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R E V I S T A

TURISMO
Lençóis Maranhenses,
paraíso escondido no
nordeste do Brasil.

BELEZA
Barbearias, a nova onda
do mundo masculino.

DECORAÇÃO
Arte sacra moldada
por mãos de fada.

SAÚDE
Inovação com
precisão e qualidade
em novo método de
rejuvenescimento facial.

DESEJO
O mundo de ostentação
que o dinheiro pode
comprar.

O PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO DOS
MUNICÍPIOS CONSTRUÍDO COM
DIÁLOGO E PARTICIPAÇÃO.
Para ser eficiente e justo, o Programa Goiás na Frente ouviu todos os 246
prefeitos do Estado, independentemente dos partidos. Eles apresentaram
as demandas de suas cidades e o resultado já pode ser visto.

As obras já estão começando em todas as
regiões do Estado. No total serão aplicados 500
milhões de reais em convênios municipais
que já estão em processo de aprovação.
Os investimentos do Programa Goiás na Frente
foram definidos em comum acordo com foco

no que cada cidade precisa.

Os recursos estão disponíveis para os
prefeitos de todas as cidades.

Uma nova forma de gestão, onde se ouve
e se faz em conjunto, respeitando a realidade de
cada município.
Resultado: Com todos os municípios ouvidos,
Goiás ganha uma gestão mais democrática e
mais eficaz no atendimento às pessoas.
INOVAÇÃO QUE CUIDA DAS PESSOAS

Engenharia
Civil
CURSOS DISPONÍVEIS
› Design de Produtos
› Design de Interiores
› Eventos
› Fotografia
› Gastronomia
› Gestão de Recursos
Humanos

› Gestão Executiva de
Negócios
› Logística
› Marketing
› Gestão da Tecnologia
da Informação
› Estética e Cosmética

Faça MBA Cambury

Parcerias Educacionais

› MBA em Estética e Negócios
› MBA em Gastronomia e Negócios em Alimentação
› MBA Executivo em Liderança e Master Coach
› MBA Executivo em Marketing e Negócios Digitais
› Pós-graduação em Direito Civil e Processual Civil

BOLSAS &

FINANCIAMENTOS

VESTIBULAR AGENDADO OU ENEM

INSCRIÇÕES ABERTAS
3236-3020 | cambury.br

(62)

FACULDADECAMBURY

› Construção de Edifícios
› Produção Publicitária
› Direito
› Engenharia Civil
› Psicologia

(62) 99634-1767

Conheça nossas parcerias
educacionais para cursos
sequenciais, pós-graduação e
treinamentos In-Company.

VIVA A VIDA
A cada nova edição da nossa Class
nasce um sentimento muito nobre no coração de cada um de nós. A vontade de
fazer uma publicação especial nessa 39º
edição da Revista Class, nos fez recomeçar e fazer diferente. Isso não somente no
nosso conteúdo como também nos novos colaboradores que aqui estão. Recomeçar é viver, e viver a vida é o que nos
cabe fazer com maestria e total felicidade, buscar o melhor em nossas atitudes
no dia a dia. Somente o fato de estarmos
mais otimistas já contagia tudo e a todos
nos ambientes por onde passamos. E
com isso atrai uma energia boa! Sim, parece que as coisas acontecem mais facilmente, com fluidez e sem muitos impasses. Já percebeu isso?
Então, viemos lhe convidar a experimentar essa sensação, deixe
aflorar em seu coração o sentimento de recomeço e tenha no pensamento “Eu posso fazer melhor” “Eu posso viver melhor” e “Eu vou
conseguir”. Se dê a chance de ser feliz e de recomeçar sempre.
Nas paginas a seguir, você verá muitas coisas novas, bonitas e
história de pessoa que deu o seu melhor, que teve foco, perseverança e mudou sua história. Tenha sempre em mente que o importante
é seguir em frente, é focar no seu querer, renovar suas esperanças e
acreditar em si mesmo.
Cada dia em nossa vida é um ponto de
partida. Então, aceita nosso convite e venha
viver a vida!
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CLASS BELEZA
Warley Oliveira

PREPARE-SE PARA AS TENDÊNCIAS DO SEGUNDO
SEMESTRE/2017 NAS BARBEARIAS!

O

clima de renovação
contagia a todos
nós, não é mesmo? Junto
à virada do semestre, vem
o desejo de transformação
em todos os sentidos! Investir no visual e acompanhar as tendências nas
barbearias é tiro certeiro
para quem quer entrar com
o pé direito e arrasando em
um novo look e você pode
aproveitar isso. Selecionamos as novidades mais
marcantes desta estação
para deixar sua clientela ainda mais bela e receber muitos elogios por isso! Continue acompanhando a leitura e acerte na escolha do que oferecer ao seu cliente!

FOCO NOS HOMENS
Para os homens, a tendência que promete continuar nessa estação é a “barba
cheia” ou “espartana”. Sabe aquela barba que parece crescer livremente? Ela está
mais na moda do que você pensa! O único cuidado das barbas cheias é aparar de
leve a região das bochechas e deixar o queixo destacado. Já para os cabelos, boa
parte dos estilos que bombaram no primeiro semestre continuam firmes e fortes. E
mais do que isso, alguns velhos de guerra voltaram com tudo para deixar o visual
dos rapazes mais versátil, ousado, ou mesmo mais conservador, sem deixar o charme de lado. Na verdade, esta é a época mais propícia para um homem estilizar seu
penteado da maneira que desejar. Como existem várias tendências, você pode ser
do mais comportado ao mais ousado, ou reunir o melhor de dois mundos já que os
estilos podem se combinar de várias formas. Com isso em mente, vamos ver quais
estilos estão de fato ganhando a preferência masculina e também os produtos que
fazem a cabeça e o rosto dos rapazes.

QUIFF BACK
O Quiff Back é uma opção mais clássica, que
sempre aparece entre os destaques de cortes de
cabelo masculino sendo mais volumoso, levantado
e levemente jogado pra trás está bem em alta.

LOW FADE
Low Fade é o queridinho do momento, que está se destacando. O cabelo pra esse tipo de corte não precisa
ser raspado por completo, o efeito degradê é mais curto, pode ser feito até
na tesoura, passa gradualmente mais
rápido pro cabelo sem ser raspado, no
meio das laterais e da parte de trás.
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THE FADED BEARD
The Faded Beard assim como para os cabelos, o fade
aparece muito bem para as barbas em 2017. Esse efeito
de máquina em degradê (do pelo à pele) vai gradualmente
com o volume da barba até ficar bem ralinha ou raspada:

LENHADOR OU LUMBERJACK
Lenhador ou Lumberjack estilo de barba que está
no auge e promete continuar sendo a desejada por
muitos homens. Neste estilo o homem cultiva uma
barba grande moldando sempre para que o crescimento leve a um formato arredondado. Esse estilo
combina bem com várias formas de rosto, e tem
sido um dos modelos mais usados e cultivados:

BARLAY SHAMPOO GLUE HAIR Desenvolvido sob medida
para homens atuais e dinâmicos, proporcionando um tratamento
completo e ativo no dia-a-dia. Limpa os cabelos, e auxilia em um
melhor deslizamento da lâmina durante o barbear.
PÓ MODELADOR H FIX Pó modelador com efeito seco um

Inovador sistema Easy Hair Fixing, penteados com volume e estilo.
Efeito duradouro com textura leve, seca e sem resíduos.

HIDRATANTE FACIAL MASCULINO 50g da Scolari promove super

hidratação dando uma sensação de pele protegida e rejuvenecida,
com formula não oleosa deixa a sua pele macia. Usado como pós
barba tem ação refrescante e calmante deixando uma sensação de
bem estar.

