo para indivíduo, mas normalmente dura em torno
de uma semana, sendo mais intenso nos
3 primeiros dias. Nessa primeira semana,
o ideal é fazer um repouso relativo, evitando esforço físico e exposição ao sol. Não
é preciso afastamento do trabalho, além
de 2 a 3 dias, desde que o inchaço não
seja um fator comprometedor.
Quais os riscos da cirurgia?
Por ser um procedimento de pequeno
porte, os riscos são mínimos. Existem algumas complicações possíveis, como
em toda cirurgia (sangramento, infecção,
etc.) e outras mais específicas, mas igualmente raras (lesão de nervo, assimetria,
ressecção em excesso).
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Dra Lílyan Oliveira Silvério
Mestre em Periodontia pela
UNITAU/Taubaté-SP
Especialista em Implantodontia pela
PROFIS/USP-Bauru-SP
Especialista em Periodontia pela
PROFIS/USP-Bauru-SP
Professora-assistente no curso de
Especialização em Implantodontia
Orthoplace/Goiânia-GO
Plena Odontologia e Saúde
R T-62 nº 1193 St. Bueno - Goiânia-Go
CEP 74223-180
Fone: 55(62) 39222-2324
lilydentista@gmail.com
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CLASS DESIGN
Cláudia Oliveira

Iluminação com Design

A

s arquitetas Geiza Soares e Virginia Naves comandam a loja exclusiva
Light Design+Exporlux, que entrou no mercado com peças de design inovador e cuja proposta é o destaque das mesmas no projeto de decoração.
Para a otimização ideal do uso do espaço, um bom projeto luminotécnico é essencial, e para isso a Light Design+Exporlux conta com uma equipe exclusiva para atender
e dar suporte ao cliente e profissionais da área, desenvolvendo projetos personalizados.
“O design das peças de iluminação é o ponto forte da decoração” – Afirma Geiza Soares, uma profissional atuante e apaixonada pelo que faz.

Linha Siria, disponivel em
seis cores. Design Cristiana
Bertolucci - Exclusivo Light
Design.

Perfis Zero. O charme
dos embutidos trazendo
modernidade e aconchego
dos fachos luminosos nas
paredes. Design by Fred
Mamede - Exclusivo Light
Design.

O abajur Behive da Foscarini
está disponível também na
versão pendente.

Pendentes linha Quadrilha
em cobre e latão. Design
Cristiana Bertolucci Exclusivo Light Design.

Luminária Space por Fred
Mamede. Podendo ser
adquirida com foco reverso
(interno ou externo em
acrílico). Disponível em
alumínio branco nas versões
120x120 e 60x60.

Abajur Blom
da Fontana Art,
linhas suaves,
disponível em
sete cores.

– Abajur Lumiére, da Foscarini –
Exclusivo Light Design.
Abajur Birdie da fábrica Foscarini
- Exclusivo Light Design.

Abajur Bonfim, design Cristiana
Bertolucci by Light Design.
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Luminária Magna por Fred Mamede.
Duas opções de iluminação: Geral em
acrílico e foco AR central, possibilitando
acendimento individual
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CLASS POLÍTICA
Marilane Correntino

Pré-candidato à Prefeitura de
Goiânia pelo PSDB
Giuseppe Vecci se sente preparado para a disputa

D

edicado e competente, o deputado federal Giuseppe Vecci conseguiu aglutinar
o partido e em consenso teve seu nome aclamado como pré-candidato oficial
do Partido Social Democracia Brasileira (PSDB) para concorrer ao cargo de prefeito de
Goiânia. Com uma bagagem de economista, empresário, professor, gestor público e
deputado federal no currículo, Vecci está otimista e empenhado em ganhar as eleições
2016. Bem disposto, o deputado diz que vai vencer essa disputa com muito trabalho,
determinação e inovação.
E para agilizar esse processo, Giuseppe pretende ampliar o leque de apoio
a sua candidatura, agrupar alianças com
outros partidos, montar uma boa chapa
de vereadores e trabalhar junto à população. “Ir de casa em casa, se reunir com o
eleitor, saber o que ele deseja para estruturar uma proposta de governo que seja
boa e perceptível para os goianienses”,
afirma o deputado.
Esta será a segunda vez que Giuseppe
Vecci se candidata a um cargo público.
Em 2014, em sua primeira disputa eleitoral, ele foi eleito deputado federal, sendo
o quarto mais votado com mais de 120
mil votos. Na sua avaliação, isso se deve
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a muito trabalho, a sua militância no PSDB
– desde 1990 - e pela sua atuação junto ao governo do estado, como secretário
da Fazenda e de Planejamento. “Ao longo desse período criei condições de amizade e relacionamento com as pessoas,
sempre atuando na área técnica. E quando me candidatei a deputado federal, eu
percorri o estado inteiro, tive votos em
245 dos 246 municípios, o que me deixou
muito honrado”, justifica entusiasmado.
Aliás, sua passagem pela Câmara Federal tem sido vista com muito bons olhos
pelos seus eleitores. Considerado um
parlamentar ativo, o deputado não faltou
a nenhuma sessão e tem se destacado
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frente há algumas comissões. “Sou presidente da subcomissão permanente
de indicadores e qualidade da educação
e da subcomissão permanente de fonte
de recurso para cultura. Participo também
de mais quatro comissões: de finanças
– sou vice-presidente da comissão mista
de orçamento e também da de turismo,
conselho de ética entre outras. Tive oportunidades de apresentar diversos projetos de Lei e emendas e PEC (Projeto de
Emenda Constitucional)”, destaca o deputado. Vecci propôs projetos e emendas
parlamentares nas áreas de cultura e educação, além de ser autor de projeto de lei
que permite que os recursos dos Fundos
Constitucionais do Norte (FNO), do Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO) financiem as atividades produtivas desenvolvidas por pessoas jurídicas ou físicas
ligadas à economia criativa.

