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R E V I S T A

GOURMET
Uma fantástica receita de
sanduíche de Rosbife.

AGITO
Os melhores
acontecimentos
de sucesso
da nossa capital.

ESTILO
As novas tendências
da moda que você não
pode ficar de fora.

FITNESS
Nova modalidade que
pode fazer o seus exercícios
mais prazerosos.

POLÍTICA
Uma Primeira-Dama a altura
do estado de Goiás.

Vestido : Maísa Gouveia Cabelo e Make: Luíz Villa Corta Acessório: Aulore Jóias Sapatos: Josefa Bernardes Foto: Graça Pires

www.maisagouveia.com.br
(62) 3242-2065 / 3242-2844
Rua 1139 nº 111 - Setor Marista
Goiânia - Goiás

estilistamaisagouveia
maisagouveiaestilista

Gastronomia
Gastronomia
e Negócios
e Negócios
| MBA
| MBA
em
em
Finanças
Finanças
| Estética
| Estética
e Negócios
e Negócios
Direito
Direito
Tributário
Tributário
e Empresarial
e Empresarial
| Marketing
| Marketing
Digital
Digital
e E-Commerce
e E-Commerce
Design
Design
dede
Interiores
Interiores

37º37º
Círculo
Círculo
do do
Conhecimento
Conhecimento
e e
Práticas
Práticas
Cambury
Cambury

32º32º
Aluno
Gourmet
Cambury
Aluno
Gourmet
Cambury

Multicidadania
2019
Multicidadania
2019

semestre,
o maior
evento
social
da da
Nesse
semestre,
o maior
evento
social
A última
A última
edição
edição
do evento,
do evento,
queque
aconteceu
aconteceuO jantar,
O jantar,
queque
já faz
já faz
parte
parte
do do
calendário
calendárioNesse
Cambury,
o o
Multicidadania,
Faculdade
Cambury,
Multicidadania,
entre
entre
os dias
os dias
06, 06,
07 e07
08e de
08junho,
de junho,
integra
integra
e egastronômico
gastronômico
de Goiânia,
de Goiânia,
reuniu
reuniu
no dia
no dia
09 09Faculdade
no dia
01/06
em em
Santo
Antônio
aconteceu
no dia
01/06
Santo
Antônio
consolida
consolida
o modelo
o modelo
de ensino
de ensino
da Cambury
da Camburyde maio
de maio
alunos
alunos
do 3°
doe3°
4°eperíodos
4° períodos
do curso
do cursoaconteceu
Goiás.
Todos
os os
serviços
prestados
Goiás.
Todos
serviços
prestados
comcom
focofoco
em em
inovação
inovação
e empregabilidade
e empregabilidadede Gastronomia
de Gastronomia
na preparação
na preparação
de pratos
de pratos
da dade de
inteiramente
gratuitos.
Os Os
alunos
foram
inteiramente
gratuitos.
alunos
foi foi
um um
sucesso.!
sucesso.!
Na Na
foto,foto,
os os
grandes
grandesaltaalta
gastronomia.
gastronomia.
O evento
O evento
teveteve
como
como
tema
temaforam
realizaram
oficinas
e diversos
atendimenrealizaram
oficinas
e diversos
atendimenvencedores
vencedores
da noite!
da noite!
“Uma
“Uma
noite
noite
portuguesa”.
portuguesa”.
tos tos
parapara
a comunidade.
a comunidade.

XII XII
Saber
Jurídico
Cambury
Saber
Jurídico
Cambury

Feira
de Estética
Cambury
2019
Feira
de Estética
Cambury
2019

de Estética
e Beleza
da Faculdade
A Escola
de Estética
e Beleza
da Faculdade
“Direito
Ambiental
e Sustentabilidade”
foi ofoi oA Escola
“Direito
Ambiental
e Sustentabilidade”
realizou
nosnos
diasdias
13 e1314/05,
a a
Cambury
realizou
e 14/05,
tema
do do
XII XII
Saber
Jurídico
– principal
tema
Saber
Jurídico
– principalCambury
de Estética
2019.
O evento
aberto
ao ao
Feira
de Estética
2019.
O evento
aberto
evento
da Escola
de Direito
da Faculdade
evento
da Escola
de Direito
da FaculdadeFeira
temtem
porpor
objetivo
gerar
novos
público,
objetivo
gerar
novos
Cambury.
Foram
10 10
palestras
da da
áreaáreapúblico,
Cambury.
Foram
palestras
científicos
e tecnológicos
conhecimentos
científicos
e tecnológicos
jurídica,
queque
abordaram
assuntos
contemjurídica,
abordaram
assuntos
contem-conhecimentos
de beleza.
Além
da feira,
workshops
na área
de beleza.
Além
da feira,
workshops
porâneos
sobre
meio
ambiente.
O evento
porâneos
sobre
meio
ambiente.
O eventona área
e palestras
completaram
a programação.
e palestras
completaram
a programação.
ocorreu
nosnos
diasdias
7e8
ocorreu
7 ede8maio.
de maio.

Unidade
Unidade
Goiânia
Goiânia

(62)
(62)
3236-3020
3236-3020
Av. T-2
Av. n°3531.
T-2 n°3531.
St. Sol
St. Nascente,
Sol Nascente,
Goiânia
Goiânia
- GO- GO

Unidade
Unidade
Formosa
Formosa

Semana
da Psicologia
Cambury
Semana
da Psicologia
Cambury
A Faculdade
Cambury
realizou
entre
os os
A Faculdade
Cambury
realizou
entre
diasdias
28 e28
31ede
a Semana
de Psicolo31maio
de maio
a Semana
de Psicologia.gia.Onze
Onzepalestrantes
palestrantestrataram
trataramde de
assuntos
assuntos como
como Esquizofrenia,
Esquizofrenia,
Psicodrama,
Paciente
Borderline,
PsicoloPsicodrama,
Paciente
Borderline,
Psicologia gia
Forense,
entre
outros.
O evento
é é
Forense,
entre
outros.
O evento
voltado
parapara
acadêmicos
de psicologia
e e
voltado
acadêmicos
de psicologia
aberto
à toda
comunidade.
aberto
à toda
comunidade.

(61)
(61)
3631-1010
3631-1010
Rua Rua
Manuel
Manuel
Alves
Alves
Ferreira,
Ferreira,
n°404,
n°404,
Formosinha
Formosinha
- Formosa
- Formosa
- GO- GO

ASSIM SEGUE 2019
O ano de 2018 não foi dos melhores para o mercado editorial
brasileiro. Muitos que fazem parte
do ramo saíram prejudicados devido à crise. Com a virada do ano,
porém, há novas apostas e perspectivas e é o que a Revista Class
explora nas reportagens do mercado editorial. Prevemos que a Class
continuará a crescer e a demonstrar seu lugar entre as revistas mais
renomadas no âmbito de matérias
diversificadas. À medida que entramos em um novo ano, há oportunidades para alcançar nossos objetivos e também novos desafios a
enfrentar. A chave para o sucesso desta revista depende
claramente de nossos colaboradores, parceiros e leitores.
Nossa missão é apostar em novas tecnologias para tornar
a nossa linha editorial mais eficiente e transparente. Esperamos ansiosamente por suas valiosas contribuições em
2019 e trabalharemos arduamente para fazer tudo o que
pudermos para aperfeiçoar a qualidade da revista. Aproveitamos também
esta oportunidade para lhe desejar um
segundo semestre de 2019 muito feliz
e próspero.
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CNPJ: 16623125/0001-08
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E-mail
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CLASS BELEZA
Warley Oliveira

AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DE MAQUIAGEM
OUTONO/INVERNO 2019

É

claro que para gostar
de maquiagem você
não precisa entender, muito menos ser expert, mas
quanto mais você entende, mais você gosta. E hoje
vamos conhecer as principais tendências de maquiagem para o outono-inverno
2019. A maquiagem é uma
área democrática e consegue atender a todos os
gostos, estilos e necessidades. E as tendências não
são diferentes, pois tudo é
uma questão de adaptar o que está sendo proposto com a sua personalidade.