KIT COMPLETO DA LINHA TIMBERMAN PARA CUIDADOS
DE CABELO, BARBA E BIGODE:
Cera para barba e bigode: Manter bigode e barba de respeito merece alguns cuidados, por isso uma boa cera é item de primeira necessidade. Mais estilo e personalidade, evitando que os fios rebeldes incomodem. Cera modeladora de barba e
bigode, desenvolvida para deixá-los no lugar, além de cuidar dos fios. Não escorre
e deixa uma aparência natural.
Gel fixador: O Gel Fixador Timberman é prático e confere excelente fixação duradoura e brilho médio aos cabelos. Facilita o dia-a-dia do homem moderno, definindo o penteado, deixando com a textura desejada, sem plastificar os fios. Fórmula
sem álcool, não engordura, não deixa o cabelo pesado, não resseca e não agride
os fios.
Shampoo 2 em 1: A barba merece ser tão bem tratada quanto o cabelo. Shampoos convencionais ressecam a barba e a pele do rosto, além de não ser indicado
para entrar em contato próximo a boca. O Shampoo 2 em 1 Timberman foi desenvolvido para o homem moderno, para limpar barba e cabelo usando um só produto,
sem agredir a pele, hidratando e conferindo sensação de frescor o dia todo.
Óleo para barba: Ao contrário do que se pensa,
hidratar a barba não é para os fracos. O óleo para
barba Timberman foi desenvolvido para hidratar a
pele do rosto e os fios da barba, sem deixar com
aspecto oleoso. Deixa a barba forte, saudável, macia ao toque e fácil de pentear.
Pasta fixadora e modeladora: Pasta tipo cola,
com resinas flexíveis que criam textura e modelam,
fixando e definindo o cabelo, barba ou bigode no
formato desejado. Máxima fixação para ousar, criar
e inovar o visual.
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REFORMA TRIBUTÁRIA UMA
NECESSIDADE URGENTE

E

stamos convivendo há décadas, com promessas de reformas tributárias, no
entanto, a discussão sobre essas ações vem se arrastando numa morosidade muito grande. Os cidadãos brasileiros vem convivendo com um sistema de arrecadação de impostos complexo e ineficiente, que aumenta os custos, eleva a carga tributária, e nada tem sido feito para amenizar essa situação. É preciso que haja
mudanças e a Reforma Tributária é decisiva para o País poder crescer. Sobre o assunto, a Revista Class ouviu o advogado tributarista Eduardo Alves Cardoso Júnior.
1- Como o senhor vê essa necessidade de mudanças e porque é tão difícil resolver essa questão?
— Passamos por um momento delicado no Brasil. Não há um dia em que
não se escute a palavra “crise”. Nesse contexto, a reforma tributária surge,
mais do que nunca, como uma necessidade para o país. E não faltam razões
para isso. Além do caos tributário que
qualquer empresário ou gestor tanto
conhece, o contexto da crise prejudica
ainda mais o crescimento econômico.
Assim, se o índice de fechamento das
empresas era alto, causado exatamente pelo excesso de tributos e obrigações tributárias (e trabalhistas também),
nesse cenário o número tende a ser
ainda maior. É aí que refloresce a discussão ao redor da reforma tributária,
que, de um modo ou de outro, sempre
esteve presente, desde a construção
das bases do nosso sistema tributário em 1965. Pelo nosso congresso, já
passaram inúmeros projetos de reforma
tributária. Nenhum deles, como é sabido, vingou. Isso porque são muitos interesses em jogo. Em uma matéria tão
complexa como a reforma tributária,
não se pode ser ingênuo e analisar as
questões apenas sob a perspectiva de
quem paga. O Estado também precisa
se preocupar em ter arrecadação o suficiente para arcar com seus custos, que
são a prestação de serviços essenciais
para sua população, como educação,
saúde, segurança, infraestrutura básica, etc.
2 - A Reforma Tributária por etapas,
anunciada, nesse ano, pelo presidente Michel Temer, realizada por
meios de medidas provisórias encaminhadas à Câmara dos Deputados,
é o ideal?
— Pelo ritmo em que as outras reformas (previdenciária e trabalhista) andam, fica evidente que as esperadas
e desejadas alterações no sistema fiscal brasileiro só serão examinadas em
2018 para que entrem em vigor a partir
de 2019 ou talvez 2020. O ideal é que
seja feita uma verdadeira revolução tri-
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butária, não apenas uma reforma. As
normas a que os contribuintes se sujeitam hoje são um amplo emaranhado de diplomas confusos e inconsistentes que, submetendo-se a inúmeros
remendos feitos de forma apressada,
ocasionam sérios transtornos à sociedade brasileira. Uma importante diferenciação que todos devem ter em mente
é que as mudanças que o governo vem
fazendo, por meio de medidas provisórias e leis ordinárias, não se constituem
como reforma tributária. O que tem feito, ao contrário, são “pacotes” de medidas tributárias que apenas tornam o sistema mais complexo e distorcido.
3 - A reforma do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) é um assunto que vem mexendo com os especialistas de finanças. Na sua opinião, qual o maior
empecilho para concluir a reforma do
ICMS?
— O maior empecilho é o receio dos
estados de ter perda na arrecadação.
É o receio que as medidas não sejam
suficientes para cobrir as perdas. Ninguém quer perder, ninguém quer trabalhar com a hipótese de adequar o orçamento para a arrecadação. Todos
querem formas de ganhar mais dinheiro, não cortar gastos. E dessa forma, o
cidadão invariavelmente paga a conta.
Assim, é de se ter em mente que uma
reforma que tenha por base a simplificação da legislação tributária, tanto por
meio da redução e unificação das legislações do ICMS, trará maior racionalidade econômica. Outra esperança é
de que essa cobrança unificada acabe
com a tão prejudicial “guerra fiscal” entre os Estados.

Eduardo Alves Cardoso Júnior. é advogado - sócio do
escritório
Eduardo
Cardoso Advogados
Associados, Conselheiro Seccional da
OAB/GO, e Membro da Comissão de
Direito Tributário da OAB/GO.
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CLASS Marketing Pessoal
Por Delson Carlos

USE O CELULAR DE MANEIRA
MAIS DISCRETA POSSÍVEL!!!

O

uso do celular pode dizer muito a seu respeito, principalmente no que tange a
educação e bom modos!

Vivemos em uma época onde é muito comum as pessoas gastarem bastante tempo manuseando os seus
smartphones. Seja na rua, em casa ou no trabalho. Com
o desenvolvimento dos dispositivos móveis, tudo ficou
cada vez mais prático: você pode facilmente acessar as
suas redes sociais, a sua conta bancária ou simplesmente fazer uma pesquisa no Google. Você tem um computador multifuncional e portátil na palma da mão. toda essa
praticidade pode acabar interferindo nas nossas atividades do dia a dia e até diminuir o seu rendimento no trabalho. É preciso usar com sabedoria e controle.
•• Sempre desligue o celular em cinemas e teatros. Se você for juiz, medico ou um pai de família ansioso, deixe no modo silencioso.
•• Sempre desligue seu aparelho em
reuniões. Novamente, se estiver
aguardando uma ligação ultra-importante, deixe o celular com alguém
que não esteja participando da mesma.

•• Seja muito discreto com as redes sócias, pois você vive em um mundo
só.
•• Seja o mais discreto em fazer as selfies, as vezes a outra pessoa não
queira aparecer
•• Pare de posta onde está, com quem
está pois isso pode trazer grandes
problemas futuros.

•• Não use o celular em elevadores, almoços ou jantares com mais pessoas à mesa. Ninguém precisa saber
dos seus assuntos.

•• É sabido que todos nós somos ativos de informação, só passe a diante
se a notícia for verdadeira.

•• Use as opções mais discretas possíveis para avisos de chamadas. O
ideal é que as pessoas nem percebam que seu aparelho está tocando.

•• Uma pesquisa da universidade de
San Diego, comprovou que conversas alheias no telefone móvel deixam
qualquer um aborrecido- mais até do
que ficar no meio de outra conversa
da qual você não participa. Mais um
bom motivo para voçê evitar conversa ao celular quando houver pessoas por perto.

•• Sabe aqueles toques de boi mungindo, choro de criança, assobio,galo
cantando, e outras formas de aviso? evite-os chamam atenção e demonstram um comportamento xucro.
DICAS
Mantenha o seu aparelho celular no silencioso. Os toques e bipes de mensagens
podem incomodar e até atrapalhar a concentração dos seus colegas de trabalho.
Sem contar que pode acabar atrapalhar
a sua própria. Com certeza já aconteceu
de você estar centrado em uma tarefa e
acaba desconcentrado com as mensagens recebidas daquele grupo de WhatsApp, que não param de chegar.
Só use para ligações realmente importantes. Ligações no ambiente de trabalho podem ser incômodas para quem
está ao seu redor e ainda podem diminuir o seu rendimento. Se necessário for,
vá para um lugar reservado e seja o mais
breve possível. Se puder, troque a liga-
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ção por SMS, WhatsApp ou similar. Fale
baixo e evite se exaltar. Ninguém é obrigado ouvir sobre os seus problemas.
Grupos de WhatsApp são um problema,
principalmente os com pessoas da empresa. Evite usá-los durante o expediente, ao menos que seja realmente preciso.
Seja conciso: tenha em mente que aquelas mensagens chegando a todo instante podem incomodar e atrapalhar a concentração dos seus colegas.
Tome cuidado com o uso demasiado
das redes sociais no celular. Pode distrai-lo e ainda passar uma má imagem. Separe a sua vida pessoal e social da profissional.

Class

CLASS SAÚDE
Dra. Claudia Arantes

MD CODES

O

método é o resultado de um estudo iniciado há 20 anos por um cirurgião plástico
brasileiro, que já divulgou a sua inovação em mais de 40 países, ensinando e impressionando mais de 20 mil médicos, pela precisão e qualidade do efeito alcançado.

