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Histórias que inspiram!

Diretora Geral

Marina C. Pereira

Carta da Editora
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“Oitenta por cento do que leva as pessoas ao 
sucesso é se mostrar para o mundo”. A frase 
é do ator, cineasta e músico norte americano 
Woody Allen. E traduz o principal objetivo da 
honraria Top Golden Business, promovido pela 
Revista Vida & Negócio, que é uma das mais 
tradicionais premiações do Noroeste Paulis-
ta. São inúmeras histórias de empreendedo-
rismo nato e, claro, muita garra e superação.  
Ao ler e reler cada trajetória dos personagens/
homenageados, me sinto renovada para conti-
nuar a minha trajetória profissional e também 
pessoal. São empreendedores que não mediram 
esforços para driblar as turbulências econômi-
cas e políticas, além de passarem horas e horas 
debruçados em planejamentos, estratégias e, 
principalmente, participando na prática, lado 
a lado de suas equipes, para oferecer excelên-
cia no atendimento e, claro, qualidade nos pro-
dutos e serviços. São histórias que inspiram... 
São homens e mulheres que abdicaram momen-
tos de lazer ou até mesmo de descanso com a 
família em troca da realização do sonho de ter 
o próprio negócio e o ver crescer dia após dia. 
Sabemos que, historicamente, os momentos 
diante de crises econômicas têm sido o berço 
de ótimos negócios. Enquanto muitos estão de-
sanimados e se deixam levar pelo derrotismo, 
alguns empreendedores identificam oportuni-
dades para começar ou até expandir seus ne-
gócios. Ou seja, enquanto uns choram, outros 
vendem lenços. Afinal o empreendedorismo é 
o fator crucial para o desenvolvimento de uma 
economia. Não só no âmbito local, mas nacional. 
Não há dúvida de que quando saímos da zona de 
conforto ficamos mais vulneráveis. Mas é preciso 
uma boa dose de criatividade e ousadia. E é por 

isso que o Prêmio Top Golden Business faz ques-
tão de reverenciar pessoas e empresas de desta-
que em São José do Rio Preto (SP) e região, além 
de evidenciar novos empreendedores que estão 
emergindo e brilhando no mundo dos negócios.  
O editorial de moda, um dos mais aguardados 
do ano, traz a modelo Isabella Domingues, da 
DAF Models. A produção é assinada pela stylist 
Fabíola Forni com fotos de Claudio Sartor (Sar-
tor Fotografia) – Jane Maria (Assistente de Foto-
grafia) – e beauty do make-up artist Fábio Gon-
çalves Uma edição que vem coroar o trabalho 
incansável da Equipe/Família Vida & Negócio. 

Uma ótima leitura! 
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distribuição em são José do rio Preto e região 
Cl ín icas em Geral / Centros de Estét ica / salão de 
beleza / Academias de Ginást ica / Agências de Au-
tomóveis / Agências de tur ismo / bares / restau-
rantes / Lojas de moda / Câmara Municipal / Con-
domínios Fechados / Escolas em geral / Prédios / 
Choper ias / Churrascar ias / Hotéis / Lojas de Noi-
vas / Ót icas / Pizzar ias / Postos de Combust íveis / 
dent istas / Cartór ios / buffets / Comércio em  Geral 
e distr ibuição direcionada de acordo com o públ ico 
alvo dos cl ientes. 

A reprodução total ou parcial de fotos, textos e anúncios 
sem a devida autorização estará sujeita à penalidades 

previstas por lei.

ExPEdiENtE

  Diretora Geral: 
Marina Cr ist iane Pereira

diretor ia@vidaenegocio.com.br

 Jornal ista Responsável:
Luciano Moura -  MTB 47509/SP

jornal ismo@vidaenegocio.com.br

 Produção de Moda:
Fabíola Forni

producao@vidaenegocio.com.br

  Diagramação: 
Matheus Isso

arte@vidaenegocio.com.br

  Administrativo:
administracao@vidaenegocio.com.br

  Colaboradores:
Claudio Sartor

Fábio Gonçalves
Magda Pinheiro

Fabí  Forni
Thais  Celentano

 Tiragem: 20.000 exemplares

  Administração Revista Vida & Negócio:
Av. Francisco Chagas de Oliveira, 344, 

Piso Superior - Jardim Pinheiro
(Próximo ao Riopreto Shopping)

17 99156 3096 | 17 99157 5716
vidaenegocio.com.br

  revistavidaenegocio
São José do Rio Preto-SP 

Capa
Modelo - Isabella Domingues - DAF Models | dafmodels.com.br
Roupa – Cacau Brazil
Acessórios - Mini Store
Foto - Claudio Sartor / Sartor Fotografia
Assistente de Fotografia  - Jane Maria
Beauty - Fábio Gonçalves
Stylist - Fabi Forni 

Classic P&B

Inauguração Magnifique Evento
Aniversário 70 anos Dr. Emanuel Tauyr  
Bodas de Esmeralda de Pedro e Ruth

Georgina Business Park  integra ocupação
arquitetônica e paisagismo

Empresários e personalidades 
são homenageados

por Fábio Gonçalves

Editorial de moda

Social

Negócios

Top Golden Business 2017

Beleza - Ultra Violet

8

84

90

18

16

Mais informações sobre a 
distr ibuição no si te: 

www.vidaenegocio.com.br

Março/2018



8 

Clássico e atemporal, a combinação preto 
e branco foi eternizada pelo mundo da 
moda e veste com muita elegância 
mulheres empreendedoras.

Foto: Claudio Sartor (Sartor Fotografia) | Assistente de Fotografia: Jane Maria
Beauty: Fábio Gonçalves |  Stylist: Fabi Forni | Modelo: Isabella Domingues - DAF Models

 P&B
Classic
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Roupa – Cacau Brazil
Acessórios - Mini Store
Óculos - Casa dos Óculos
Sapato - Lessô
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Vestido – Hall 4242
Acessórios - Mini Store
Óculos - Casa dos Óculos
Sapato e Bolsa - Lessô
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Roupa – Madame Chica
Acessórios - Mini Store

Sapato - Lessô



1 2 

Vestido – Madame Chica
Acessórios - Mini Store
Bolsa- Lessô
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Vestido – Cacau Brazil
Acessórios - Mini Store

Óculos - Casa dos Óculos
Sapato - Lessô
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Macacão - Madame Chica
Acessórios - Mini Store
Sapato e bolsa - Lessô
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Roupa – Hall 4242
Acessórios - Mini Store

Sapato - Ana Capri

Modelo - Isabella Domingues  (DAF Models) 

(17) 3234-4245 - dafmodels.com.br

Foto - Claudio Sartor / Sartor Fotografia

Assistente de Fotografia - Jane Maria

Beauty - Fábio Gonçalves

Stylist - Fabi Forni 

Locação - Georgina Business Park

Av. Anísio Haddad, 8001 

São José do Rio Preto

www.hdauff.com.br

(17) 3216-4534 

Ana Capri - (17) 3216-4592

Cacau Brazil - (17) 3227-3228

Casa dos Óculos - (17) 3231-1959

Hall 4242 – (17) 3512-4848

Madame Chica - (17) 3227-7579

Mini Store - (17) 3234-9522

Lessô - (17) 3033-6899

Staff

Onde
encontrar
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PRODUTOS USADOS
Base, delineador e iluminador MAC | primer corretivos e pó 
translúcido KRYOLAN | pan stick contorno e batom cremoso 
MAX FACTOR | corretivo universal KAT VON D | blush paleta 
SEPHORA WHINTER | sombra matte Ultra Violet HELENA 
RUBINSTEIN | sombra branca MAKE UP FOR EVER | lápis branco 
ESSENZE DI POZZI | máscara para cílios MAYBELLINE | kit de 
sobrancelhas TOQUE DE NATUREZA 

ONDE ENCONTRAR 
MAC, SEPHORA COLLECTION, KAT VON D e  MAKE UP FOR 
EVER sephora.com.br | MAX FACTOR e Helena Rubinstein 
us.strawberrynet.com | KRYOLAN (11)3045-0087 | ESSENZZI 
DI POZZI, MAYBELLINE E TOQUE DE NATUREZA lojaslivia.com.br

Na make da modelo Julia Carnelossi (Daf Models) que 
tem a íris acastanhada e pele clara usei a sombra 
Ultravioleta de textura matte em esfumado de estilo 
gráfico aplicada de forma bem marcada no côncavo, 
canto externo e raiz dos cíl ios tanto inferior como 
superior. 
E para compor o look usei lápis branco na linha d’água 
dos olhos e um pouquinho de sombra perolada no 
canto interno. O look também recebeu um fino traço de 
delineador preto na raiz dos cílios superiores e máscara 
de cílios na cor preta.

Beleza

CRÉDITOS: Beleza Fábio Gonçalves (17)981286718 
Fotos Sartor Fotografia (17) 3305-4297
Modelo Daf Models (17) 3234-4254

Esfumado 
Gráfico

“
”
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ULTRA 
VIOLET

A Pantone revelou que a cor do ano 2018 é a Ultra Violet (18-3838) ou ultravioleta em português, a cor purpura 
substitui o verde Greeney escolhido no ano passado e vem inspirada nos mistérios dos cosmos e as descobertas 
do além do que somos agora. Os roxos enigmáticos sempre foram símbolos da contracultura, músicos como 
Prince, David Bowie e Jimi Hendrix trouxeram tons de ultravioleta para a linha de frente da cultura pop 
ocidental como uma forma de expressão de individualidade. Então, se você gosta da cor ou se identificou com 
o conceito que ela representa fique atento as minhas dicas para usar e abusar do ultravioleta nos seus looks de 
maquiagem. Para falar comigo sobre maquiagem entre em contato pelo e-mail makeupstudiofabiogoncalves@
gmail.com ou WhatsApp (17) 98128-6718.
Beijos e até a próxima make!

“Aprenda a usar a cor a seu favor evidenciando sua beleza natural”

Íris verde
A cor Ultravioleta é um 
tom complementar a cor 
verde proporcionando 
um contraste incrível de 
cores, experimente usar 
a cor em sombra para 
olhos principalmente 
aplicada na pálpebra 
móvel.

DANGER
Em caso de olheiras, olho fundo, hematomas, vermelhidão, fadiga, olho vermelho e vasos sanguíneos aparentes 
na região dos olhos, todo cuidado é pouco ao usar a cor Ultravioleta para não evidenciar ainda mais o 
problema. Se for usar, prepare a pele corretamente principalmente na região dos olhos com ajuda de 
corretivos específicos para cada problema e de preferência para usar a cor Ultravioleta em looks simples 
e bem iluminados.

Íris azul
O tom Ultravioleta é uma cor 
bem complexa e recebe uma 
parte de pigmento azulado, e 
por isso, proporciona um contraste 
frio e sutil a íris azul, experimente 
usar sombras ou delineadores na 
cor Ultravioleta com textura 
metalizada ou cintilantes e sempre 
acompanhada com lápis ou máscara de 
cílios na cor preta para potencializar 
o contraste com a íris azul.

Íris mel
A cor Ultravioleta complementa 
tons amarelados proporcionando 
um contraste bem forte de cores, 
experimente usar a cor em sombras 
ou lápis para olhos principalmente 
aplicada na raiz dos cílios inferiores.

Íris castanha
A íris castanha tem contraste 
sutil a cor Ultravioleta porém 
muito elegante, além dos olhos, 
vale estudar também o contraste 
da cor com o tom de pele 
antes de decidir o look de 
make Ultravioleta. Aproveite para 
inovar e usar looks diferentes e 
criativos com a cor.

Por Fábio Gonçalves make-up artist

@oficialfabiogoncalves

DICA: Sombra clara na pálpebra móvel com apenas o delineador Ultravioleta na raiz dos cílios superiores. 



1 8 

Sobre a honraria
A quarta edição do Top Golden Business, realizado pela Revista Vida & Negócio, de São 
José do Rio Preto (SP), será no dia 16 de março de 2018, no salão social do Villa Aman-
tea Eventos, a partir das 19h30. A premiação, de acordo com a diretora da revista, Ma-
rina Pereira, homenageia empresários e personalidades de São José do Rio Preto, inte-
rior do Estado de São Paulo, e região, que se destacaram em 2017 em suas áreas de atuação.  
“A honraria já é tradicional em São José do Rio Preto e mais um ano vai homenagear em-
presários e personalidades que destacaram em suas áreas de atuação e, consequentemen-
te, alavancaram a economia. São exemplos de perseverança e empreendedorismo”, afirma a 
diretora da revista. Perfil empreendedor, representatividade, excelência no atendimento e comu-
nicação integrada são alguns dos critérios avaliados pela equipe da revista na seleção de homena-
geados que receberão o certificado Top Golden Business 2017, com a presença do ator Júlio Rocha.    
O jantar fica a cargo do buffet Caio Cirqueira com cardápio recheado de massas e carnes acompanha-
dos de vinhos, uísques de rótulos internacionais, além de cervejas artesanais. O show será da Banda 
Elektra. Mais informações pelo telefone (17) 99157-5716.
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Dra. Alessandra 
Cesário Garcia
“Minha trajetória representa esforço, 
superação e amor pela profissão”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Dermatologista há 11 anos e na Clínica Ateliê 
da Imagem há quatro anos, a Drª Alessandra Ce-
sário Garcia vem ganhando destaque com as mo-
dernas técnicas de laser, botox, preenchimento, 
restruturação facial e o tratamento dos cabelos 
com infusão de ativos dentro do couro cabeludo 
através de uma pistola seguida pela aplicação de 
laser, inovações tecnológicas da área dermatológica 
que encantam com os resultados apresentados.
Seu avô paterno também era médico e a Drª Ales-
sandra acredita que ele tenha sido sua grande 
fonte de amor e inspiração pela medicina. Com 
a minha missão de atender seus pacientes com 
carinho e proporcionar a eles o melhor resultado 
terapêutico, a médica se dedica muito para con-
seguir o melhor para cada um deles. “Minha tra-
jetória representa esforço, superação e amor pela 
profissão”, reforça Alessandra.
Sua especialização em Dermatologia foi na Fa-
merp, considerada por especialistas, uma das 
melhores do Brasil no setor dermatológico. Ela 
busca se aperfeiçoar sempre, afim de obter e man-
ter a credibilidade, a confiança e o respeito dos seus 
pacientes demonstrando assim, seu amor à profis-
são. Drª Alessandra faz questão de salientar uma 
passagem em sua carreira: “No início da minha 
carreira quando eu era ainda residente, ganha-
mos um prêmio em primeiro lugar num congres-
so de cirurgia dermatológica em 2003 ao lado 
dos meus mestres Dr. João Roberto Antonio e Dr. 
Carlos Roberto Antonio e isto foi realmente mar-
cante na época pois fez com que eu me dedicasse 
cada vez mais a área cirúrgica e estética.”
Sua agenda de atendimentos conta com o nome 
de personalidades e famosos em busca de tra-
tamentos dermatológicos. “Estas pessoas me 
procuraram pois já tinham ouvido falar do meu 
trabalho e a ‘boa indicação’ sempre é a melhor ma-
neira de atrair os meus pacientes”, nos conta orgu-
lhosa.

(17) 3227-0508
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Amanda Ramos
“A fotografia é uma forma de expressão incon-
testável. É a arte de contar histórias sem pala-
vras. Na fotografia de casamento, é preciso ter 
sensibilidade e alma para o trabalho”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

 (17) 99148-4601

A fotógrafa Amanda Ramos desde criança era 
apaixonada pelo universo ‘criado’ a partir de 
emoções transmitidas por meio de fotos. O que 
era simplesmente fascínio tornou-se profissão há 
cerca de 10 anos. Especializou-se em casamentos e 
suas vertentes como os ensaios pré-wedding e Trash 
the Dress. “A fotografia é uma forma de expressão 
incontestável. É a arte de contar histórias sem pala-
vras. Na fotografia de casamento, é preciso ter sen-

sibilidade e alma para o trabalho”, afirma Amanda. 
Ousadia e enquadramento são os principais 
diferenciais no trabalho da fotógrafa que bus-
ca inspiração na natureza, na simplicidade 
dos gestos e na beleza dos olhares. Nada 
passa despercebido aos olhos da fotógra-
fa que relançou o site dela, www.aman-
daramos.com.br, no início deste ano. 
Apaixonada por filmes, séries e músicas, 
Amanda não mede esforços para se reinven-

tar e deixar sua marca registrada em cada tra-
balho. Casada, natural de São Paulo e morando 

atualmente em São José do Rio Preto, a empreende-
dora consegue mesclar o modernismo dos centros 
urbanos com a tradição e a simplicidade do interior 
paulista. Os detalhes e as composições em suas fotos 
foram o passaporte para trabalhos publicitários na 
área da gastronomia. Versátil, em 2017, a fotógrafa 
ganhou notoriedade na mídia por conta da campa-
nha #EspalheAmor. A ideia da ação nasceu da indig-
nação de Amanda diante de comentários agressivos 
nas redes sociais e gestos indelicados presenciados 
no dia a dia da fotógrafa. Então, ela buscou des-
pertar uma reflexão em sua página no Facebook, 
a partir da pergunta: Como você espalha amor? O 
retorno foi inesperado, motivando Amanda a fixar 
cartazes em postes de Rio Preto e Mirassol. A frase 
não poderia ser diferente: “Não trago seu amor de 
volta, então não o deixe ir”, fazendo uma menção às 
propagandas de videntes e tarólogos. E, claro, com 
fotos de casais apaixonados. Amanda é empreende-
dora e apaixonada pela arte de fotografar!
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Alex Santana
“Minha missão é a felicidade e a satisfação 
das minhas clientes, além da alegria de estar 
presente em momentos especiais de suas vidas”

Com trajetória de mais de 15 anos no mercado, Alex 
Santana é visagista, cabeleireiro, maquiador e consul-
tor de moda, formado nas principais escolas nacionais 
e internacionais. Alex foi convidado para maquiar no 
Concurso Miss Brasil USA 2017, realizado em Nova 
Iorque. Já venceu o Campeonato da Universidade 
Anhembi Morumbi em 2017 e como Melhor Maquia-
gem em Pele Negra no The Make-Up Experience, além 
de finalista do Prêmio Avon de Maquiagem (categoria: 
Editorial de Moda) em 2011, 2º lugar do concurso Ce-
lebrities Catharine Hill em 2009 e campeão em 2007.   
É membro da INTERCOIFFURE (Associa-
ção Internacional de Mestres Cabeleireiros) 
e INTERBEAUTÉ (mestres maquiadores). 
Desenvolveu sua carreira em consultoria visa-
gista e métodos de reconhecimento da perso-
nalidade humana. Como educador dedica-se a 
formar profissionais em todo país. Como pa-
lestrante, atua em eventos do segmento de 
beleza. Já fez diversos cursos que o transfor-
mou em um profissional notável pela qua-
lidade de seus trabalhos. É especialista no 
mercado de noivas, proporcionando serviços exclu-
sivos, além de atendimentos personalizados aos noivos. 
O salão que leva seu nome possui trajetória de grandes 
produções – colorações, penteados e maquiagens –, aten-
dimento personalizado e consultoria de beleza, além de 
contar com profissionais qualificados em serviços de 
manicure, pedicure, barbearia e estética. É uma empresa 
socialmente responsável, tendo com uma de suas mis-
sões contribuir para a melhoria da qualidade de vida e da 
saúde das pessoas, prezando sempre em apoiar projetos 
de cunho social, cultural, ambiental e de beleza em geral. 
Para este ano, o salão trará as principais novidades do 
mercado da beleza, pois Alex foi convidado a proferir 
palestra na 17ª Feira Internacional de Beleza, Cabelos 
e Estética – Hair Brasil 2018. O tema será: “Iluminação, 
fotografia e maquiagem - A importância da harmonização 
entre a luz e a maquiagem, de maneira adequada, para a 
valorização da fotografia: os pontos ideais para a realiza-
ção de um trabalho fotográfico perfeito (luz e sombra)”. Por 
isso, Alex é destaque na premiação Top Golden Business.  (17) 3304-3117