Portanto, pela experiência e engajamento, Vecci diz ter credenciais para disputar esse pleito. “Me preparei ao longo
da minha vida. Logicamente todos nós temos muito que aprender ainda. Mas, me
capacitei para a função de gestão, como
empresário, empreendedor e como cidadão de uma forma mais ampla para exercitar cargos dentro de uma administração
pública”, avalia. Vecci diz ainda que espera que com esse preparo, possa desenvolver uma campanha política boa e de
êxito, para poder resgatar Goiânia e o orgulho dos goianienses. ”Vamos fazer uma
gestão planejada e organizada para melhorar a qualidade de vida daqueles que
aqui residem”, afirma.
O pré-candidato assinala que seu plano de governo será discutido e feito jun-
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to com a população. “Queremos construir
um plano que tenha a participação popular, que as pessoas se sintam parte desse processo, sendo ouvidas e apresentando demandas”. Porém, adiantou que
a proposta tem como base três eixos:
1º- Bairros - reiterou que o primeiro ponto seria transformar as zonais em subprefeituras, criando-se as administrações regionais para aproximar o serviço público
do cidadão e, assim, garantir celeridade
ao trabalho da prefeitura. Também inclui
serviços de limpeza, iluminação pública,
regularização fundiária, programas de geração de emprego e renda, creches e a
saúde e segurança pública voltada para
os bairros; 2º - Grande Goiânia - os pilares saúde, educação e segurança; seguidos de mobilidade e desenvolvimento
urbano. Bem como ações para o desenvolvimento da cultura, esporte e turismo;
e 3º- eixo Segmentos - Vecci explicou
que considera necessário criar políticas
e programas especiais que atendam os
diferentes segmentos como o idoso, os
portadores de deficiência, o usuário de
drogas, a juventude.
Trabalhando inicialmente com esses
três suportes, o pré-candidato além de
discutir com a comunidade dos bairros,
está levando suas ideias a todos os seto-

res de várias áreas para criar musculatura
a candidatura e ter uma boa proposta de
planejamento. O deputado afirma que o
PSDB fará uma campanha bonita, propositiva, de alto nível, com um partido unido e coeso. “Unidos, com um bom planejamento, construído em conjunto com
nossos colegas de legenda e com a população, temos todas as condições de
vencer”, declara Vecci.
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Gente Chique
Warley Oliveira

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

Foto 01 - O empresário Cristiano Porfírio
e sua esposa Waléria Marques Porfírio,
desfrutando de maravilhosas adegas no
sul do país em passeio pela Serra Gaúcha.
Foto 02 - Os atores Cássio Reis e Fernanda Vasconcellos marcaram presença no
Antônia Bistrô em sua passagem por Goiânia com a peça “Enfim, nós”.
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Foto 03 - O casal Lucíola Vitória e Sandro
Juliano com a filha Anna Vitória em noite
em que ela valsou no seu debut no Maison Florency.
Foto 04 - Marco Antônio Veiga e Thais Rezende marcando presença nos melhores
estabelecimentos da Europa.
Foto 05 - Os jornalistas Guilherme Coelho
e Handerson Panciere foram prestigiar a
inauguração da Barbearia Bartholomeu
no Jardim América.

4

Foto 06 - Comemorando 60 anos de vida
o Harleyro João Aimiri Tomaz, recebeu família e amigos para um almoço temático
no Captain’s Club. Chegou vestido a caráter.
Foto 07 - Dra. Lilyan Oliveira Silvério, ao
lado do noivo Luis Renato comemorando
aniversário no Coco Bambu Goiânia.
Foto 08 - A empresária Iêuza Dantas e
sua nora Luciana Dantas dando um show
de elegância em recente evento na nossa capital.
Foto 09 - Conversa de compadres entre
J.Bomfim e Cléria Pimenta é o que não
falta nas grandes rodas da sociedade
goianiense.
Foto 10 - O ator Murillo Nunes recepcionou os amigos, Sileimã Pinheiro e Marco Polo em seu aniversário no restaurante
Los Compadres.
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CLASS CAPA

Marylia Penna de Oliveira
A

Revista Class traz na capa deste mês a imagem de uma mulher que é exemplo do
empreendedorismo feminino sem deixar o seu lado mulher. Marylia Penna de Oliveira
- uma goianiense, formada em administração de empresas e pós-graduada em gestão de
pessoas, é mãe, esposa e empresária. Saiba o que pensa e como pensa a proprietária do
Oliveira’s Place. Confira a entrevista:
trabalhamos dia e noite para que transformemos os projetos de felicidade de nossos
clientes em realidade.