Quando o assunto é rejuvenescimento facial, o segmento de medicina estética não para de evoluir. A
novidade da vez é o MD Codes, abreviação para Medical Codes (Códigos
Médicos), um mapeamento da face
por meio de pontos que entregam resultado superior nos tratamentos com
preenchimento à base de ácido hialurônico, proporcionando uma aparência mais harmônica e jovial, sem
perder a naturalidade.
“Nem sempre o paciente sabe o
que realmente precisa e o nosso papel é fazer com que ele compreenda
quais serão as prioridades no seu tratamento. O MD Codes facilita a comunicação entre o médico e seu paciente. Além disso, por meio desse
sistema, conseguimos excelentes resultados com técnicas não cirúrgicas
e minimamente invasivas, das quais o
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paciente pode se beneficiar sem que
isso comprometa sua vida social ou
profissional”.
A grande inovação do MD Codes
é direcionar o médico a avaliar a face
como um todo, permitindo que a causa do incômodo seja tratada. Muitas
vezes, a origem de uma insatisfação
reportada pelo paciente pode estar
localizada em uma área diferente daquela que o desagrada. Por exemplo,
se a intenção é suavizar o “bigode
chinês”, a aplicação pode ser feita na
região das bochechas, pois, uma vez
estruturada essa área, a ruga do chamado “bigode chinês” será suavizada
consequentemente.
O preenchimento facial de ácido
hialurônico é utilizado há muitos anos
para suavizar rugas mais profundas
e redefinir o contorno facial perdido
com o processo de envelhecimento. A nova técnica promove aplicação
controlada, com entrega de resultados altamente diferenciados. A técnica MD Codes pode ser aplicada nas
seguintes áreas: sobrancelhas, olheiras, linhas de marionete, bigode chinês, queixo, lábios, bochechas, pés
de galinha e testa.
Para saber mais sobre a aplicação
do MD Codes, o ideal é procurar um
médico de confiança, para que ele
possa fazer uma avaliação facial e traçar um plano de tratamento exclusivo
e que atenda suas expectativas de resultados.
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CLASS PARA HOMENS
Flávio Ximenes

VELUDO PARA ELES.
Ele já foi chamado de brega e estava meio esquecido, porém hoje o Veludo volta com força total no
universo masculino.
Moderno e jovem é um tecido sofisticado, que tal
um blazer arrojado, uma gravata, sapatos e ate mesmo um costume completo.
Ideal para aquela noite especial, também é permitido para situações menos formais podendo ser
combinado com o velho e bom jeans.

INSETOS FASHIONS
Na moda sempre surge algum “animal de estimação “a cada estação e dessa vez são os insetos e animais peçonhentos.
Formigas, besouros, aranhas, cobras, libélulas
ente outros vão deixar o look fashion desde de
estampas, bordados e aplicações sem falar nos
acessórios.
Tudo meio lúdico essa inspiração forte da natureza.
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CLASS DESIGN
Cláudia Oliveira

SOB A PROTEÇÃO DOS ANJOS

U

m convite irrecusável é uma visita ao ateliê da artista plástica Ivana Thomé
onde nos deixamos envolver por toda energia da arte sacra.

Anjos de Parede com Divino Espírito Santo,
por Ivana Thomé
Imaculada Conceição,
por Ivana Thomé

Ivana Thomé começou sua sólida
carreira há cerca de 32 anos trabalhando primeiramente no ateliê de sua mãe
a artista plástica Tiana Thomé (in memorian) no ofício da pintura das peças
passando depois para esculturas completas – imprimindo então seu estilo
próprio às mesmas. Vale ressaltar que
Tiana Thomé, mais conhecida como
Tianinha Santeira, foi pioneira do Novo
Movimento de resgate das esculturas
barrocas em Goiás.
Apaixonada pelo seu trabalho, Ivana
Relata que o Santo mais encomendado
em seu ateliê é São Francisco de Assis
e é também o que ela mais gosta de fazer pois é uma peça na qual se pode

São Francisco de Assis,
por Ivana Thomé

Imaculada Conceição,
1,20m de altura,
por Ivana Thomé
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Par de Ilumineiros,
por Ivana Thomé

trabalhar com mais liberdade de movimento.
A artista afirma que o processo de
criação, queima e pintura de cada peça
gira em torno de 10 dias em média. Ivana
trabalha com argila especial que dependendo da região onde foi retirada resulta
em cores diferenciadas após a queima,
recebendo então a pintura e douração.
“Como todas as peças são feitas artesanalmente uma a uma, totalmente a
mão, tornam-se peças únicas, pois não
tem como serem exatamente iguais“ –
afirma essa talentosa artista, que alia técnica e sensibilidade em seu detalhado
trabalho e tem suas obras expostas nas
melhores galerias de Goiânia e do Brasil.

São Miguel Arcanjo,
por Ivana Thomé

Santíssima Trindade, por Ivana Thomé

Nossa Senhora de Fátima,
por Ivana Thomé

Pote com Anjo, por Ivana Thomé
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CLASS ESTILO
Por Clau Oliveira

TREND ALERT VERÃO:
LISTRAS E XADREZ!

P

reparem-se para uma invasão de
listras: horizontais, verticais, diagonais...estreitas ou largas, bicolores ou
multicoloridas.
Mas, atenção especial aos tecidos
com listras finas e azuis que estarão
presentes em vestidos, blusas e batas
a cara do verão. E, para a peça ser um
desejo irresistível, acrescente um bordado.
O xadrez (com a padronagem vichy)
também entra nessa tendência e as
duas estampas estarão presentes em
croppeds, peças ombro à ombro, vestidos e saias leves, a cara do verão.

CONFORTO NOS PÉS
Os mules continuam em alta.
Os modelos flat ganharam o coração
das mulheres já faz um tempo... No inverno usamos até com meias.
E os modelos de salto também não
ficam atrás. Em sua maioria vêm com
salto bloco que também é confortável e
muito estiloso.
Metalizados, de veludo, algodão,
couro liso, texturizados, com frases divertidas.... Com certeza você vai achar
um que é a sua cara.

CHEMISES
Essa peça, um vestido
em forma de camisa, não
é novidade no mundo da
moda; muito pelo contrário, é um clássico.
Porém, para a próxima
estação, ela promete um
retorno triunfal.
É uma peça super versátil, elegante e “emagrecedora”.
Prepare-se para usá-lo na forma tradicional
de vestido ou em sobreposições com calças e
shorts.
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CLASS DESEJO
Warley Oliveira

BRINQUEDO
Não pense que no mundo das coisas extraordinariamente caras não existe espaço para
os brinquedos. Afinal, pessoas endinheiradas
também gostam de “brincar”, não é mesmo?
Pois existe um carrinho que é uma réplica em
escala 1/8 de um Lamborghini Aventador LP
700-4 que foi avaliada em US$ 4,8 milhões (R$
20.200.00,00). O brinquedinho conta com detalhes feitos em ouro e platina, sem falar nos
diamantes que recobrem o volante, bancos, faróis e direção da peça. Só para que
você tenha uma idéia, o Aventador real — em tamanho natural — custa cerca de US$
400 mil (R$ 1.200.000,00), ou seja, uma bagatela perto da réplica.

PER UN ASSAGGIO BELO
Para os amantes de uma excelente e
preciosa Pizza, nada mais tradicional que
uma bela massa, com molho, cobertura e
um belo e saboroso vinho para acompanhar em uma das praças mais badaladas
da Toscana italiana não é? Errado... Um exigente paladar pode desfrutar de uma Pizza
de trufa branca que chega a impressionantes £ 150 (R$ 650,00) no restaurante de Gordon Ramsey, em Londres. Ela é crocante
e tem purê de cebola, queijo fontina, mussarela baby, pancetta, cogumelos e alface,
além da rara trufa branca italiana e serve apenas uma pessoa.

O N0 1
A loja de luxo londrina Harrod’s criou um evento para a venda
extraordinária de uma edição especial do N°1 de Clive Christian. O
criador fabricou uma garrafa de 30 ml nomeada N°1 Passant Guardant, composta de um frasco de cristal de Baccarat, inteiramente
coberto de uma matriz de ouro 24 kilates, esculpida com precisão.
Com 2 000 diamantes, mesclando amarelos que ornam os olhos
dos dois leões presentes nas facetas, fazendo eco com os diamantes rosa da língua.
A tampa representa a coroa real, Rainha Victoria, inteiramente revestida de diamantes
brancos. No interior do recipiente juntam-se os ingredientes mais raros do mundo,
como óleo de rosas, jasmim da Índia e raiz de Iris para uma essência de luxo. Este
frasco é vendido pelo valor de 182.000 Libras Esterlinas, ou seja, 5 milhões de Euros
o litro, meros R$ 24.000.000,00 e é entregue com um carro Bentley.