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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Andréia Ferreira
“Essa profissão requer dedicação, muito amor.  Acima 
de tudo considero um dom de DEUS em minha vida!”
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TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Andreia Alves Ferreira conta que tudo começou há 16 
anos com o pedido de uma amiga pra escrever nos seus 
convites de casamento. A partir daí percebeu a necessi-
dade de se aperfeiçoar na área de caligrafia. “Comecei 
com apenas a caligrafia em caneta gel. Com o tempo, fui 
me profissionalizando.” Autodidata e com muita deter-
minação comprou um curso na internet, mas foi sozinha 
com muito treino que se sentiu segura, e passou a fazer 
o trabalho usando o bico de pena. “Essa profissão requer 
dedicação, muito amor.  Acima de tudo considero um 
dom de Deus em minha vida!”, afirma Andréia.
Como proprietária da Andréia Art´s Caligrafia, busca 
constantemente por novidades. Por isso, consegue ofe-
recer aos seus clientes uma vasta relação de opções de 
fontes de letras, além do serviço completo nos convites, 

como colocação de individuais e lista de 
presentes, lacres, plastificação, entre ou-

tros, sempre cumprindo com as expec-
tativas e necessidades dos clientes. 
Também inovou com a exclusividade 
das letras de veludo, letras brilhantes, 
letras holográficas e as letras perfu-
madas, que se tornaram um diferen-
cial de seu trabalho. E seu sucesso está 

cruzando fronteiras! Hoje, ela conta 
com uma parceria em Boston (EUA) que 

deixa explícito a qualidade da caligrafa em 
seus trabalhos. Vale ressaltar que recentemente ela fez 
a perfumação dos convites para Gracyanne Barbosa e 
Belo, e a caligrafia do convite para os 50 anos da Mara 
Maravilha. Calorosa, responsável, prestativa, eficiente, 
caprichosa e inovadora, Andreia se sente realizada 
em fazer parte dos sonhos das pessoas com a arte e 
o requinte da caligrafia. Se orgulha em relação aos 

prêmios recebidos por dois anos consecutivos, o 
Top Brazil Quality 2012 e 2013 que a tornam 

uma profissional altamente qualificada. O carro chefe de 
sua empresa são os casamentos e debutantes, e nos conta 
que a letra mais pedida por suas exigentes clientes, é a le-
tra moderna e inglesa cursiva. Andreia sonha em montar 
seu espaço personalizado, podendo atender os sonhos de 
suas clientes e colocando cada vez mais sua imaginação 
e dedicação a frente de seu trabalho e principalmente de 
seus sonhos, que incluem ainda grandes parcerias para se 
desenvolver cada vez mais.(17) 3013-4452 | 99113-8050
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Anderson Branco
“Não foi fácil. Foram 16 anos tentando ser vereador da 
minha cidade natal. Tive que ter muita fé e perseverança.”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Anderson Branco, vereador, empresário e sócio-pro-
prietário da Anderson Branco Barbearia, é formado em 
Gestão Pública. Trabalha desde os 12 anos, começou 
como guarda mirim na Arprom e aos 16 anos no ofí-
cio de barbeiro. Hoje conta com uma experiência de 24 
anos no ramo.  Sua identificação com a vida pública vem 
desde a adolescência, sendo que aos 14 anos foi líder 
estudantil na escola, e aos 19 anos já era filiado a um 
partido político. Em 2004, lançou seu nome na sua 
primeira candidatura, mas o vereador não se ele-
geu. Em 2008, foi candidato pela segunda vez, 
aumentou a votação, mas não se elegeu. Em 
2012, foi candidato pela terceira vez e teve 
1760 votos, ficando como suplente no par-
tido. E em 2016, foi candidato pela quarta 
vez, pelo partido PR, obtendo 1782 votos, 
eleito o segundo mais votado do partido. 
“Não foi fácil. Foram 16 anos tentando 
ser vereador da minha cidade natal. Tive 
que ter muita fé e perseverança”, afirmou o 
Vereador. Em seu primeiro ano de mandato, 
em 2017, se empenhou com intensidade. “Tra-
balhei muito atendendo a população” reforça An-
derson, que tem até agora mais de 700 cadastros no 
gabinete, 26 projetos de leis aprovados e sancionados, 
além de mais de 10 monções. O que representa uma tra-
jetória de muito sucesso e reconhecimento. O que faz 
com que o vereador esteja entre os homenageados Top 
Golden Business 2017.
Neste segundo semestre, seu trabalho foi dedicado a 
família, em especial as crianças e adolescentes. “Em 
Rio Preto, são vários casos de abuso sexual às crianças 
e adolescentes, pedofilia e automutilação em crianças. 
Foi onde resolvi criar a CEV (Comissão Especial de Vere-
adores)”. Comissão que tem por objetivo, propor e ava-
liar leis e políticas públicas que vão de encontro com as 
famílias, promovendo bem estar e qualidade de vida. E 
para finalizar, o vereador Anderson ainda deixa um recado 
“Atenção pedófilos de plantão, vocês que gostam de abu-
sar de crianças, sou o seu pesadelo nesta cidade. Denun-
cie 197 ou falem comigo. Lugar de pedófilo é na cadeia.” 
Acesse as redes: Facebook Anderson Branco II, Youtube 
Anderson Branco e Instagram Anderson Branco Silva.  (17)  3214-7768 | 3214-7769

Fo
to

 M
ag

da
 P

in
he

iro



2 4 

“Nós somos um campo de 
infinitas possibilidades”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

A paixão pela terapia e alternativas de 
autoconhecimento, nasceu de experiên-
cias que a própria Ângela Christina Filan-
dra viveu.  
Formada em Psicoterapeuta, Hipnose Eri-
cksonian, Terapeuta Holística, PNL nível 
máster, Psico Neuro Imunologia e Terapia 
da linha do tempo, relata “Fiz essas for-
mações para melhorar a mim mesma”.  
Aos 16 anos trabalhou no Diário Associa-
dos em São Paulo, onde teve a oportuni-
dade de todos os dias ser hipnotizada pela 
leitura e por livros. “Naquele momento eu 
tomei conta do poder que temos dentro 
de nós, o poder de mudar nossa vida atra-
vés do nosso pensamento”, afirma Ângela, 
que ainda ressalta diversos conhecimen-
tos que colecionou ao longo de sua jorna-
da de estudos e profissional: não julgar, 
aceitar, aprendeu também sobre as Leis 
do Universo (Lei do Carma e Lei do Dar-
ma), e são esses conhecimentos que nor-
teiam a missão de vida dessa terapeuta: 
Levar o autoconhecimento e a paz interior 
para as pessoas.
Dentre as diversas experiências que Ân-
gela viveu que a levaram a crer que a mu-
dança de vida está dentro de cada um, ela 
destaca emocionada: “Sair de um coma de 
40 dias, depois de um AVC Cerebral e hoje 
estar linda, maravilhosa”. Hoje, a especia-
lidade dessa guerreira, é conhecida como 
Terapia da Linha do Tempo. Uma terapia 
do inconsciente para modificar de forma 
rápida e profunda, o pensamento, o com-
portamento e as reações emocionais. E 
o resultado disso é o encorajamento das 
pessoas, fazerem elas a acreditarem ne-
las mesmas. E finaliza nos deixando uma 
mensagem: “Nós somos um campo de in-
finitas possibilidades”.
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Angela Christina Filandra

 (17) 3222-6608
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Caio Cirqueira 

“Minhas principais qualidades estão em ser justo e 
reconhecer o trabalho de quem está ao meu lado 
lutando e batalhando pelo meu sonho”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

O Buffet Caio Cirqueira está há 4 
anos no mercado, sempre se reinven-
tando e inovando. Essa história nas-
ceu do amor pela gastronomia aliado 
a vontade de realizar grandes sonhos! 
No hall desses sonhos, estão os Casa-
mentos, Aniversários de Debutantes 
e Coquetéis. Eventos que o buffet faz 
com maestria priorizando qualidade e 
requinte. A ideia central, é sempre ter 
o melhor para o cliente. Criar e superar 
as expectativas deles são um dos dife-
rencias desta renomada empresa que 
está entre os homenageados do Top 
Golden Business 2017.
Ao lado de Darci Montalvão, Caio, tem 
uma grande missão à frente do Buffet, 
que é fazer com que os clientes se lem-
brem por toda a vida do trabalho rea-
lizado por eles. Então, cada detalhe é 
pensado em alcançar esse propósito.
“Minhas principais qualidades estão 
em ser justo e reconhecer o trabalho 
de quem está ao meu lado lutando e 
batalhando pelo meu sonho”, afirma 
Caio, que faz questão de agradecer a 
Deus, aos familiares e principalmente 
aos colaboradores. Ele reforça ainda 
que “sem essas pessoas jamais chega-
ríamos onde estamos!”.
Propor ideias diferentes e sair da “mes-
mice”, são os alicerces dos eventos pro-
duzidos pelo buffet. Que almejam num 
futuro próximo ter o próprio espaço. 

(17) 99174-7756 | 99745-9594
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Camila dos Santos Castelli
e Vinicius Castro Baria

 “Com a correria do dia a dia queremos propor-
cionar praticidade com qualidade, sempre reme-
tendo ao prazer do convívio em família”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Sabores variados e preços acessíveis! A Bololô, 
empresa especializada em bolos, vai do simples 
ao sofisticado, tendo como ingrediente princi-
pal desta receita de sucesso, o amor! A trajetó-
ria dos empreendedores Vinícius Castro Baria e 
Camila dos Santos Castelli no setor de alimen-
tação começou a ser desenhada desde a facul-
dade. De olho no mercado promissor de alimen-
tação, a dupla visionária fundou em São José do 
Rio Preto a Bololô, que hoje se tornou referência 
em bolos para todas as ocasiões. Desde para um 
café da tarde até para celebrar datas especiais.  
Segundo Vinícius, os bolos são confeccionados ar-
tesanalmente, feitos um a um, para que os clien-
tes se sintam realizados com as delícias da Bololo. 
“Com a correria do dia a dia queremos proporcio-
nar praticidade com qualidade, sempre remetendo 
ao prazer do convívio em família”, afirma Camila. 
Um dos bolos prediletos dos clientes é o bolo-pudim 
(metade é bolo e a outra pudim). A combinação é 
harmoniosa e os sabores se complementam. O tradi-
cional bolo de cenoura fresca com uma farta cober-
tura de ganache de chocolate também é irresistível. 
No mercado há mais de cinco anos, a Bololô traz 
em suas receitas produtos de alto teor nutricional e 
preparados sem conservantes. O processo é acom-
panhado pela nutricionista da empresa, Franciele 
Baria, que garante a qualidade dos produtos e o 
gostinho caseiro. Não é a toa que a empresa é des-
taque no Top Golden Business 2017. As conquistas 
para este ano não param por aí. A dupla vai expan-
dir o negócio com mais unidades próprias em Rio 
Preto, podendo chegar a cinco novas inaugurações 
até dezembro. Uma inauguração na área central 
já está prevista para março. “Queremos expandir 
os sabores da Bololô para os quatro cantos de Rio 
Preto, sempre priorizando o atendimento aos nos-
sos clientes e a padronização das nossas receitas. 
Com mais unidades próprias em Rio Preto vamos 
crescer e conseguir acompanhar de perto a quali-
dade dos produtos”, afirma Camila.
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Carol Jianjulio
“prezamos pela amizade, atividades sociais e interação 
com o público. Fazemos um trabalho de dança com 
apoio a correção postural e autoestima.”
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No mercado há 20 anos ensinando as cul-
turas árabe e espanhola para as alunas, o 
Gabinete de Dança é um ambiente familiar, 
onde não se aprende somente a dança diz 
Carol Jianjulio: “Prezamos pela amizade, 
atividades sociais e interação com o pú-
blico. Fazemos um trabalho de dança com 
apoio a correção postural e autoestima.” 
As alunas vão desde crianças a partir de 4 
anos até a melhor idade. “Temos inclusive 
aluna com 79 anos!”, afirma Carol orgu-
lhosa. “As aulas são ministradas de acordo 
com a faixa etária e aprendizado.”
Carol conta que criou a escola por causa da 
paixão que carrega pela dança, pelas cul-
turas árabe e flamenca. Ela que começou 
sua carreira dando aulas em academias da 
cidade, hoje conta com o auxílio de duas 
outras professoras para ampliar a difusão 
dessas culturas.
“Transformar a vida das mulheres, aumen-
tando sua autoestima, empoderando-as, 
tornando-as autoconfiantes, felizes e satis-
feitas consigo mesmas”. Esse é o combus-
tível de sucesso para o trabalho de Carol, 
que se orgulha muito de uma passagem 
muito especial de sua trajetória profissio-
nal, que foi a apresentação de suas alunas 
do grupo de câncer. E Carol agora, almeja 
alcançar outro sonho que é o de trabalhar 
com crianças com necessidades especiais.
Paciente, carinhosa, dedicada, muito es-
tudiosa, fica emocionada em dizer: “Meu 
sucesso foi possível graças a família mara-
vilhosa que sempre me apoiou.”

(17) 98114-8797

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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Cássia e Rogério Rosalles 

“Nosso sonho é continuar nosso trabalho, com muita 
competência e qualidade, buscando levar nossos 
produtos para cada vez mais gente e lugares.”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Tendo à frente o casal de empreendedo-
res Rogério e Cássia Rosalles, a Refrigeração 
Cacique – Distribuidora de Peças em Refri-
geração Comercial, Doméstica e Industrial é 
referência neste segmento em nossa região 
e também no País. Com 21 anos de história 
e tradição, oferece hoje mais de 15.000 itens 
entre peças e ferramentas para as mais va-
riadas necessidades do setor de refrigeração 
e ainda as melhores soluções na área. 
A Refrigeração Cacique conta com uma ex-
celente estrutura composta por três prédios, 
sendo: um comercial e dois centros de distri-
buição com mais de 2000m² no total, além 
do recém-criado e-commerce para atender a 
demanda a nível nacional. 
Com um hall de clientes bem amplo que vão 
de técnicos refrigeristas até empresas, a Re-
frigeração Cacique tem como missão sempre 
levar o melhor para eles, proporcionando 
soluções confiáveis, comercializando pro-
dutos de altíssima qualidade e atendimento 
personalizado, facilitando o bem-estar do 
dia a dia dessas pessoas, priorizando o con-
forto como elemento fundamental para esse 
atendimento.
Feliz com toda a projeção que a empresa 
vem tendo Rogério diz orgulhoso: “Nosso 
sonho é continuar nosso trabalho, com mui-
ta competência e qualidade”. E conclui: “Ati-
tude, ação, comprometimento, profissiona-
lismo, respeito e humildade acima de tudo,  
podemos chegar aonde quisermos, basta 
acreditar”.
Com determinação, garra e compromisso 
com a qualidade, a Refrigeração Cacique se 
destaca sempre, e faz com que essa empre-
sa se torne exemplo para outras empresas. 
Esse é um dos motivos dela estar entre as 
empresas homenageadas do Top Golden Bu-
siness 2017. (17) 3355-4000
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Celso Luís de Oliveira (Peixão)
“Minha missão de vida é ajudar as pessoas 
a atingir todos os sonhos e objetivos de 
vida com felicidade, equilíbrio e sucesso!”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Homem íntegro, dedicado a vida públi-
ca, se tornou referência em seriedade e 
comprometimento com a população rio-
pretense. Esse é o vereador Peixão! Um 
apaixonado em servir ao próximo e que 
se dedica por meio de seu trabalho na po-
lítica, em construir uma sociedade digna, 
com respeito e ética.
Tendo como alicerce de sua vida o amor 
ao próximo, fundou há 4 anos o Projeto 
Aquário que tem sua sede na Vila Toninho 
em Rio Preto. Se desenvolvendo de ma-
neira surpreendente, o projeto hoje aten-
de por volta de 450 pessoas (de crianças a 
idosos) oferecendo atividades que vão de 
esportes como: karatê, jiu-jitsu e capoeira, 
e danças como axé, balé e dança de salão. 
Isso sem falar nas atividades especificas 
para a 3ª idade que promove uma sociali-
zação muito bacana para esse grupo.
Em dezembro de 2017 o Projeto Aquário 
se tornou utilidade pública em nossa ci-
dade, deixando claro, o quanto o projeto 
é importante, sério e fundamental para o 
desenvolvimento das pessoas que são as-
sistidas por ele. O projeto ainda é respon-
sável por doar semanalmente 60 cestas 
de legumes para a comunidade. A grande 
novidade do projeto, são as aulas de ar-
tesanato para um grupo de 25 deficientes 
visuais, promovendo autonomia, inclusão 
e socialização para esse grupo, algo fun-
damental para eles.
Peixão se orgulha em dizer que conta 
com ajuda de muitos amigos e empresá-
rios, pois é um projeto que se sustenta e 
se mantem por meio de doações e ações, 
como bazares e a cavalgada que acontece 
anualmente.
Todo esse trabalho e dedicação, coloca 
Peixão em destaque no Top Golden Busi-
ness 2017.
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Cidinha D’Agostino
“A minha missão é dar ferramentas apropriadas àquelas pessoas 
que querem tais modificações para que possam descobrir e 
desenvolver suas potencialidades positivas.”

(17) 99131-6105

Cidinha  D’Agostino

Cidinha D’Agostino, Terapeuta Emocio-
nal e Psicoterapeuta Holística há 15 anos, 
se encontrou nesta profissão após muitas 
buscas por respostas a diversos questio-
namentos. “Notei que há uma estreita 
relação entre aquilo que a ciência valida 
e aquilo que Jesus propõe”, diz Cidinha, 
que tem como meta profissional dar o seu 
melhor a cada dia, pois acredita que to-
dos podem fazer mudanças para melhor.  
“A minha missão é dar ferramentas apro-
priadas àquelas pessoas que querem tais 
modificações para que possam descobrir 
e desenvolver suas potencialidades posi-
tivas”, afirma a terapeuta que desenvol-
veu uma técnica mental denominada Te-
rapêutica Emocional, validada pela FBN/
EDA, com a qual recebeu vários prêmios 
e o convite em 2016 para apresentá-la 
na Alemanha e em Portugal. Também es-
creveu dois livros “Ter ou Ser....eis a nova 
questão”, em 2012, e “Imagem e Seme-
lhança”, lançado em 2017. Cidinha tem 
o objetivo de conseguir chegar ao maior 
número de pessoas, principalmente 
àquelas que desconhecem suas habilida-
des latentes e proporcionar uma realida-
de mais favorável a elas, para que possam 
experimentar uma vida mais fluida e 
agradável. Para este ano, Cidinha está em 
busca do bem comum e como membro do 
Grupo Mulheres do Brasil, quer compar-
tilhar mais de si com aquelas mulheres 
que desejam uma real transformação em 
suas vidas. Com a visão totalista, holística 
que tem, a terapeuta diz: “Precisamos cui-
dar igualmente do nosso corpo, da nossa 
mente e do nosso espírito”.