Quando e como surgiu o Oliveira’s Place?
— O Oliveira`s Place surgiu há 23 anos
atrás, quando toda essa parte do Setor Bueno, em sua grande maioria era desabitada e
nem de longe se cogitava em residências,
devido a planta original da cidade de Goiânia. Não se existia gabarito para edificações
altas e, tanto o nosso terreno, quanto os demais vizinhos, eram todos lotes e matos.
A área era imensa, ocupava quase todo
um quarteirão, e, na época, meu pai, Otaviano de Oliveira, encomendou uma pesquisa de mercado que mapeasse pontos
comerciais deficitários ou que ainda não tivessem sido explorados em nossa cidade.
Foi quando se surgiu a ideia do Tennis Place,
um complexo esportivo/festivo que incluía à
época, 10 quadras de tênis, 08 de squash,
futuramente uma academia com estacionamento próprio e um salão de festas com capacidade para 400 convidados, com toda
estrutura de cozinha e buffet. O projeto para
a época era elegante e arrojado. e toda as
festas de nossa sociedade se direcionaram
para o Tennis Place.
Com o passar do tempo, meu pai, um
homem empreendedor e visionário, percebeu que precisaríamos dar novas pinceladas na estrutura do negócio. A procura por
eventos que comportassem mais de 400
pessoas aumentava dia a dia e a decisão
foi tomada. As quadras dariam lugar a mais
3 novos salões de festas, um auditório com
capacidade para receber 900 pessoas e
salas de apoio para eventos corporativos
pequenos. Tudo isso acompanhado de serviço de buffet próprio, duas novas e modernas cozinhas industriais e estacionamento.
Hoje o antigo Tennis Place, que se tornou Oliveira`s Place é uma máquina gigantesca de realizar sonhos. Somos referência
nacional, coroada por diversas vezes com
significativas premiações. Com equipe bem
treinada e sempre capacitada, realizamos
quatro eventos simultâneos e distintos, e
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Como empresária, qual é o seu maior
desafio?
— Brinco muito com minha equipe
quando diante de uma situação eles me
abordam e me falam que estamos com um
problema. respondo a eles: “ Que bom.
Problemas não são problemas, são desafios. E desafios nos fazem pensar, planejar,
estruturar, vislumbrar. Brinco que desafios
nos fazem mais inteligentes, e que adoro
isso”. E com essa crença, seguimos sempre em frente; em busca da perfeição, da
qualidade total em nosso negócio, da melhor festa, da superação.
E atualmente, na atual situação pela qual
passa nosso país, esse desafio é constante.
Hoje, nosso maior desafio, não é a crise
econômica/política que estamos atravessando. Com ela, aprendemos a diversificar
nosso produto, diminuímos despesas, vislumbramos modelos criativos, readaptamos
cardápios e festas, criamos um departamento exclusivo para captação de formaturas, focamos em eventos corporativos e iniciamos
o projeto dos meus sonhos. Hoje o nosso
buffet, que até o ano de 2015 era exclusivo
das dependências dos nossos salões, agora frequenta outros lugares. Com toda uma
estrutura para eventos externos, iniciamos
o “Projeto Oliveira`s sai da toca”, e já estamos realizando sonhos em casas, apartamentos, chácaras, salões de festas e cidades próximas. Mas o meu maior desafio
é conseguir manter o Oliveira`s Place funcionando em uma zona que antes era desabitada, cercada pelo mato e comercial,
e que atualmente virou estritamente residencial. Para tanto, em um prazo de
dois anos passamos por uma série de
adequações e modernizações acústicas e reestruturação de horários e tipos
de festas, trabalhando interna e externamente em dias de montagens e de eventos, para minimizar ao máximo a qualidade
de vida das centenas de pessoas que hoje
moram nos edifícios que nos circundam.
Como divide seu tempo entre ser esposa, mãe e empresária?
— Para começar, devo salientar que
AMO o meu ramo de atuação. Trabalho
com eventos, o que remete a alegria, festa, comemorações. Realizamos a alegria de
se casar, debutar uma filha, formar um filho,
comemorar uma conquista profissional, enfim, participar, junto com família e amigos de
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momentos únicos e inesquecíveis. E um salão de festas como o Oliveira`s Place, trabalha dia e noite. Quando finalizamos um
evento, começamos outro. A estrutura é de
24 horas no ar.
Como dou conta de ser empresária,
mãe e esposa? Não é tão complicado assim. Aprendi a delegar. O segredo é esse.
Aprendi a me cercar de pessoas extremamente competentes, de minha confiança e
nas quais invisto sempre, para me auxiliarem no dia a dia da empresa e de minha
casa também. Outras atividades não se delegam. Ser mãe e esposa é uma delas.
Como tenho dois filhos em idades diferentes, uma de 9 e outro de 16, criei horários e
estruturas para que eles não sintam a minha
falta, mas aonde também são respeitados
os horários e atividades deles. E também
me cerquei de um pequeno staff doméstico, bem treinado para me ajudar em determinadas situações. Com isso, apesar de
minha rotina ser extremamente corrida entre
trabalho, viagens e eventos, consigo criar
momentos em que toda a família se reúne (sou eu quem levo as crianças à aula,
almoçamos juntos na empresa, vamos ao
cinema, viajamos...) Organização, capacitação
humana,
comunicação e
muito amor, fazem com que
no final toda
essa rotina
estressante, se torne leve e
prazerosa.
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Como avalia o papel da mulher na sociedade contemporânea?
— Avalio em uma curva crescente e encantadoramente surpreendente. Hoje somos 51% da população brasileira e estamos
à frente dos homens, tanto em quantidade
quanto em notas nos bancos escolares, incluindo nessa estatística as capacitações
profissionais.
Mas o que mais me alegra é que chegamos num momento em que finamente
as mulheres entenderam que são mulheres, e que não mais precisam se “masculinizar” para mostrar os nossos talentos, sejam
eles profissionais ou pessoais. Hoje estamos mais seguras de nosso papel e nossa
força em todos os ramos da sociedade, e
nos apossamos deles (esses ramos). Acordamos cedo, trabalhamos, galgamos com
muito custo e agora começamos a ter o devido reconhecimento e valor no mercado profissional, cuidamos de filhos, companheiros,
nossa casa, amigos, vida social e de nós
mesmas.
Vejo a mulher na sociedade contemporânea mais segura de seu lugar, mais capacitada, inteligente, edificadora e hoje, mais
leve, feminina, como deve ser uma mulher.
Dominando com sapiência áreas até então
estritamente masculinas, mas não perdendo a doçura da alma.
Que dicas você dá para quem quer ser
uma empreendedora, assim como você?
— A primeira dica que dou é saber exatamente o que não se quer. Você não precisa
saber o que você quer, você pode descobrir, lendo, estudando, conversando... .Mas
as pessoas tem que saber o que elas não
querem. Isso é fundamental na minha opinião. Temos que saber o que nos desagrada, o que nos magoa, o que nos faz infeliz.
Senão a engrenagem não anda, nos tornamos ser humanos frustrados. E em meio a
frustrações, não existem conquistas, alegrias, criatividade, enfim, não se empreende.
Conhecimento é fundamental, além
de caráter. Você não precisa ser o melhor, mas você tem que ter o melhor caráter. Não existe empreendedorismo junto à pessoas inescrupulosas. O sucesso
pode até acontecer, mas é momentâneo.
Não tem sustentação, base sólida. Estudar
sempre, aperfeiçoar, saber ouvir os colaboradores. Trabalhar duro. Acordar cedo, chegar junto, motivar a equipe. Aceitar críticas
e não se envaidecer com elogios. Cuidar
do corpo e da alma. Acreditar, fazer acontecer. Ser visto. Aquela máxima é verdadeira:
“quem não é visto, não é lembrado”.
E finalmente, fazer com amor. Só empreende quem tem garra, força, atitude, determinação, força de vontade, superação. E
amor. Por isso eu digo novamente: você
não precisa saber o que você quer, mas
tem que ter toda a certeza do que você não
quer. Aí sim, você empreenderá. Com amor.
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Aniversário Laddy Francisco.

O

ano já começou a todo vapor, pois assim foi na
cobertura da atriz Laddy Francisco no Rio de
Janeiro, para comemorar os seus 81 anos de muitas
alegrias, competência, profissionalismo e sempre rodeada dos seus animais, amigos e familiares. O “Boteco da Laddy” como foi intitulada a comemoração,
não ficou nada a desejar, fazendo com que todos os
presentes pudessem se interagir de forma agradável e
divertida, momentos estes registrados pela fotógrafa
Sol Tarcitano.
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CLASS CULTURA
Maria Reis

Exposição

Mostras “Cenas da arte brasileira” e “Experiências, memórias e identidades”
abrem a programação 2016 da unidade Goiânia