NAVEGAR É PRECISO
Um iate de 200 metros de comprimento e 27 de altura, avaliado em mais de R$ 2
bilhões, pode ganhar o título de maior e mais caro do mundo. Do tamanho de dois
campos de futebol, o barco deve ter dois helipontos, hangar, sala de embarque e oito
elevadores. Chamado de “Double Century”, o projeto foi desenvolvido por Christopher
Seymour para a corretora de iates da Flórida (EUA) 4Yatch. Agora, a empresa busca
um comprador para que a idéia possa virar realidade. O preço inicial de negociação
é de 699 milhões de euros (aproximadamente R$ 2,44 bilhões). O barco pode levar
quatro anos para ficar pronto. O iate particular, que mais parece um navio de cruzeiro, poderá hospedar mais de 50 pessoas em diversas cabines de luxo e comportar
por volta de cem membros de tripulação. Dentre as comodidades oferecidas estão
duas jacuzzi, várias piscinas, áreas de
massagem, academia e sauna. O barco
também terá biblioteca com jardim, escritório, um pequeno cinema e um teatro
com capacidade para até 126 pessoas.
Para os mais animados, haverá uma boate, vários bares e restaurantes.
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A VIDA SEMPRE NO
MOTIVOS PARA

TRANSFORME SEUS MOMEN

• Infraestrutura Moderna • Excelente L

• Espaços Versáteis • Estacionamen

• Buffet Personalizado • Degustação

(62) 3999-9200 - www

OS PROPORCIONA
A COMEMORAR.

NTOS EM INESQUECÍVEIS!

Localização • Ambientes Climatizados •
nto Próprio • Isolamento Acústico •
o Individual • Equipe Qualificada •

w.oliveirasplace.com.br

Ouse Sonhar

CLASS ARTIGO
Fabiana Fagundes

A TECNOLOGIA NÃO É VILÃ

B

lack Mirror, série transmitida pela Netflix tem provocado reflexões sobre o
comportamento humano diante a tecnologia e as novas formas de se comunicar. Na verdade, a série é tratada como uma crítica aos avanços tecnológicos e à relação dos humanos com esses avanços. Essa análise não poderia
estar mais errada.

Black Mirror é, acima de tudo, uma
série sobre nós, humanos. É sobre
como nós nos vemos, como sentimos, como tratamos nossos semelhantes, pensamos e agimos. É sobre
como tratamos o meio ambiente e os
miseráveis. Charlie Brooks, seu criador,
critica imperialismo, xenofobia, racismo, manipulação e controle de massas. Critica a face sombria da humanidade que nós relutamos em aceitar
e corrigir.
A tecnologia exerce apenas função
narrativa no programa. Funciona para
potencializar e expor características da
nossa sociedade. Quando um personagem encomenda uma réplica robótica de seu falecido companheiro,
o tema não é a modernidade, e sim a
não aceitação da morte.
Assim como quando centenas de
jovens usam uma rede social para humilhar e destruir uma pessoa, a tecnologia não é culpada, ela é apenas a
ferramenta usada para expor um lado
sombrio doentio do ser humano.
Essa crítica ao ser humano é observável em todos os episódios. Na terceira temporada essas críticas são mais
intensas nos episódios Perdedor e En-
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genharia Reversa. Ambos também utilizam tecnologias futuristas como ferramentas narrativas. No primeiro, as
redes sociais ajudam a construir uma
caricatura de como a sociedade atual
abandona cada vez mais a individualidade, se importando somente com a
persona criada para agradar terceiros.
No segundo vemos como os governos fazem lavagem cerebral em seus
soldados a fim de criar máquinas de
guerra.
A interpretação de que Black Mirror
faz referência às telas dos celulares é
válida, mas incompleta. Se analisarmos a série em sua proposta inicial,
principalmente no primeiro episódio,
é impossível não ver Black Mirror (Espelho Negro) como um reflexo da sociedade. A tecnologia, afinal, é só mais
uma das ferramentas que o ser humano utiliza no seu eterno processo de
autodestruição.
Portanto, não, Black Mirror não é sobre “os perigos da tecnologia” e muito
menos sobre o futuro. É uma série sobre presente e passado, criando distopias que escancaram nossos problemas, inconscientemente gritando:
mudem antes que seja tarde demais.
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GENTE CHIQUE
Warley Oliveira

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

Foto 01 - Arquiteta Claudia Oliveira recebeu
inúmeros elogios por seu espaço na mostra
Época Decorações 2017. A sala de estar ficou um luxo com as últimas tendências.

1

2

Foto 02 - Marly Câmara recebeu merecida
homenagem de seus filhos na comemoração dos seus belos e bem vividos 70 anos.
Foto 03 - Otávio Cipriani e Flávio Ximenes
prestigiaram o coquetel de lançamento da
GoBox Fresh Fast Food no setor Marista.
Foto 04 - O ator carioca Jero Alves, depois
de um período afastado de sua carreira, volta com força total. Ele está estudando vários
monólogos para montagem teatral, que fará
em turnê pelo Brasil passando por nossa capital.

5

Foto 05 - Os empresários Anair Santos, Otávio Henrique e Cristiano Porfírio marcaram
presença na feira Hair Brasil na capital paulista.
Foto 06 - Empresária Marylia Penna de Oliveira, exemplo de competência e profissionalismo, faz do Oliveira’s Place referência em
casa de festas no estado de Goiás.
Foto 07 - As exuberantes amigas Karla Rattes, Marly Siqueira e Valéria Junqueira dando
um show de beleza na noite goianiense.
Foto 08 - O casal de médicos Sheila e Rennel Paiva foram comemorar os 13 anos de
casados no hotel Fasano no Rio de Janeiro.
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Foto 09 - As amigas Renata Silva e Eliane
Araújo sempre lindas prestigiando os melhores eventos que acontecem na nossa cidade.
Foto 10 - O casal Camila Marinho e Geliano
se divertiu nos melhores shows que aconteceu na 72ª Exposição Agropecuária de Goiás.
Foto 11 - O casal Waléria Noleto e Eduardo
Scoco recebeu o ator Miguel Falabella em
sua ultima passagem por Goiânia no restaurante Victória.
Foto 12 - Dermatologista Cláudia Arantes
sempre abrilhantando as festas que prestigia
com sua elegância e sofisticação.
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Foto 13 - Os empresários Fernando Carvalho e Patrick Costa promoveram a festa de 12
anos do The Pub, casa noturna espetacular
no jardim Goiás.
Foto 14 - O casal de empresários Andréa Pinheiro e Belarmino Pinheiro sempre inovando com sua loja de decoração localizada na
avenida Ricardo Paranhos.
Foto 15 - Organizadoras da CasaCor Goiás,
arquitetas Sheila Podestá e Eliane Martins, recepcionaram Fernando Razuk no lançamento da edição 2017.
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CLASS POLÍTICA
Marilane Correntino

SENADOR WILDER DE MORAIS

DA INFÂNCIA HUMILDE À EMPRESÁRIO E POLÍTICO DE SUCESSO
MARCA A TRAJETÓRIA DE UM VENCEDOR

E

ra uma vez... Não, esse relato não faz parte de um livro de histórias. No entanto,
tem todos os predicados e características para tal. Mas trata-se de uma história real, de alguém que passou por muitas dificuldades, enfrentou doença, a fome, o
frio, mas, com o amor recebido de seus pais, aliado a perseverança e a determinação, levou essa pessoa a superar todos os obstáculos em seu caminho e se tornar
um vencedor. Esse vitorioso tem nome - Wilder Pedro de Morais.
Senador goiano pelo Partido Progressista (PP), o qual assumiu a presidência
estadual em 2015, Wilder Morais é um
parlamentar dinâmico. Tem uma atuação
direta na viabilização de verbas do Governo Federal para o estado de Goiás, com
atenção para os 246 municípios.
Empresário de sucesso, com sua dedicação extrema ao trabalho, fez fortuna no
ramo da construção civil como sócio majoritário da empresa Orca Construtora. Porem, nem tudo foi flores, no seu caminho.
Nascido no interior do estado de Goiás,
no município de Taquaral, filho do lavrador,
Sr. Natalino Alberto de Morais e da costureira, Maria Angélica de Morais, Wilder foi
um menino magrinho e muito doente. Com
uma infância e adolescência muito pobre,