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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Cícera Oda e Edson Oda

“Fazemos questão de oferecer aos nossos clientes um ambiente 
leve e que expresse bem-estar e propague a qualidade de vida”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

(17) 3227-4413 | 3236-8263 | 3235-2367

A  trajetória de sucesso da Drogaria Rio Preto está 
pautada na ética profissional da direção e da equipe, 
aliada a excelência no atendimento humanizado. O 
casal diretor das três unidades, Edson e Cícera Oda, 
conta que a inauguração da Drogaria Rio Preto foi em 
homenagem à filha Iasmin, que sempre apoia e incen-
tiva as conquistas dos pais. Iasmin já fez trabalhos de 
modelo e por isso estampa alguns departamentos da 
Drogaria Rio Preto. A primeira unidade foi inaugura-
da na avenida Potirendaba. A segunda fica localizada 
na avenida Fortunato Ernesto Vetorazzo, uma das 
avenidas mais movimentadas da região norte. Já 
a terceira filial, inaugurada no ano passado, fica 
localizada na Redentora (rua XV de Novembro), 
um dos bairros mais tradicionais e nobres do 
município. “Temos colaboradores em nossas 
equipes que estão desde a inauguração da 
primeira unidade”, afirma Edson. “Preza-
mos pelo atendimento diferenciado, pre-
ços imbatíveis, garantia de procedência 
e delivery sem custo adicional”, afirma 
Cícera. A Drogaria Rio Preto tem como 
carro-chefe medicamentos de qua-
lidade comprovada e ampla diver-
sidade no setor de perfumaria com 
marcas nacionais e internacionais.  
Edson é responsável pela variedade dos 
medicamentos, mantendo a alta qualidade 
em todos os itens de venda e, claro, do aten-
dimento. Já Cícera, cuida da área administrati-
va e da compra dos artigos de perfumaria. “Fa-
zemos questão de oferecer aos nossos clientes um 
ambiente leve e que expresse bem-estar e propague a 
qualidade de vida. Nossos clientes são acolhidos com 
simpatia pelos nossos colaboradores, por isso investi-
mos em ações que visam a excelência no diálogo entre 
clientes, classe médica e nossas equipes”. Cícera não 
esconde o orgulho pela filha Iasmin, 13 anos, que está 
focada nos estudos. Os empreendedores estão felizes 
da vida com a chegada da netinha Sarah! Afinal quem 
não se encanta com o sorriso meigo e espontaneida-
de da pequena! A empresa é destaque no Prêmio Top 
Golden Business.
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Cristiano Fernando Carvalho

“Nossa missão é levar a cultura cervejeira aos 
quatro cantos de Rio Preto e mostrar para o públi-
co que existe vários aromas, sabores e uma história 
por trás de cada cerveja.”

Pioneiro no mercado de cervejas artesanais de São 
José do Rio Preto e região, o Empório Santo Lúpulo 
completa em maio 6 anos de funcionamento na ave-
nida Francisco das Chagas Oliveira. Com mais de 200 
rótulos entre cervejas nacionais e importadas, o esti-
lo pub promove divulgação da cultura cervejeira com 
cursos, palestras e viagens, além de eventos locais e na 
região. “Buscamos levar a cultura cervejeira para os 
quatro cantos de Rio Preto e mostrar ao público que 
existe aromas, sabores e uma história por trás de cada 
cerveja”, afirma o proprietário do Santo Lúpulo, Cris-
tiano Carvalho, apaixonado pelo universo cervejeiro.  
“Não vendo apenas cervejas, vendemos histórias”. 
A receita para o sucesso do negócio é apostar no 
atendimento personalizado. Mas não foram apenas 
flores encontradas no caminho do empreendedor 
para desenhar uma trajetória de sucesso.  No início 
de 2016, o pub ficou totalmente destruído por conta 
de um incêndio. O que não colocou um ponto final 
no sonho de Cristiano. Pelo contrário, ele sabia que 
era preciso superar e contou com a ajuda de clien-
tes, parceiros, amigos e familiares. O resultado não 
poderia ser outro: a reinauguração foi espetacular e 
o local conta agora com mais novidades ao público.  
No Santo Lúpulo também há opções para quem quer 
sair da mesmice e inovar com um presente persona-
lizado. Têm cervejas de vários sabores e ingredientes, 
incluindo chocolate, abóbora, banana, pimenta, cravo, 
trigo, lúpulo e outros. As bebidas variam de R$ 10 a R$ 
300, com opções brasileiras e importadas da Inglater-
ra, Alemanha, Bélgica e Escócia. Além da consumação 
no local, o pub oferece venda de bebidas por atacado 
e matérias-primas como malte de trigo claro, malte de 
cevada, lúpulo e levedura de cerveja. O Santo Lúpulo 
conta também com o Biergarten do Santo, um espaço 
inspirado nos tradicionais “Jardins de cerveja” (tradu-
ção de biergarten, em português) na Alemanha, onde 
são realizados eventos voltados para a cultura cerve-
jeira e gastronomia.

 (17) 3363-4159 | 99239-6703

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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Claudecir Rocha de Azevedo e 
Cristina Hernandes de Azevedo

“Nossa missão é oferecer o que há de mais 
moderno em comunicação visual para nossos 
clientes e entregar uma qualidade superior, 
superando todas as expectativas deles.”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

A The Sign Painéis atua no segmento de 
comunicação visual há mais de duas décadas 
e é considerada líder do setor. Tendo em seu 
comando Cris e Claudecir desde sua fundação, 
a empresa preza pela excelência nos serviços 
prestados e em superar as expectativas de 
seus clientes.
Podemos destacar como carro chefe da 
The Sign Painéis as fachadas feitas em 
ACM, acrílico, policarbonato e led’s. 
Com design diferenciado, projetos per-
sonalizados, e muita qualidade, cada 
fachada se torna um projeto único. 
Durante essas mais de duas décadas, 
a dedicação dos empresários na bus-
ca pela excelência os colocou em po-
sição de liderança no mercado de co-
municação visual. Eles nos contam 
que uma das premissas desse suces-
so é “investir na equipe de colabora-
dores com treinamento e aperfeiço-
amento e um constante investimento 
em novos equipamentos e materiais 
para estarmos sempre alinhados com 
o que há de mais moderno no mercado”, 
afirmam orgulhosos: “nossa missão é ofe-
recer o que há de mais moderno em comu-
nicação visual para nossos clientes e entre-
gar uma qualidade superior, superando todas 
as expectativas deles.”
Certos de trilharem um caminho de muitas 
conquistas, fazem questão de agradecer a to-
dos os colaboradores e parceiros que se jun-
taram a eles nesta jornada de dedicação. E é 
essa dedicação que os colocam em destaque 
em mais uma premiação Top Golden Business 
2017, reforçando assim, a qualidade e o com-
prometimento desta renomada empresa.

(17) 3238-8578
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TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Cynthia Falico Bianqui
e Fernanda Franco

“Somos uma boutique de festas, onde as 
clientes tornam seus sonhos em realidade!”

(17) 3308-9653 | 3234-6031

Cynthia Falico Bianqui e Fernanda Fran-
co começaram sua parceria da maneira 
mais afetiva possível, como amigas! E re-
solveram se unir para montar um ateliê de 
festas. “No início fazíamos apenas a pape-
laria personalizadas. Hoje alugamos lou-
ças e fazemos lembranças diferenciadas”, 
destacam as empresárias, que em meados 
de 2009 colocaram no mercado de festas o 
Ateliê da Criação. 
Como prestadoras de serviço, atuando 
no mercado de festas e eventos corpora-
tivos, procuram sempre trazer novidades 
se reinventando e aprimorando ideias 
para cumprir a missão de tornar sonhos 
em realidade. Muitas das vezes as clientes 
chegam com as ideias, e Cynthia e Fernan-
da as transformam em realidade, sempre 
com muito respeito e carinho, o que faz 
da trajetória dessa dupla, superação e su-
cesso. “Nós sempre procuramos atender 
as clientes como únicas. Já passamos por 
altos e baixos e com concorrências desle-
ais. Mas sobrevivemos e estamos sempre 
em constante transformações e aprendi-
zados”, reforçam as amigas. A papelaria 
personalizada é o carro chefe dessas mu-
lheres empreendedoras, que oferecem em 
sua boutique de festas além desses artigos, 
toda a parte de louças e lembranças, tudo 
pensado para que seu evento seja um su-
cesso. Visionárias, buscam reconhecimen-
to também no segmento de festas infantis 
e proporcionar para as mamães um espaço 
em que elas encontrem tudo o que preci-
sam em único lugar, sem se preocupar com 
nada durante o planejamento de seu even-
to. Reconhecimento esse, que já começa a 
se tornar realidade com a homenagem no 
Top Golden Business 2017 junto com tan-
tas outras empresas de destaque.
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Daniel Kruschewsky

“Prezo sempre pelo bom atendimento, paciência, 
excelência e lealdade para com nossos clientes, 
parceiros e amigos...”

Sob o comando de Daniel  Kruschewsky, 
nasce primeiramente o escritório de advoca-
cia Kruschewsky Advogados Associados, que 
visando o segmento empresarial do direito, 
se especializou em atividades pouco comuns 
para os advogados, tais como: formatação em 
Franchising, marcas e patentes, direito do tra-
balho e tributário. 
Visionário e empreendedor, Daniel logo perce-
beu o número restrito de especialistas nestes 
segmentos e constituiu a Kruschewsky fran-
quias, marcas e patentes e no ano passado, 
atendendo a necessidade do mercado e de 
seus clientes inovou mais uma vez, e trouxe 
para seu escritório a Fiscale Contabilidade, 
nascendo assim o Grupo Kruschewsky que 
oferece atendimento direcionado para as em-
presas e empresários no segmento de fran-
quia, contabilidade, marcas e patentes e advo-
cacia empresarial.
Hoje o grupo Kruschewsky tem como sócio 
fundador Daniel Kruschewsky, sócia e diretora 
de marcas e patente Dayanne Naitzke (esposa 
de Daniel) e Heberte Aranha sócio e diretor 
contábil. Juntos, tem a missão de otimizar o 
tempo do empresário e prestar serviços com 
excelência, concentrando em um único escri-
tório, os serviços contábeis, jurídicos, fran-
quia, marca e patentes.
Daniel, advogado e empresário diz: “Prezo 
sempre pelo bom atendimento, paciência, ex-
celência e lealdade para com nossos clientes, 
parceiros e amigos, assim passando a confian-
ça e segurança para trabalhar com um escritó-
rio íntegro e de boa índole, que faço questão 
de passar a todos que conheço independente 
de ser cliente ou não.” Com essa premissa, o 
grupo se destaca e está entre os homenagea-
dos do ano de 2017 do Top Golden Business, e 
se torna referência na área.

(17) 3033-5454 | 99244-0000

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Fo
to

 M
ag

da
 P

in
he

iro



3 6 

Diogo Violinista Coral 
e Orquestra
“Não somos melhores que ninguém, mas somos diferentes 
e conseguimos nos adequar a qualquer gosto e estilo. 
Vale a pena Conferir”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

“O nosso trabalho é feito pelo coração! 
Tocamos porque nos amamos e as pes-
soas que nos ouvem conseguem sentir 

essa emoção dentro do seu coração. To-
camos com a alma e isso não tem preço.” É 

assim que Diogo Felipe Batista define 
a essência de sua empresa. Funda-

da por ele com o intuito de le-
var música de qualidade para 

os mais diversos eventos. 
Observador, perfeccionis-
ta e um incansável caça-

dor de diferenciais, Diogo logo 
percebeu a deficiência de empresas musicais para 
cerimônias de casamentos, em especial as cerimônias 
religiosas, e então há exatos três anos, nasce a Diogo 
Violinista Coral e Orquestra suprindo essa necessidade 
no mercado de eventos. Diogo diz que só se deu con-
ta do quanto suas melodias eram capazes de emocio-
nar, quando participou com sua empresa, (ainda no 
começo dela), da feira Luxo e Festas realizada no Villa 
Amantea; eles ainda não tinham nenhum casamento 
em seu portfólio, mas fizeram uma cerimônia ao vivo 
na feira e fecharam casamentos para o ano todo. “Isso 
foi uma superação da minha empresa”, reforça Diogo 
todo orgulhoso de sua história. Com a grande missão 
de transformar os sonhos das noivas em realidade por 
meio da música, Diogo consegue com suas notas musi-
cais provocar toda a emoção que um casamento merece, 
fazendo com que convidados sintam na alma o que a 
música promove. O carro chefe são os casamentos, mas 
todo evento pensado em emocionar precisa de música 
de qualidade, então a Diogo Violinista Coral e Orques-
tra se aprimorou e também atende a outros eventos 
como aniversários, corporativos e coquetéis.  “Não so-
mos melhores que ninguém, mais somos diferentes e 
conseguimos nos adequar a qualquer gosto e estilo. 
Vale a pena conferir” diz Diogo, que ainda salienta 
“Meu sonho é ter a empresa Diogo Violinista Coral 
e Orquestra tocando no Brasil e no mundo”. E para 
finalizar Diogo cita o lema da família “O Senhor é a 
razão do nosso sucesso”. Por ser diferente que Diogo 
é destaque desta edição Top Golden Business 2017.(17) 9975-84103 | 99153-7335
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Edelmara Antunes
e Bruno Ananias

“A empresa nasceu de uma grande paixão. A de 
esplendorosos lustres de cristal. A nossa fé e o nosso 
Deus nos trouxeram até aqui e nos levarão até que 
nossos sonhos sejam completamente concretizados!”

A Cristal Lustres nasceu de uma grande paixão por esses 
pontos reluzentes que fazem a diferença nos mais variados 
ambientes! Mara e Bruno eram funcionários de uma im-
portadora do ramo, onde adquiriram experiência e foram 
formatando a ideia que mais tarde daria origem a Cristal 
Lustres, empresa especializada nos mais belos lustres de 
cristal para locação. Peças que encantam quem promove o 
evento e também os convidados.
Planejaram, se organizaram e no momento mais oportuno 
deram o pontapé inicial dessa jovem empresa. Com apenas 
1 ano e meio no mercado, mas com um futuro promissor, 
surpreendeu de cara com a decoração do Villa Conte, es-
paço requintado de nossa cidade. De lá pra cá, as portas 
se abriram, e estão conquistando cada vez mais parceiros.
Os parceiros da Cristal Lustres percebem nitidamente a 
constante atualização por parte dos proprietários, que se 
dedicam muito em proporcionar a eles lustres de cristal de 
extremo bom gosto, perfeitos para eventos singelos e tam-
bém para os mais elaborados.  O atendimento é impecável, 
pensado do início ao fim para compor a decoração de ma-
neira mais eficiente, e ainda desmistificando que, lustres 
de cristal são supérfluos e que é um artigo de alto custo.
A locação de lustres é muito usado em festas de casamen-
tos, 15 anos, bodas, batizados e formaturas, mas Mara e 
Bruno afirmam: “não tem bem um padrão de evento, se o 
decorador ou anfitrião tem bom gosto com certeza terá um 
lustre de cristal”. É fácil perceber o quanto esse objeto de 
decoração enriquece um evento; basta acompanhar as re-
des sociais da Cristal Lustres e se maravilhar com as mais 
lindas formas de iluminar.
Pais apaixonados de cinco filhos, dedicados e comprome-
tidos com a família; esse casal de especialistas em lustres, 
buscam sempre a perfeição, não medem esforços e se dedi-
cam por inteiro para que o evento seja perfeito e reforçam: 
“A empresa nasceu de uma grande paixão. A de esplendo-
rosos lustres de cristal. A nossa fé e o nosso Deus nos trou-
xeram até aqui e nos levarão até que nossos sonhos sejam 
completamente concretizados!”

 (17) 99125-8498
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Elis Angelotte
“Acredito que a música eterniza momentos e 
sentimentos e, quando bem escolhida, leva a 
emoção à flor da pele”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

A Banda Elektra surgiu do amadurecimento 
profissional de Elis Angelotte, que após 11 anos 
como vocalista na extinta Banda Apocalipse, quis 
dar asas aos seus próprios ideais e então em 
2010, fundou a Elektra. Vinda de uma família de 
músicos, Elis, à frente da banda como diretora e 
cantora, afirma que sua missão é  transformar so-
nhos em realidade. “Acredito que a música eterni-
za momentos e sentimentos e, quando bem esco-
lhida, leva a emoção à flor da pele. Nosso trabalho 
é agir com seriedade para sempre levar alegria.” 
E diz ainda que toda essa garra e força representa 
a superação das mulheres de sua família. Garra 
essa que se reflete em mais um reconhecimento 
no Top Golden Business 2017.
Elis se enche de orgulho ao falar de seus clientes 
e de como o feedback deles é comovente. São de-
poimentos cheios de gratidão e carinho. E refor-
ça: “muitas vezes, estes depoimentos acontecem 
em meio ao show, no microfone para todos os 
presentes. É sempre muito emocionante”.
O setor de casamentos vem como destaque de seu 
trabalho, mas, passar momentos inesquecíveis e 
animados junto com os convidados também faz 
parte de eventos corporativos, formaturas e fes-
tas em geral, e quando estão regados a boa músi-
ca de Elis Angelotte, são sem sombra de dúvidas 
eternamente lembrados.
Acreditando que nosso país possa se transformar 
e oferecer mais estabilidade e segurança para 
os empresários, a comandante da Banda Elektra 
busca o desenvolvimento e crescimento constan-
te de seu negócio. Com uma equipe composta pe-
los melhores profissionais da música e da dança 
de toda a região, dedicados em fazer o melhor, 
estão cientes de que todo o empenho deles é a re-
alização do sonho de alguém. 

(17) 99747-4514
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Emanuel Pedro Tauyr
“O paciente tem de vir sempre em primeiro lugar. 
Todas as profissões e, principalmente, as rela-
cionadas com a medicina tem de ter vocação, 
dedicação e disciplina. Além, claro, de um forte 
componente que é o altruísmo”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Ética profissional, vocação e altruísmo são os 
pilares que norteiam a brilhante carreira pro-
fissional do ginecologista e obstetra Emanuel 
Pedro Tauyr, que atende em seu consultório lo-
calizado no bairro Boa Vista, um dos mais tra-
dicionais de São José do Rio Preto (SP), além de 
hospitais que são referências na área de saú-
de no interior paulista, como a Santa Casa de 
Misericóridia e Hospital Beneficência Portu-
guesa, ambos também na terrinha de São José.  
Formado há mais de quatro décadas pela Fa-
merp (Faculdade de Medicina e Enfermagem 
de Rio Preto), o ginecologista afirma que a me-
dicina alcançou um “progresso extraordinário 
nos últimos anos, com novos medicamentos, 
novas terapias e técnicas”, por isso não abre 
mão de se atualizar com leituras e participa-
ções em jornadas e congressos científicos.  
O ginecologista confessa que é apaixonado pela 
profissão e sabe o quanto é preciso abnegar de 
tempo para construir uma trajetória de sucesso 
em sua área de atuação, pautada no atendimento 
humanizado. “O paciente tem de vir sempre em 
primeiro lugar. Todas as profissões e, principal-
mente, as relacionadas com a medicina tem de ter 
vocação, dedicação e disciplina. Além, claro, de 
um forte componente que é o altruísmo”, afirma.  
Além da especialização em ginecologia e obs-
tetrícia, Tauyr é formado em direito, em jorna-
lismo e fez cursos de filosofia. É professor na 
Faculdade Faceres e em sala de aula transmite 
o amor que tem pela profissão, além de incen-
tivar os alunos a prática da leitura. Dono de um 
carisma ímpar, o ginecologista já foi vereador 
em Rio Preto e observou o quanto a maioria dos 
políticos usa a área da saúde para angariar votos 
e vencer as disputas eleitorais. “Foi uma experi-
ência válida, mas a política tem de passar ainda 
por várias reformas. O cidadão precisa enten-

der plenamente a importância do seu voto. A 
saúde não pode servir como moeda de troca”.  
Casado desde 1977, pai de três filhos e avô de 
quatro netos, Tauyr afirma que a família é a base 
para o carácter do indivíduo. Por meio do conví-
vio familiar, a pessoa aprender a amar, respeitar, 
partilhar e até a administrar as dificuldades que 
vão surgir no dia a dia.
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Erica Santos
“Coisas boas vem para quem acredita, coisas melho-
res vem para quem é paciente já o sucesso só apa-
rece para quem não desiste. Então vamos trabalhar!”
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Empresários no topo do sucesso

A Chocoloart doces finos tem um mundo 
de possibilidades para satisfazer o desejo 
de seus clientes, tudo com muito sabor e 
preço justo! A empresa que nasceu há cer-
ca de seis anos, tem no seu comando a em-
presária Erica Santos, que começou tudo 
isso por ter dois filhos pequenos e não ter 
com quem deixá-los para trabalhar. Como 
alternativa profissional, fazia doces infan-
tis personalizados, mas Erica foi se encan-
tando com os eventos maiores “casamen-
tos e debutantes” que se especializou em 
doces para esse tipo de evento.
Erica nos conta que sua história com a 
cozinha começou muito cedo: “Costumo 
dizer que a Chocoloart está no mercado 
desde os meus nove anos. Minha mãe saia 
para o trabalho e eu com muita vontade de 
aprender, usava tudo que tinha em casa. De 
farinha a leite condensado. Quando as re-
ceitas davam certo, todos comiam inclusive 
a vizinhança, e quando dava errado enter-
rava antes da minha mãe voltar do traba-
lho”, conta dando gargalhadas de si mesma.
Uma das preocupações da empresária é fa-
zer tudo com muito amor e carinho, pois 
a arte dela faz parte sempre de momentos 
muitos especiais. Tanto que ela considera 
a alegria da noiva e a satisfação do seus 
clientes a melhor parte de seu pagamento.
E para finalizar, Erica tem o sonho de ter 
um espaço maior para melhor atender suas 
noivas e aniversariantes. “Coisas boas vem 
para quem acredita, coisas melhores vem 
para quem é paciente já o sucesso só apa-
rece para quem não desiste. Então vamos 
trabalhar!”. Essa dedicação e carinho fazem 
da Chocoloart destaque entre as empresas 
homenageadas Top Golden Business 2017.