O

Museu de Arte Contemporânea de Goiás, unidade do Centro Cultural Oscar Niemeyer, agora com nova direção, a expert Macia Pires, abriu sua temporada 2016 com a inauguração de duas mostras simultâneas de seu acervo, com curadoria de Gilmar Camilo: “Cenas da
arte brasileira” e “Experiências, memórias e identidades”.
“Cenas da arte brasileira” realizada na Galeria D.J. Oliveira é constituída por artistas nacionais que se destacaram nos gêneros gravura e desenho. O conjunto de gravuras da exposição é uma das mais significativas coleções que integram o acervo do MAC Goiás. O recorte curatorial
propõe um olhar sobre as diferentes técnicas de gravura, como água-forte, ponta-seca, serigrafia e litografia, mostrando como esses artistas
Os Matadores de D.J
consolidam um panorama da gravura brasileira e da arte sobre papel Oliveira (Foto: Divulgação)
produzida no Brasil. Ao todo são 75 gravuras e desenhos. Sem esquecer uma das maiores artistas do acervo MAC: Tarsila do Amaral, nome histórico na arte brasileira.
A exposição, “Experiências, memórias e identidades” na Galeria Cleber Gouvêa faz um recorte da
coleção de arte goiana do MAC, com panorama da produção artística entre 1967 e 2015, abordando a contribuição destes artistas para as artes plásticas em Goiás e as diversas experiências
artísticas que se seguiram. Integram a exposição 24 nomes consagrados da arte em Goiás. As
exposições ficam em aberto até o dia 24 de abril/2016.

Livro

Santana, Cemitério Art Déco - Fashion Cemetery

O

livro Santana Cemitério Art Déco - Fashion Cemetery, em uma
ação apresenta a coleção cápsula, desenvolvida pelos alunos
de Design de Moda da Universidade Salgado de Oliveira (Universo Unidade Goiânia). A atividade foi proposta e coordenada pelo consultor em Fashion Business, Leandro Pires, que juntamente com o empresário Omar Layunta, é idealizador do projeto Santana Cemitério Art
Déco, que busca resgatar e propagar a história e cultura goiana, por
meio da requalificação da primeira necrópole da Capital, que em 2015
completou 75 anos de funcionamento.
O livro apresenta o editorial de moda produzido pelos alunos,
acompanhados de respectivos textos de apresentação, inspiração, bem como as referências
para a construção da minicoleção. Traz ainda textos assinados pelo coordenador do curso de
Moda da Universo, Rogério Flori, pelo consultor Leandro Pires, que também escreveu um texto
em homenagem ao fundador da cidade de Goiânia, Pedro Ludovico Teixeira e sua esposa Dona
Gercina Borges; o empresário Omar Layunta que discorre sobre a imortalidade e pelo gestor cultural Décio Coutinho, que apresenta um olhar a respeito da Economia Criativa. A apresentação da
obra ficou a cargo da professora Maria Elizia, doutora em Estudos Cemiteriais, que aborda a história e a importância dos cemitérios na sociedade contemporânea. O fotógrafo de moda Augusto
Quinan, que assina o ensaio, promoveu as imagens em estúdio utilizando ainda elementos fotográficos assinados pelo fotógrafo paulistano Caio Gallucci.

Teatro

Goiânia vira palco para o conto de fadas de Cinderella em musical infantil

N

o dia 01 de maio, o Teatro do Oliveira’s Palace recebe o espetáculo “Cinderella”, inspirado no
conto de fadas. A partir das 16h, o público vai acompanhar a história de Cinderella, que após
a morte do pai, fica com sua terrível madrasta, além de suas
duas filhas. O musical, conta com efeitos especiais, belos figurinos e cenários...
Espetáculo “Cinderella”
Onde: Teatro Oliveira’s Palace
Quando: 01 de maio
Horário: 16 horas
Endereço: Rua T-36, N. 3588, Setor Bueno.

Curta o circuito
LANÇAMENTO - A cantora Grace Carvalho vai lançar seu novo CD no dia 29 de abril, no Teatro Sesc
Centro. Com repertório de samba, o disco foi gravado no Rio de Janeiro e produzido pelo violonista Rogério Caetano.
SHOW – Dia 30 de abril, o Teatro Rio Vermelho, a partir das 21h, o cantor Oswaldo Montenegro apresenta
sucessos de carreira com o show “ A Porta da Alegria”, sucesso de público e crítica.
TEATRO – Em Goiânia, Danielle Winits vive Marylin Monroe no espetáculo “Depois do Amor um encontro com Marilyn Monroe”, nos dias 30 de abril e 01 de maio, no Teatro Sesi, no Setor Santa Genoveva.
PALCO - Fábio Júnior apresenta o show “O que importa é ser feliz”, no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia,
no dia 15 de maio, as 19h30.
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Warley Oliveira

Porsche Design Tower Miami
Projetado e criado em parceria com a Porsche do
Brasil especialmente para brasileiros, é a residência ideal para quem quer ver o próprio carro como parte do
imóvel. São 132 apartamentos que variam de 395 m² a
1.571 m² em 57 andares na famosa praia de Sunny Isles,
em Miami. Já pensou em ver seu carrão estacionado na
sala de estar? Depois de subir para o imóvel de elevador, apenas um vidro irá separá-lo do seu possante.
As sacadas possuem piscina e cozinha gourmet. Uma
área no sexto andar é dedicada à exposição de carros
de luxo, além de um espaço com adega, restaurante,
bar, e varandas para relaxar. Entregue agora em 2016
o preço varia de U$$5.800.00,00 a U$$32.000.000,00.

Copacabana Palace
Hospedar-se na suíte 601 no Copa, onde já hospedou Tom Cruise, Paul McCartney e Madonna, entre outras celebridades não é para qualquer um. Um apartamento de 300 m², com mordomo 24 hs e exclusiva
piscina de pastilhas negras, tem vista para o mar, e
dispõe de uma adega especial de vinhos exclusivos.
Além disso, o hóspede tem direito a menu de travesseiros e recebe uma chave especial, utilizada no elevador para manter o acesso restrito ao andar exclusivo. Uma noite dos sonhos chega a custar R$7.000,00.

Macallan 1926
A linha Fine & Rare assina os uísques eclusivos da marca. Um
dos mais desejados é o 1926, envelhecido 60 anos. Uma garrafa custava R$117.000,00 – sim “custava”, porque a mais rara
coleção da marca foi totalmente vendida. Para os aficcionados
neste néctar terá que passar no Borgata Hotel Cassino & Spa,
em Atlantic City, e se dispor a gastar R$9.000,00 por uma dose.

Ferrari F599 GTB Fiorano F1
É um “Grand Tourer” da Ferrari equipado com motor V12 com 620 cavalos de potencia. Atualmente o modelo de rua mais veloz da
Ferrari. Esta máquina esportiva acelera de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos e atinge 330 km/h de
velocidade máxima. Vai dos
0-200km/h em 11,4 segundos,
e para os apaixonados não vai
doer em nada desembolsar meros R$2.600.000,00.