32

Wilder e o amigo Laúrcio, com a Monareta que
consegui comprar capinando lotes em Taquaral

o trabalho começou cedo na vida do rapaz. Mas, ele não queria trabalhar agarrado
no cabo de uma enxada, como seu pai.
Foi então, que percebeu que para conseguir algo na vida, tinha que estudar. Uma
decisão que mudou sua vida. “Posso, enfim, afirmar que a educação foi a grande
ferramenta de transformação na minha
vida”, afirma o senador.
O menino, que sonhava em ser engenheiro, foi atrás de seu sonho. Saiu da cidade de Taquaral deixando sua família, e
chegou em Goiânia. Na capital, trabalhava e estudava, com bastante dificuldade.
Na sua trajetória contou com a ajuda de alguns amigos e conseguiu entrar na tão almejada Faculdade de Engenharia, na então Universidade Católica de Goiás (UCG).
Logo no início do curso, começou um estágio numa grande empresa de construção. Não demorou muito tempo, para passar de estagiário para empregado. Depois
de 11 anos, saiu da construtora ocupando
o cargo de diretor-presidente.
Como uma visão de grande empreendedor, se uniu a dois colegas de faculdade e criou sua própria empresa – Construtora Orca, se tornando um dos maiores
empresários brasileiros, com negócios
em toda América Latina. “A empresa
constrói e desenvolve projetos exclusivamente para a iniciativa privada, não executando nenhuma obra fruto de concorrência pública com recurso dos tesouros
municipais, estaduais ou federal”, orgulha-se Wilder.
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Em 2010, foi convidado pelo senador
Demóstenes Torres para ser seu primeiro suplente.
Em 2011, convidado pelo governador Marconi Perillo, assumiu a Secretaria de Estado de Infraestrutura, onde
permaneceu por 17 meses.
Ocupou uma vaga no Senado pelo
Partido Democratas (DEM), em 2012,
quando assumiu em substituição ao titular da vaga, Demostenes Torres, que
teve o mandato cassado.
Deste então, o senador Wilder de
Morais tem trabalhado arduamente, sendo um dos parlamentares com
maior número de projetos apresentados no Congresso Nacional. E vem lutando em tempo integral pela reeleição
ao Senado.
Além de ser chamado de senador
da moradia, por sua luta em favor da
casa própria, Wilder também é conhecido como “senador dos livros”. O parlamentar investe sua cota de gráfica em
fazer livros para estudantes, como o
exemplar “Área Cível”, que foi distribuído a estudantes e concurseiros de todo
o Estado. Nele estão as grandes novidades em leis, uma delas o Novo CPC
– Código de Processo Civil, além da
Constituição e do Código Civil. E também o “Vade Mecum Penal”, que está
sendo distribuído atualmente.
Grande incentivador, o senador realiza palestras a estudantes exaltando a
importância da educação, e distribuin-
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do livros. Ao todo, já distribuiu 1,5 milhão de exemplares. “Muitas vezes as
pessoas tem acesso a uma faculdade,
mas não tem como comprar livros. Daí,
dou minha contribuição nesse sentido”,
afirma o senador, que sempre cita em
suas palestras uma frase do ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela: “A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o
mundo”.

33

CLASS CAPA

MAÍSA E NATÁLIA GOUVEIA
APRESENTAM VERBENA COLLECTION

A

s renomadas estilistas Maísa e Natália Gouveia apresentaram na noite do dia 05 de
abril, no Bistrô Sofia, o desfile Verbena Collection - vestidos de festas e de noivas. Conhecidas por oferecerem modelagem e corte de alta qualidade, elas mostraram ao público
um novo momento da marca, com ares de renovação e um toque cosmopolita.

Inspiradas na flor verbena, que muito
floresce nos campos da Provença, no sudeste da França, a coleção impressionou
pela cartela de cores e modelos em tecidos finos e luxuosos como shantung de
seda pura, rendas brocadas, renda chantilly, renda francesa, zibeline italiana , tule
francês, entre outros e modelagens cuidadosamente elaboradas que valorizam o
corpo da mulher.
Apesar das cores serem a grande
aposta desta nova coleção, a experiência
de mais de 20 anos das estilistas no mercado, que conhecem o gosto e desejo
das mulheres , contribuiu para que as cores preto e o dourado, eternos clássicos,
não ficassem de fora da passarela.
A Verbena Collection apresentou vestidos alegres, fluídos e luxuosos desta-
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cando o estilo da mulher contemporânea
e evidenciando o talento de Maísa e Natália Gouveia, que tem no DNA a excelência
desse trabalho.
Além de contar com convidados exclusivos como a modelo Andressa Suita, o
evento contou ainda com a colaboração
dos parceiros: D&M, Alexandre Santos,
Castro Nelson Fotos e Filmes, DJ Tati Junqueira, Leonardo Cenografia, Iluminasom,
Ronaldo Oliveira, Bombom Me Quer, Ilídio Botafogo Estúdio Fotográfico, Chroma
Cine Foto, Evandro Filho, Palazzo Bianchi,
Josefa Bernardes, Uni Produção, Festar,
Bistrô Sofia, Home Sweet Bar, Pop Corn,
Backstage, Silvana Palhares, Essencial
Copeiras de Luxo, Julierme Siqueira, IZutto, Juliana Moura, Surama Bittencourt, Daluz e King´s Festas.
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Fotos: Ilídio Botafogo
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CLASS CULTURA
Maria Reis

LITERATURA
EX PREFEITO DE PORANGATU LANÇA LIVRO

P

orangatu, uma das cidades mais prósperas de Goiás, tem uma história rica, em parte mitológica (como a história da índia Angatu; um
garimpeiro teria dito “morro por Angatu” - daí o nome). Coube a João Gonçalves dos Reis, o Joãozinho da Farmácia na recriação popular, contar a
história do município no livro “Descoberto da Piedade” (a cidade era chamada de Descoberto). O autor além de ter pesquisado vários documentos, sabe, por vivência — tem 90 anos de idade e uma memória privilegiada —, muito da história do município. É provável que muito do que conta
não pudesse ser relatado por um historiador profissional, afeito, por vezes,
exclusivamente aos documentos. A obra de João Gonçalves dos Reis é
certamente um livro de história e de memória — com a história fortalecendo a memória e a memória vitalizando a história. Certamente se tornará um
texto de referência.
“Descoberto da Piedade” (200 páginas) é um lançamento da Cânone Editorial, a casa dirigida,
de maneira competente, por Ione Valadares.

PALCO
ROCK IN RIO BRASIL 2017

A

s atrações internacionais Lady Gaga (15/09), Fergie e
Maroon 5 (16/09), Aerosmith e Billy Idol (21/09), Bon Jovi
(22/09), Red Hot Chilli Peppers (24/09), sobem ao palco do
Rock in Rio que chega à sua sétima edição no Brasil, nos dias
15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro/2017. Neste ano, a Cidade do Rock, onde acontece à festa, será montada no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. O público
poderá optar pelo sistema de transportes usado durante os Jogos Olímpicos 2016. Pela primeira vez, uma edição brasileira terá duas Rock Streets - ruas temáticas
com lojas, restaurantes e apresentações artísticas que vão homenagear a África e o Brasil. Informações, ingressos e programação completa: http://rockinrio.com/rio/pt-BR

O QUE VEM POR AI:
NO TEATRO RIO VERMELHO
08.08.2017 - A arte milenar chinesa, na forma do Circo Imperial da China, desembarca em Goiânia, no Teatro Rio Vermelho, com um espetáculo preparado exclusivamente para o público brasileiro. A turnê especial marca o 25º aniversário da companhia circense, que é conhecida
mundialmente pelos seus espetáculos cheios de efeitos visuais e sonoros e cenários de última geração.

NO SHOPPING CENTER FLAMBOYANT - IN CONCERT
Shows com Léo Jaime e Erasmo Carlos, Almir Sater, Renato Teixeira, Ney Matogrosso
* 29/08/2017 - No mês dos pais, o goiano Léo Jaime e banda também trazem um convidado especial, o ícone da jovem guarda Erasmo Carlos.
* 26.09.2017 - Setembro é a vez de celebrar o talento e o legado dos compositores Almir Sater, que
estará pela primeira vez no In Concert ao lado de Renato Teixeira com o show AR.
* 31/10/2017 – O cantor Ney Matogrosso (foto) encerra com chave-de-ouro a temporada do Flamboyant In COncert 2017.

NO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER
Show com Nando Reis
*18.11.2017 - Quando novembro, chegar, o cantor e compositor Nando Reis aterrissa em Goiânia,
com sua turnê Jardim Pomar. O show acontece no Centro Cultural Oscar Niemayer.

NO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER
Show com Flávio Venturini, Sá & Guarabyra e a banda 14 Bis
*19.11.2017 - O show ‘Encontro Marcado’ reúne Flávio Venturini, Sá & Guarabyra e a banda 14 Bis, se apresentam no dia 19
de setembro, no novo teatro do Centro de Convenções da PUC-GO, Campus 2, com o show “Encontro marcado”. Trata-se de
uma das turnês de maior sucesso dos últimos tempos em todo o
Brasil e uma opção diferenciada de entretenimento cultural.
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LANÇAMENTO DE JÓIAS DA DESIGNER
MAGDA SANTOS REMETE A IDENTIDADE
NACIONAL E AS RIQUEZAS DO NOSSO PAÍS.