(17) 98802-1153



  4 1

Emerson Alarcon e 
Elisa Rici Alarcon

“Não ter medo, ter fé, acreditar, trabalhar 
e principalmente confiar em Deus.”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Emerson Alarcon e Elisa Rici Alar-
con estão à frente da Prudente de Mo-
rais Pneus, em São José do Rio Preto. 
Criada em fevereiro de 2009 para 
atuar no ramo de vendas, comércio 
de pneus e suspensão em geral.
Reconhecida por toda cidade e região 
como uma empresa solida, eficiente e 
muito comprometida com bem estar 
e segurança, os empresários tem para 
a Prudente de Morais Pneus a missão 
de apresentar um serviço de qualida-
de e excelência aos clientes e amigos. 
Sempre priorizando o bom atendi-
mento e preço justo.
Profissionais éticos, o casal se orgu-
lha em trabalhar em família a frente 
da Prudente de Morais Pneus, e jun-
tos, idealizam passar o aprendizado 
de geração em geração, e que esse 
conhecimento, se transforme cada 
vez mais em solidez, fazendo com que 
a Prudente de Morais Pneus, perma-
neça como uma grande referência no 
segmento de prestação de serviços 
relacionados a pneus.
Tendo acima de tudo, responsabili-
dade e ética, sempre proporcionando 
aos clientes amizade e confiabilidade 
o casal se emociona em dizer: “Não 
ter medo, ter fé, acreditar, trabalhar e  
principalmente confiar em Deus.”
Essa garra, dedicação e respeito aos 
clientes está entre os requisitos que 
fazem uma empresa ser destaque do 
Top Golden Business 2017, e é por 
isso que a Prudente Pneus está nesta 
privilegiada lista.

 (17) 3211-9455
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Fernando Nascimento
“Hoje quero que as pessoas conquistem como eu con-
quistei algumas realizações pessoais: seja uma casa, 
um carro, um tratamento estético, uma viagem, ou qual-
quer outro bem que a realize.”

Fernando Nascimento é um empreendedor mui-
to visionário! Hoje está à frente de duas empresas 
de segmentos distintos, mas que carregam entre si 
uma verdade: ajudar o próximo a realizar sonhos!
No comando da Nascimento Consórcios e Financia-
mentos, o empresário consegue colocar em prática a 
sua premissa de vida: Realizar o sonho das pessoas! 
Fernando sabe o quanto a estética pode influenciar 
a vida de alguém, e também tem consciência de que 
este segmento, ainda está entre os mais valorosos, 
e que nem todo mundo tem condições de fazer com 
recursos próprios. Avaliando essa fatia de mercado, 
o empresário desenvolveu por meio de consórcios e 
financiamentos, a possibilidade de pessoas comuns 
realizarem o sonho de se transformar e alcançar a 
estética desejada.
Já a frente da Agro Rural, Fernando ajuda o agricultor 
a produzir alimentos de qualidade. Neste segmento 
há mais de 13 anos, o empresário se destaca pela 
qualidade de seus produtos e também pela orien-
tação promovida a esses empreendedores rurais, 
que conseguem obter o melhor de suas produções 
levando a um maior número de pessoas, mesmo que 
indiretamente, mais qualidade de vida e bem-estar.
Bom humor sempre! Característica que o empresá-
rio leva como alicerce para conduzir com maestria 
seus negócios. Mesmo com alguns dissabores que a 
vida lhe preparou, como o término de seu casamen-
to e a crise econômica do país, Fernando não se aba-
teu e seguiu em frente com seus propósitos.
Ele carrega consigo o ideal de ultrapassar limites 
e afirma: “Hoje quero que as pessoas conquistem 
como eu conquistei algumas realizações pessoais: 
seja uma casa, um carro, um tratamento estético, 
uma viagem, ou qualquer outro bem que a realize.”
Podemos concluir que Fernando, além de empreen-
dedor, é também um exemplo de perseverança aci-
ma de tudo. E isso o torna um dos grandes nomes 
de destaque de 2017 pelo Top Golden Business, que 
valoriza não só o valor empreendedor, mas sim o 
exemplo que pode ser seguido por centenas de pes-
soas.

 (17) 3308-8983 | 98827-4271

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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Fransciele Loureiro 
e Lourival Molina

“Lou’fran Nutrição Saúde não é só 
uma clínica de nutrição, mas sim um 
estilo de vida.”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Do amor e da paixão em cuidar de pessoas é 
que nasce a Lou’fran Nutrição Saúde! Lourival 
Molina e Fransciele Loureiro são duas pessoas 
dedicadas e que tem o mesmo ideal: vida sau-
dável para todos! Com formações acadêmicas 
distintas, ele é administrador de empresas e 
ela nutricionista, juntaram seus conhecimen-
tos e presentearam Rio Preto com a clínica 
Lou’fran, um projeto todo voltado ao confor-
to dos pacientes, com amplo estacionamento, 
hall de espera espaçoso e confortável (que 
logo terá à disposição dos pacientes um arma-
zém de produtos naturais e saudáveis, e um 
delicioso café gourmet), um sistema de agen-
damento modernizado por senha (que em bre-
ve poderá ser feito pelo site e pelo aplicativo 
no celular), e ainda uma academia completa, 
sala de pilates e estética.
“Nossa missão é realizar um atendimen-
to com excelência, valorizando a vida, 
saúde e autoestima do paciente”, diz 
Fransciele orgulhosa de seu trabalho, 
que tem como alicerce a alimentação 
saudável e a qualidade de vida, usan-
do uma metodologia dinâmica e eficaz. 
Eles fazem questão de compartilhar os re-
sultados obtidos por uma de suas pacientes: 
“Nós, da Lou’fran Nutrição Saúde, ficamos 
extremamente felizes e parabenizamos com 
essa singela homenagem a nossa querida pa-
ciente Pamela Francine de Melo, que com mui-
ta garra e determinação, conquistou seu peso 
ideal, em 12 meses de 108.5 para 60kg.”
Sempre com um sorriso no rosto e com o co-
ração aberto para os desafios, a dupla de em-
preendedores são comprometidos em realizar 
mais resultados como o descrito acima e refor-
çam: “Lou’fran Nutrição Saúde não é só uma 
clínica de nutrição, mas sim um estilo de vida.” (17) 3222-4056 | 99137-6000
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Frederico Tebar

“O mais importante na escalada de sucesso não é 
apenas chegar ao topo, mas a maneira como agi-
mos na escalada”

(17) 3231-3646 | 3353-9780

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Frederico Tebar tem uma rotina diária in-
tensa com turnos divididos de trabalho para 
realizar todos os projetos, que englobam o 
jornal Gazeta de Rio Preto, TV Rio Preto, rádio 
CBN Grandes Lagos, além de inúmeros coque-
téis e inaugurações. Ele mesmo confessa que 
é um workaholic.
Formado em jornalismo e publicidade e pro-
paganda pela Unilago, Tebar vem de uma fa-
mília que tem tradição no jornalismo social 
rio-pretense. História que começou há 40 
anos com Haydée e Magaly Tebar, tia e mãe, 
respectivamente. As irmãs tiveram participa-
ção nos principais veículos de comunicação 
da cidade – Diário da Região e A Notícia – e 
com o passar dos anos, o colunista vem se-
guindo o caminho e mantendo a mesma cre-
dibilidade construída pela família Tebar. E se 
orgulha: “O mais importante na escalada de 
sucesso não é apenas chegar ao topo, mas a 
maneira como agimos na escalada”, afirma. E 
é essa trajetória que o coloca como destaque 
do Top Golden Business 2017. Fred, como é 
carinhosamente chamado pelos amigos, apre-
senta há 17 anos o programa de TV que leva 
seu nome, presença constante nos principais 
eventos sociais da cidade e região. Também é 
fundador e colunista do jornal Gazeta de Rio 
Preto, um dos mais fortes veículos de comuni-
cação no Noroeste Paulista. Ocupa também a 
cadeira de colunista diário da rádio CBN, em 
Rio Preto, há quatro anos. 
Além de sua atuação como colunista, também 
comanda uma agência de eventos na cidade, 
com foco em inaugurações e lançamentos, 
tendo realizado mais de 300 eventos ao longo 
da última década. Respeito, ética e profissio-
nalismo são características marcantes desse 
empreendedor.
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Gabriella Assoline
e Amanda Bortoluci

“O Platta Laboratório cuida da sua saúde para 
que você possa aproveitar o melhor da vida.”
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(17) 3225-1353 | 3225-1354

O Platta Laboratório surgiu a partir 
da ideia de um atendimento particular 
e humanizado com valores populares, 
para que a população rio-pretense que 
não tem convênio e nem a possibilidade 
de pagar um valor exorbitante, tenha 
acesso a exames laboratoriais de qua-
lidade. 
No mercado há aproximadamente um 
ano e meio e atendendo principalmente 
a região norte, que acolheu a empresa 
de braços abertos. Fundada pelas sócias 
Amanda Bortoluci e Gabriella Assoline, 
o Platta Laboratório conta com uma 
equipe de biomédicos, farmacêuticos, 
técnicos de laboratório e administra-
ção. Tudo conquistado com muita luta, 
determinação e perseverança, contan-
do com o apoio familiar, e as sócias se 
orgulham em dizer: “nessa trajetória de 
um ano e meio, através de um trabalho 
ético, estritamente profissional, con-
quistamos um grande número de par-
ceiros”, que só fortalece a missão da em-
presa que é oferecer a toda população 
exames laboratoriais com qualidade, 
agilidade e precisão a preços acessíveis. 
O Platta Laboratório possui rigorosos 
controles de qualidade tanto interno 
quanto externo, proporcionando exa-
mes laboratoriais de qualidade com 
rapidez e precisão a preços populares. 
Por fim, as empresárias ressaltam: “O 
Platta Laboratório cuida da sua saúde 
para que você possa aproveitar o me-
lhor da vida”.

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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Dra. Geisa Mara Lucas Barboza
“Ser fonoaudióloga, é cuidar do paciente como um todo, visando 
olhar para sua dor na amplitude da palavra, acolhendo e dando 
todo suporte necessário para que o mesmo se sinta acolhido e 
confiante no seu tratamento.”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Quando desejamos os melhores tratamentos, equi-
pamentos da atualidade no campo da fonoaudiologia, 
resultados rápidos, eficazes e impactantes por meio dos 
grandes avanços tecnológicos no que se refere a voz, di-
ficuldades de fala, leitura/escrita e deglutição, imediata-
mente pensamos em Drª Geisa Mara Lucas Barboza. Com 
uma experiência de 20 anos, sempre busca atualizações 
para oferecer a seus pacientes as melhores técnicas do 
segmento. 
Dentre eles está o uso da LASERTERAPIA, tratamento 
revolucionário, que supera os procedimentos convencio-
nais, promovendo uma renovação celular com resultados 
incríveis, altamente eficaz para analgesia (dor), inflama-
ção, reparação tecidual (cura de lesões por regeneração 
ou cicatrização) e performance muscular (desempenho 
dos músculos). É muito indicado nos tratamentos rela-
cionados a Motricidade Orofacial (alterações estruturais 
e funcionais de órgãos, músculos e articulação necessá-
rios a respiração, sucção, deglutição, mastigação, fala e 
mimica facial); disfagia (dificuldade de deglutição mui-
to comum na fase geriátrica); abuso vocal (pacientes 
que possuem profissões que exigem muito da voz como 
professores, cantores, vendedores, palestrantes) e sen-
tem sua voz prejudicada (rouca ou cansada), e o uso da 
ELETROESTIMULAÇÃO, ferramenta de alto potencial 
que promove a reeducação muscular, ou seja, trabalha 
os músculos que precisam ser reabilitados; exemplos: 
pacientes que tenham sofrido traumatismo craniano en-
cefálico, acidente vascular encefálico, paralisia cerebral, 
paralisia facial ou dificuldade de deglutição.
Drª Geisa Mara hoje é uma das especialistas de maior destaque 
do interior do Estado de São Paulo. Referência em indicações 
médicas na execução dessas duas técnicas e também na utiliza-
ção dos equipamentos mais modernos do mercado.
Visando sempre a melhoria de seus protocolos de tra-
tamentos fonoaudiólogos, Drª Geisa, sai mais uma vez a 
frente. Incorporando em sua equipe multidisciplinar, um 
profissional de Coaching Especialista em Saúde e Inteli-
gência Emocional para atuar em conjunto com ela para 
obtenção de resultados ainda mais rápidos e definitivos, 
tendo em vista que na maioria dos casos dos problemas 
da fala e voz, há uma causa emocional associada. Parceria 
essa, que tem sido um sucesso absoluto!
“Procuro fazer com muito amor em meu exercício profis-
sional juntamente com minha equipe. Não nasci para ser 
fonoaudióloga, mas a fonoaudiologia que me escolheu!!”.
Essa paixão e inovação toda faz com que a Drª Geisa se 
destaque e esteja entre os homenageados Top Golden 
Business 2017. (17) 3234-3849 | 98153-2227
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 Glenda e Oly Ramos
“Tenho muita satisfação e orgulho 
da história que venho construindo.”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

A Ramos & Silva é um correspondente bancário que 
vem construindo seu nome há quase 13 anos no merca-
do de Crédito Consignado, exclusivamente com o Banco 
Santander. 
Hoje, diversifica suas operações entre Conta Integrada 
e Conta Universitária.  Com sede própria em São José 
do Rio Preto (SP) e mais 97 escritórios em todo o país, 
tem mais 2.300 colaboradores e é o maior e melhor Cor-
respondente Bancário do país, título outorgado recen-
temente pela FEBRABAN. A avaliação foi realizada pela 
renomada consultoria KPMG e a Ramos & Silva obteve 
a pontuação máxima dentre 3.000 correspondentes em 
todo o Brasil. Os quesitos avaliados foram:  volume de 
produção associado à qualidade dos processos, aspec-
tos legais, segurança da informação, riscos operacio-
nais, trabalhistas, sistêmicos e de imagem. Vale destacar 
que a Ramos & Silva também foi classificada pelo San-
tander a empresa número 1 entre as grandes folhas de 
pagamento em avaliar o Banco Santander em pesquisa 
de satisfação de clientes. 
Dessa forma se destaca também em mais uma edição Top 
Golden Business, reforçando essa trajetória incrível.
Oly Ramos, homem de visão, aliou a oportunidade de 
negócio à sua vivência profissional de uma carreira de 
sucesso construída em bancos. Essa soma de informa-
ção e dedicação proporcionou grande bagagem e co-
nhecimento de produtos financeiros, e o coloca à frente 
deste empreendimento de sucesso, uma marca de ex-
trema confiança que cuida sistematicamente de pesso-
as e processos para oferecer segurança e rentabilidade 
aos parceiros, confiança e apoio financeiro aos seus 
clientes. 
A premissa da empresa está firmada na excelência da 
prestação de serviços de prospecção e venda de pro-
dutos financeiros. Entre eles podemos destacar: Crédi-
to Consignado, Cartão Consignado, Abertura de Conta 
Corrente, Conta Integrada e Conta Universitária, sem-
pre oferecendo soluções adequadas às necessidades e 
oportunidades de seus clientes (PF e PJ). 
A Ramos & Silva tem como missão oferecer a melhor ex-
periência em serviços, criar sempre uma relação sólida 
e de confiança, proporcionando valores perceptíveis ao 
Mercado Financeiro, Empresarial e Colaboradores.
“Tenho muita satisfação e orgulho da história que venho 
construindo”, afirma Oly.

 (17) 3512-4620

Fo
to

 M
ag

da
 P

in
he

iro



4 8 

Coronel Helena 
dos Santos Reis
“Sou uma pessoa muito persistente e compromissada com tudo 
que considero importante e, acima de tudo, amo, respeito o ser 
humano e busco fazer meu melhor para honrar a confiança que 
as pessoas depositam em mim”

Fo
to

 M
ag

da
 P

in
he

iro

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

No ano de 1955 foi criada a Polícia Feminina paulista, 
sendo a primeira na América do Sul. Sua missão inicial 
era proteger e amparar as mulheres e crianças, mas esse 
papel foi gradativamente sendo ampliado e hoje a mulher 
policial exerce todas as funções dentro da Instituição. 
Essa passagem histórica, é só para demonstrar o quanto 
o papel da mulher na sociedade vem ganhando espaço e 
se destacando, e contar a trajetória profissional de uma 
mulher que faz a diferença em nossa São José do Rio Pre-
to: Coronel Helena.
Uma visionária que ingressou na primeira turma de mu-
lheres a cursar a Academia de Polícia Militar do Barro 
Branco, em 1989, foi além das diversas dificuldades até 
ser a primeira mulher a exercer as funções de Secretária 
Chefe da Casa Militar e Coordenadora Estadual da Defesa 
Civil. 
“Superei dificuldades, como a distância da família, a dor 
pela perda de amigos e do meu irmão Israel, vitimado 
em serviço. Mas encontrei forças dentro de mim e no 

apoio tanto da instituição, como de minha família, para 
construir uma carreia vitoriosa”, conta emocionada. 

Seu pai, Sr. Domingos, e um dos seus irmãos, Israel, 
também foram policiais militares e construíram 

suas carreiras chegando até à graduação de 
Sargentos. 

Coronel Helena nos conta que a Casa Militar tem as mis-
sões de planejar, organizar, dirigir e coordenar o Sistema 
Estadual de Defesa Civil, vocacionado para o desenvolvi-
mento e a proteção do ser humano, a preservação do pa-
trimônio e do meio ambiente e, ainda, planejar, organizar, 
dirigir e executar a segurança comunitária de autorida-
des do Poder Executivo paulista, e afirma entusiasmada: 
“Sou uma pessoa muito persistente e compromissada 
com tudo que considero importante e, acima de tudo, 
amo, respeito o ser humano e busco fazer meu melhor 
para honrar a confiança que as pessoas depositam em 
mim. Sou grata e feliz, especialmente pelo carinho e re-
conhecimento que recebo a cada dia”. Reconhecimento 
esse, que se faz presente em mais uma edição Top Gol-
den Business 2017, para que sirva de exemplo de honra e 
conduta para os cidadãos rio-pretenses.
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Isac Medeiros e 
Osania Teodora Da Silva 

“Fé e Trabalho”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Isac Medeiros e Osania Teodora Da Silva 
estão à frente da Viver Saudável desde 
2009. A loja foi fundada em 1997 pelo Sr 
Jaconias, e tem como principal conceito 
ser uma empresa de caráter, responsa-
bilidade e produtos de boa qualidade. 
Tendo com carro-chefe a fabricação de 
pães integrais a Viver Saudável hoje é 
referência em produtos naturais como 
farinha de amêndoa e farinha de coco 
que fazem parte das alimentações low 
carb (baixas em carboidratos), xylitol, 
leite de coco em pó, massas sem glúten 
e lactose.
Os empresários percebendo a demanda 
desse mercado e a necessidade cada vez 
maior das pessoas se alimentarem de 
maneira adequada, abriram em 2006 a 
loja de suco, que tem várias opções de 
alimentação saudável como: crepioca, 
tapioca, lanches naturais feitos com pão 
integral e também a opção do pão sem 
glúten, saladas no copo, e claro, um am-
plo cardápio de sucos com propósitos 
variados: detox, relaxante, energético e 
muito mais.
Segundo os empresários: “Fé e Traba-
lho” são os alicerces desta empresa da 
qual se orgulham muito, e por serem 
profissionais de atitude e responsabili-
dade estão entre os homenageados TOP 
GOLDEN BUSINESS 2017, e isso pode 
ser o combustível para alcançar mais 
sonhos, entre eles de expandir a marca 
e a torná-la franquia.