Class

31

Hélio Costa a frente do HOG

A

pós fechar 2015 frente ao HOG Goiânia Chapter,
grupo Harley Davidson (Harley Owner’s Group Proprietários de Motos Harley Davidson), o presidente
Hélio Costa vem recebendo inúmeros elogios por seu
dinamismo na gestão do grupo. Amante do motociclismo e da sensação de liberdade sobre duas rodas, Hélio Costa pilota há mais de 40 anos podendo ser considerado um dos pioneiros nesse segmento em Goiás.
Em sua gestão frente ao grupo de motociclistas
proprietários de motos Harley Davidson, promoveu
inúmeros eventos como viagens, passeios curtos
(Conhecidos como bate e volta), passeios longos
(Conhecidos como bate e fica), confraternizações
noturnas e eventos beneficentes (Nesses contando
sempre com a parceria e apoio das Ladies Of Harley, grupo de mulheres motociclistas sempre engajadas em causas sociais promovendo o bem).
Com o apoio de uma diretoria bastante atuante, o objetivo do grupo é consolidar a
união e espírito de amizade, o companheirismo entre os pilotos sem se esquecer da técnica e normas de segurança – “ O ano de 2016 chega com grandes aventuras para agitar ainda mais os amantes da marca Harley Davidson” – Afirma o engajado presidente.
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Como crescer em momentos
de crise econômica

S

omente com o planejamento adequado as empresas podem “sobreviver” ou
mesmo crescer, neste momento de crise econômica que se mistura com crise
política. Somando a este cenário há uma falta de políticas públicas que incentivem o
crescimento das empresas brasileiras.

Neste momento vemos alguns profissionais com soluções mirabolantes, é o
momento da “marketização digital” como
solução barata para todos os obstáculos empresariais. O que para muitos profissionais de marketing, bem preparados
pode ser uma oportunidade, para outros
pode ser o oportunismo com a mesma
receita, porém sem resultado.
Mas, antes disto é preciso entender
que há sim, uma crise econômica real, independentemente de sua origem, onde
talvez o maior problema seja a quebra de
um ciclo muito importante para qualquer
economia. Aproveitando a sabedoria popular “é preciso fazer o dinheiro circular”,
ou seja, a quebra deste ciclo está diretamente ligada ao desemprego, é o que
podemos também chamar de uma verdadeira “bola de neve”.
Neste momento, algumas marcas
nos surpreendem, aumentando vendas.
Exemplo disto é o que vimos recentemente com o sucesso de vendas do lançamento da montadora Jeep o Renegade, contrário à concorrência que vê suas
vendas despencarem, gerando desemprego, como podemos ver em Anápolis
e Catalão, ou mesmo no ABC Paulista.
Este sucesso não foi um acaso do mercado ou o sucesso de uma propaganda
e sim fruto de um bem estruturado Plano
de Marketing.
As empresas que enxergaram que
há uma mudança na sociedade, consequentemente também no consumidor,
conseguem melhor atender a este exigente cliente moderno. O próprio desenvolvimento tecnológico, propiciou a mudança do conceito de tempo e espaço,
hoje temos internet mais rápidas, plataformas mobile, e-commerce, trabalhos colaborativos entre tantos outros, que “empoderam” o consumidor. E, principalmente,
nós consumidores, estamos mais exigentes. Outro fator crítico para empresa não
preparada é o aumento da concorrência,
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estimulando a inovação, bom atendimento e pressão para redução de preço.
Em um estudo da Harvard Business
School que analisou as iniciativas de marketing durante as principais crises econômicas nos Estados Unidos desde a
década de 70, provou que durante estes momentos de turbulência e recessão, não se deve cortar as verbas de Marketing com um “cutelo” e sim com um
“bisturi”. Os cortes podem até atender a
medidas emergenciais a curto prazo, porém são paliativas, as marcas precisam
de sustentação a médio e longo prazo.
Para ser mais eficiente que a concorrência e melhor satisfazer às necessidades
do consumidor, o marketing tem em sua
“caixa de ferramentas”, ou seja, soluções
que vão muito além de caras propagandas em horário nobre.
A primeira pergunta que toda empresa
deve responder é: quem é o meu público
alvo? A quem e como quero atender? Depois disto deve perguntar, qual a proposta de valor que estou entregando ao consumidor, ou seja, estou encantando meu
cliente? É preciso ser mais eficiente que a
concorrência!
Tudo isto, precisa ser diagnosticado
e traçadas estratégias consolidadas em
um Plano de Marketing que possibilite resultado sólido e sustentável, as empresas
não tem mais tempo para propagandas
sem comprometimento.
Podemos ainda afirmar, que a crise é
um momento de depuração, as empresas bem preparadas, enxutas e com um
bom planejamento de Marketing irão “sobreviver” ou mesmo crescer.
Wagner Assunção, professor
de Planejamento Estratégico de Marketing da Faculdade Cambury e consultor
empresarial em Marketing
Estratégico e Criativo

Class

HALL SOCIAL
Delson Carlos

Chiques
Os casais de Amigos
Eduino Pacheco e Claudia
Arantes, Rennel e Sheyla
Paiva sempre de bem com
vida.

O respeitado Médico Cirurgião Geral
Dr. Luiz Rassi completou 96 anos. E
para homenageá-lo, a filósofa e musicista Magda Moura Rassi criou um
site, uma “memória virtual” para manter vivo os feitos do seu pai. Na foto
pai e filha receberam contentes a secretária de educação Raquel Teixeira
para brindar a ocasião.

Linda
Lucia Vasconcelos sempre elegante
nos melhores acontecimentos da sociedade goiana.
O jornalista Arthur Rezende foi homenageado pelo governador do
estado Marconi Perillo
pelos seus 40 anos de
colunismo, e contou
com a presença do
amigo advogado
Djalma Rezende.

Anote
O espaço de festa Oliveira´s Place esta de roupa nova, nova logomarca e passou
por uma reestrutura para melhor atender os clientes.
Os empresários Andrea e Belarmino Pinheiro, da Mac Móveis Goiânia, criaram o Club
Mac, um programa de fidelidade para profissionais da decoração. Os empresários
sairam na frente e vão premiar as melhores atuações de arquitetos, designers e decoradores. Esta é apenas a primeira de várias surpresas guardadas para este ano.
O Buena Vista Shopping fez uma pesquisa entre os seus vizinhos e decidiu abrir as
portas mais cedo. Desde o dia 1º de março, está funcionando a partir das 9 da manhã. Um dos objetivos da ação é oferecer maior conveniência aos consumidores,
atendendo às suas necessidades de compras, serviços e alimentação, em um ambiente de acesso fácil, que promova a convivência entre as pessoas da comunidade local.
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CLASS EMPRESAS E PRODUTOS

L’Oréal Volumetry:
Finos, escorridos ou ralos. Quem
tem este tipo de fio deseja cabelos volumosos e cheios de movimento. Para atender a essas
necessidades, L´Oréal Professionnel desenvolveu Volumetry,
uma linha composta por três produtos formulados com alta tecnologia para dar volume, brilho e
movimento aos cabelos. A linha é
direcionada a pessoas que tem
cabelos finos e desejam mais volume aos fios, e é composta por: shampoo,
condicionador e spray leave-in anti-gravidade.
Salon Top Profissional – 62 3924-8316 / 3924-7492 – Av. T-03 Nº 1985 Setor
Bueno – Goiânia - Goiás.