PELE MAIS NATURAL
O nome da técnica é Strobing. A ideia é iluminar as partes que você quer destacar e escurecer as partes que você quer disfarçar. Mas nesse outono-inverno a
principal tendência é uma pele mais natural, sem marcações, algo mais natural com
brilho em pontos específicos da pele.

OLHOS ESFUMADOS
Nesse outono-inverno o smokey eyes está de
volta e pelo jeito é para ficar. Quando apostar nessa tendência, cuidado com o restante da make,
para manter um bom equilíbrio use batons mais
claros e deixe o destaque nos olhos.

DELINEADO COLORIDO
Ainda falando em maquiagem para
os olhos, as sombras e os delineados
coloridos apareceram com tudo nos
festivais e nas passarelas que ditam
moda em todas as estações. O que
vale aqui é usar a criatividade mantendo a sua personalidade e brincar com
o formato dos olhos.

CÍLIOS COM MAIS
COMPRIMENTO
Os cílios aparecem com mais destaque no
comprimento do que no volume, bem diferente do inverno do ano passado. Todas as
marcas lançavam máscaras com efeito super
volumosos.
A dica é: Invista em um bom rímel que alongue os seus cílios naturais e se for necessário, invista em cílios postiços!
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BOCA
E o que dizer dos batons para o outono-inverno? A aposta são cores
fortes e bem pigmentadas, que vão desde o
vermelho aos tons bem
escuros. O que vale é
saber dosar entre o que
você quer que seja o
ponto de atenção, se for
pesar nos olhos, invista
em um nude com fundo
acinzentado na boca.
Como sempre o que vale é colocar as tendências em prática sem perder a sua
personalidade.
Mudando um pouco do assunto vamos a tendências para os cabelos. O corte assimétrico continua sendo um dos mais desejados, pela sua versatilidade e por trazer mais movimento aos fios. Este
tipo de corte também funciona em cabelos médios
e longos.
Em contrapartida, o blunt cut também continua
como uma tendência forte no outono/inverno 2019.
O corte reto funciona para todo
tipo de cabelo:
lisos, ondulados
e cacheados. Do
curto ao longo: essa tendência funciona em diferentes tamanhos de cabelo.
Esqueça as luzes, as mechas e o ombré hair
para esta temporada. O que está em alta é o
castanho natural, monocromático, puxado para
o tom avelã.
E claro que, como um bom outono/inverno,
a tendência de cabelos avermelhados é aposta
certa! O tom desta estação é o ruivo natural, puxado mais para o cobre.
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UMA NOITE PORTUGUESA
320 ALUNO GOURMET

A

Faculdade Cambury realizou no mês de maio, por meio da Escola de Gastronomia, o 32º Aluno Gourmet. O evento para convidados teve a culinária de
Portugal evidenciada. O modelo de ensino da instituição prima pela prática e pela
qualidade, respeitando os ingredientes e a cultura do país homenageado.

Giuseppe Vecci, Luciana Daher,
Romero Ferraz e Marcela Ferraz

Ana Luíza Vieira e Ana Maria Vieira

Ieda Rubens, Dênis Monteiro e Biancardini

Lucas Vecci com a amiga Jéssica Mathias

O advogado Marcos Dutra e
sua esposa Graziela Vargas

O comandante Erinho e a esposa Maysa Araújo

O crítico gastronômico Breno de Faria com a namorada Michele Ingrid

O diretor administrativo financeiro da Cambury,
Gabriel Vecci com a Débora Rocha

O vereador da cidade de Águas Lindas, Anderson
Teodoro (Centro), a esposa Andrea de Fátima
com o diretor superintendente da Faculdade
Cambury Giuseppe Vecci (direita)

Os professores Monique Braga e Márcio Zago com
a chefe da Escola de Gastronomia da Cambury Thatyana Lacerda

8

Class

CLASS Marketing
Por Delson Carlos

COMO FAZER MARKETING NAS REDES SOCIAIS?

C

om a popularização das redes sociais no mundo, abriu-se novos caminhos
para o marketing digital, mudando a forma do mercado de se comunicar, fazendo com que seja essencial estar presente neste cenário.

É impressionante o impacto das redes sociais na sociedade, um grande aliado nesse crescimento foram os
avanços tecnológicos, que transformou
os smartphones em itens indispensáveis no dia a dia das pessoas, gerando uma necessidade de estar conectado 24 horas por dia, não importando
quando nem onde estão, seja no trabalho, no almoço, na reunião ou em uma
simples roda de amigos, elas estão conectadas.

Em constante evolução, o marketing digital aproveitou essas mudanças,
e foi atrás desses promissores canais
de comunicação. Junto com esse novo
cenário, surge uma nova forma de se
relacionar com os clientes. Como as informações circulam na internet de forma muito rápida e dinâmica, é necessário cuidado e atenção na hora de
planejar suas estratégias online.
Uma das grandes vantagens das redes sociais, é que ela permite uma relação intima com consumidor, onde podemos nos aproximar do público alvo
de forma direta e segmentada, possibilitando um estudo mais aprofundado
sobre seus seguidores e traçando um
perfil de tendências e comportamento.
Não acompanhar essas tendências da comunicação online pode acabar prejudicando seus negócios, muito mais que uma ferramenta para lançar
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promoções, serviços e promover a sua
marca, as redes sociais se tornaram um
canal de relacionamento e referência na
web.
Na era das redes sociais, as pessoas querem mais do que consumir, elas
querem se relacionar com a sua marca
e compartilhar a experiência vivida. Por
exemplo, é comum as pessoas utilizarem seus smarthphones para fazerem
um post e marcando os amigos e mostrando para toda sua rede de contatos.
Mais nem sempre o cenário é favorável assim. Os compartilhamentos e
comentários muitas vezes podem ser
negativos, o que possibilita um contato
com os seus seguidores para tentar resolver o problema e por isso que sempre que isso acontecer é importante
procura um pessoa especializada em
gestão de crise, e quem sabe, reverter
uma experiência negativa em uma segunda chance para fidelizá-lo.
O fato é, que as redes sociais estão
presentes e seu principal benefício é o
relacionamento. Propagandas e promoções fazem parte “logico sem abuso’’, porém não são tudo, por isso é
muito importante entender a importância das redes sociais e se planejar para
não transformar seu perfil em uma simples página de promoção, onde não
acontece nenhum tipo de interação ou
conversa com seus seguidores.
Se você não está conseguindo obter o retorno desejado, é importante salientar que relacionamentos não surgem
da noite para o dia, sendo necessária
a criação de uma boa estratégia para
conseguir um maior engajamento de
seu público, através da publicação de
conteúdos relevantes e interações.
ATÉ A PROXIMA!!!!
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LANÇAMENTO DE NOVO CONCEITO
GASTRONÔMICO EM GOIÂNIA

O

s empresários Geliano Antunes e Camila Marinho, proprietários do Imperador Restaurante, trazem para Goiânia um conceito europeu no
qual o espaço gastronômico é aberto para o café da
manhã e só encerra os serviços após o jantar. O casal recebeu amigos e convidados para o lançamento desta nova proposta.
Os apaixonados por uma boa gastronomia poderão iniciar o dia com um café da manhã das deusas.
Isso porque cada tábua leva o nome de uma deusa
grega. O menu inovador traz opções simples e sofisticadas, desde tapioca até coquetel de camarões
e espumante.
Já o almoço executivo tem pratos com carne bovina, peixes, massas, risotos e até hambúrguer. Para
sobremesa não poderia faltar o aclamado pudim de
leite condensado.