(17) 3233-7094 | 3305-6111
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Jeanny Fortunato
e Gilson Manoel

“Alimentação específica para quem busca qualidade de vida, 
ou até mesmo, atingir resultados satisfatórios em treinamento de 
alta performance.”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Da necessidade e demanda das pessoas buscando 
qualidade de vida, nasceu o BR Fitness Delivery em 
junho de 2013, e atentos a esse mercado em franca 
expansão, Gilson Manoel e Jeanny Fortunato se tor-
naram um dos primeiros franqueados da marca e 
inauguraram em maio de 2015 a BR Fitness Delivery 
Sul.
Com o objetivo de facilitar a vida e a rotina das pes-
soas que buscam cada vez mais qualidade de vida e 
saúde, a unidade BR Fitness Delivery Sul, oferece ali-
mentação específica para quem busca qualidade de 

vida, ou até mesmo, atingir resultados satisfatórios 
em treinamento de alta performance.

 A missão da empresa é levar ao público de 
qualquer idade os alimentos mais nutritivos e 

saborosos com a mais alta qualidade, visan-
do sempre o bem-estar, encontrando na na-
tureza a principal fonte de vida. Com pro-
dutos naturais, sem a presença de nenhum 
conservante, sem ser congelados, e prepa-
radas no dia, as refeições são fresquinhas, 

como se tivesse sido preparada em casa. 
Outro diferencial é o atendimento personalizado 

e exclusivo para clientes que possuem sua dieta 
prescrita por nutricionistas, o BR Fitness deixa 

tudo organizado para você, com ingredientes 
selecionados e pesagem individual.
Os empresários priorizam pela qualidade, 
principalmente, por que boa parte da po-
pulação, em função das atribuições diárias, 
diz não ter tempo de se dedicar a uma ali-
mentação mais saudável, sendo assim, eles 
promovem a comodidade para os clientes 
todos os dias! A alimentação correta pro-
move grandes ganhos para a vida de ma-

neira geral. Disposição, energia e vontade de vencer 
com certeza fazem parte deste ganho. E os empresá-
rios ainda afirmam “o caminho é longo, mais desistir 
jamais!”, e o BR Fitness Delivery Sul, está à disposição 
para que cada vez mais pessoas possam descobrir 
que a boa saúde a partir da alimentação saudável é 
fundamental para o bem-estar e o desenvolvimento 
pessoal, econômico e social sustentável. 

(17) 3363-4060 | 99680-4060
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Jefferson Barsanelli Pereira, 
Isabela Cristina e Eliane Perez Pereira

“As pessoas são visuais e um cartão 
de visita ou impressos em geral, mostra 
totalmente a cara da empresa.”

 (17) 3217-7632 | 99206-8558

Jefferson Pereira conta que sua história 
vem de um sonho no coração de sua es-
posa. “Ela sempre falava para eu montar 
uma gráfica, mas eu tinha medo”.
Os anos se passaram, e então surgiu a 
grande oportunidade de comprar as 
maquinas de uma gráfica de Barretos e 
foi nesse momento, com a ajuda de sua 
mãe, sua esposa e um amigo que nasceu 
a Nicograf. Hoje a empresa tem a frente 
o empresário Jefferson, sua esposa Elia-
na e sua filha Isabela, e juntos carregam 
a missão de realizar os trabalhos com 
transparência e ética, o que faz com que 
a Nicograf venha se fortalecendo pela 
alta qualidade e responsabilidade no 
cumprimento de prazos e principalmen-
te pelo respeito às necessidades de seus 
clientes.
Tendo como carro chefe a arte de im-
pressões no geral, Jefferson visa com 
amor, dedicação, honestidade, dinamis-
mo, simpatia, praticidade, eficiência e 
companheirismo o crescimento da em-
presa e ressalta: “Nicograf preza qua-
lidade nos serviços, pontualidade na 
entrega e atendimento diferenciado!” 
É por essa premissa empresarial que a 
Nicograf está entre as empresas que se 
destacaram no ano de 2017 no Top Gol-
den Business.
É importante ressaltar o quanto um ma-
terial impresso faz a diferença em um 
negócio, independente do segmento “As 
pessoas são visuais e um cartão de visi-
ta ou impressos em geral, mostra total-
mente a cara da empresa”, diz Jeferson 
orgulhoso por oferecer aos seus clientes 
o melhor em impressão.

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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João Alves Silva e
Valquiria Menegaldo Silva

“Temos que ser desbravadores, corajosos, audaciosos, teimosos. e estamos 
sempre nos superando pois, todos os dias acordamos e dizemos a nós mesmos: 
-  Hoje será um dia ainda melhor!”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

J.Silva Painéis está no mercado de mídia exterior desde 
1971, portanto, há 46 anos, atuando no segmento de Ou-
tdoor e Painéis Rodoviários em todo estado de São Paulo 
e nos estados vizinhos como Minas Gerais, Paraná, Rio de 
Janeiro e, esporadicamente, em alguns estados do Nor-
deste. São pioneiros na implantação do Outdoor em Rio 
Preto e região. Na época, a tecnologia era escassa e o pre-
ço elevado para fazer propaganda em um meio de comu-
nicação em massa, o que fez com que o empresário João 
Silva, percebesse a falta de um veículo onde o mercado 
local pudesse se comunicar com seus consumidores, por 
um preço mais acessível. No início, encontraram muitas 
dificuldades para ingressar no mercado, mas com persis-
tência e profissionalismo, se consolidaram no mercado 
e tem como carro chefe o Outdoor, que é uma das prin-
cipais mídias nestas cidades. João nos conta: “pesquisas 
apontam que os brasileiros passam o equivalente a 1 mês 
no trânsito por ano, temos o menor custo por mil e sa-
bemos que 43% dos consumidores foram atingidos por 
esse tipo de mídia antes de efetuarem uma compra”, o que 
deixa nítido que essa ferramenta de publicidade é muito 
eficiente em tornar a marca mais visível.                         

A J. Silva Painéis, tem como premissa empregar o que 
há de mais moderno e tecnológico, trabalhando sem-
pre, com responsabilidade social e ambiental, e prin-
cipalmente pautados na transparência, ética, confian-

ça, qualidade, honestidade e comprometimento com a 
marca de seus clientes. A frente do negócio desde de sua 

fundação, João Silva se emociona: “Tenho orgulho em di-
zer que estou dando oportunidades a segunda geração do 
negócio, minhas filhas, que aos poucos estão assumindo 
a frente das empresas.” E reforça: “Minha trajetória está 
pautada na dedicação e respeito ao próximo. Nunca reali-
zei somente para mim, fiz sempre pensando na minha es-
posa e filhas e em todos aqueles que me cercaram e ainda 
cercam ao longo destes anos.” Esse é um dos motivos que 
faz a J. Silva Painéis estar entre o hall de homenageados 
Top Golden Business 2017. E com o sonho de ver sua em-
presa sempre se destacando, João se enche de energia e 
coragem “Temos que ser desbravadores, corajosos, auda-
ciosos, teimosos e estamos sempre nos superando pois, 
todos os dias acordamos e dizemos a nós mesmos: -  Hoje 
será um dia ainda melhor!”. (17) 2138-8969
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Dr. João Victor Piccolo Feliciano 

“Reiniciar e coordenar os atendimentos em um hospital com 
o porte do HB foi e continua sendo um desafio profissional.”

João Victor ingressou em 2002 na Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto – USP. Fez es-
pecialização em clínica médica, hematologia e 
transplante de medula óssea no Hospital das 
Clínicas da mesma instituição, e ao final de 
11 anos de formação, recebeu o convite para 
assumir a coordenação da unidade de trans-
plante de medula óssea do Hospital de Base 
de São José do Rio Preto que estava passando 
por reformas. Reinaugurado oficialmente em 
julho de 2014, completamente reestruturado 
na área física e com uma equipe multipro-
fissional, foram retomados os transplantes. 
Atualmente atendem pacientes não somente 
da região de Rio Preto, mas de todo o Brasil. 
“Reiniciar e coordenar os atendimentos em 
um hospital com o porte do HB foi e continua 
sendo um desafio profissional”, afirma Dr João, 
todo orgulhoso de sua trajetória, que prioriza 
em sua missão, atender pacientes usando as 
melhores alternativas terapêuticas disponí-
veis, com humanização e acolhimento.
Profissional dedicado e muito comprometido 
nos conta: “Sempre procurei ser o melhor pro-
fissional possível, levando em consideração o 
conhecimento técnico, empatia com o ser hu-
mano e a realidade socioeconômica da popu-
lação brasileira. Essa trajetória da faculdade 
até a coordenação do serviço de transplantes 
de medula me faz sentir um profissional reali-
zado com meu trabalho.” E Dr João sonha para, 
que no futuro, todas as pessoas tenham aces-
so às mesmas condições de prevenção e trata-
mento de doenças, reafirmando a saúde como 
um valor humano inquestionável. E é por essa 
dedicação toda que ele está entre os homena-
geados Top Golden Business 2017. Dr. João Victor 

 Piccolo Feliciano 

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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Jucimara e Vanderley Tomaz
“Nossa missão é eternizar momentos, 
restaurar lembranças e oferecer o 
que há de mais moderno no 
quesito molduras”

O casal, Vanderley e Jucimara 
Tomaz, está à frente da Gobetti 
Quadros e Molduras há mais de 
20 anos. Sempre oferendo o me-
lhor aos seus clientes. 
Com a missão de eternizar mo-
mentos, restaurar lembranças e 
exibir paisagens esplendorosas, 
a dupla de empresários valoriza 
cada um desses serviços, e colo-
ca entre o hall de serviços ofere-
cidos pela empresa o que há de 
mais moderno e sofisticado no 
quesito molduras. Vanderley e 
Jucimara priorizam o atendimen-
to de qualidade para entregar o 
serviço de maneira impecável e 
principalmente com pontuali-
dade. Cumprir prazos e deixar o 
cliente satisfeito com isso é sinal 
de respeito e seriedade para os 
empresários.
Hoje a Gobetti Quadros e Mol-
duras oferece a sua clientela, um 
mostruário inspirador com mais 
de 900 modelos de molduras, 
tornando possível atender à ne-
cessidade que cada um. De mol-
duras básicas e elegantes, até as 
mais sofisticadas, o importante 
para o casal, é fazer com hones-
tidade e respeito o melhor para 
seus clientes. Esse comprome-
timento faz com que a Gobetti 
Quadros e Molduras seja um dos 
destaques de 2017 no Top Gol-
den Business.

(17) 3225-1921 | 99273-8032

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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José, Claudete, 
Nágila e Nayla

“Atendimento diferenciado de mercado aos clientes, 
sempre gerando fortes e duradouros vínculos”.

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Há 28 anos nascia a Pro-Ar Venti-
ladores, em um salão muito simples 
para atuar na área de vendas de ven-
tiladores. José Dinardi e Claudete Di-
nardi, casal dedicado à frente da em-
presa desde sua criação, afirmam que 
a Pro-Ar é resultado de uma trajetória 
de conquistas, superadas em meio as 
dificuldades nas áreas econômica e 
financeira, juntamente com a família, 
sempre com dignidade e respeito.
Em 1994, deram um grande passo no 
desenvolvimento da empresa e passa-
ram a vender também no atacado, o 
que alavancou os negócios e o estabe-
leceu efetivamente neste seguimento.
A missão da Pro-Ar Ventiladores é 
prestar atendimento diferenciado de 
mercado aos clientes, sempre gerando 
fortes e duradouros vínculos. Oferecer 
produtos de qualidade priorizando a 
segurança, o que contribui para fideli-
dade de seus consumidores, colocan-
do à disposição deles ventiladores de 
teto em modelos diversificados.
O casal de empresários, é nitidamente 
apaixonado pelo que faze deseja que a 
loja siga na família sendo administra-
da pelas filhas, com respeito e digni-
dade ao seu próximo sempre. Por essa 
razão e por toda a trajetória é que a 
Pro-Ar Ventiladores, segue como um 
dos homenageados do ano de 2017 
Top Golden Business.

(17) 3224-3322 | 99149-1179
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Juliana, Sandra 
e Odair Augusto

“Prezamos muito pela seriedade, responsabilidade, 
amor e comprometimento”
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TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Reconhecida como a precursora, a criadora e a mãe 
da QUIRODATILOGIA, a Profª Sandra Augusto, a partir 
de sua vivência e experiência profissional, desenvol-
veu, em 2.004, o Curso de Quirodatilogia. Entretanto, 
com mais de 20 anos de tradição e com o intuito de 
oferecer uma formação de excelência nas áreas da Po-
dologia, Beleza e Estética, em 1997, Sandra inaugurou 
a primeira unidade de sua Escola na cidade de Catan-
duva. Em janeiro de 2000, na cidade de São José do Rio 
Preto, fundou-se a segunda Unidade, ambas pioneiras 
no Curso de PODOLOGIA no Noroeste Paulista. 
Durante os anos, Sandra sempre contou com o apoio 
de seus quatro filhos e marido. A primeira filha a fazer 
parte da Equipe Técnica foi Giovana (In memoriam), 
formada em fisioterapia era professora do Curso de 
Podologia. Além dela, contou com o trabalho de seu 
filho José Guilherme, que desenvolveu a parte jurídi-
ca e administrativa da empresa, e hoje é Promotor de 
Justiça. Atualmente tem o apoio de Juliana, que por ser 
formada em Psicologia, atua como Coordenadora da 
Escola. Seu filho mais novo, Leonardo, advogado espe-
cialista, tem implementado novas rotinas nas áreas ju-
rídica e burocrática da empresa. A equipe se completa 
com o trabalho de seu esposo, Odair, que hoje é diretor 
financeiro da Escola.
Em julho de 2017, a SAETEC transformou-se em ES-
COLA TÉCNICA, e, sob a jurisdição da Diretoria de En-
sino de São José do Rio Preto, reconhecida pelas nor-
mas do MEC, passou a oferecer o Curso TÉCNICO EM 
PODOLOGIA. Certo é que a SAETEC oferece diversos 
Cursos Profissionalizantes e de Especialização com a 
mesma seriedade, competitividade e qualidade desde 
sua fundação. “Nosso Ensino de Qualidade só é possí-
vel graças ao empenho, à capacidade dos nossos pro-
fessores que são constantemente treinados, à nossa 
infraestrutura moderna e ao nosso material didático 
que é exclusivo e sempre revisado, pois sabemos que 
a evolução é constante”, diz Sandra a respeito de seu 
desenvolvimento permanente. E reforça: “Prezamos 
muito pela seriedade, responsabilidade, amor e com-
prometimento”. E é assim com toda essa garra e serie-
dade que Sandra faz parte do Hall de homenageados 
do Top Golden Business 2017.

(17) 3231-9950 | 3522 9516 | 99727 7955
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Junior Correa
“Vivo intensamente cada projeto. Após o primeiro 
contato, nos tornamos amigos e parceiros”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Junior Corrêa completa 15 anos de mercado 
este ano. Feliz e orgulhoso de sua trajetória, re-
lata que são mais de 950 projetos aprovados em 
Rio Preto e região.
À frente de sua equipe de profissionais alta-
mente qualificados, afirma que está sempre 
melhorando e investindo em treinamentos para 
seus funcionários e softwares de última geração 
para que projeto tenha uma melhor apresenta-
ção, sempre associado com o que há de mais 
moderno e inovador.
Ser engenheiro não é uma tradição familiar, 
Junior Correa é o único engenheiro civil da 
família, e vem com talento e dedicação des-
bravando e conquistando esse mercado. 
“Tudo, veio do nada. De uma cidade pe-
quena interior da capital (Lins), onde 
não tinha muito campo de trabalho no 
que gostaria de fazer (Engenharia Ci-
vil), optei em mudar para Rio Preto 
onde tinha um tio que trabalhava em 
uma firma grande na construção civil 
(Encalso) que lhe abriu uma nova porta 
de trabalho. Foi aonde tudo começou.”
Nesta época a coragem tomou conta de Ju-
nior, que decidiu montar seu próprio escritó-
rio, e para sua surpresa, foi sucesso absoluto! 
Ressalta “Foi Deus que iluminou! Em um ano já 
estourou no mercado; primeiro ano com quase 
100 projetos aprovados e em execução.” Nos 
conta emocionado suas conquistas.
O bom atendimento e a atenção que eles mere-
cem, fazem parte do protocolo de atendimento 
ao cliente, que o engenheiro aplica no seu dia a 
dia. E afirma: “O cliente sempre tem a razão”. E 
faz questão de estar sempre presente em seus 
projetos, acompanhando de perto cada uma 
das etapas. E finaliza: “vivo intensamente cada 
projeto. Após o primeiro contato, nos tornamos 
amigos e parceiros”. Isso fez com que Junior 
Correa estivesse entre os homenageados Top 
Golden Business 2017.

(17) 3215-2952 | 99742-9738
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Kedson Barbero
“Nunca consegui me ver fazendo outra coisa”

Arquiteto formado desde o ano 2000 e atuante 
na área de arquitetura e urbanismo desde então, 
Kedson Barbeiro é um profissional de qualidade 
ímpar. Saiu de Santa Fé do Sul com o objetivo de 
se tornar profissional desta área e diz: “nunca 
consegui me ver fazendo outra coisa”. A determi-
nação de Kedson e o apoio de sua família, fazem 
com que ele esteja entre os homenageados Top 
Golden Business 2017.
Kedson Barbero – Soluções em Arquitetura traba-
lha não apenas com projetos de arquitetura, mas 
também com todo conhecimento que adquiriu ao 
longo dos anos, inclusive com as questões buro-
cráticas relacionadas a aprovação de projetos e 
execução, pois cada área tem suas especificações 
com normas distintas como por exemplo o setor 
industrial, comercial e os projetos relacionados a 
saúde, serviço esse prestado com maestria por ele. 
Há 5 anos no mercado com esta empresa indivi-
dual, já tem em seu portfólio, vários projetos de 
hospitais, algumas indústrias e muitos comércios 
no setor de alimentação e saúde, além dos proje-
tos residenciais e corporativos. Pode-se dizer que 
aproximadamente 50% dos trabalhos do escritó-
rio são voltados para Soluções em Arquitetura e 
os outros 50%, voltados para criação e execução 
de obra.
Tem como prioridade em seu trabalho, propor-
cionar conforto e tranquilidade aos clientes no 
decorrer do desenvolvimento e execução de seus 
projetos, transformando em realidade muitos so-
nhos. Tirar do papel esses projetos representa a 
vontade e a necessidade de fazer um mundo me-
lhor, mais bonito, mais confortável e mais justo.  
Afirma Kedson, tendo em vista, que poucas pro-
fissões pensam e interpretam a cidade. O que o 
arquiteto produz, fica para a prosperidade! “Nin-
guém constrói algo para usufruir pouco tempo! 
Arquitetura é um instrumento de transformação 
da realidade, da sociedade e da paisagem”.