Skinbooster Restylane:
A proposta do Skinbooster, é melhorar a elasticidade e estrutura
dérmica da pele, trazendo novamente um aspecto mais jovem,
fresco e natural. Os skinboosters
rejuvenescem a pele de dentro
para fora, conferindo vitalidade e
regeneração da pele danificada pelo tempo e exposição acumulada ao sol. O
ácido hialurônico, componente natural e abundante de nossa pele, restaura e
mantém o equilíbrio hídrico da pele, melhora a elasticidade e estrutura da pele
envelhecida. Restylane skinbooster age como um reservatório de hidratação intensa e duradoura, dentro da pele, deixando-a suave e macia, com brilho e vigor. Se sua necessidade é rejuvenescer a pele, suavizar rugas ou melhorar o
contorno facial, pescoço, colo ou lábios – Skinboosters pode ser a opção para
melhorar a aparência e se sentir melhor consigo mesma. Em pouco tempo você
percebe evidentes melhora e longa duração.
Dra. Cláudia Arantes – 62 3280-6991 – Al. Ricardo Paranhos Nº 799 4º andar Sls
405/406 Ed. Prospère Harmony Office Setor Marista – Goiânia-Goiás.

Florinda Esmalteria:
Mais do que um simples cuidado com a beleza, as unhas se
tornaram um acessório capaz
de mudar totalmente a cara do
seu look. Mãos, pés, muito estilo e charme fazem da Florinda
Esmalteria uma experiência única. Onde você descobre uma
maneira de estar sempre em
dia com a beleza e o bem estar.
Esmalteria Florinda – 62 3259-0579 – Rua C-261 Nº 597 Galeria Via Ipanema Lj.
04 Setor Nova Suíça – Goiânia-Goiás.
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Diáfana
Luxo e Sofisticação em noite de desfile.

A

s estilistas Maisa Gouveia e Natália Gouveia receberam clientes e amigos para o
lançamento da nova coleção Diáfana no Spa Relancer , onde mostraram a delicadeza da Renda Renascença, uma noite regada a gente bonita e muito luxo.

Gilson Ramos, Maisa Gouveia,
Natália e Eduardo Jr

Claudia Arantes e Maisa Gouveia

Cleria Pimenta, Eduardo Jr.,
Natália e Valéria Junqueira

Marly Muniz, Belinda Roriz e Gisele
Maisa Gouveia, Érica Letícia,
Ana Claudia Rocha, Natália e Osseria

Cristina Ribeiro, Maisa, Osseria, Sônia Braga,
Rafaella Clemonez

Bianca Muniz, Maisa Gouveia, Lorena Pitaluga,
Lisa, Débora

A talentosa Natália Gouveia recepcionou a glamourosa Wanira Mendonça Godoi no lançamento da coleção Diáfana no setor Marista.

Lucia Vasconcelos, Kolontay, Renata,
Maisa Gouveia, Raflésia

Thaís Freitas, Carla Fernanda, Francielle Bernardes, Renata Costa e Luciana Salatiel

Terezinha Rezende. Maisa Gouveia
e Sônia Rezende.
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CLASS GOURMET
Tatiana Mendes

Bacalhau com Flores
Igredientes
Etapa I

Etapa II

4 und. - Lombo de bacalhau dessalgado

1/2 und. - Repolho roxo rasgado

500 ml - Azeite

1 und. - Pimentão amarelo em tiras

2 und. - Folha de loro

1 maço - Brócolis desgalhado

Pimenta do reino moída a gosto

Cebolinha a gosto

4 und. - Saco plástico tipo ZipLoc grande

Azeite para refogar
Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo

Flores de manjericão

Etapa I
1. Coloque um saco dentro do outro. Em seguida coloque todos os ingrediente dentro
do saco.
2. Mergulhe o saco numa panela com água quente (aproximadamente 80-100ºc). Deixe
o bacalhau cozinhar dentro do saco por 90 min.
3. Quando a água começar a ferver, abaixe o fogo, para que o bacalhau cozinhe lentamente.
4. Assim que o bacalhau estiver cozido, retire do saco, despreze o azeite e os temperos.
5. Separe as pétalas do bacalhau delicadamente. Reserve.

Etapa II
1. Numa panela com água fervente, branqueie o brócolis por 1 min. Escorra e reserve.
2. Numa frigideira refogue no azeite todos os legumes inclusive o brócolis.
3. Tempere com sal e pimenta a gosto.

Montagem
1. Faça uma cama com os legumes refogados.
2. Acomode o bacalhau sobre os legumes.
3. Salpique a cebolinha, as flores de manjericão e regue com azeite. Sirva imediatamente.
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MUNDO PET

Como transportar o seu pet
Membros da família, cães e gatos são convidados especiais em viagens de avião e passeios de carro. O que poucos sabem é que existem regras para transportá-los adequadamente. O pet não deve ficar solto durante o trajeto,
o que também inclui não colocar o focinho na janela para
pegar vento, hábito que alguns cães adoram.Quem ainda
não se habituou às regras, deve saber que deixá-los soltos no veículo não implica somente em multas e pontos
na carteira de habilitação, mas um perigo para o bem-estar e à saúde do seu animal.

Mudança de temperatura: Chegou o outono.
Com a chegada do outono teremos dias mais frios
e ainda chuvosos, com isso começam a aparecer os
sintomas de doenças crônicas articulares em cães e
gatos chamados de osteoartrose e também os problemas de coluna. A umidade e o frio aumentam os
sintomas de dor em cães e gatos com problemas nas
juntas e o dono tem que perceber que seu animalzinho esta com dor para levá-lo ao veterinário para examiná-lo, fazer radiografias, diagnosticar qual o tipo de lesão e instituir o tratamento. A maioria dos tratamentos para osteoartrose são com medicamentos orais, fisioterapia, acupuntura, e em alguns casos,
recomendamos cirurgias, como nos processos graves de displasia coxo femural, nos
problemas de cotovelo e ombros (estes de animais jovens). Problemas de coluna também se manifestam mais nesta época de frio úmido. O tratamento também pode ser
com medicamentos, acupuntura, fisioterapia e nos casos mais graves até cirurgia.