Nely Damasceno, Fernanda Cury e Sandra Gontijo

As Entre Amigas Tânia Coutinho
e Mônica Andrade

Fotos: Thiago Couto

O casal Lucas e Victoria Bousas

Class

As sócias da Prosperidade Investimentos,
Carmem Martins, Luzimar Guimarães,
Rosa Diniz, prestigiaram o evento

Ludmila Tiballi e Marylia Oliveira

As Luluvinhas Cleria Pimenta, Nely Ackzar,
Lara Macedo e Valquiria Barcelos

Os empresários Geliano Antunes e
Camila Marinho, proprietários do
Imperador Restaurante

A empresária Kennya Soares Cecin,
Camila Marinho e Sandra Gontijo

Camila Marinho recebeu as amigas
Tereza Emília e Ângela Sebba

Maya Natal e Leonardo Castro

Luciano Carneiro e Sandra Mendéz
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CLASS SAÚDE
Dra. Claudia Arantes

TRANSTORNO DISMÓRFICO CORPORAL
(TDC) OU DISMORFIA CORPORAL

T

odos nós podemos não gostar de alguns aspectos de nosso corpo, ainda
mais considerando a exigência social de uma aparência “perfeita”.
A vaidade pode favorecer a nossa auto-estima mas também pode ser sinal de
um transtorno psíquico.
Quando o excesso de preocupação com a aparência ultrapassa o limite do bom
senso, podemos estar diante de um transtorno chamado de DISMORFIA CORPORAL.
A dismorfia corporal é uma doença
antiga, mas atualmente tem se tornado mais evidente provavelmente pelas
possibilidades de procedimentos estéticos e pela idolatria á beleza. Acomete
tanto homens quanto mulheres e pode
ter início na puberdade. É considerada
uma variação do transtorno obsessivo
compulsivo.
O indivíduo apresenta alteração de
sua auto percepção corporal, acreditando em um defeito imaginário, com
crença de ser deformado, feio ou não
ter atrativos, quando na realidade o defeito na aparência é mínimo ou inexistente. Esta alteração costuma levar o indivíduo a um estresse significativo, com
prejuízo na condução de sua vida no
cotidiano, ocupando grande parte do
dia e dos seus pensamentos.
Na realidade, o defeito frequentemente é imperceptível, mas são percebidos pelo paciente como devastadores, fazendo com que busquem
constantemente e de modo irracional a
perfeição e simetria na sua aparência.
A área de preocupação mais envolvidas é a face(pele, nariz, cabelo), embora qualquer parte do corpo possa ser
foco de preocupação. Além da face, os
homens tem como maior foco os genitais, peso, cabelos e formas do corpo,
enquanto as mulher seria com o peso,
quadris, pernas e mama.
Os pacientes normalmente não se
sentem a vontade para queixar dessas percepções, por isso o diagnóstico
costuma ser tardio. Relatam incapacidade para interromper os pensamentos
sobre sua percepção do “defeito”, sendo difícil controlar tal obsessão.
Existem alguns comportamentos que
podem ser sinais da alteração: checagem da aparência constante no espelho; camuflagem do “defeito“ com cabelos, maquiagem, óculos escuros ou
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roupas; cuidados pessoais excessivos
em salões de beleza, com mudança na
cor e corte dos cabelos; submeter se a
vários procedimentos cirúrgicos estéticos. Os comportamentos são variáveis
e ilimitados. Todos esses procedimentos podem levá-los a adiquirir uma aparência atípica.

Foto ilustrativa. Uma pessoa dismórfica
se vê dessa maneira… deformada

Existem estudos que mostram prevalência maior nos pacientes que procuram consultas dermatológicas e de
cirurgia plástica, evidenciando a importância do conhecimento desse transtorno e seus aspectos clínicos por estes
profissionais.
O tratamento é psiquiátrico e psicoterapêutico, mas torna se difícil conduzi lós a estes profissionais, posto que,
por ter o nível de juízo critico prejudicado, eles não reconhecem que sua visão
do defeito é distorcida e que as queixas com a aparência são devido a um
transtorno psiquiátrico.
O profissional da área da estética
precisa ter um manejo coerente e de
bom senso, tomando cuidado para
não ser conivente com o distúrbio do
paciente, tornando disponível procedimentos que vão na contra mão do bom
gosto, trazendo mais problemas para a
vida do paciente.
Dra Cláudia Arantes Santana - CRM 8302
Membro Titular da Sociedade Brasileira de
Dermatologia
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CLASS PARA HOMENS
Flávio Ximenes

CAMISARIA MASCULINA

E

ssencial no closet masculino as camisas chegam com quatro grandes tendências na moda de 2019.

As camisas ganham cores, estampas e detalhes novos, deixando o formal
mais informal, bem a cara do homem
brasileiro. As listras verticais continuam
com tudo, mesmo depois do sucesso no ano passado, ela lideram o topo
como preferidas, tanto na manga longa
quanto na curta.
A Gola Padre - As camisas sem colarinho conhecidas como gola padre são
super casuais deixando aquele look super atual e eram antes vista apenas nas
batas . Hoje as camisas mais justas ao
corpo ficam ótimas com essa gola podendo até alongar um pouco o pescoço deixando visualmente mais alto.

crática invadiu de vez as produções
masculinas, uma estampa ousada e
sexy para aqueles com personalidade
e atitude.
Meu pop: a Full Print, tem aquela pegada divertida com estampas coloridas
desde do tropica, floral, estampas de
frutas, animais e porque não as Cashmere ( paisley). Dependendo da casualidade do evento essas estampas ficam
muito bem com shorts, bermudas , jeans e até mesmo uma bela calça de alfaiataria.

Explore esse universo de muitas possibilidades e fuja um pouco das camisas tradicionais do dia a dia. Fica a dica.

As estampas de Aninal Print - Elas
já foram exclusivas das mulheres, mas
como a moda é extremamente demo-
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CLASS DESIGN
Cláudia Oliveira

A ARTE EM VITRAL

D

esde 1986 vivendo profissionalmente do ofício, o vitralista Jamiel Braga,
vem aperfeiçoando sua técnica e exercitando sua criatividade desenvolvendo os mais diversos temas, desde a arte sacra até a exploração de elementos modernos em lustres, corrimãos e divisórias.

Capela em chácara em Aparecida. Pode-se visualizar o painel
em vitral ao fundo do púlpito
(Espírito Santo)

Igreja São Francisco de Assis.
Vitrais em temas góticos
nas aberturas laterais

O tema preferido do artista é o arabesco, “Cujas infinitas possibilidades
dão vazão ilimitada à criatividade” –
Afirma o profissional.
Dentre os materiais que ele utiliza
em suas composições, 99% são importados, como, vidros americanos,
alemães e italianos. Dentre os nacionais restantes, destacam-se o ártico, incolores com ranhuras e os lisos, para receberem o acabamento
bisotado. Vale ressaltar que a imensa
gama de cores disponíveis, trezentas
e sessenta em média, e sessenta ti-

Painel localizado no anexo
de eventos da Igreja Matriz
de Campinas

pos de vidro diferentes, torna o trabalho diferenciado, e ao mesmo tempo
oneroso.
O processo se inicia com o dimensionamento da obra, a definição do
tema, o desenvolvimento da arte a ser
executada e no projeto técnico à ser
aprovado pelo cliente.
“Após a mesma, a execução gira
em torno de dez dias por metro quadrado em média” - Afirma o artista que
tem a sua assinatura em obras em
todo território nacional e no exterior.