 (17) 3222-5421

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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Laisa Aparecida de Lima Teixeira
e Adrian Thiago Lopes Teixeira

“No início não foi fácil... 
pensamos em desistir”

Adrian e sua esposa Laisa come-
çaram com a empresa Seu Jeito Mó-
veis planejados no ano de 2012. Aos 
poucos foram sendo reconhecidos 
e conquistando cada vez mais clien-
tes. “No início não foi fácil pensamos 
em desistir”, afirma Adrian, mas eles 
sempre colocaram seus objetivos e 
sonhos em primeiro lugar, e aos pou-
cos foram ampliando a clientela, e 
hoje atendem com maestria clientes 
em grandes condomínios e lojas de 
alto padrão.  
 Realizar sonhos! É assim que se pode 
definir o que é fazer móveis planeja-
dos. As pessoas idealizam espaços 
organizados, fáceis de arrumar, que 
otimizem o tempo e que além de 
tudo, ainda deixe o ambiente mais 
bonito e requintado. Seu Jeito Móveis 
Planejados faz isso virar realidade 
com muita qualidade e dedicação.  
Hoje o casal de empresários Adrian 
Thiago Lopes Teixeira e Laisa Apa-
recida de Lima Teixeira, junto com 
seu sócio Daniel Fabiano de Arco, 
conseguiram evoluir e investiram em 
maquinários de última geração para 
atender um público cada vez maior, 
promovendo qualidade e satisfação 
em seus projetos. 
Alicerçados no caráter, na honestida-
de, e em sempre cumprir o compro-
misso com o cliente, os empresários 
se orgulham e priorizam atender 
cada um de seus clientes da melhor 
maneira possível. E dessa forma al-
cançar um excelente futuro para suas 
famílias e realizar todos os sonhos, 
construindo assim, uma vida digna.

 (17) 99167-8650

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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Leandro Akira Fugihara 
e Tiago Issamu Fugihara

“Nossa empresa tem como missão fomentar a alegria 
de celebrar todas as conquistas e fases da vida”
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TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Em 2014, Leandro Akira Fugihara cria a Prime Solu-
ções, uma ideia de fretamento para facilitar as monta-
gens e desmontagens de eventos para decoradores. Em 
2017, a antiga Prime Soluções passou a ser Akira Solu-
ções em Festas e Decorações, sob o comando de Lean-
dro Akira Fugihara e Tiago Issamu Fugihara. A Akira 
Soluções em Festas e Decorações veio para suprir a ca-
rência do mercado em São José do Rio Preto e região, 
se destacando em locação de mobílias e com o intuito 
de atender com excelência, agilidade e precisão todos 
os clientes. “Nossa empresa tem como missão fomen-
tar a alegria de celebrar todas as conquistas e fases da 
vida”, reforçam os empresários. 
Fazem parte do acervo do mobiliário, diversas peças 
que são utilizadas para ambientar os mais variados es-
paços. Mesas, cadeiras e sofás transitam entre o rústi-
co, o clássico e o moderno, satisfazendo facilmente os 
desejos de todos os clientes ao idealizar um evento. To-
dos os materiais de acabamentos únicos e exclusivos, 
oferecendo a possibilidade de realizar as melhores fes-
tas, pois a Akira Soluções em Festas e Decorações cuida 
de todos os detalhes da operação.
Os empresários ainda afirmam que devem total agra-
decimento à família, que sempre acreditaram e depo-
sitaram neles a confiança, e sempre apoiaram o sonho 
de dar vida a empresa. E estendem esse agradecimento 
também aos parceiros e colaboradores, a quem atri-
buem parte do sucesso da empresa, e dizem: “sem eles, 
não estaríamos onde chegamos”. 
Buscando parceiros, investindo em marketing e traba-
lhando com muita dedicação para colher bons resul-
tados, sonham em tornar a marca uma franquia e ter 
um acervo capaz de suprir a necessidade de qualquer 
tipo de evento que seja proposto, tendo na gentileza do 
atendimento, o carro chefe do negócio, e principalmen-
te a agilidade em descobrir soluções que atendam às 
necessidades propostas, juntamente com a capacidade 
natural de satisfaze-los com excelência. Esse é um dos 
motivos, que faz com que a Akira Soluções em Festas e 
Decorações esteja entre as empresas de destaque do 
Top Golden Business 2017.

(17) 3301-4704
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Luiz Barretto
“Deixar um legado como cidadão e homem de negó-
cios. Que o nosso estilo de gestão possa gerar frutos e 
inspirar outras pessoas”

Ousado, determinado, agregador, solidário e 
família. Um executivo de resultado, que acredita 
no trabalho em equipe e com espírito generoso. 
Essas são as características de Luiz Barretto, di-
retor geral do SBT Interior, a maior afiliada do es-
tado de São Paulo do sistema SBT, que completou 
26 anos de atividades em novembro de 2017. São 
202 cidades recebendo a programação nacional 
do SBT, além da sua programação local. E vale 
ressaltar que é a emissora regional com a maior 
quantidade de horas de conteúdo local, são 7 
horas de conteúdo divididos em jornalismo in-
dependente e crítico, e com programas de entre-
tenimento que valorizem a região, completa Bar-
retto: “Nosso olhar é humanizado e propositivo.”
O SBT Interior tem a missão de oferecer infor-
mação e entretenimento de qualidade para o 
telespectador, em diferentes plataformas de con-
teúdo. Barretto cita orgulhoso a transformação 
ocorrida recentemente, de sinal analógico para 
digital HD. E nos conta, que mesmo em meio as 
dificuldades que os anos anteriores proporciona-
ram em termos de crise econômica, foram capaz 
de superar marcas impressionantes: “Nestes 3 
anos à frente do SBT Interior – apesar da crise 
que o país atravessa - nosso faturamento cresceu 
80%, resgatamos a marca SBT na região, investi-
mos R$ 6 milhões em novos equipamentos (com 
recursos próprios) e lançamos um portal de no-
tícias (sbtinterior.com) e uma nova plataforma 
web”, finaliza feliz com as conquistas. E aposta 
em seus objetivos, que é ser a maior e mais lucra-
tiva afiliada do sistema SBT até 2020.
Essa determinação faz com que Luiz Barretto seja 
um dos destaques do Top Golden Business 2017, 
que afirma ser seu grande objetivo: “Deixar um 
legado como cidadão e homem de negócios. Que 
o nosso estilo de gestão possa gerar frutos e ins-
pirar outras pessoas.”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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Magda Pinheiro
“Meu carro-chefe no momento tem sido os ensaios 
fotográficos. As pessoas me procuram muito para 
esse trabalho porque dizem que consigo deixar 
todo mundo mais bonito”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Atuando na área da fotografia há 10 anos, e em es-
pecial nos segmentos de casamento, aniversário de 
15 anos, ensaios fotográficos e publicidade, Magda Pi-
nheiro se destaca por sua competência, profissionalis-
mo e dedicação ao trabalho. 
No ano de 2017 deu início a um projeto social chama-
do Beleza Sem Moldura, que tem por objetivo o resga-
te e valorização da autoestima de pessoas que lutam 
contra o câncer. Foram 6 exposições fotográficas no 
mês de outubro referente a esse tema e a que mais se 
sobressaiu foi a com as 18 crianças que estão em tra-
tamento contra o câncer. As exposições repercutiram 
tanto em São José do Rio Preto, que rendeu homena-
gem da Câmara Municipal. E não foi a única home-
nagem do ano que passou, Magda recebeu o prêmio 
“Melhores do Ano” como profissional do segmento de 
fotógrafia no ano de 2017. Com a missão de fazer as 
pessoas felizes, a fotografa segue com orgulho a profis-
são que um dia fora de seu saudoso pai, Onizio Alves, 
e nos conta: “é gratificante o feedback que recebo dos 
meus clientes logo após a execução do trabalho, a sa-
tisfação, o carinho com que me agradecem o serviço 
prestado, não tem preço.”
O carro-chefe de Magda no momento tem sido os en-
saios fotográficos, nos conta sorridente “As pessoas 
me procuram muito para esse trabalho porque dizem 
que consigo deixar todo mundo mais bonito” e afirma: 
“Toda vez que vou fotografar alguém, faço uma leitu-
ra da pessoa e valorizo tudo o que essa pessoa tem de 
mais bonito e escondo aquilo que talvez não a deixe 
tão bela”. Como profissional, é comprometida, jamais 
deixa de cumprir algo com que se envolveu, e a hones-
tidade é fundamental e principalmente muito amor às 
pessoas que a contratam, são ingredientes para o ex-
celente resultado que Magda oferece a seus clientes. O 
que a torna também mais um destaque do Top Golden 
Business 2017.  E para finalizar garante que tem em seu 
marido Sergio seu ponto de força: “está comigo para o 
que der e vier, se estou onde estou é porque tenho ele ao 
meu lado”, reforça. Dizendo que a parceria vai além do ca-
samento, é uma parceria de alma e negócio.

 (17) 99739-0660
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Malu Rodrigues
“Muito mais do que entretenimento, o jornalismo 
social contribui para a evolução da comunica-
ção. Desde que seja feito com ética e profissio-
nalismo”

A jornalista Malu Rodrigues é destaque 
em São José do Rio Preto e região quando 
o assunto é jornalismo social. “Muito mais 
do que entretenimento, o jornalismo social 
contribui para a evolução da comunicação. 
Desde que seja feito com ética e profis-
sionalismo”, afirma. Com MBA em Gestão 
Empresarial pela FGV, Malu no início de 
sua carreira trabalhou em rádios e jornais 
impressos. Já morou em Berlim e conheceu 
Paris, uma das cidades mais românticas do 
mundo. Depois de viajar pela Europa, foi 
morar em um Kibbutz. Na Inglaterra, se for-
mou em catering pelo Southgate Technical 
College. De volta ao Brasil, foi ser agriculto-
ra orgânica e passou a assinar uma coluna 
sobre alimentação em um jornal diário.  
Em 1999, fundou a “Talk Club Assessoria”, 
uma das primeiras agências de assessoria 
de imprensa de Rio Preto. Com uma car-
tela de clientes renomados, transformou a 
empresa de assessoria em uma produtora 
de vídeo, tendo como sócio o cinegrafista, 
diretor de artes e marido dela, Luis Soares.  
Em outubro de 2007, a dupla criou na TV 
o programa “Maturidade Feliz”, que alcan-
çou nível nacional, em 2010, com exibi-
ção na Rede Vida. No final de 2010 surgiu 
então o “Malu Visita”, um programa de 
jornalismo social que apresenta até hoje.  
Mesmo com a vida agitada com tantas gra-
vações, a jornalista mantém um portal de 
notícias atualizado diariamente com servi-
ços e agenda regional de eventos e festas. 
Apaixonada por desafios e leitora antenada, 
Malu é coautora do livro “Cem Mulheres Rio
-pretenses do Séc. XX”.

 (17) 3236-6404 | 99142-4205

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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Marcelo Mendonça e
Andreza Mendonça

“A nossa missão é sempre atender cada vez 
melhor, buscando a perfeição para suprir a 
necessidade do nosso cliente.”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Percebendo a necessidade e a difi-
culdade que as pessoas encontravam 
quando precisavam de algum tipo de 
serviço a ser prestado, os empresá-
rios Marcelo Mendonça e Andreza 
Mendonça enxergaram uma lacuna 
a ser preenchida. O casal observou 
que dependendo do que seria feito, as 
pessoas teriam que contratar vários 
profissionais, transformando em um 
grande transtorno. Decidiram então 
buscar especialização em vários se-
tores, fizeram cursos, aperfeiçoaram 
técnicas, buscaram treinamentos e co-
nhecimento e se prepararam muito, e 
assim nasceu há 4 anos a Opção Certa 
– Prestadora de Serviços, trazendo o 
melhor em prestação de serviços.
Com qualidade, profissionalismo e 
agilidade, os empresários dizem or-
gulhosos: “A nossa missão é sempre 
atender cada vez melhor, buscando a 
perfeição para suprir a necessidade 

do nosso cliente.”
Hoje, o carro chefe da empresa, é a 
parte de instalação e manutenção de 
ar condicionado, devido nossa região 
ser muito quente, mas o leque de ser-
viços é bastante extenso e se divide 
em serviços para residências, comér-
cios, indústrias e outros locais.
Flexibilidade e disponibilidade para 
melhor atender cada cliente, asso-
ciados a transparência na execução e 
uma diversificação muito ampla dos 
serviços prestados, fazem desta em-
presa um destaque Top Golden Busi-
ness 2017. 

 (17) 3304-3244  | 99727-8166 | 99255-3822
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Marcelo e 
Renato Rezende

“Nunca medimos esforços para reali-
zar os sonhos dos nossos clientes”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Com uma trajetória de sucesso incrível que transi-
tou no meio artístico realizando os maiores shows 
brasileiros e por ter assinado grandes festas de 
casamentos, festas de 15 anos e bailes de for-
matura, a Celo Led está na segunda gera-
ção da família empenhada e motivada a 
tocar a empresa. Fundada em 1988 foi 
conquistando cada vez mais espaço, 
não só por causa dos equipamentos 
de qualidade, mas pela dedicação e 
comprometimento em executar os 
contratos fechados. “Garantimos 
100% de satisfação dos nossos 
clientes”, garantem os empresá-
rios Celo e Renato, que estão à 
frente da empresa.  A tecnologia 
invadiu o segmento de festas, 
e os painéis de Led viraram as 
grandes estrelas desses eventos. 
Empreendedores e atentos ao 
mercado, a Celo oferece várias 
opções de painéis de Led para as 
mais diversificadas festas e princi-
palmente com montagens diferen-
ciadas, em que as misturas de luzes, 
imagens e cores personalizam os am-
bientes, que é o carro chefe, dos empre-
sários, que tem como missão, levar ale-
gria e diversão por onde passam.  Célo e 
Renato se orgulham muito de comandar 
uma empresa digna, com colaboradores 
contentes com o que fazem, e principal-
mente, por superarem com muito trabalho 
a invasão de equipamentos de baixa qua-
lidade no Brasil, por isso carregam como 
premissa do sucesso nunca parar de inves-
tir, afirma a dupla “Nossa empresa é contra-
tada pra realizar sonhos, por isso que nunca 
medimos esforços pra realizar os sonhos 
dos nossos clientes”. A “Celo Led” foi premiada quatro 
vezes em 2017 pelo seu profissionalismo e alta qua-
lidade em Painéis de Led. E está mais uma vez entre 
os homenageados do Top Golden Business, reforçan-
do a característica e o comprometimento que tem com 
seus parceiros e clientes. (17) 3238-4544 | 99701-4544 | 99611-4141
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Marcelo Guimarães 
e Vanessa Mello

“Porque sonhar sempre será para nós realizar os 
eventos dos sonhos na melhor realidade possível!”
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Empresários no topo do sucesso

Há 15 anos no mercado, a Fest & Cia é uma empre-
sa que procura fazer dos eventos a realização dos so-
nhos da maneira mais perfeita possível. 
Vanessa Mello e Marcelo Guimarães nos contam que 
são uma empresa muito família, que desde o início, 
sempre preservou a união, e que carregam como re-
gra de trabalho, o amor e o companheirismo. Apos-
tam também na parceria, deixando de lado a concor-
rência, pois acreditam que assim, juntos e somando 
com outras empresas é que se constrói as pontes para 
o caminho do sucesso, afirmam os empresários: “A 
missão da empresa é provar que não precisa existir 
competição, mais sim cooperação e levar no dia a dia 
a palavra de ordem “Gratidão””. 
Vanessa começa como proprietária da empresa. Ela 
conta que iniciou com uma pequena firma que ga-
nhou dos pais ao terminar a faculdade de Artes Plásti-
cas, e o foco era de cestas, arranjos e telemensagens, e 
fazia alguns eventos infantis e corporativos. Já Marce-
lo, trabalhava em diversas área e naquele ano estava 
atuando com eventos, e se descobriu na aérea de de-
coração.  Juntaram as ideias e conhecimentos e com a 
ajuda da família e de mais um amigo (In memoriam) 
começaram a trabalhar com todos tipos de eventos, 
por isso os empresários fazem questão de frisar: “A 
nossa família é testemunha das tantas portas que se 
fecharam para nós por não nos conhecerem, e das tan-
tas janelas e gigantescos portões que se abriram de 

pessoas que não nos conheciam, mas acreditaram 
em nós e confiaram em nossos serviços. Temos 

imensa gratidão e reconhecimento por 
todos que estão com a gente. Desde a 
família, o decorador, os funcionários e 
até fornecedores. Sem eles nada seria 
possível. Juntos sempre somos mais 

fortes.” 
A humildade, a gratidão e ser positivo sempre, é o que os 
impulsionam para o caminho certo, promovendo a sen-
sação de dever cumprido a cada evento executado. Isso 
faz com que essa dupla de sucesso, esteja entre os ho-
menageados Top Golden Business 2017, que afirmam: 
“Porque sonhar sempre será para nós realizar os even-
tos dos sonhos na melhor realidade possível!”.(17) 3223-1634
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Marcos Bizaio e 
Tuãine Bizaio

“Desde o início fizemos tudo com muito 
carinho e dedicação.”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

O Buffet Gibodô iniciou as ativida-
des no ano de 2007, trazendo para 
São José do Rio Preto, inovação em 
estrutura e comodidade para pais e 
convidados; antes do Buffet, Marcos 
Bizaio e Tuãine Bizaio, trabalhavam 
com locações de brinquedos infantis, 
e essa proximidade com as festas e 
com os clientes criaram o Buffet Gibo-
dô. Desde sua criação os empresários 
buscam trazer inovação, aprimorar 
os serviços e trazer sempre lança-
mentos em brinquedos para sempre 
agradar convidados. Com a missão de 
surpreender com alegria, emoção, e 
zelando sempre pela segurança e con-
forto, superam as expectativas de seus 
clientes, tudo pensado para que todos 
possam interagir e se divertir.  Essa 
preocupação efetiva em servir bem, 
fez com que os empresários estivem 
na lista dos homenageados Top Gol-
den Business 2017, mostrando toda a 
qualidade do trabalho que desenvol-
vem, e nos contam orgulhosos: “Desde 
o início fizemos tudo com muito cari-
nho e dedicação.”
O Buffet Gibodô, é especializado em 
festas infantis, mas também estão 
sendo realizadas festas de casamen-
to, confraternização, festas escolares 
e coorporativas, a ideia é fazer a festa 
de acordo com o que o cliente busca, o 
deixando sempre satisfeito com quali-
dade e alegria.