A

designer de jóias goiana, Magda Santos, rendeu-se à beleza e aos encantos que fazem do Brasil uma verdadeira vitrine de variedades em todo o cerrado para se tornar as maravilhas que por aqui existem
em exatas preciosidades. Derramar olhares sobre as peças criadas pela artista é como ouvir as composições de
Marcelo Barra e as poesias de Cora Coralina. É se reportar, mesmo estando longe, ao fascínio despojado do clima goiano que vai além dos seus limites de estado. Várias formas e cores inspiram as peças criadas por Magda
Santos, podendo perceber esta riqueza de detalhes nos brincos, anéis, colares e
pingentes que compõem a nova coleção. Este foi o sexto evento beneficente realizado pela designer, sendo uma coleção com identidade nacional, trazendo as riquezas culturais do nosso país. A próxima etapa será em 2018 e posteriormente a
ultima no ano de 2019, tudo com tema inspirado na nossa cultura brasileira, trazendo assim o amor à pátria e valorizando o que a de melhor no que é nosso.
O evento no Shopping Buena Vista e contou com muitas personalidades da nossa
sociedade que contribuíram com um kit de alimentos não perecíveis que foram doados
para Associação Servos de Deus.
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O QUE VOCÊ DESEJA EXPRESSAR
COM SEU SORRISO?

A

Odontologia evoluiu muito para atender as demandas e expectativas estéticas
dos pacientes, que desejam possuir um belo sorriso personalizado, integrado
com suas características físicas e em harmonia com seus aspectos emocionais. Para
alcançar isso, dentistas precisam e estão indo além dos limites da odontologia tradicional e adquirindo um conjunto de habilidades artísticas e visão para se tornarem “Designers de Sorriso”. Neste contexto o Planejamento Digital Estético (em inglês, Digital Smile
Desing – DSD), tem um aspecto fundamental. Trata-se de uma ferramenta multi-uso de
tratamento e planejamento conceitual dental que é usado em odontologia estética para
fortalecer a visão de diagnóstico, melhorar a comunicação e aumentar a previsibilidade
ao longo do tratamento.
O caminho para o aprimoramento na
Odontologia passa pelo contínuo estudo e dedicação. “Estamos vivendo um
momento de transição em que devemos
ser ponte entre o que já está estabelecido e incorporando os novos recursos que
mostram eficácia”, diz a cirurgiã-dentista
Lílyan Oliveira Silvério, proprietária da Clínica Plena Odontologia e Saúde, referência
em tratamentos estéticos.
O DSD é o que se tem de mais atual para planejar e executar os tratamentos odontológicos com resultados que
primam pela excelência. É um conceito
que foi descoberto pelo professor Christian Coachman, um dentista brasileiro
que é também técnico em prótese. Em
2007 e ao longo dos anos tem evoluído
significativamente, ele surgiu da necessidade dos cirurgiões-dentistas em planejar grandes reabilitações estéticas e
ter meios de visualizar e demonstrar os
objetivos e possíveis resultados para os
pacientes.
Nele são realizadas uma análise das
proporções faciais e dentais do paciente usando uma série de vídeos digitais e
um conjunto de fotografias digitais de alta
qualidade para adquirir o conhecimento
de relacionamento dos dentes, gengivas,
lábios, sorriso, características faciais em
movimento e emoção.

•• Permite regular a simetria dos dentes
e da genviva através do planejamento;
•• Visualização de todo o processo do
tratamento;
•• Relação de confiança entre cliente e
profissional.
Executa-se um projeto final do sorriso em meio digital personalizado usando
princípios de design de sorriso e satisfação dos desejos do paciente. Assim que,
o mesmo é digitalmente aprovado pelo
paciente ele pode ser transferido e testado esteticamente na boca por meio de um
modelo criado através da análise calculada, o que confere precisão e previsibilidade do resultado final a ser alcançado.
O que você deseja expressar com seu
sorriso? Vários projetos de sorriso podem
ser criados, cada um com uma personalidade específica. A chave está em encontrar um projeto que harmonize os seus aspectos morfo-psicológicos odontológicos
(visagismo). Consulte um profissional que
esteja preparado para oferecer os recursos
da odontologia digital com uma orientação
estética, humanística, emocional e artística
personalizando cada sorriso.

OBJETIVOS:
Promover através de imagens reais
do paciente, o planejamento estético do
paciente, em que junto com o cirurgião-dentista poderão ser visualizados todos
os passos do tratamento, bem como os
possíveis resultados.

INDICAÇÕES:
De maneira geral, para todas as pessoas que desejam fazer reabilitações estéticas nos dentes e possuem interesse
em visualizar melhor o tratamento.

VANTAGENS:
•• Funciona tanto para planejamentos
protéticos como cirúrgicos;
•• Estética rosa (gengivas) e branca (dentes);

38

Plena Odontologia e Saúde
R:T-62 quase esquina com Av. T-15,
nº 1193, Qd 144 Setor Bueno
Goiânia-GO - 74223-180
Fones: (62) 3922-2324 e
98168-0280 ( WhatsApp)
www.plenaodontologiaesaude.com.br
Dra Lílyan Oliveira Silvério
CRO 3701
Especialista em Periodontia e Implantodontia pela PROFIS/USP Bauru-SP
Mestre em Periodontia pela UNITAU
Taubaté-SP
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CLASS GOURMET
Aldemir Valadares

MANGIARE QUE VÁ BENE

C

om mais de um século de história no Brasil, a gastronomia italiana é a cozinha estrangeira com mais expressão no país, até pela enorme quantidade de imigrantes
que aqui se estabeleceram.

Atualmente, 7% dos estabelecimentos brasileiros são focados nesta culinária, ou seja, aproximadamente 100 mil, sem contar as quase 100
mil pizzarias. E na verdade, a comida italiana já foi incorporada ao nosso cardápio e está presente em praticamente todos os estabelecimentos

e na mesa de todos os brasileiros diariamente. Afinal, qual é o restaurante que não tem em seu cardápio um
macarrão, uma lasanha ou outro tipo
de massa? “A comida italiana virou hábito. Ela se tornou parte do cotidiano,
caiu no gosto, se difundiu e hoje faz
parte da mesa do brasileiro.

PIZZA
A mais famosa, e uma das primeiras a
ser inventada, é a Pizza Margherita, preparada estritamente com tomate, mussarela, manjericão e azeite de oliva. A pizza
consumida na Itália é um pouco diferente
da redonda que comemos por aqui, a começar pela massa, já que o trigo europeu
é mais rico e forte. Lá é feita uma fermentação longa, que dura de 24 a 48 horas,
que torna a massa mais leve, pois quando chega ao corpo já fermentou. No país
europeu, a pizza é consumida como entrada e não como prato principal.

PIZZA MARGHERITA CASEIRA
Massa:
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
½ colher (chá) de fermento biológico seco
1 ½ colher (chá) de sal
1 ¼ xícaras (chá) de água fria (talvez haja
a necessidade de acrescentar mais 1 ou 2
colheres (sopa) na hora de sovar a massa)
Tomates assados:
10 unidades de tomate holandês ou 20
unidades de tomate cereja, cortados ao
meio

1 colher (sopa) de açúcar mascavo
½ colher (sopa) de sal
2 ramos de tomilho fresco
3 colheres (sopa) de azeite virgem
1 xícara (chá) de molho de tomate (ou tomate pelado batido no liquidificador e peneirado)
4 xícaras (chá) de queijo mussarela ralado
½ xícara (chá) de manjericão fresco (só
as folhas)
1 colher (sopa) de azeite extra virgem

MODO DE FAZER:
Massa: Misture bem todos os ingredientes em uma tigela. Transfira a massa
para uma bancada seca e limpa e sove
a massa 10 minutos e até que ela fique
elástica. Molde no formato de uma bola
e, com uma faca, corte-a ao meio.
Transfira as duas metades para uma
assadeira retangular untada com óleo,
cubra com um pano limpo e deixe descansar por 6 horas em local escuro e com
pouca circulação de ar
Tomates assados: pré-aqueça o forno
a 180°C. Espalhe as metades dos tomates sobre a assadeira e polvilhe açúcar
e sal sobre elas. Regue o azeite e coloque os ramos de tomilho dentro da assadeira.
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Leve para assar por 20 minutos ou até
dourar levemente.
Pré-aqueça o forno a 200°C.
Unte duas formas retangulares de
35cm x 25cm com óleo ou azeite. Abra
as duas metades da massa com a ponta dos dedos e as mãos, dentro de cada
assadeira.
Leve ao forno pré-aquecido por 8 minutos.
Retire do forno e espalhe o molho de
tomate sobre toda a superfície. Coloque
o queijo e os tomates assados. Volte para
o forno e asse até dourar levemente as laterais da pizza e o queijo derreta.
Antes de servir coloque as folhas de
manjericão.
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HALL SOCIAL
Delson Carlos

Há 18 anos trabalhando na Biblioteca da Faculdade
Cambury, Onofre José de Paula, é gente que Faz.
Apaixonado pela profissão de Bibliotecário, é graduado
em Biblioteconomia pela UFG, com especialização
em Gestão e Avaliação da Informação.