Onça com cajueiro. Cerrado goiano,
Painel com 32 m² de dimensão
Painel instalado no
residencial Alphaville.
Tema flora. Nota-se que
a predominância da
transparência permite
uma melhor entrada de
luz no ambiente

Painel Pássaro de
Fogo. Residência no
setor Jaó. Dimensão:
1,60 x 2,10

Rosácea. Igreja
Matriz de Campinas

Tema sacro.
Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro
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Porta Clássica. Residência do artista com
uso de vitrais em
transparência com o
tema clássico

Luminária desenvolvida sob
encomenda para residência
em Goiânia. Nota-se a
temática contemporânea
em linhas puras

Mesa varanda apoiada sobre tronco.
Medindo 1,00 metro de circunferência

Class

Class
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CLASS ESTILO
Por Clau Oliveira

BOTAS TEXANAS
Todo inverno as botas são
objeto de desejo... até pelas
mulheres que moram em lugares quentes, como aqui em
Goiânia .
E, a cada ano, um modelo é
eleito o queridinho da vez.
Nesse inverno, temos o
“boom” das texanas; que são
as clássicas botas de cowboy. Tanto as de cano curtinho, como mais longo, vão
desfilar nos pés das mulheres antenadas nas últimas tendências .

ACESSÓRIOS DE CABELO
Fivelas, grampos, presilhas, elásticos e
tiaras viraram desejo fashion.
Nas ruas, no Instagram e nos editoriais
de moda, vemos cabeças enfeitadas com
esses adornos. Entre eles, a “must have”
do momento é a tiara turbante (aquela que tem um nózinho em cima). Se a peça
for de veludo, melhor ainda.

PELE ILUMINADA
A tendência do momento é pele
iluminada.
Maquiagem leve, com iluminador
é a tendência do momento.

NEON
A tendência que apareceu no verão, gerou
dúvidas se “pegava ou não” por ser um tanto
quanto ousada.
Mas, caiu no gosto das fashionistas e sobreviveu para o inverno.
Usada em look total ou em detalhes, é
uma forma de não passar despercebida.

ANIMAL PRINT
Estamos de onça, leopardo, tigre, zebra e cobra,
nunca saem de
moda; porém, nessa estação ela fez um retorno
triunfal.
Roupas, calçados e bolsas estão tão em alta que
podem inclusive serem
usados “misturados”. Antigamente era regra: um bicho de cada vez no look para
eles não brigarem. Hoje, está liberada a mistura... mas, atenção: use o bom senso.
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Há um lugar
aonde os
se realizam!

BRINQUEDOS EXCLUSIVOS

MANUTENÇÕES CONSTANTES DE BRINQUEDOS

PROFISSIONAIS TREINADOS

GERADORES

FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE SALGADOS E DOCES

O GRUPO BRINKABOOM, POSSUI 04 UNIDADES

E É UM BUFFET COMPLETO
Class

BUENO

UNIDADES: 62 3434 0510

PREMIUM
62 3087 8666

PETIT
62 3924 7065
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SPAZIO
62 3624 1610

EXCELÊNCIA E PROFISSIONALISMO:
ELO EVENTOS

A

Elo Eventos, que tem como diretora Kennya Soares Cecin é uma empresa especializada em planejamento e organização de eventos científicos, corporativos,
governamentais, entre outros segmentos. Com atuação no mercado nacional desde
2001, a Elo conta com uma equipe altamente qualificada, como a executiva de negócios Glaupe Cabral, assistente de eventos Renara Cardoso, e a supervisora de eventos
Nathália Chaves, com atendimento personalizado e o que há de mais novo em tecnologia para eventos.
Entre as expertises da empresa estão
assessoria em todo o processo de execução do evento, captação de recursos
públicos, busca de patrocínios, projeto
orçamentário, além de contratação e gerenciamento de todos os fornecedores. O
objetivo da Elo Eventos é atender às necessidades de seus clientes, dentro do
budget estabelecido, garantindo a qualidade dos serviços prestados e superando expectativas.
A empresa esteve presente, na noite
de 29 de maio, na cerimônia da premiação “OS MAIS INFLUENTES DO TURISMO E EVENTOS”, promoção da Contato Comunicação. Essa foi a 15ª. edição
desta premiação que contou com a participação de 41 jurados que votaram pela
Internet. O evento foi realizado no Clarion
Hotel, onde a Elo Eventos foi premiada
nas categorias PROMOTORA DE EVENTOS DE GRANDE PORTE (FEIRAS, CONVENÇÕES e CONGRESSOS) e PROMOTORA DE EVENTOS DE PEQUENO
PORTE (FESTAS, SHOWS e ESPORTES).
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O engenheiro civil Jorge Cecin Lima e sua esposa
Kennya Soares Oliveira Cecin diretora e proprietária
da Elo Eventos Assessoria e presidente da
Associação Brasileira de Eventos (ABEOC Goiás)
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CASAMENTO PRA LÁ DE ANIMADO
ACONTECEU EM GOIÂNIA
SIM!!!

A

hhhh, nada como um casamento rústico, leve e romântico para
eternizar o amor!
O medico Radiologista Luis Roberto e a contadora Rosa Oliveira gostam
muito de tudo relacionado a natureza,
então queriam algo que retratasse isso
para celebrar o seu amor. Para isso, escolheram um cenário de beleza sem
igual: O espaço de festa Grand Nature
no setor Sul em Goiânia.
A cerimônia aconteceu ao ar livre e
teve muitos detalhes especiais. A paleta de cores retratava um ar mais rústico,
do jeitinho que a Rosa Maria queria: verde e branco. Foi um final de tarde muito especial, imagens lindas e sorrisos
emocionados dos noivos para a alegria
dos amigos e familiares.
É tão bom ver sonhos se realizando,
não é?
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Os Pais da noiva Marinho Vitor Sousa e
Soraya Oliveira Sousa

Os Pais do noivo Carlos Roberto de Almeida Martins
e Wilma Ribeiro Martins

A foto para a prosperidade, entre as famílias

A hora do sim

Elegância e simpatia do noivo e da sua mãe

A emoção entre mãe e filho

Class

Class
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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

POR QUE IGNORAR A TRISTEZA?

E

xiste uma característica estranha no mundo atual: a obrigação de parecer bem, confiante
e felizes o tempo todo. A ideia de
autoestima é fundamental, mas ela
deve estar alinhada ao que realmente sentimos. Experimentar o amargo
da dimensão trágica da experiência
humana é fundamental para equilibrar-se e fortalecer-se. Casamentos
fracassam apesar dos esforços dos
cônjuges, pessoas morrem mesmo

E não confunda sentimento de
tristeza com Depressão... A tristeza é um sentimento momentâneo, considerado saudável e até
importante pelos médicos. Ajuda
na elaboração das perdas, ou sofrimentos ocasionais. As pessoas
atingidas pela ocorrência de perdas, do emprego ou de entes queridos, atravessam uma fase de sofrimento e angústia, que pode se
prolongar por um determinado perí-

com todos os cuidados médicos,
e violência acontece com gente do
bem. A vida é pulsão, uma frequência cardíaca, com altos e baixos. A
vida contém elementos negativos
inevitáveis e por isso cabe a cada
indivíduo conhecer-se e saber que
tristeza e alegria são capítulos complementares do romance chamado
existência. Acima de tudo, encerre de vez a necessidade de parecer bem para agradar as pessoas.
Em rede social, por exemplo, não se
preocupa em postar felicidade falsa, porque não funciona e só torna
pública a dor que você tenta disfarçar. Se não está bem, simplesmente
não poste, respeite seu momento,
viva seu luto e se fortaleça acolhendo sua dor.
26

odo de tempo (cerca de 2 meses),
mas esse quadro vai se atenuando e paulatinamente a vida vai retomando o ritmo normal.
Agora, se a tristeza não passa, e
começam a surgir sentimentos de
apatia, indiferença, desesperança,
falta de perspectivas ou prazer pela
vida, saiba que esse é um sintoma
claro de depressão. Os sintomas
podem aparecer ou desaparecer
de maneira sutil e quase imperceptível, mas é importante saber que
eles podem voltar. A depressão é
doença séria e assim deve ser tratada.
Fabiane Fagundes (@fabianefagundesoficial) é jornalista, especialista em marketing digital e estudante de psicologia
Class