Cuidados Especiais
Apesar do tempo mais fresco, os donos de pet precisam ficar bem atentos a esta época do ano, pois ela também exige
alguns cuidados especiais com os animais de estimação para
evitar doenças respiratórias. Uma das principais preocupações
é com a gripe, causada pela mudança de tempo. Ela pode ser
prevenida com a vacinação do seu pet. Outras infecções também podem acontecer em virtude da queda de temperatura. Outra boa dica é usar
roupas próprias para animais, sobretudo, se o pet tem pelo curto. Para os animais que
costumam dormir fora de casa, uma solução é forrar o ambiente com jornal ou cobertor.

Cuidados com roedores
Mais importante que
se preocupar com o frio
do ambiente é buscar
deixar uma temperatura agradável no ambiente do seu pet, seja na
gaiola, aquário ou terrário. Para terrários uma boa
opção é uma lâmpada quente em um dos cantos superiores. Deixe um termômetro colado no
meio do terrário para controlar sempre a temperatura interna. Para gaiolas o ideal é tirá-las de locais
onde tenha muito vento, como sacadas e varandas. Deixe-as penduradas num prego na área de
serviço, sobre alguma mesa ou estante dentro de
casa onde o clima é mais ameno. Lembre-se que
mesmo com o frio você deve trocar a água dos
peludos todos os dias até por que com o tempo
seco eles beberão mais água. Reforce a forração
com rolos de papelão ou mesmo papelão picado
para que se ele sentir frio possa criar um abrigo.

44

Nome: Suzy
Dona: Maria do Carmo
Raça declarada: Shih Tzu
Idade: 11 anos
Cor: Bicolor (Branco e marrom)
Não gosta: Da ração dela
Gosta: Ir ao pet shop, tomar banho, brincar, passear no braço e
ração de gato.
Veterinário: Dr. José Henrique
(Cão e Cia )
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CLASS TURISMO
Mariana Hipólito Costa

Santiago de Compostela

É

uma cidade e município no noroeste de Espanha. É capital da comunidade autónoma
da Galiza e faz parte da província da Corunha e da comarca de Santiago. O município
tem 220 km² de área É uma cidade internacionalmente famosa como um dos destinos de
peregrinação cristã mais importantes do mundo, cuja popularidade possivelmente só é superada por Roma e Jerusalém. Ligado a esta tradição, que remonta à fundação da cidade
no século IX, destaca-se a catedral de Santiago de fachada barroca, que alberga o túmulo
de Santiago Maior, um dos apóstolos de Jesus Cristo. A visita a esse túmulo marca o fim da
peregrinação, cujos percursos, os chamados Caminhos de Santiago ou Via Láctea, se estendem por toda a Europa Ocidental ao longo de milhares de quilómetros. Desde 1985 que
o seu centro histórico (cidade velha) está incluído na lista de Património Mundial da UNESCO.

Imagine só: em um mês percorrer a pé
mais de 700 quilômetros cruzando toda a
Espanha de ponta a ponta! Caminho de
Santiago de Compostela, rota medieval de
peregrinação com mais de 11 séculos de
existência, hoje em dia frequentado por levas de andarilhos brasileiros… Misticismo?
Busca religiosa? Também, mas não a regra.
Há de tudo: desportistas, turistas, esotéricos, devotos, pessoas de todas as idades
e nacionalidades. De uma coisa nenhuma
delas escapará: um grande encontro consigo mesmas.
A cada ano há entre 30 a 50 mil peregrinos percorrendo as rotas que levam a Compostela nas três formas reconhecidas pela
igreja e pelas associações de peregrinos
como formas autênticas de peregrinação: a
pé, de bicicleta ou a cavalo.

Os peregrinos no início de sua viagem recebem a ‘’credencial del peregrino’’, documento oficial das confrarias espanholas que
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dá direito aos andarilhos de pernoitarem em
albergues especiais, igrejas e monastérios
ao longo de toda a rota. Nele, há varias lacunas em branco para serem postos carimbos
nos lugares em que o peregrino pernoitar.
Assim, mais tarde ao chegar em Santiago,
o caminhante receberá um belo diploma escrito em latim, coroando sua peregrinação.
Para conseguir o ‘’passaporte de peregrino’’, basta entrar em contato com a entidade e provar que viajará a Espanha.
As melhores épocas do ano para iniciar a
jornada são finais de abril até início de junho,
ou então do meio de setembro até o início
de outubro (primavera e outono europeus).
A fórmula é simples: tentar escapar dos extremos, no caso o inverno (sempre rigoroso
para os padrões tropicais e com boa parte
dos albergues fechados) e o verão (deveras cálido e com as rotas e albergues sempre lotados).
Para quem quer fazer o caminho usufruindo da rede de albergues, não despenderá
muitos euros com estadia. As estalagens
costumam ser oferecidas aos viajantes com

Class

preços módicos, a título de contribuição,
que varia entre 3 a 5 euros o pernoite. Falando de gastronomia, a comida servida ao
norte da Espanha além de muito boa é barata, haja vista serem grandes produtores de
carne, cereais e vinho. Uma refeição completa sai em média 15 euros (com o vinho
incluso). Em muitos locais há o “menu del
peregrino”, com preços promocionais para
quem apresentar a credencial.
È muito importante o peregrino levar um
cartão de credito internacional para qualquer
eventualidade além de, é claro, um seguro
médico internacional. Também, é bom ter
em vista que o povo espanhol tende a confirmar uma tradição de séculos em cuidado
aos peregrinos, oferecendo até comida em
alguns casos aos mais necessitados. Não
esqueça de levar seu próprio saco de dormir, compre ele de acordo com o clima que
você vai pegar.

efetivos de caminhada, parte de Saint-Jean,
na França (775 quilômetros de compostela);
22 dias, faz o caminho desde Burgos (487);
15 dias, desde Astorga (258); 7 dias, desde
O Cebreiro (153 quilômetros).
Com certeza será uma experiência única
em sua vida, muitas histórias, igrejas, peregrinos de todo o mundo. Um intercâmbio de
encontro consigo mesmo. Mas, antes de ir,
faça uma pesquisa bem a fundo, de como
montar sua mochila, qual o melhor calçado,
como evitar bolhas nos pés caso você vá
a pé, compre um cajado. Pessoas de todas as partes do mundo, de diferentes culturas, classes sociais e crenças, buscam a
rota de Compostela como forma de reflexão

e aprendizado. Procure aprender com todos
que cruzarem seu caminho. Delicie-se com
esta maravilhosa experiência, tenha o seu
momento só, de reflexão e aproveite. Não
esqueça de quando voltar contar para nós,
da REVISTA CLASS, sua experiência.