(17) 99173-9795 | 99135-9816
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Matheus Falkoni
“Buscamos clientes que, assim como nós, enxergam a 
importância e a indispensabilidade da tecnologia nos 
dias atuais, independente do porte ou segmento da 
empresa”

(17) 3011-6295

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

A história de sucesso da Falkoni Informática co-
meçou a ser escrita no início de 2006 pelo empre-
endedor Matheus Falkoni. Depois de três anos no 
competitivo setor de informática, a empresa pas-
sou a atender exclusivamente empresas, com a es-
pecialização em suporte técnico e implantação/
gestão de servidores. No ano de 2014, a Falkoni In-
formática tornou-se parceira de negócio da maior 
empresa de softwares de segurança do mundo: a 
Kaspersky LAB, o que a projetou empresarialmente. 
O empreendedor conta que a empresa se desenvol-
veu a partir do crescimento dos trabalhos e satisfação 
dos clientes. O que antes era uma empresa autônoma 
tornou-se uma referência para São José do Rio Preto 
e região quando o assunto é informática. Outra em-
presa que também faz parte da carreira de Matheus é 
a Big Marketing, agência de comunicação integrada. 
“Nas duas empresas procuro sempre me dedicar ao 
máximo para que todos os serviços sejam atendidos 
com excelência. Sempre fui batalhador e autodidata. 
Não precisei de dependência financeira de tercei-
ros para os meus negócios deslancharem”, afirma.  
Tendo como carro chefe o atendimento empresarial 
e, principalmente, a preocupação em proporcionar 
aos clientes soluções definitivas e com agilidade, a 
Falkoni Informática conta com uma equipe capaci-
tada para apresentar qualidade com o melhor custo
-benefício. “Buscamos clientes que, assim como nós, 
enxergam a importância e a indispensabilidade da 
tecnologia nos dias atuais, independente do porte 
ou segmento da empresa”, ressalta. Com visão em-
preendedora e foco nos resultados, Matheus quer 
proporcionar para Rio Preto uma empresa de gran-
de porte na área de tecnologia, oferecendo outros 
serviços que possam otimizar cada vez mais as ne-
cessidades de seus clientes no setor de informática.
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TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

“O nosso compromisso é com a saúde e com o bem
-estar dos clientes, prezando sempre pela ética, profis-
sionalismo e seriedade”

Myrcieli e Myrcia Marconatto

 (17) 3235-7273 | 98105-1899

A Homeopatia Rio Preto, uma das primeiras farmácias 
de manipulação da cidade, está no mercado há 36 anos, 
com uma trajetória de ascensão na área de manipulação de 
medicamentos e homeopatia, além de comercialização de 
produtos naturais. Atualmente está localizada na Alberto 
Andaló, uma das avenidas mais movimentadas de Rio 
Preto. Em março deste ano, a segunda unidade será 
inaugurada no Riopreto Shopping. As irmãs Myrcieli 
Marconatto e Myrcia Marconatto completam nove 
anos à frente do negócio, que investe na excelência 
de serviços e produtos, por meio de três amplos la-
boratórios com equipamentos modernos e forne-
cedores que oferecem matéria-prima com pro-
cedência e qualidade comprovadas. “O nosso 
compromisso é com a saúde e com o bem-es-
tar dos clientes, prezando sempre pela éti-
ca, profissionalismo e seriedade”, afirmam. 
Segundo as empreendedoras, os proces-
sos na Homeopatia Rio Preto são desen-
volvidos de acordo com as exigências da 
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária), desde a pesagem monitorada das fór-
mulas, que garante o padrão dos produtos 
encapsulados, até a manutenção periódica 
dos laboratórios, que são equipados com 
sistemas de climatização e exaustão, para 
evitar qualquer possibilidade de contami-
nação cruzada. Até mesmo o descarte de resíduos e/ou 
produtos químicos é realizado com segurança e consci-
ência ambiental, seguindo um rigoroso plano de gerencia-
mento de resíduos sólidos e as normas de sustentabilidade.  
A equipe é formada por mais de 20 profissionais especializa-
dos. Entre eles, quatro experientes farmacêuticas, que traba-
lham com foco no atendimento personalizado e humanizado. 
O controle dos processos é acompanhado por um moderno 
sistema informativo e integrado para atender o público com 
eficiência e agilidade, suprindo suas necessidades e especifi-
cações de cada prescrição. A trajetória de sucesso das irmãs 
foi pautada em estudos, capacitações, superações e esforços 
diários. “Assumimos a empresa do zero, desenvolvemos, am-
pliamos e estamos mostrando dia a dia que a Homeopatia Rio 
Preto é uma empresa sólida e forte no mercado. Nós e nossa 
família temos orgulho do trabalho desenvolvido”, diz Myrcia.  
Os pilares da farmácia são as fórmulas inovadoras, a fitotera-
pia e a terapia floral. “Com inovação podemos trazer o medica-
mento para os nossos clientes com mais conforto. As opções são 
incríveis, como um cappuccino, um chocolate, um creme de ave-
lã ou goma. O processo de ingerir a medicação tem de ser mais 
prazeroso e trabalhamos para isso”, diz Myrcieli.
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Matheus Soares e
Emannuel Bru

“Graças a todas nossas lutas estamos sendo reco-
nhecidos hoje como a melhor conviteria de Rio Preto”. 
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TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Inspirados no blog Virei Noiva e no portal Mer-
cado de Casamento, da psicóloga de noivas Bru-
na Pereira, os sócios da Graflex inauguraram a 
Say Yes Conviteria, empresa especializada na 
elaboração de convites. Os sócios Emannuel Bru 
e Matheus Soares. Possuem mais de sete anos de 
experiência na área gráfica, e sabem que além da 
função básica de anunciar e informar dados do 
evento (como data, local, etc.), o convite também 
passa a mensagem do estilo (se será sofisticado, 
informal, glamouroso ou esportivo). Afirmam os 
empresários: “É ele que desperta nos convidados 
o sentimento do quanto sua presença é impor-
tante e especial para o anfitrião, gerando expec-
tativa e curiosidade do que vem pela frente.”
Valorizar o atendimento e o comprometimento 
com o cliente, tornaram o reconhecimento dessa 
dupla possível no mundo artístico. Fazendo um 
trabalho impecável e de muita qualidade para 
nomes como Gracyanne Barbosa e para Bruna 
Pereira do blog Virei Noiva, 3º maior Instagram 
de noivas do país, foi que alcançaram esse suces-
so. Ancorados na ferramenta de marketing Over 
Delivery, que tem como premissa entregar além 
do esperado, os sócios acabam por construir 
com seus clientes laços duradouros. 
Tendo como destaque de sua empresa os con-
vites e gifts especiais, eles procuram entender 
cada um dos clientes e suas histórias, para fazer 
com que o convite seja uma porta de entrada do 
seu sonho. Os empresários fazem questão de 
agradecer primeiramente a Deus, seus pais e por 
fim Bruna Pereira e Bruna Matos (Believe Asses-
soria) que confiaram no trabalho dessa dupla 
criativa e acompanharam de perto toda a luta, da 
qual fazem questão de poder afirmar com con-
vicção “Graças a todas nossas lutas estamos sen-
do reconhecidos hoje como a melhor conviteria 
de Rio Preto”.

(17) 99779-0066
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Nelsi, Roberto e
Bruno Gomes
“Nunca é tarde para querer começar algo 
novo, ou mudar de trajetória”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Os empresários Drª Nelsi e Sr Roberto, carregam 
consigo uma história inspiradora, esse é um dos 
motivos de serem homenageados nesta edição Top 
Golden Business. Ela começou tudo como faxineira 
e voltou a estudar aos 40 anos, ele caminhonei-
ro, mas dono de uma sabedoria ímpar e com 
grande tino administrativo; juntos, estão à 
frente de uma equipe talentosa e competen-
te na Gomes & Gomes Advogado.
Com quase 20 anos de mercado, teve um 
início tímido, mas alicerçado em garra, ca-
pacidade e determinação. Desde o ano de 
seu nascimento, buscam o aperfeiçoamento 
e não se intimidam com as possíveis mudan-
ças. Antes atuavam somente na área previ-
denciária, e com o decorrer dos anos e a 
demanda de processos em outras áreas, 
se viram tendenciosos a aumentar seus 
atendimentos também nas áreas tra-
balhista e cível. 
Conhecidos por aposentar velhinhos, 
Drª Nelsi e o Sr Roberto se orgulham 
de trabalhar em família, priorizam o 
convívio nesta jornada profissional, 
pois os filhos do casal sempre acom-
panharam essa luta.  “Nunca é tarde 
para querer começar algo novo, ou 
mudar de trajetória. Isso eu consigo 
passar para os meus filhos e meus 
netos, e sem o apoio, a sabedoria e 
determinação do meu marido, nós ja-
mais chegaríamos onde estamos. So-
mos uma equipe”. Finaliza Drª Nelsi 
dizendo: “Sou uma pessoa realizada, 
Deus me agraciou com uma família p e r f e i t a , 
unida, um marido companheiro. Meu sonho é ficar 
velhinha e sentar na cadeira de balanço da varan-
da junto com meu “véio” (risos). Ver meus netos 
crescerem e poder contar para eles nossa história”.

(17) 3353-6032
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Dr Octavio Augusto Luz

“Nada resiste ao trabalho! O trabalho e a dedicação 
transpõem barreiras e constroem vidas felizes.”

Dr. Octavio Augusto Luz, cirurgião 
Plástico, é formado pela Universidade 
Lusíada de Santos- UNILUS em 2003 e 
Cirurgião Geral, tendo realizado Resi-
dência no Hospital Guilherme Álvaro - 
SUS, de Santos. Cirurgião Plástico com 
Residência o serviço Dr. Ewaldo Bolívar 
Souza Pinto. Membro da Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia Plástica e atua em Rio 
Preto desde 2011. Vem de uma família 
tradicional de médicos, o que só faz re-
forçar sua paixão e dedicação pela pro-
fissão.
Viabilizar sonhos com integridade, res-
peito, trabalho e profissionalismo, é 
dessa forma que Dr Octavio trabalha. 
Prioriza proporcionar aos seus clientes 
bem estar físico e emocional, por meio 
de procedimentos estéticos e reparado-
res, reestalizados com qualidade, ética e 
comprometimento. 
Profissional justo, ético e muito dedica-
do aos seus pacientes, busca na cons-
tante atualização científica ser referên-
cia de qualidade em cirurgia plástica. 
Tem em sua família o alicerce para essa 
consagrada carreira e tem no respeito e 
na ética sua conduta médica. E afirma: 
“Nada resiste ao trabalho! O trabalho e 
a dedicação transpõem barreiras e cons-
troem vidas felizes.”

 (17) 3203-0600

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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Dr. Paulo Lucas

“Minha missão de vida é ajudar as pessoas 
a atingir todos os sonhos e objetivos de 
vida com felicidade, equilíbrio e sucesso!”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Coach de Saúde e Inteligência Emocional , Dr. 
Paulo está à frente de vários  treinamentos a em-
presas ministrados Brasil afora. Presta consulto-
ria de acordo com a necessidade de cada empresa, 
o que faz com maestria, graças a sua ampla vivên-
cia no segmento in company. Atende também em 
seu consultório nos processos de coaching: indi-
vidual, casais ou em grupo. Clientes que desejam 
atingir sucesso com felicidade, realizando assim 
todos seus sonhos e objetivos de vida, tanto no 
âmbito pessoal quanto profissional.
Atuando no mercado a 10 anos, oferece um aten-
dimento humanizado e hoje é o único Coach Cria-
cional de São José do Rio Preto especializado em 
Saúde e Inteligência Emocional.  Se orgulha em 
possuir inúmeros cases em que seus clientes re-
latam que, através do trabalho de coaching feito 
com eles, seus casamentos foram recuperados, 
ou atingiram a cura de patologias da qual não ti-
nham sucesso pleno somente com o tratamento 
convencional. Esses resultados se tornam o com-
bustível para que a trajetória profissional do Dr 
Paulo seja cada vez mais efetiva: “Minha missão 
de vida é ajudar as pessoas a atingir todos os so-
nhos e objetivos de vida com felicidade, equilí-
brio e sucesso!” afirma.
Com formação Internacional e diversas especia-
lizações no Exterior, o Dr. Paulo Lucas é sem dú-
vida o exemplo de um coach de sucesso, motivo 
pelo qual é um dos homenageados no Top Golden 
Business 2017. Com uma agenda lotada e fila de 
espera, coleciona em seu portfólio, empresas e 
clientes renomados de nossa cidade e em todo 
país. Dr Paulo se orgulha em nos contar que só no 
ano de 2017, passaram por ele inúmeros clientes 
que tiveram suas vidas e/ou empresas transfor-
madas e que estão muito felizes e gratas pelos re-
sultados conquistados. Por isso, um dos grandes 
sonhos dele é ampliar o trabalho de coaching em 
grupo nos atendimentos em consultório, e tam-
bém empresários no atendimento in company. (17) 3234-3849 | 99603-3844
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Priscila Sonvesso
“Diante das maiores lutas não 
desista. Só você é capaz de 
buscar e realizar seu sonho”

A história de sucesso da Priscila Son-
vesso começou a ser desenhada quando 
a empresária e a mãe dela resolveram 
empreender na área de doces para festas 
e casamentos. O negócio durou 6 anos e 
nesse tempo Priscila observava o dina-
mismo e logística do segmento de festas. 
Há 4 anos resolveu ir além e investiu em 
uma empresa de decorações. 
Emocionada, Priscila conta que sua mãe, 
maior fonte de sua inspiração, também 
embarcou neste sonho, mas “infelizmente 
partiu deste mundo recentemente, dei-
xando um legado de alegria e felicidade 
por onde passava”, afirma. 
O carro chefe da empresa é os arranjos 
de flores permanentes. As propostas vão 
desde os mais elegantes e sofisticados, 
até os mais básicos, mas sempre com o 
intuito de emocionar as pessoas que vão 
participar do evento. Priscila tem como 
objetivo realizar mais sonhos por meio do 
seu trabalho, com muita dedicação, pres-
teza e qualidade. Ensinamentos deixados 
com muito amor por sua mãe, e que ela 
segue com maestria.
Como combustível para seu trabalho, 
Priscila usa determinação e responsabili-
dade. “Meu sonho já foi realizado. Preten-
do seguir realizando os sonhos de outras 
pessoas e ver o sorriso de realização no 
rosto de cada uma delas”, afirma.  
Essa garra faz com que a empresária seja 
destaque do Top Golden Business 2017. 
Uma receita dela para o sucesso é “diante 
das maiores lutas, não desista. Só você é 
capaz de buscar e realizar seu sonho”.

 (17) 98134-6217

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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Prisccilla Balestero Sanches Ferrareze
e Leonardo Cardoso Ferrareze
“O segredo é persistir sempre. Ter garra, determi-
nação e foco. O perdedor dá uma desculpa, já 
o vencedor dá um jeito! Todos nós somos vence-
dores, basta acreditarmos nos nossos ideais”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

 (17) 3021-6024 | 98817-9744

Os empreendedores Leonardo Cardoso Fer-
rareze e Prisccilla Balestero Sanches Ferrareze 
somam mais de duas décadas de experiência no 
ramo joalheiro, no comando da empresa Ferra-
reze Joias e Semijoias. Com sede em São José do 
Rio Preto (SP), o negócio em 2014 foi formata-
do para o sistema focado em revendedores, com 
equipes interna e externa. A empresa conta com 
mais de mil colaboradores, que estão espalhados 
pelos estados de São Paulo e Minas Gerais. O ob-
jetivo em 2018 é expandir para outros estados. 
Com visão empreendedora e imune às tur-
bulências econômicas, a dupla agregou no 
ano passado na Ferrareze Joias e Semijoias 
a Galvanoplastia, banho de ouro próprio. 
Com isso, turbinou a qualidade das peças, 
com banho antialérgico de alta tecnologia.  
Os pilares da Ferrareze Joias e Semijoias são 
pautados em três aspectos: atendimento perso-
nalizado, qualidade dos produtos e lançamen-
tos praticamente em todos os meses do ano.  
Outra novidade em 2018 foi a implantação em ja-
neiro do tradicional SAC (Serviço de Atendimento 
ao Consumidor) para estreitar o relacionamento 
e a comunicação com os clientes, além de resol-
ver de maneira ágil possíveis problemas e escla-
recer eventuais dúvidas. “A missão da empresa é 
ir além de proporcionar peças de qualidade por 
preço justo. Queremos nosso público feliz e com 
a autoestima elevada, por meio de joias e semi-
joais que realçam qualquer produção”, afirmam.   
Quando questionados sobre a receita para o su-
cesso, os empreendedores afirmam que é preci-
so ter fé em Deus e contar com uma equipe sóli-
da e forte, que almeja crescimento profissional. 
“Todos os processos na empresa foram aprimo-
rados, mas claro que enfrentamos dificuldades. 
O segredo é persistir sempre. Ter garra, deter-
minação e foco. O perdedor dá uma desculpa, já 
o vencedor dá um jeito! Todos nós somos ven-
cedores, basta acreditarmos nos nossos ideais”, 
finalizou Prisccilla.
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 Rafael e Jeyce Amantea
“Nunca deixe de sonhar e não desista diante das dificuldades”

Rafael e Jeyce Amantea transformaram um an-
tigo pesqueiro em um dos lugares mais incríveis 
para casamentos e eventos de Rio Preto e região. 
Espaço completo, aconchegante e com paisagismo 
exuberante. A direção do Villa Amantea tem como 
missão fazer parte de forma direta da realização 
de sonhos de clientes e parceiros, seja com uma 
festa de casamento, aniversário, formatura ou con-
fraternizações.
Com a ajuda de seu pai, Rafael afirma que esse pro-
jeto representa o esforço do dia a dia para sair do 
anonimato e hoje ter referências e indicações de 
profissionais renomados, realizando grandes fes-

tas no Villa Amantea. Um dos eventos realizados 
por lá e que já faz parte do calendário rio

-pretense é a tradicional “Feira de Noivas 
Luxo em Festas”, que atrai anualmente 
uma multidão de noivas e interessados 
em eventos em gerais. “Fico muito feliz 
pelo público que comparece e que pro-
porciona retorno aos nossos exposito-
res”, afirma ele, que foi quem idealizou 
o projeto. Ter todos os finais de semana 
locados com eventos, realizando sempre 

ótimas festas e promovendo a satisfação 
dos organizadores, além do encantamen-
to dos convidados, é o combustível para 
que Rafael e Jeyce se empenhem cada 

vez mais na excelência do atendimen-
to. O casal faz questão de acom-
panhar a visita de cada pessoa 
que busca no Villa Amantea o 

espaço perfeito para realizar o 
evento dos sonhos.

Com uma base familiar que promoveu ensinamen-
tos de honestidade, amor ao próximo, transparên-
cia e muita garra, Rafael e Jeyce levam essas pre-
missas familiares também para o lado profissional 
e afirmam: “Nunca deixe de sonhar e não desista 
diante das dificuldades. Tudo na vida tem sua 
hora. Estaremos aqui para ajudar a realizar seu 
sonho no momento certo”. Deixando claro que o 
papel deles a frente do Villa Amantea é concretizar 
o que está na imaginação das pessoas.(17) 99621-1394

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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Rita de Cássia da Silva

“Nosso compromisso é tratar clientes e pacien-
tes como gostaríamos de ser tratados dessa 
forma fazemos sempre o nosso melhor!”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Em São José do Rio Preto há 7 anos, mas no 
mercado há quase 15 anos, Rita de Cassia da 
Silva à frente da Rio Preto Lasers, conta com 
parcerias de sucesso com a Aliança Laser (pio-
neira) no mercado de locações e também com 
a LMG Lasers, ambas dos empresários, o mé-
dico Dermatologista Drº Abdo Salomão Junior 
e o Engenheiro Emil Carlos Salomão. Parcerias 
essa que só fazem a Rio Preto Lasers ter cada 
vez mais resultados.
O carro-chefe é a Plataforma Solon, equipa-
mento altamente eficiente nos tratamentos 
para melasma, rosácea, depilação definitiva, 
melanoses, remoção de tatuagens, rejuvenesci-
mento facial, teleangectasias facial e corporal, 
tratamento íntimo, cicatriz e acne, onicomicose 
de unhas, olheiras entre outros.
Com o passar do tempo, foram surgindo vários 
concorrentes, mas Rita se orgulha em dizer: 
“Para mim o sucesso é quando a concorrência 
chega oferecendo equipamento com valor in-
ferior para o meu cliente, e o cliente responde 
que a nossa trajetória juntos vale bem mais que 
um valor menor!”
Por isso, ela faz questão de manter a qualida-
de no atendimento, priorizando a satisfação 
de seus clientes. “Nosso compromisso é tratar 
clientes e pacientes como gostaríamos de ser 
tratados dessa forma fazemos sempre o nosso 
melhor!” reforça a empresária.
“A maior das árvores já foi semente” diz emo-
cionada a empresária, que faz questão de valo-
rizar o apoio que sempre recebeu de seu irmão 
Mauro e de sua filha Rayane, e afirma que tra-
balhar alicerçada na honestidade, no amor e na 
paciência fazem com que sua trajetória profis-
sional seja cada vez mais em rumo ao sucesso. 
Por isso, é que a Rio Preto Lasers faz parte do 
seleto grupo de empresas de destaque Top Gol-
den Business 2017.