CLASS VIP’S
Warley Oliveira

Especialista em saúde estética, o biomédico
Dieick de Sá, é o embaixador da marca Swarovski
na Capital e celebrou a chegada da nova loja no
Goiânia Shopping e recepcionou a personal stylist
Izabelle Capuzzo e o administrador de empresas
Gabriel Holanda

A arquiteta Cláudia Oliveira e o seu namorado
o empresário Jõao Aimiri Tomaz animados
em viagem a Ribeirão Preto – SP
em reunião com os amigos Harleyros

A médica dermatologista Cláudia Arantes recebeu o
carinho do produtor de moda Rudolfo di Carvalho,
após a sua palestra no evento Life Care Viver Mais
e Melhor, realizado no shopping Bougainville

As renomadas e talentosas estilistas Maisa Gouveia
e Natália Gouveia marcaram com glamour a noite de
desfile da coleção En-Volver Goiânia na 3ª edição do
Toda Noiva Sonha na CASACOR Goiás

O chef sushiman do Sanseto japanese Experience
Carlos Eduardo sempre elaborando novidades no
cardápio e agradando paladares exigentes

O superintendente de ação cultural, Guilherme
Voguemulti, representou o governador Ronaldo
Caiado e a primeira-dama Gracinha Caiado no
vernissage “Homenagem à Célia Câmara”,
no Hospital Estadual Alberto Rassi
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O escritor Bariani Ortêncio abriu as portas da sua
casa no setor Sul para receber Luciana Soares de
Oliveira para a noite de oficialização do 1º Festival
Gastronômico e Folclórico de Goiás, que tornará
o Pequi fruto patrimônio do estado

A corretora de imóveis de alto padrão
Lorena Cristina, recebeu convidados no
Rooftop do Live Lozandes Park,
para comemorar o seu aniversário

A empresária Marylia Penna de Oliveira recebeu
amigos para um Happy Hour no seu apartamento
no setor Oeste, e emendou uma Sunset
para todos os presentes

O empresário Horebe Alves, proprietário da
Depil Master Conceito, sempre participando
de feiras de empreendedorismo e congressos
para sua atualização e satisfação de seus clientes

O empresário Fabricio Marques inaugura,
na primeira quinzena de julho, o “Moulan Rouge”
no setor Bueno, casa de música que dará
preferência aos três ritmos que mais atraem
o público goiano: o sertanejo, o house e o funk

Sheila de Podestá, Ednara Braga, Eliane Martins
e Leo Romano, sinônimo de elegância
no coquetel de inauguração da
23ª edição da CASACOR Goiás

Class
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CLASS POLÍTICA
Marilane Correntino

GRACINHA CAIADO
UMA MULHER ATENTA ÀS CAUSAS SOCIAIS EM BUSCA
DE MELHORIAS PARA POPULAÇÃO

P

rimeira-dama do estado de Goiás, Maria das Graças Landim de Carvalho
Caiado, conhecida como Gracinha Caiado, baiana de Feira de Santana Bahia, além de presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás
(OVG), é também coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais - responsável
por desenvolver ações estratégicas, de forma integrada, para combater os vários
níveis de carências da sociedade.

Essa responsabilidade vem de encontro ao perfil de Gracinha Caiado,
que desde cedo sempre priorizou o fator social em sua vida. Se preocupando
com a carência e dificuldades das pessoas simples que via, quando ia para
as fazendas, do tanto que aquele povo
necessitava do apoio do poder público
para ter mais qualidade de vida.
E como primeira-dama, não poderia ser diferente. Apesar de poucos meses a frente do gabinete, tem liderado
várias ações à frente da OVG e se empenhado nas obras sociais do Estado, participando ativamente e buscando melhorias para a população goiana,
principalmente as mais carentes.
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Através do Gabinete de Políticas Sociais, a primeira ação da primeira-dama,
foi o levantamento das carências e dificuldades dos municípios mais pobres
do Estado. “Melhorar a vida de cada
criança e de cada família mais necessitada de Goiás é um sonho a ser realizado, para se tornar realidade”, destaca. O Gabinete trabalha para melhorar a
condição de vida de goianos em situação de privação não só de recursos,
mas também de infraestrutura, educação, saúde, habitação e de diversos
serviços, identificados no Índice Multidimensional de Carência das Famílias de
Goiás (IMCF).
Para melhorar a qualidade de vida
da população dos municípios com os
maiores índices de vulnerabilidade, Gracinha Caiado está indo pessoalmente
nessas cidades, conhecendo de perto a realidade vivida pelos moradores,
identificando os maiores problemas,
carências e buscando soluções para
resolver as pendências. “Nosso objetivo é garantir uma vida digna e oportunidades para quem mais precisa”, ressalta. Segundo a primeira-dama, a filosofia
de trabalho da nova gestão, tem o perfil
de ordem prática e objetiva. “Nós criamos um movimento chamado ‘Pé no
Chão’, para estarmos nos municípios,

Class

vendo ali o que realmente pode acontecer. Percebo que, quando nos encaminham fotos, a imagem nem sempre reproduz a realidade. E o que o governo
Ronaldo Caiado propõe é uma verdadeira mudança, para o bem do povo de
Goiás. Fazer a diferença na vida do que
tem menos oportunidades”, explica.
De forma bem atuante, Gracinha tem
buscado e conseguido ótimas parcerias junto a várias instituições como o
sistema Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar);
Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) – representantes da agência da ONU, se encontraram com a primeira-dama no final de
março e apresentaram iniciativas já desenvolvidas em nível nacional e global
para combater a pobreza e promover o
crescimento sustentável; O Governo de
Goiás também formalizou parceria com
a Unesco para o desenvolvimento de
políticas públicas em cincos projetos
nas áreas da educação, turismo, cultura, desenvolvimento social, segurança
pública, governo digital e juventude. E
várias outras parcerias com o segmento privado também está sendo conversado.
Dentre os benefícios conseguidos
pela população temos hoje, 60 famílias
kalungas de Cavalcante, no Nordeste do Estado, que não tinham energia
elétrica, já estão sendo atendidas com
este serviço básico. A energia elétrica
para regiões carentes está chegando
por meio de kits de energia solar, comprados com recurso federal do Programa Luz para Todos e do Programa Nacional de Universalização do Acesso e
Uso da Energia Elétrica.
Também tem obtido avanços nas
áreas da Educação, com ações no
combate ao analfabetismo e evasão
escolar e também investindo em construção de escolas públicas, entrega de
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livros didáticos, merenda escolar, computadores, além de projeto de recuperação da Escola Família Agrícola; e da
Saúde, com a ação “Carreta da Saúde”
para atender inicialmente os dez municípios com pior índice no IMCF.
A OVG vai expandir o Programa Meninas de Luz, iniciativa que atende adolescentes grávidas, há orientação sobre
educação sexual, saúde, planejamento familiar e também discute formas de
aumentar a renda familiar. As participantes também ganham kit enxoval para o
bebê e recebem orientação por até um
ano após o nascimento da criança.

A presidente de honra da OVG, com
atitude, compromisso e articulação política, idealiza um grande trabalho social, não apenas para uma minoria, mas
para todos os cidadãos goianos. “Ao
término do governo, quero sair de cabeça erguida, ao constatar a melhoria e
crescimento do Estado de Goiás, com
o nosso trabalho de muita responsabilidade e transparência, lutando sempre pela cidadania, educação, saúde e
bem-estar para o povo de Goiás”, pontua.
Estamos só no começo, muito há
a fazer. Porém, com a força, coragem,
determinação e compromisso de Gracinha Caiado, tenho certeza que Goiás terá um grande desenvolvimento. Só
nos resta desejar sucesso!
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CLASS CAPA

COMEMORAÇÃO EM GRANDE ESTILO
LUMINA 1 ANO DE SUCESSO!