Lembrando o conceito de “território livre”,
o moderno peregrino tem direito a escolher
o ponto de partida de seu caminho. Ou seja,
está errado dizer que para “fazer o caminho
inteiro” tem que sair de Saint-Jean-Pied-de-Port ou de Roncesvalles. Hoje em dia, as
pessoas adaptam seu caminho ao tempo
de férias. Por exemplo, quem possui 32 dias

Class
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CLASS FITNESS
Waléria Marques Porfírio

Cobrança Fitness,
Felicidade negligenciada

Z

ero Glúten, sem açúcar, Diet, zero
lactose, “febre” das tantas celebridades fitness que se tornam famosas e
inspiram mundo afora jovens meninas e
mulheres na busca de “uma qualidade
de vida”. Será mesmo qualidade de vida
seguir uma dieta de uma blogueira fitness
por ela exibir uma silhueta que é o sonho
de 10 entre 10 mulheres, inclusive daquela jovem que se desdobra entre estudos para uma boa universidade federal ou uma
mãe que se multiplica por dez para dar conta da vida profissional, papel de mãe, dona
de casa e esposa? Ou mesmo uma mulher guerreira que acorda de madrugada para
pegar ônibus lotado, deixar filho na creche, correr para trabalhar, para ganhar seu salário
mínimo, chegar em casa e ainda ter responsabilidade por manter sua casa limpa? Mas
calma lá, o que um assunto tem a ver com o outro? Tudo! Porque não condeno as famosas Fitness que inspiram e nos trazem uma perspectiva de foco, orientação, mudanças
e determinação. Eu mesma acompanho várias, que fazem esse trabalho admiravelmente, deixando bem claro que estão ali mostrando os resultados que tiveram com profissionais qualificados, incentivando as mulheres também a não desistirem de si mesmas
e procurarem ajudas especializadas.

Minha preocupação vai para a forma que
as mulheres estão processando essas informações. “Não posso sair para jantar com o
marido, porque o restaurante não é zero carbo, não oferecem suco verde, não tem sobremesa de whey.” Como assim?! E a felicidade de desfrutar um momento a dois
com o bem? Vamos adiar! “Mãe, vamos
sair hoje para comer um sanduiche daquele
que amo!” “Não filho, o pão não é integral, o
queijo não é vegano e o hambúrguer não é
de soja.” E os momentos deliciosos com a
criançada? Vamos adiar isso também. Chopp com amigos?! Nem mesmo em sonho,
porque a cerveja é pão líquido e o vinho,
apesar de provarem ser bom para saúde, o
álcool presente nele cataboliza.
Volto a dizer, eu mesma me considero fitness, não participo de campeonatos, mas
há fases em que minha barriga está travada, há fases em que meu “bumbum está na
nuca”, como gostam de dizer, mas há fases também que me permito viver, me permito sair da minha dieta e vou confessar que
tem sido muito frequente, mas a felicidade
que experimento nas duas fases é o que me
mantém alto astral, boa esposa, boa mãe,
boa amiga e companheira nos eventos em
família. Com o tempo o que notamos são
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mulheres um pouco forçadas, ligadas à
busca pela perfeição, que é algo triste, porque se esquecem da essência e negligenciam o que temos que cultivar por dentro,
que é o que nos torna verdadeiramente atraente. Ninguém quer estar por muito tempo
ao lado de um robô, de uma exigência sem
fim, até porque quem exige demais de si,
exige demais dos outros e isso é prejudicial
para todas as formas de relações. Concluindo, desta vez, ao invés de dicas de dietas
e treinos, abro a oportunidade de reflexão
para nós mulheres, esses seres, que apesar

de todos os defeitos físicos que tentamos
prevenir, que lutamos contra, o foco é justamente o contrário: é agradecer pelo coração
lindo que permite a mulher a amar e tratar
a todos da forma mais especial do mundo,
com o dom que temos que é a nossa essência. O mundo não precisa de perfeição,
acredito inclusive que nesse exato momento, o mundo clama por mais mulheres de
verdade!
Para dicas de Qualidade de Vida e inspirações sigam meu novo instagram: @waleriamarques_
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CLASS NA BALADA
Jéssica Fernandes

Tropical
A primeira edição do Mix Forever, festival dedicado ao tropical house, aconteceu na
Marina da Glória, no Rio de Janeiro. A atração principal foi o norueguês Kygo, famoso
por hits de sucesso como “Firestone” e “Stole The Show”, além dos DJs Alok, Felix Jaehn e Thomas Jack. O evento foi organizado pela Áudio Mix, empresa goiana de festivais como o Villa Mix. O Mix Forever deve desembarcar em Goiânia no segundo semestre desse ano.

O cantor Israel Novaes, o influenciador
digital Hugo Gloss e atriz e cantora
Mariana Rios posaram juntos durante o
Mix Forever

Gabriel Lago, Dani Bananinha e Rapha Eduardo marcaram presença na primeira edição do
Mix Forever

Leve e inovador
A empresária Luciana Rocha Lima, proprietária da Amora Sabores Light, inovou ao utilizar o método de ultracongelamento, que mantém as refeições saudáveis, com todos os nutrientes e sem formação de cristais de gelo
A empresária Luciana Rocha Lima,
proprietária do Amora Sabores Light

Expansão no interior de Goiás
Os empresários José Wilson Barroso Borges, Carlos Eduardo Borges e Rafael Campos Ferreira – proprietários da franquia Tio Bákinas e UnderDog –, já têm um número
significativo de lojas na capital. Agora a intenção dos empresários é buscar novos investidores para unidades nas cidades do interior de Goiás. Atualmente a rede conta com 21 lojas
e está expandido por todo estado, com inaugurações previstas
para este semestre ainda nas cidades de Senador Canedo (em
março) e Trindade (em Abril).
Ainda com pouco tempo de
vida – apenas sete anos de marca e três de franquia –, mas já
consolidados como um negócio
de sucesso em Goiânia, o Tio
Bákinas e o UnderDog tem uma
bonita história de sonho, batalha
Os empresários José Wilson Barroso Borges,
e inovação.
Carlos Eduardo Borges e Rafael Campos Ferreira
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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.
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