 (17) 3237-3536 | 98163-0506
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Rodrigo Ferreira

“Fazemos questão de oferecer um serviço de 
excelência aliado a um preço justo de mercado.”
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O empresário Rodrigo Ferreira con-
ta com 17 anos de experiência no setor 
de reparação de veículos. Aproveitan-
do esse amplo conhecimento na área, 
ele fundou há dois anos em São José do 
Rio Preto (SP) a Elite Reparos Auto-
motivos, oficina especializada em fu-
nilaria, pintura e mecânica em geral.  
A oficina oferece também serviços de 
cristalização e polimentos para veículos 
nacionais e importados. Um dos dife-
renciais da Elite Reparos Automotivos, 
de acordo com o empresário, é a equipe 
de profissionais altamente capacitados 
e treinados pelas fábricas automobilís-
ticas, que oferecem um serviço de qua-
lidade, ou seja, reparando os veículos 
com segurança e no prazo combinado 
com o cliente. Lá, cada profissional é es-
pecialista em sua área de atuação. Des-
de os responsáveis pelo departamen-
to administrativo até os técnicos em 
reparação, como os funileiros, pintores, 
montadores, mecânicos e orçamentistas. 
Diante das turbulências econômicas e até 
políticas, o empresário afirma que só se 
mantem no mercado quem realmente in-
veste no atendimento personalizado, na 
qualidade do serviço e na procedência 
dos produtos. “Fazemos questão de ofe-
recer um serviço de excelência aliado a 
um preço justo de mercado”, afirma. Além 
do esforço diário, o sucesso profissional, 
segundo Ferreira, está pautado também 
no apoio familiar que tem da esposa dele, 
Ana Carolina, e dos filhos Luiz Guilherme 
e Ana Beatriz. Por essa razão é que a Elite 
Reparos Automotivos está entre as em-
presas que se destacaram no ano de 2017 
no Top Golden Business. (17) 3222-6567
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Sandro Haullys 
e Fabiane Dino

“Seriedade, compromisso e qualidade são os pilares 
que nos sustentam. Lidamos com sonhos, e isto basta 
para que trabalhemos da melhor maneira, com o 
máximo de carinho e amor pelo que fazemos.”

Criada por Fabiane Dino e Sandro Haullys, a DAF 
Models é uma agência especializada em assessoria 
direcionada aos clientes, desenvolvimento profis-
sional e capacitação de talentos para encaminha-
mento ao mercado de trabalho regional, nacional e 
internacional. A missão é apresentar talentos para 
o mercado da Moda, Publicidade e indústria têxtil. 
E ainda direcionar, qualificar e profissionalizar no-
vos talentos com o curso de desenvolvimento pro-
fissional.
No comando da empresa atualmente Fabiane Dino 
e Sandro Hallys, contam que surgiram da necessi-
dade de se ter profissionais qualificados e prepa-
rados para atender a demanda nos mais diversos 
âmbitos da carreira de modelo. 
Fabiane desde muito jovem se destacou, e se tor-
nou uma modelo bem sucedida e respeitada pro-
fissionalmente, e hoje aplica toda sua experiência 
adquirida no mundo da moda tanto no mercado 
nacional, como no internacional, repassando seu 
conhecimento e coordenando o direcionamento 
para novos talentos.
Sandro, se sente orgulhoso e ressalta “Sucesso e 
superação para nós é vermos e acompanharmos 
todos os dias nossos alunos e newfaces aprenden-
do, desenvolvendo e se destacando no mercado 
nacional e internacional. Temos o sentimento de 
satisfação e orgulho e de que estamos fazendo um 
trabalho justo, honesto e gratificante”.
Os empresários tem como meta expandir os ne-
gócios e apresentar profissionais cada vez mais 
capacitados e aptos a atender o mercado, sempre 
conduzindo com muita responsabilidade, credibi-
lidade no encaminhamento ao trabalho e compro-
misso com a formação profissional e respeito ao 
mercado.

(17) 99758-4103 | 99153-7335
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Sarah Aidar e Carlos Aidar

“Gratidão a Deus. Gratidão a minha 
esposa. Gratidão a minha família. Grati-
dão aos amigos e parceiros”

Fundado por Carlos Aidar em 
2005, a Sttatus Film visa a sa-
tisfação de seus clientes tanto 
na parte social, como na publi-
citária. Carlos começou esse ca-
minho com uma produtora bem 
pequena e trabalhava em outro 
emprego para suprir as neces-
sidades financeiras. Por fim, de-
cidiu ficar só com a produtora. 
“Sem recursos financeiros, fui 
criticado por muitas pessoas, 
mais estava decidido a fazer o 
que amava, e deu muito certo” 
nos conta emocionado. 
Hoje 80% do trabalho da pro-
dutora é focado em filmes de 
casamento e 20% em filmes pu-
blicitários. Tudo com a melhor 
qualidade e apostando em no-
vas tecnologias e formatos para 
atender os desejos de seus clien-
tes. E quando fala de seu traba-
lho em casamentos se emociona 
e diz: “Na parte de casamento é 
fazer com que meu trabalho faça 
parte do sonho do casal”. 
Gratidão é palavra de ordem da 
vida de Carlos! “Gratidão a Deus. 
Gratidão a minha esposa. Gra-
tidão a minha família. Gratidão 
aos amigos e parceiros” e assim 
ele conquista cada vez mais es-
paço, com dedicação e profissio-
nalismo em realizar sonhos.

 (17) 98813-0083 | 98812-4203
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Dra. Vanessa Batigália

“A jóia da profissão é entender que podemos 
mesclar as nossas habilidades, conhecimento e 
inteligência emocional para oferecer a quem nos 
procura o melhor”

A Dra. Vanessa Batigália, médica espe-
cialista em Alergia e Imunologia Clínica 
e Pediátrica, entrou muito jovem na Fa-
culdade Regional de Medicina de São 
José do Rio Preto, tinha apenas 17 anos 
quando decidiu que essa seria sua car-
reira profissional!  Aplicada e muito or-
gulhosa de seus 25 anos de dedicação à 
medicina, afirma: “Meu maior desafio foi 
conquistar a maturidade emocional para 
enfrentar o sofrimento alheio, aliviar a 
dor e confortar as famílias.” 
Para esse desenvolvimento profissional, 
foi necessário muito estudo, participação 
em congressos com produção científica, 
inúmeras atualizações na área, discipli-
na, e estar em constante vigilância para 
melhorar as habilidades práticas e inter-
pessoais. “A jóia da profissão é entender 
que podemos mesclar as nossas habili-
dades, conhecimento e inteligência emo-
cional para oferecer a quem nos procu-
ra o melhor que podemos oferecer, com 
respeito, ética, atenção, conforto e muito 
amor”, afirma emocionada  Drª Vanessa. 
Visionária e preocupada com as questões 
ambientais na área da saúde, foi premia-
da em 2014 com o projeto” engenharia 
reversa e sustentabilidade na área Hospi-
talar”, prêmio este que cujo objetivo era 
incentivar novas perspectivas para pro-
blemas comuns a todos. Drª Vanessa tem 
sua carreira claramente pautada na ética, 
no respeito, no conhecimento e princi-
palmente no amor ao próximo, habilida-
des que a diferenciam no atendimento do 
de seus pacientes. 
Esse comprometimento com sua área 
profissional, com a sociedade em geral e 
com sua família como alicerce para essa 
trajetória, faz com que  Drª Vanessa este-
ja entre as demais profissionais de desta-
que, merecendo estar entre os homena-
geados do Top Golden Business 2017, se 
tornando exemplo profissional e pessoal.

Dra. Vanessa 
Batigália
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Valéria Maschio
“Eu não queria começar de forma errada, nem 
da forma que todo mundo começava. Eu não 
queria ser essa pessoa que todo mundo fala-
va. Eu sempre quis SER e FAZER DIFERENTE.”

Valéria Maschio hoje comanda a empresa de As-
sessoria de Eventos e Cerimonial que leva seu nome.
Casada, mãe de dois príncipes lindos e filha de 
uma mãe guerreira e de um pai batalhador, que a 
ensinaram a ser lutadora e nunca desistir de seus 
sonhos e objetivos. Sempre sonhou em ser baila-
rina e trabalhar com eventos, porém dançando 
se apresentando e não organizando. Paulista que 
chegou em Rio Preto no ano de 2011, para geren-
ciar um conceituado espaço de festas o Villa Rica 
Eventos, e fala emocionada: “Me encantei com 
esse mundo de sonhos e realizações de festas e 
eventos no geral simplesmente me apaixonei por 
trabalhar com festas.” Dedicada passou a estudar 
e pesquisar cada vez mais esse mundo de orga-
nização de eventos e cerimonial, se atualizando 
com as novidades e tendências em cada ano. 
“Mais uma cerimonialista!” Essa era a frase que 
Valeria escutava com certa frequência, o que a fez 
adiar um pouco seu início nesta área profissio-
nal, diz: “eu não queria começar de forma errada, 
nem da forma que todo mundo começava. Eu não 
queria ser essa pessoa que todo mundo falava. Eu 
sempre quis SER e FAZER DIFERENTE.”
Uma das coisas que mais encanta Valéria nes-
te trabalho, é a expectativa de fazer com que os 
clientes vivam uma experiência única, diferente 
do que eles estavam acostumados a ver até então 
em outros eventos, e principalmente se emocio-
nar junto com eles nesse momento mágico.
Correta, organizada, sempre se qualificando, estu-
dando, participando de congressos e se tornando 
uma profissional completa. É incansável na busca 
por novidades e muito atenta as tendências, as-
sim é Valeria que afirma: “Sem luta não se tem vi-
tória! Muitos cursos, qualificação, muito trabalho 
e conquistas para chegar aonde cheguei. Não foi 
simplesmente se tornar cerimonialista, organiza-
dora ou assessora de evento mas sim  trabalhar, 
realizar cada evento com todo o meu coração.” (17) 3121-6211 | 99111-6898
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(17) 3215-9500

Os empresários José Luiz Genari e Rita de Cássia 
Moreno Genari, da Elétrica Bel, fazem questão de 
investir na capacitação profissional para assegu-
rar a qualidade e a motivação da equipe, além de 
promoveram a cultura de retenção de talentos. 
“Na Elétrica Bel, procuramos desenvolver as ha-
bilidade e as competências de cada colaborador. 
Queremos que a empresa seja vista mais do que 
um simples ambiente de trabalho, mas também 
como um local de aprendizagem e desenvolvimen-
to. Afinal, a nossa equipe é a maior responsável 
pela nossa trajetória de ascensão”, afirma Genari.  
De acordo com ele, desde a inauguração, a Elé-
trica Bel valoriza e investe na equipe e no aten-
dimento personalizado aos clientes. Os colabo-
radores participam constantemente de cursos, 
workshops, capacitações, além de palestras rea-
lizadas pelos fornecedores, para esclarecer sobre 
os produtos oferecidos aos clientes. Há palestras 
do Departamento de Recursos Humanos e tam-
bém pelos fornecedores para aprenderem sobre 
o mix de produtos que temos para oferecer aos 
nossos clientes. Afinal, são mais de 15 mil itens, 
que vão desde os eletrônicos básicos até arti-
gos para decoração como lustres e luminárias. 
A empresa inovou e criou uma biblioteca para 
os colaboradores, com o objetivo de dissemi-
nar e fomentar a cultura, além de incentivar a 
prática da leitura. O projeto cultural foi instala-
do na própria sede da empresa que fica na ave-
nida Murchi Homsi, um das principais de São 
José do Rio Preto (SP). A expectativa é que a bi-

Equipe de colaboradores é a 
chave do sucesso da Elétrica Bel

blioteca atenda todos os colaboradores, com 
acesso ao acervo para leitura e empréstimo.  
Os mais de mil livros são emprestados com o pra-
zo de 15 dias, podendo ainda ser renovado pelo 
mesmo período. Fazem parte do acervo exempla-
res de diversas áreas, sendo que todos os livros 
são frutos de doações, inclusive de sebos e escolas 
rio-pretenses. Além da biblioteca, a empresa ado-
ta programas e políticas de melhoria da qualidade 
de vida dos colaboradores, além do compromisso 
com a responsabilidade social e sustentabilidade. 
Os empreendedores criaram também uma área 
de descanso para os colaboradores usufruí-
rem durante o horário de almoço ou intervalo. 
“É um amplo espaço com refeitório, TV, inter-
net via Wi-fi e até colchonetes para descanso 
físico”, disse. Para 2018, a proposta é aumen-
tar a quantidade de livros e expandir o projeto 
para empréstimo de livros para a comunidade.  
“Uma equipe qualificada é capaz de agregar valo-
res à empresa de forma que ela possa se desen-
volver exponencialmente. Neste crescimento, to-
dos crescem juntos como uma verdadeira família”, 
finaliza o empresário.

Uma equipe qualificada é capaz de agre-
gar valores à empresa de forma que ela 
possa se desenvolver exponencialmente. 
Neste crescimento, todos crescem juntos 
como uma verdadeira família

”
“

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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Social

A inauguração do salão Magnifique Eventos, em São José do Rio Preto (SP), foi realizada no dia 20 de 
dezembro de 2017. As proprietárias Carla Lorrayne Rodrigues e Loren Livério Rodrigues realizam um co-
quetel para imprensa e convidados para apresentar o local, que traz um conceito personalizado e mega-
estrutura para casamentos e eventos em geral. “Com foco e determinação faremos o sucesso de amanha”, 
afirmam as proprietárias.
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O aniversário de 70 anos do ginecologista e 
obstetra Emanuel Tauyr foi realizado no dia 6 
de janeiro entre familiares e amigos. A come-
moração em Rio Preto foi no salão social do 
Clube dos Médicos. Os convidados puderam 
compartilhar horas agradáveis, bem servi-
dos pelo buffet e bebida bem gelada. Durante 
a festa, o aniversariante recebeu uma home-
nagem feita pela família por ser um exemplo 
de perseverança e pela dedicação na carreira 
profissional.Emanuel Tauyr e esposa Maria Virgínia Tauyr

A festa de 70 anos do 
Dr. Emanuel Tauyr

Social

Emanuel Tauyr e Maria Virgínia com
os netos Mariana, Manuela e Melik.

Emanuel Tauyr, esposa Maria Virgínia, filho: Emanuel 
Henrique de Carvalho Tauyr, Nora: Luciana Ventura 
Tauyr, neto: Melik Tauyr. 

Emanuel Tauyr, Maria Virgínia, filhos: Emanuel Pedro de 
Carvalho Tauyr, Emanuel Henrique de Carvalho tauyr, Ana 
Virgínia de Carvalho Tauyr, neta Maria Cecilia.

Emanuel Tauyr, sobrinhos: João Ricardo Tauyr e Raul Marcelo Tauyr, irmão: José Tauyr, filho 
Emanuel Henrique de Carvalho Tauyr, amigo Fuad. Entre outros amigos e familiares.

Emanuel Tauyr com amigos Dr. Gustavo,  
Dr. Nelson Nagib, Dr. Pedro Venturelli.

Emanuel Tauyr, esposa Maria Virgínia, genro: 
Geraldo Silva, filha: Ana Virgínia Tauyr, netos: 
Mariana, Manuela e Melik.

Emanuel Tauyr, esposa Maria Virgínia, filho: 
Emanuel Pedro Carvalho Tauyr, Nora: Thaisa 
Lourenção, neta: Maria Cecilia.

Luciana Ventura Tauyr e 
Emanuel Henrique de Carvalho Tauyr

Emanuel Tauyr e esposa Maria 
Virgínia, netos e sobrinhosEmanuel Tauyr e esposa Maria Virgínia Tauyr
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Em janeiro foram renovados as juras de amor de Pedro e 
Ruth Mello que completaram quatro décadas de união, ser-
vindo de inspiração para muitos casais. A família organizou 
uma bela festa para comemorar as Bodas de Esmeralda 
do casal, onde foram renovadas em uma celebração emo-
cionante. Familiares e amigos testemunharam o grande 
momento. Foi também realizado uma homenagem para a 
neta Yasmin que completou 12 anos, “princesinha da famí-
lia”,  que nasceu na mesma data do enlace de Pedro e Ruth. 
Agradecimento aos amigos presentes e todos os parceiros: 
Marcela Convites, M. Produções, Buffet Daniel Robello, Ca-
maleão Drinks, Celo Led, Roni Vieira, Juracy Britto, Renato 
Milani, Yan Milani, Adriana Capoeiras, Edy Carlos, Rafael 
(Villa Amantea), Alex Santana, Max3 Produções, Oliver 
Film, Via Trajes, Manas Boa Vista, Ateliê Doces e Afins e em 
especial a Fest & Cia.

Pedro e Ruth com a amiga de ribeirão 
preto há 47 anos  e foi madrinha do casal

Pedro e Ruth com o Party Designer 
Roni Vieira responsavel pelo projeto

Yasmin foi homenageada junto com 
eles na noite pelos seus 12 anos

Pedro e Ruth com a filha Natalia e
sua companheira Débora souza

Pedro e Ruth com amigos de São Paulo 
amizade de mais de 44 anos

Pedro e Ruth com Robson e Felipe representando a em-
presa Fest & Cia, onde eles atuam executando os serviços

Pedro e Ruth com a filha Vanessa, o genro 
Marcelo e a neta Yasmin

Pedro e Ruth com amigos de Ribeirão Preto  que são 
familiares da madrinha e grande amiga Marli há 47 anos

Pedro e Ruth com os amigos Marcelo Premuli 
de São Paulo e sua companheira Laiane

Pedro e Ruth Mello 
comemoram Bodas 
de Esmeralda

Social
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GEORGINA BUSINESS PARK  
INTEGRA OCUPAÇÃO ARQUITETÔNICA 

E PAISAGISMO

Um projeto que integra a ocupação ao meio ambien-
te. Assim é o Georgina Business Park, considerado o 
mais moderno empreendimentos de uso misto de 
São José do Rio Preto e região. Idealizado para ser 
visto como um novo ponto de referência da cidade, 
o projeto segue um estilo arquitetônico modernista 
e suas torres empresariais abraçam uma vegetação 
rica em árvores centenárias.  
As torres comerciais da primeira fase do empreendi-
mento – Madrid, Milan e Zurich – foram construídas 
com cinco a sete pavimentos, com pé-direito variado 
(comuns a triplos). Essa projeção criou uma grande 
área de circulação coberta para os pedestres. A Tor-
re Madrid é composta por dois blocos interligados, 
com 136 unidades cada. Em formato Z, a torre é in-
terligada por um grande pórtico, de 33 metros, lin-
deiro às jabuticabeiras. A Torre Milan, com 110 uni-
dades em dois blocos, tem como diferencial as salas 
de 200 m² com vista panorâmica para todos os lados 
do empreendimento. Já na Zurich, são 62 unidades, 
entre elas uma sala com terraço panorâmico.
No térreo das torres, áreas comerciais de 44,66 a 
300 m² completam a estrutura. Com varandas aber-
tas, estes locais também foram projetados para a 

Inaugurado em 2016, o empreendi-
mento já está com a maioria de suas 
salas ocupadas. São consultórios médi-
cos, salas de advocacia e arquitetura, 
agências de publicidade e fotografia, 
além dos escritórios corporativos. 

convivência e o lazer. Estrategicamente no centro do 
empreendimento, fica a recepção central de entrada 
das torres. O visitante se cadastra para ingressar em 
cada torre. Por todos os blocos, sistema de câmeras 
e monitoramento 24h. 

Áreas de convivência
A integração com a natureza vem desde a concep-
ção do projeto arquitetônico do Georgina Business 
Park. As áreas de convivência e o paisagismo ocu-
pam 60% do empreendimento, demonstrando a 
relação com a natureza proposta pela arquitetura 
bioclimática, que ajuda a contornar a claridade in-
tensa e as altas temperaturas da região. 
Foram mantidas 48 árvores nativas na constru-
ção do empreendimento, entre elas Pau Ferro, 
Guariroba, Farinha Seca, Jerivá, Sabão de Soldado 
e Jabuticabeiras centenárias. Além disso, foram 
agregadas espécies como Pau Formiga, Pata de 
Vaca, Jacarandá, Pau Brasil e Cassia Aleluia, en-
tre outras, plantadas nos estacionamentos. Esta 
diversidade proporcionará floradas em épocas 
diferentes do ano, garantindo paisagismo predo-
minantemente colorido. 
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Seu Chopp artesanal preferido
agora na sua casa com 
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