A

empresária Clarinda Jesus recebeu convidados para comemorar o primeiro ano de
sucesso da Lumiina Iluminação, localizada no setor Bueno. Uma noite regada a espumante em que o fotógrafo Wellington Robson eternizou os melhores momentos. Confira:

Thiago Taveira, Gyssele Flores, Clarinda Jesus,
Lorena Souza, Viviane Zradine e Mônica Siqueira

Cléria Pimenta, Clarinda Jesus
e Marco Antônio Veiga

Clarinda Jesus e Humberto Queiroz

Jornalista Mena Marangoni entrevista
a empresária Clarinda Jesus

Yanco, Clarinda Jesus e Otávio Jesus

Arnaldo Vilela, Clarinda Jesus e Cláudia Vilela

Clarinda Jesus e Maria Inês
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Aline Torres e Clarinda Jesus

Karine Terra e Clarinda Jesus

Class

Karine Terra, Ludmila Neves, Clarinda Jesus,
Alexandra Peixoto e Jovita Cruvinel

Clarinda Jesus e seus filhos
Davi e Laura Jesus Tavares

Aracelly Cantuário, Clarinda Jesus,
Claudia Oliveira e Ana Paula Almeida

Karine Terra, Clarinda Jesus e Gracy Ramos

Poliana Pierre, Clarinda Jesus e Jean Pierre

Bel Lasmar, Clarinda Jesus e Rildo Lasmar

Lara Resende, Clarinda Jesus e Bruna Menezes

Guilherme e Clarinda Jesus

Luan Vilela e Aline Gomes

Clarinda Jesus, Cleiton Oliveira e Karla Oliveira

Class

Clarinda Jesus e Carol Fortes

Sônia, Ivete Medeiros, Clarinda Jesus e Zélia Ferreira
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CLASS CULTURA
Maria Reis

PAGODE DO PERICÃO

A

Foto: Divulgação

música No Fundo dos Meus Olhos, que já está disponível nas plataformas de streaming e nas rádios
de todo o Brasil, faz parte do Pagode do Pericão, com Péricles e Thiaguinho, que tem Chrigor, como um dos convidados do projeto. A ideia é que, nas próximas edições, outros
artistas dividam o palco com Pericão. No Fundo dos Meus
Olhos é uma regravação do Exalta e fez parte do repertório
do grupo, lá atrás, quando o Chrigor era o vocalista.

INEDITA NO ROCK IN RIO

P

Foto: Divulgação

BANANADA

Foto: Frazer Harrison/Getty Images

ela primeira vez no Brasil, a rapper americana, Cardi
B (foto) é atração inédita no Rock in Rio, ela toca no
dia 27 de setembro. Na mesma data, o rapper canadense, Drake será um dos headliners do Rock In Rio, e também, o DJ brasileiro Alok faz sua estreia no festival e abre
o Palco Mundo. Já, a cantora Ivete Sangalo, veterana do
festival, abre o Palco Mundo, no dia 29 de setembro, no
mesmo dia em que tocam Goo Goo Dolls, Dave Mat
thews Band e Bon Jovi. O Rock in Rio acontece nos dias
27, 28 e 29 de setembro e 03, 04, 05 e 06 de outubro.

A

cantora Pitty, será uma das atrações da 12ª
edição, do Festival Bananada, um dos maiores festivais de música da América Latina, que já está
a todo o vapor para entrar em cena, entre 12 e 18 de
agosto. Será uma semana inteira com inúmeras atrações, como os músicos, Criolo, Jaloo, Felipe Cordeiro, Tulipa Ruiz & João Donato, Romero Ferro, Drik Barbosa, Jéssica Caitano, Saskia e Jadsa Castro, que se
apresentarão ao lado das bandas Terno Rei, e a Terra Nunca me Pareceu Tão Distante, Tuyo, Magüerbes
(25 anos), O Quadro, Raça, Demônia, Frente Cumbieiro (Colombiano), Paus (Portugal) e dezenas mais. O line-up já está fechado e
Goiânia vai ferver!

AGENDA CULT
CoMA - De 02 a 04 de agosto, acontece o festival Convenção de Música e Arte
(CoMA) que chega à sua terceira edição. O CoMA armará sua estrutura no Eixo Monumental, em Brasília (DF), com várias atrações.
GOIANIA NOISE – De 09 a 11 de agosto, o Centro Cultural Martin Cererê abrigará o
Festival Goiânia Noise, que há mais de duas décadas figura no calendário anual de
eventos em Goiânia, e se tornou patrimônio. Esta edição em 2019, celebra os 25
anos do evento da Monstro Discos.
MUSICA NO CAMPUS - O Câmpus Samambaia da UFG promete ser extremamente
musicado, no decorrer do ano, com o projeto Música no Câmpus criado pela Pró-Reitoria de Extensão em Cultura, que completa 10 anos em 2019. Para celebrar a
década, promete várias apresentações sonoras, como Vanessa da Mata, no dia 04
de junho e Paulinho da Viola, no dia 17 de setembro
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MAISA E NATHÁLIA GOUVEIA
LANÇARAM COLEÇÃO NO RIO DE JANEIRO

A

s estilistas Maísa e Nathália Gouveia lançaram nova coleção cápsula no Hotel
Hoo2 no Rio de Janeiro. Na ocasião estiveram presentes 40 seletos convidados, entre eles, styling, produtores de moda e figurinista. A coleção fez jus ao clima
que marcou pelos tecidos encorpados de seda pura, garantindo o conforto sem
perder o brilho e o glamour dos tecidos paetizados e pedrarias. A grande surpresa
desta coleção foi os tules, os florais de organza de seda e tecidos fluidos para atender a imprevisibilidade de nosso clima tropical.

Teddy Zanny Natália Gouveia Maisa Gouveia
e Assessora de imprensa de moda Bia Zany

Natália Gouveia , a empresária
Sonia Braga e Bruna Franklin
fashion styling.

O Editor Alexandre Schnabl
Gilson Ramos Natália Gouveia

Nathália Gouveia e Fausi Humberto
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Frederico Gouveia e
a produtora Jane Cabrocha

Sônia Braga e produtora
Cultural Deborah Aguiar

Natália Gouveia, Suely Suita

Tatiana Mesquita
apresentadora
e atriz

Maisa Gouveia, A assessora de
imprensa de moda Bia Zany a
produtora Pati Schimit e Malu Mesiano.

Andreia Graces e
a styling Dani Oliveira

A influencer garotas The
Blush Carol Fernandes e o
marido Guilherme Carvalho
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HALL SOCIAL
Por Delson Carlos

Foto: Roberto Luis

A médica Sheila Paiva comemorou aniversário
e recebeu o carinho de amigos e familiares em
sua residência no residencial Alphaville Goiás

Bahia foi o tema que Rousem Fharuse
usou para comemorar o aniversário dela,
onde recebeu o carinho do seu esposo
Juliano de Castro.

O médico Rennel Pires de Paiva,
gastro cirurgião bariátrico, participou do 20º
Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica
e Metabólica na cidade de Curitiba - PR

Foto Warley Oliveira

A empresárias Gracy Ramos prepara a
inauguração do espaço de festa Brinkaboom
Premium em breve para a alegria dos clientes

Crédito: Núcleo Astúcia

O casal Lorena Lustosa e João Neto (da dupla
com Frederico), comemorou o aniversário
dos filhos Laura de 5 anos e João Pedro de
3 anos, no buffet infantil Brinkaboom Bueno,
com os temas, Ariel e Patrulha Canina

Mena Marangoni feliz com a homenagem que suas
amigas fizeram para a comemoração de mais um
ano de vida, parabéns ,parabéns, parabéns!!!

Hair stylist Pedro Donato é o queridinho da
mulherada que gosta de mudança no visual.
Ele é especializado em colorimetria.