Crédito: Arquivo Pessoal

CHIQUES

Atriz François Forton, usou vestido
assinado pela nossa grande estilista
Maisa Gouveia no prêmio Itaú Cultural
30 anos na cidade de São Paulo
A empresária Andrea Pinheiro abriu
as portas da Mac Design para
receber arquitetos em petit comité
para apresentação de um
programa de fidelidade

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha e o presidente da ACIAG,
Osvaldo Zilli, na Expo Aparecida 2017

O vencedor do master chef Leo Young foi
recepcionado pela empresária e mulher
de sucesso Marylia Pena de Oliveira para
noite de queijos e vinhos em sua residência no setor Oeste.

ANOTE
A Campanha do Agasalho da Tufi Duek este ano beneficiou a Casa do Zezinho e
fez o maior sucesso. Agora a loja entra em sua badalada liquidação de inverno das
peças mais desejadas da estação. A equipe da Tufi Duek do Buena Vista Shopping
está pronta para receber as poderosas de Goiás que se identificam com o estilo chique da marca.
1ª Mostra Kzulo de Arquitetura, Decoração e Paisagismo. A iniciativa é das empresárias Sheila Marçal, Joseane Pereira e Gioconda Faria, que perceberam o potencial
do município e idealizaram o evento, que acontecerá em casa projetada por Oscar
Niemeyer na década de 60. A equipe da Mostra é composta ainda pelas arquitetas
Jésssica Madureira e Nathália Crossara. A mostra acontecerá a partir de novembro,
na histórica casa de “seu” Anapolino Faria – personalidade importante do município
entre as décadas de 60 e 90.
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Nunca foi tão fácil
ter um Site na
Internet!
Sites Personalizáveis com administrativo intuitivo e de fácil manuseio.
Não é preciso saber programação para atualizar seu site.
O administrativo é a cara do site.
Você troca imagens, textos, envia e assiste vídeos dentro do seu site.
Coloca o Google Maps dentro do seu site mostrando
a localização de sua empresa.
Faça como nossos clientes
entre em contato com nosso representante em Goiânia.

Revista Class Gyn

Sunnia.net

Ligue agora!!!

Delson | (62) 99246-1167 (WhatsApp) | Goiânia
Francisco | (16) 99702-8890 (WhatsApp) - Ribeirão Preto

CLASS TURISMO

LENÇÓIS MARANHENSES, MA:
QUANDO IR, COMO CHEGAR, O QUE VISITAR

P

araíso escondido no nordeste do Brasil, os Lençóis Maranhenses são um dos
principais destinos turísticos do Maranhão. Criado em 1981, o Parque Nacional
dos Lençóis Maranhenses – com área total de 156,5 mil hectares – integra a Rota das
Emoções.

São Luis

Um dos portais mais conhecidos dos
Lençóis Maranhenses é a cidade de Barreirinhas, a 250 km de distância da capital
maranhense. Bem estruturada para receber os visitantes, a cidade é cercada pelas
águas escuras do rio Preguiças – que leva
o nome por causa da presença do simpático bicho-preguiça. Para conhecer o roteiro, é preciso primeiro chegar a São Luís.

Lençóis

Barreirinhas

O transporte intermunicipal é uma alternativa para quem prefere fazer o passeio sem intermédio de agências: do Terminal Rodoviário da capital maranhense,
saem diariamente ônibus até Barreirinhas.
A passagem custa em média R$ 45 por
pessoa. Para se hospedar, há opções de
apart hotéis, hotéis, pousadas e hostels,
com diárias que variam entre R$ 160 e R$
520, dependendo da categoria do estabelecimento.
O percurso até Barreirinhas é feito por
terra, em aproximadamente quatro horas.
Basta seguir pela BR-135, MA-402 (passando pelas cidades de Bacabeira; Rosário – onde se pode fazer uma parada
em um dos muitos estabelecimentos à
beira da rodovia para degustar a juçara ou
açaí como é conhecido em outras partes
do país –; Axixá e Morros) e trecho da MA225 até chegar à porta de entrada mais
conhecida dos Lençóis.
Para entrar no Parque Nacional dos
Lençóis Maranhenses, o visitante não
precisa pagar qualquer taxa de ingresso.
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O acesso é feito por veículos conhecidos
como ‘jardineiras’, caminhonetes adaptadas para levar passageiros na carroceria. O passeio não custa mais que R$
50 por pessoa, em grupos fechados (de
até 10 pessoas). Após uma rápida travessia de balsa – que leva seis veículos por
vez, ao valor de R$ 25 cada – pelo rio Preguiças, o caminho é por trilha, que passa pela paisagem de vargem, comparada
por alguns turistas com a savana africana
e dentro do parque, as caminhadas são
acompanhadas por guias contratados.
Até o mês de setembro, os visitantes
podem contemplar dunas e se banhar
nas lagoas formadas pela combinação
da água das chuvas e da elevação dos
lençóis freáticos. No auge da estação de
seca no Maranhão – no segundo semestre –, as lagoas ficam muito baixas, o que
prejudica o banho.
O turista deve visitar alguns roteiros alternativos dos Lençóis Maranhenses. Pela

Praia de Caburé

Class

Hotel Porto Preguiça Resort em Barreirinhas

MA-315, a primeira parada é na praia de
Caburé e Atins, onde há o encontro do
Oceano Atlântico com o rio. De lá, com a
maré baixa, pode-se seguir para a cidade
de Paulino Neves, na praia dos Tocos, localidade deserta e com uma extensa faixa de areia.

Carne de sol ao molho de queijo coalho

Praia do Toco

Antes de viajar, é preciso planejar bem
o roteiro com certa antecedência, inclusive para conseguir bons descontos – seja
em alta ou baixa temporada. É preciso estar atento também ao calendário de chuvas. Entre maio e agosto, as lagoas estão
bem cheias. De setembro a outubro e fevereiro a abril, o banho nas lagoas é limitado pelo nível médio das lagoas. Já no
auge do ‘verão’ (de novembro a janeiro),
como é chamado o período de estiagem
no litoral do Nordeste, o nível das águas
é bem baixo.

Na Beira-Rio e Praça da Matriz, no
Centro de Barreirinhas, pode-se encontrar restaurantes que oferecem pratos típicos do Maranhão. Entre as opções, estão
pratos inspirados na Rota das Emoções,
como arroz de cuxá com mariscos, abacaxi recheado com camarão, pirão, farofa de cuscuz e carne de sol ao molho
de queijo coalho. O valor das guarnições
pode variar entre R$ 25 e R$ 85. Estando
em Barreirinhas, o turista não pode deixar

Abacaxi com camarão

Arroz de cuxá

Ao todo, 15 empresas oferecem pacotes de visita aos Lençóis Maranhenses
em Barreirinhas. Ao comparar os valores dos passeios ou serviços, o visitante deve evitar aquelas que oferecem os
preços abaixo do mercado, porque geralmente utilizam veículos mais antigos ou
sem manutenção, o que pode estragar o
passeio. Para consultar empresas e profissionais habilitados para operar na área
de turismo, os visitantes devem também
acessar o Cadastur.
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de visitar a comunidade de Tapuio, onde
se localiza a Casa de Farinha. O acesso
é feito por lancha. Duzentas famílias habitam o local. A casa é compartilhada pelas famílias conforme a necessidade de
cada uma, e a maior parte da produção
é para o consumo próprio – atendendo a
um costume de vários anos. No ambiente, o visitante conhece e vive a experiência de todas as etapas de produção da
famosa farinha-d’água.

Casa da farinha
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CLASS AGITO
Johny Cândido

BALADA DIGITAL
A Equipe da Seja Digital representada
pelo Rommel Sena, Hellen Sousa e César Pereira, realizou no dia 21 de junho, no
restaurante mexicano Los Compadres, um
evento para comemorar o desligamento do
sinal analógico em Goiânia e em 28 municípios da região metropolitana. A festa contou com a presença de jornalistas, diretores
das redes de televisão e parceiros. Com a
mudança do sinal analógico para o digital, a
programação da TV aberta segue padrões
internacionais de transmissão, a exemplo do que já aconteceu em países como China, EUA
e Reino Unido, permitindo aos telespectadores que desfrutem de seus programas favoritos
com imagem e som semelhantes aos de cinema.

ESPAÇO BRASAL
A gerente administrativa da Brasal Incorporações
em Goiânia, Verônica Valle, a arquiteta Aline Santos
e a analista de marketing Danúbia borges também
marcaram presença. O evento foi realizado no Espaço Brasal Incorporações Concept, na 21ª edição da
Casa Cor Goiás.