A empresária Rayana Pimentel
recebeu Junior Gomes, Francielly
Valadão, Cristine Whoc e Aline Oliveira
no evento da Abelha Rainha.
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CLASS GOURMET
Chef Tati Mendes

SANDUICHE DE ROSBIFE
Ingredientes:
01 peça de lagarto de 01 kg
Páprica defumada ou picante
Sal grosso
Pimenta do reino em grãos
Mostarda em grãos
05 tomates cortados em 04
03 cebolas roxas grandes cortadas
em rodelas
Azeite de oliva e balsâmico
10 cogumelos shitakes fatiados
Açúcar Mascavo
Pão Ciabata
Queijo Gouda
Folhas de rúcula e agrião
Mostarda Dijon
Creme de leite fresco
Whisky ou conhaque

MODO DE FAZER:
Modo de Preparo da Carne:
Tempere a carne com páprica, sal, e
os grãos de pimenta do reino e mostarda moídos juntos.

azeite, colocar as rodelas de cebola
para dourar.
Após estarem douradas, coloque
uma dose de whisky ou conhaque e
misturar.
Por ultimo coloque 2 colheres sopa
de açúcar mascavo, mexer até dissolver virando um caramelo, reserve.
Modo de Preparo dos Tomates:
Coloque as partes do tomate em
uma grelha quente, temperar com sal e
pimenta do reino a gosto, espere dourar e reserve.

Coloque uma frigideira grossa no
fogo e espere esquentar bastante.
Selar a carne de todos os lados inclusive as pontas.
Coloque um fio de azeite em cima
da carne já selada e vire por todos os
lados.
Coloque a carne em uma assadeira
já forrada com papel manteiga e cubra
com papel alumínio, leve ao forno a
180° C por 10 minutos.
Tire a carne e deixe descansar.
Modo de Preparo das Cebolas Caramelizadas:
Aquecer a frigideira com um fio de
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Modo de Preparo do Shitake:
Coloque duas colheres de Whisky
ou Conhaque na grelha que foram grelhados os tomates.
Coloque os shitakes fatiados e vá
mexendo devagar até murchar.
Tempere com sal e pimenta do reino
a gosto e reserve.
Modo de Preparo do Molho:
300 ml de creme de leite fresco misturado com duas colheres sopa de
mostarda dijon, duas colheres sopa de
azeite balsâmico, sal e pimenta a gosto.
Montagem do Sanduiche:
Fatiar o lagarto bem fino, partir o pão
ao meio, colocar o molho nas duas partes, e proceder na seguinte sequencia:
Molho, Rúculas, Agriões, Carne, Queijo, Cebolas, Tomates e Shitakes.
Bom Apepite !!!
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CLASS TURISMO
Mariana Hipólito

COACHELLA, O FESTIVAL DE LUXO

C

oachella Valley Music and Arts Festival, Coachella Fest ou simplesmente Coachella, é o evento anual de música e arte da California. Luxuoso, o festival
atrai pessoas, celebridades e influencers do mundo todo.

O festival de música mais famoso
e com maior público nos EUA, o Coachella Music and Arts atrai os amantes
da música até Indio - Califórnia, desde
1999. A presença de celebridades, o
céu sempre ensolarado e o estilo “boêmio contemporâneo” (ou boho-chic)
das roupas de verão são tão marcantes
do festival quanto o próprio line-up eclético das músicas, tornando-o a homenagem perfeita ao estado dourado. Coachella ficou tão popular entre os fãs que
passou de dois para três dias seguidos,
com apresentações divididas em dois finais de semana. Acrescente camping,
dança e muita comida e bebida à mistura e você terá o verdadeiro sabor do verão na Califórnia.

O festival tem um entorno desértico
(as cidades, Coachella e Indio fazem
parte do Deserto da Califórnia), com
temperaturas diurnas que com frequência se elevam a mais de 40°C. O festival
conta com a cobertura de poucas nuvens ou sombra. A temperatura diminui
drasticamente depois do entardecer e
anoitecer, ficando entre 5 e 10 °C.
E o melhor de tudo é que, entre os
dias de show e apresentações, dá para
aproveitar para curtir o que a região tem
de melhor a oferecer. Se você optar por
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aproveitar os dois finais de semana de
show do festival, terá seis dias livres entre as apresentações. Isso pode render
passeios em Palm Springs e também
no Parque Nacional Joshua Tree, repleto
de formações geográficas maravilhosas.
Além disso, há oito cidades nos arredores de Indio com atrações para o período entre os shows.
Caso opte por ficar além dos dias
do festival, aproveite para vistar Beverly
Hills, na região de Los Angeles. Ela fica

a cerca de duas horas e meia de Indio
e conta com mansões e hotéis de luxo.
Sinta esse clima passeando pela Rodeo Drive, avenida que reúne butiques
de luxo, como Chanel e Giorgio Armani.

Para aproveitar o período para compras, dê um pulo no shopping com clima de cidade pequena em plena Los
Angeles. Fontes, praças e cafés ao ar
livre dão o ar interiorano ao local.
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PAGODE E MÚSICA SERTANEJA MARCAM
O ANIVERSÁRIO DE DELSON CARLOS

O

Oliveira’s Place abriu as portas para receber os 300 convidados do aniversário
do especialista em marketing digital Delson Carlos. Muita música, bebidas geladas, ótima comida assinada pela chef Juliana Ribeiro marcou essa comemoração
de muita alegria. A decoração ficou a cargo de Cristiano Moreira o bolo foi assinado
pela chef Nayara Barbosa, a animação tomou conta com as vozes da dupla Eddy e
Bruno, e de Marquinhos SP, tudo registrado pelo fotográfo Wellington Robson.
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CLASS FITNESS
Carlos Bruce

EXERCÍCIOS PARA FAZER EM DUPLA

O

treino a dois é uma excelente alternativa para manter a forma física, pois além de
aumentar a motivação para treinar, também é muito fácil e prático, não sendo necessário utilizar máquinas ou gastar muito dinheiro na academia.
Isto porque, o treino a pares pode ser
feito em casa com amigos, familiares ou
parceiros. E ainda evita o constrangimento que muitas pessoas possuem sobre
treinar na academia quando não se tem a
forma física desejada.
Além disso tudo, quando se treina com
alguém conhecido é mais fácil tirar dúvidas sobre alguns exercícios e garantir que
todos os movimentos estão sendo feitos
de forma adequada, potenciando o trabalho muscular.

se sentada, ao mesmo tempo que roda
o tronco para direcionar o ombro direito
para o ombro esquerdo do parceiro e vice-versa, voltando a deitar sempre que se
troca de ombro. Este exercício deve ser
repetido 10 a 15 vezes, em 2 ou 3 séries.
Uma forma de simplificar o exercício
consiste em levantar as costas o máximo do chão e tocar com uma das mãos
no joelho oposto e depois baixar e repetir
com a outra mão, também por 10 a 15 vezes por 2 ou 3 séries.

PLANO DE TREINO A DOIS

EXERCÍCIO 3:
PRANCHA ABDOMINAL

Estes são alguns exercícios que podem ser feitos a pares e que ajudam a
trabalhar diferentes grupos musculares,
desde o abdômen até as costas, pernas
e bumbum.

EXERCÍCIO 1:
ABDOMINAL ESTÁTICO
Para fazer
este
exercícios basta que
cada um deite
com as costas no chão e
levante as pernas até que os pés se toquem. Depois, deve-se levantar o máximo as costas do chão e manter essa posição enquanto se joga uma bola de um
para o outro. Este exercício deve ser feito
entre 30 segundos a 1 minutos, repetindo
até 3 vezes.
Para facilitar este exercício, os abdominais podem ser feitos da forma tradicional, colocando os pés no chão com as
pernas dobradas. A seguir, cada um deve
deitar completamente no chão e levantar
as costas do chão para fazer o abdominal. Cada vez que se levanta deve-se tentar bater com as mãos nas palmas da outra pessoa. Faça 2 a 3 séries de 10 a 15
repetições.