COMEMORAÇÃO
Gabriel Favoretto, Pedro Camilo e Bruno Alex (da banda
Entre Para Brisa), estiveram na festa de dois anos da Don
Barbearia. Uma dose certa entre ambiente bacana, música boa e gente bonita fez parte da comemoração, no sábado (24/06), no Condomínio dos Sebba, Setor Marista. O
groove carioca desembarcou em Goiânia com o som de
Júlio Serrano e Banda.

JANTAR SOLIDÁRIO
A empresária Silvinha Umbelino trocou de idade no dia 25 de junho (domingo), mas antecipou a comemoração do seu aniversário
para 20, no Restaurante Bartolomeu, com um gesto de solidariedade. Para celebrar a data a seu lado, ela pediu aos inúmeros amigos
que ao invés de a presentearem, doassem um pacote de fraldas
geriátricas de qualquer marca e tamanho que seriam doadas às dezenas de idosos atendidos pelo abrigo Sagrada Família. A arrecadação dos produtos de higiene foi um sucesso e a entrega das fraldas
será feita por Silvinha e pela amiga Cleo Méndez.

BALADA SAUDÁVEL
As empresárias Tana Lobo e Luiza Esperidião receberam convidados para o coquetel de
inauguração do GoBox na terça-feira (20/06), no Setor Marista. O empreendimento gastronômico traz um conceito novo para a capital, o Fast Fresh Food. A ideia é tornar a alimentação
saudável mais prática, rápida e gostosa. O GoBox vai oferecer comida pronta para ser consumida em um formato chamado de “to go”, em que o cliente pode tanto pegar e consumir
o alimento no estabelecimento ou apenas “pegar e levar”. O foco é comercializar alimentos
saudáveis e nutritivos e ao mesmo tempo com muito sabor. Será oferecido um cardápio diário com opções de saladas, guarnições quentes, sanduíches,
iogurtes, salgados, doces, açaí, smoothies e sucos. O GoBox também vai trabalhar com algumas marcas parceiras para
compor o cardápio que será assinado pela nutricionista Carol Morais com a assessoria da nutricionista Naiara Rochet. Na
inauguração serão servidos mini porções do cardápio, preparados pela banqueteira Liliane Lobo, a decoração fica por conta da Vero Festas, o cerimonial leva a assinatura do Lozi Eventos , som e luz ficam por conta da Garrot Eventos. O GoBox fica
situado na Alameda Ricardo Paranhos, nº 1202, Setor Marista.
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MUNDO PET

10 CUIDADOS BÁSICOS COM OS
ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

É

preciso oferecer alimentação, proteção, vacinação e também diversão para os
seus animais de estimação. Antes de adotar ou mesmo comprar um animal de
estimação, é preciso ter em mente que os cuidados necessários para oferecer uma
vida de qualidade aos bichinhos que vão muito além do que providenciar água, comida e um teto.
1. Proteção
É dever do proprietário proteger seu animal do sol e da chuva, além de impedir
que os bichinhos fujam ou saiam sozinhos na rua. Assim, evitamos brigas, atropelamentos, envenenamentos e crias indesejáveis.
2. Alimentação
Oferecer sempre uma ração de boa qualidade, respeitando as características de
cada animal e faixa etária (ração de filhote, adulto e idoso). E sempre disponibilizar água limpa e fresca.

3. Castração
A castração é sempre aconselhável
quando não se quer um filhote. Com
isso, evitamos superpopulação, abandonos, doenças uterinas, neoplasias (câncer), doenças prostáticas, agressividade
e marcação de território.
4. Passeios e brincadeiras
Animais também precisam de atenção e
carinho. Por isso, é necessário passear
regularmente com os cães e brincar com
brinquedos. Desse modo, estimulamos
tanto a parte física quanto a psicológica,
ajudando a prevenir doenças causadas
por estresse e obesidade.
5. Vacinação
Cães e gatos possuem um esquema vacinal de acordo com sua espécie e características individuais. Geralmente, a vacinação é anual e só pode ser realizada por
um médico veterinário. As vacinas previnem doenças graves que podem levar o
animal à morte, bem como doenças que
podem ser transmitidas para os humanos
(zoonoses).
6. Controle de parasitas
Os donos ainda devem ficar atentos com
infestações de pulgas e carrapatos, que
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podem transmitir doenças graves para os
animais e humanos.

7. Vermífugos
Assim como as vacinas, os vermífugos são
muito importantes, pois os parasitas intestinais (vermes) podem comprometer a saúde dos animais, levando ao emagrecimento, à queda de pelos, anemias e zoonoses.
8. Higiene bucal
Cães e gatos também precisam escovar
os dentes, mas com produtos veterinários
específicos. Doenças periodontais, além
de causar o desagradável mau hálito,
prejudicam a alimentação, causam dor e
as bactérias da boca podem se desprender e causar lesões em outros órgãos.

9. Banhos e escovação
Nos cães, o ideal é dar banho a cada 15
dias. Já nos gatos, este intervalo deve ser
maior. Os banhos devem ser com produtos veterinários e com mínimo de estresse possível. Durante estes momentos,
você observa melhor seu animal e, assim,
pode notar algo diferente ou errado.
10. Visitas ao veterinário
É de grande importância realizar, pelo
menos, uma vez ao
ano uma consulta com o veterinário. Muitas doenças
podem ser evitadas com a prevenção.
Esteja sempre atento a qualquer mudança de comportamento ou hábito do seu
animal, pois isso pode sinalizar doenças.
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CLASS FITNESS

TECNOLOGIA, TREINOS E ALIMENTAÇÃO ANTES
E APÓS O TREINO: DICAS PRECIOSAS

A

umentar massa muscular, eliminar gordura ou melhorar performance esportiva através de
sensores, seja qual for o seu objetivo, foque na qualidade das suas refeições.
Os treinamentos de força e de alta intensidade vão continuar em evidência, demonstrando que em 2017 as pessoas vão estar
cada vez mais interessadas em performance
e definição do corpo.

Enquanto a economia está devagar em vários setores, no universo fitness as coisas não
param de acontecer. Vivemos um momento
em que a saudabilidade é a nova sustentabilidade, ser saudável é a nova riqueza. E todos
querem fazer parte desse time de pessoas
que se cuida, pratica atividade física e presta
mais atenção no que coloca no prato.

Um estudo divulgado recentemente pelo
ACSM – The American College of Sports Medicine – revelou 10 tendências do mundo fitness. A pesquisa é baseada nas opiniões de
mais de 1.500 profissionais da área de fitness
e saúde de quase todo mundo, incluindo Estados Unidos, Canadá, China, França, Alemanha e Inglaterra.
O levantamento aponta que, pelo segundo
ano consecutivo, os wearables são esperados
como o que há de mais notável no mundo fitness. Isso indica que, ano após ano, as pessoas estão preocupadas em medir passos,
calorias, batimentos cardíacos e outros indicadores pelos pequenos dispositivos. Quase
sempre na forma de relógios, chegam a ter 18
sensores para medir o que acontece com o
corpo humano.

Outro destaque da lista é que yoga, quem
em 2016 estava em último lugar entre as top
10 tendências, subiu duas posições e ficou
em oitava lugar. Isso indica que as pessoas
estão entendendo que corpo são vai depender cada vez mais de mente sã.
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Muitos atletas e/ou pessoas fisicamente ativas não dão a devida importância às refeições
pré e pós-treino, por simplesmente não saberem exatamente o real benefício delas. Existem
muitos casos de indivíduos que se exercitam
em jejum ou que, na vontade de emagrecer,
tomam só chazinho com uma torrada, por
exemplo. Esse comportamento é totalmente
errado.
Se você tem um objetivo traçado - seja ele
aumentar massa muscular, eliminar gordura ou melhorar performance esportiva - saiba
que as refeições pré e pós-treino são cruciais
para que seu objetivo seja atingido mais rápido. Então, perca o hábito de ficar em jejum antes e após.

A refeição antes do exercício deve conter nutrientes para fornecer energia, aumentar força e resistência, evitar fome e hipoglicemia durante o treino, manter um bom estado
de hidratação e evitar catabolismo muscular
(quebra de aminoácidos no músculo). Quando bem nutrido, você poderá se sentir mais
bem disposto, forte e resistente ao esporte.
Agilizar recuperação muscular e do organismo como um todo, repor os estoques de
glicogênio, reconstruir fibras musculares, repor
os líquidos perdidos, alimentar as células do
sistema imunológico e renovar o corpo para
o próximo treino, estes são os objetivos desta refeição. Ao se alimentar logo após o treino,
seus músculos se tornam mais fortes e resistentes, afinal, não terão que se esforçar para
buscar nutrientes de outros locais do corpo.
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