EXERCÍCIO 2:
ABDOMINAL LATERAL
Este exercício deve ser
feito por uma
pessoa
de
cada vez e,
para isso, deve-se deitar de costas no
chão enquanto a outra pessoa faz força
nos pés, com as mãos, para evitar que levantem durante o abdominal.
A pessoa que está no chão deve depois levantar as costas até ficar qua-

42

Este é um
exercício ótimo para treinar não só
o abdômen,
mas também
as costas, uma vez que requer muita força muscular para manter o corpo reto. Antes de iniciar este exercício deve-se treinar
a prancha abdominal normal.
Assim que a prancha abdominal se
torna mais fácil de fazer, pode-se aumentar a intensidade do exercício utilizando-se o parceiro de treino. Para isso, apenas é necessário que o parceiro se deite
nas costas enquanto se faz a prancha abdominal. A posição de prancha deve ser
mantida pelo máximo de tempo possível.
Se for necessário aumentar gradualmente a dificuldade, o parceiro pode começar por colocar os pés no chão de cada
lado, para regular a quantidade de peso
que coloca sobre a outra pessoa.

EXERCÍCIO 4:
AGACHAMENTO EM DUPLA
Neste exercício deve-se
encostar as
costas ao parceiro de treino
e depois dobrar as pernas até obter um ângulo reto.
É importante ter atenção para não deixar
que os joelhos passem a linha da ponta
dos pés, pois pode provocar lesões nas
articulações.
Para fazer este agachamento, os dois
devem fazer o agachamento em simultâneo, utilizando o corpo da outra pessoa
como suporte. Dessa forma, a força entre
os dois deve ser compensada de forma a
manter as costas sempre juntas e direitas.

Class

Class

43

MUNDO PET

TECNOLOGIAS QUE FACILITAM
O CUIDADO COM OS ANIMAIS

F

oi divulgada uma pesquisa sobre as tendências para o mercado pet em 2019. Nela, foi
identificado que os tutores acreditam que a tecnologia é uma grande aliada nos cuidados com
os bichinhos. Os interesses mais citados são aplicativos de nutrição (47%) e telemedicina veterinária (46%). Eles também se preocupam com a segurança dos pets. 53% pensa em
comprar um dispositivo de rastreamento de animais e 52% um microchip.

NUTRIÇÃO ANIMAL

ria vem crescendo no Brasil. Através desse sistema, animais que não podem ser
transportados para outra cidade por estarem debilitados ou por falta de condições
financeiras, têm acesso a cardiologistas
veterinários e a outros profissionais, tendo
como intermediário o clínico veterinário.

RASTREAMENTO ANIMAL

Desde meados de 2017, as novidades
lançadas para os pet seguem o padrão
de vida dos humanos. Afinal, se temos
roupas confortáveis, acessórios da moda,
cervejas geladinhas no calor e festas de
aniversário, porque nossos bichinhos de
estimação não podem ter também? O interesse dos brasileiros em comidas naturais e saudáveis visando uma qualidade de vida maior tem crescido cada vez
mais. Para os pets, a nutrição animal varia desde as rações premium e super premium, até comidas naturais comercializadas em forma de marmita. Além disso, a
procura por médicos veterinários especializados nessa área cresce junto com
o aumento das vendas de comidas naturais.

TELEMEDICINA VETERINÁRIA

O uso da tecnologia a serviço da saúde
ajuda a diminuir a distância entre o paciente e o especialista na medicina humana. A essa prática adotou-se o nome de
telemedicina. Assim como acontece com
as pessoas, muitas vezes os animais precisam de um parecer de um profissional
que tenha estudado com mais ênfase em
determinada área como na cardiologia,
dermatologia ou endocrinologia veterinária. É por isso que a telemedicina veteriná-

44

Devido ao número crescente de roubos
e furtos principalmente de cães em todo
o país, surgiu o GR PET para tornar a vida
dos donos mais tranquilos tornando possível saber a localização em tempo real de
seu bichinho de estimação que faz parte
da sua família. Perder seu animal de estimação é uma experiência extremamente dolorosa e, muitas vezes, apesar de
todos os cuidados que sejam tomados,
o seu bichinho pode escapar, e achá-lo
pode ser muito difícil. É comum vermos
faixas espalhadas pelas ruas e apelos na
Internet, de donos que não sabem o paradeiro de seus animais. Depois dos microchips, que, ao contrário do que muitos
podem pensar, não funcionam como localizadores, apenas contêm as informações do animal (desde vacinas até dados dos donos). A nova linha GR PET são
rastreadores via satélite de última geração
para rastreamento de cães de pequeno,
médio e grande porte, cão guia, gatos,
cavalos, gado ou qualquer tipo de animal.
O GR PET é equipado com GPS e conexão wireless que executa em tempo real
informações como: localização, relatório de rotas percorridas, cerca eletrônica,
metros percorridos ao dia, status da bateria do sistema, dentre outras ferramentas.
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CLASS AGITO
Johny Cândido

REENCONTRO
O cantor e compositor goiano Pedro Scalon lançou no dia oito de
abril a segunda música do seu CD Translúcido, “Reencontro”, em
um momento de transformações em sua vida. O novo álbum tem
a produção de Ricardo Ponte, ganhador do Grammy latino. A música já está disponível no Youtube e em todas as plataformas digitais do artista. O CD tem 10 músicas e todo mês será lançada uma
nova. Pedro Scalon já apresentou ao público além de “Reencontro”,
o single “Meu Lar”. Todas as canções desse trabalho são autorais.
Pedro descreve suas composições como a forma que ele enxerga
o mundo.

6 DÉCADAS BEM VIVIDAS
A administradora Marinalde Tinoco dos Santos comemorou seis décadas de vida ao lado de seu esposo, o
economista Miguel Rosa dos Santos, demais familiares
e amigos. A celebração dos 60 anos foi realizada no dia
12 de maio, no Espaço Sabor de Vida Eventos, localizado no Jardim Goiás. O cardápio do evento ficou sob responsabilidade do chef Pedro Ernesto.

SWAROVSKI
Especialista em saúde estética, o biomédico Dieick de Sá, é o
embaixador da marca Swarovski na Capital e celebrou a chegada da nova loja no Goiânia Shopping, no dia 23 de maio. O buffet
do evento contou com assinatura do Bistrô Paris 6, harmonizado
com drinks suaves, além de música boa e, claro, muito brilho. A
marca austríaca desembarcou pela primeira vez no shopping no
final de 2015 em um quiosque, que neste mês foi substituído por
uma loja conceito. O projeto arquitetônico é assinado por Crystal Forest, que apostou na iluminação para destacar o brilho dos
cristais.

CASAMENTO SOLIDÁRIO
As cerimonialistas Luz Marina e Flaviana Loureiro (ambas de preto) participaram da 1ª Exposição “Casamento dos Sonhos”, realizada em
18 de maio, no Shopping Cidade Jardim. Nesta 1ª edição, Milena Araújo e Marcelo Barbosa
se casaram em uma cerimônia completa, como
manda o “figurino”. Esse era um grande sonho
do casal. O cardápio da festa ficou por conta do
buffet do chef Pedro Ernesto.

STAND-UP
O grupo comédia ao vivo estará em cartaz nas próximas quartas-feiras deste mês (19 e 26/06). O show
ainda conta com elenco rotativo e participações de
convidados de “peso” do cenário stand up nacional.
Com produção local do Grupo Top Brasil e Cultura do
Riso.
O grupo de humor é um dos mais antigos em atividade do cenário nacional. Atualmente, o elenco é formado por Luiz França e Fabio Rabin - que estão desde a formação original e conta com as grandes revelações da comédia no seu elenco atual.
Nessa segunda apresentação estão confirmados os comediantes do grupo Fábio
Rabin e Dihh Lopes, além dos convidados especiais da noite, Lucas Mendes, Murilo Moraes e Rafael Magalhães.
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