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Foto Claudio Sartor/ Sartor Fotografia

É uma pequena retri-
buição a cada um desses 
artistas dos negócios, que 
já receberam da vida o 
troféu de gratidão

Renovação e gratidão

“
”

CARTA DA EDITORA

Diretora Geral
Marina C. Pereira

Ao fim de cada edição Top Golden, eu gosto de re-
fletir sobre o panorama geral do que eu vejo na mi-
nha vida, ao meu redor, das pessoas que convivem 
comigo e das diversas coisas que acontecem no mun-
do das quais eu tenho conhecimento. É  a partir des-
se panorama que eu tento expressar meus sentimen-
tos no texto de abertura de cada uma das edições. 
Um ano de desafios e de reflexão. Assim foi 2018. 
Como todos sabem, um ano de crise. Mas veio o pri-
meiro mês de 2019 e, para mim, uma sensação cla-
ra de renovação. Sei que pode parecer clichê falar 
dessa maneira, sentimento de Ano Novo. Mas des-
ta vez foi realmente diferente: eu senti essa vibra-
ção de uma maneira mais intensa, vívida, presente. 
Há novos projetos vindo por aí. Novas parcerias, no-
vos rumos e novidades para nossos clientes, amigos 
e a todos que nos acompanham. Neste ano vamos 
conseguir tirar do papel um projeto que até alguns 
dias era apenas um sonho; em breve contarei a todos.  
Sinto que as pessoas estão mais animadas, com auto
-estima elevada, com sede de mudança. E é assim que 
gosto de enxergar o nosso público. Por falar em auto
-estima, nesta edição estamos trazendo empresários, 
doutores e autoridades que, mesmo em meio toda a 
tribulação de 2018, superaram barreiras e venceram 
limites para chegar no topo do sucesso. Por isso, eles 
recebem agora o prêmio de melhores do ano 2018, 
o Top Golden Business, premiação única que  é re-
conhecida na prefeitura de São José do Rio Preto.  
Tenho muito orgulho em falar desses empreende-
dores e compartilhar essas histórias, ainda mais 
porque não há como não se emocionar diante de 
tantas trajetórias de superação e desafios venci-
dos. Por isso, planejo com todo cuidado e carinho 
uma noite de gala para que eles recebam a hon-
raria, ao lado de atores conhecidos. É uma pe-
quena retribuição a cada um desses artistas dos 
negócios, que já receberam da vida o troféu de gra-
tidão por serem quem são e chegarem onde estão. 
Também com muita satisfação, não posso deixar de 
falar do nosso editorial, feito pela nossa equipe de 
profissionais supercapacitados, que sempre estão 
pensando cada tarefa em seus mínimos detalhes: as 
palavras dos textos, o planejamento da produção, a 
concretização das páginas montadas. Do início ao 
fim, todos os profissionais dando o seu melhor. É 
isso que me dá forças para superar e a cada dia dar 
também o meu melhor a todos. E vocês se preparam: 
no dia 15 de março, o brilho total são desses Top Gol-
dens que estão nesta edição por merecimento. 

Ótima leitura!
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Ilustração artística do apartamento decorado

Informações: ou (17) 3042-0532BKO.COM.BR

a o  l a d o  d o  S h o p p i n g  I g u a t e m i
V i s i t e  s t a n d  d e  v e n d a s  e  a p t o .  d e c o r a d o

D E
48 E 70 M2.
APTOS.

DUPLEX A  PA RT I R

DE 1 0 0  M 2

Gestão:
Incorporação
 e construção:

ADERITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. – ALAMEDA GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, 2.373 – JARDIM AMÉRICA, SP. A INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA DO CONDOMÍNIO BKO WAVE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ESTÁ REGISTRADA 
NO 1º CARTÓRIO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP SOB O R.5 DA MATRÍCULA N. 176.223, DE 30 DE JANEIRO DE 2019. INTERMEDIAÇÃO E VENDAS: CASA DO IMÓVEL CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA. (BKO VENDAS) – CRECI-SP: 13.944 – TEL.: (17) 3512-5479 – WWW.BKO.COM.BR. O PAISAGISMO SERÁ EXECUTADO CONFORME PROJETO EXECUTIVO. AS ÁREAS COMUNS SERÃO ENTREGUES EQUIPADAS E DECORADAS 
CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO. *TODAS AS IMAGENS E PERSPECTIVAS CONTIDAS NESTE MATERIAL SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS, PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

Ilustração artística da fachada

L ANÇ AMENTOFA Ç A PARTE  
DESSA EVOLUÇ Ã O EM  
FORMA DE PROJETO.
VENHA PARA  
O  BKO W AVE SJRP.

BKO_3855_AFF_3_1_WaveSJRP_An_VidaeNegocio_210x310.indd   1 15/02/19   15:05
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22
Celebração do sucesso

Luz Própria por 
Fábio Gonçalves

20

10
Work 
 Style Romantic 

    Beauty
por Alex Santana

63
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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:
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
Fabí  Forni

Daniel  Martins (Jornal ista)

 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
Roupa - Cacau Brazil (17) 3227-3228
Acessórios - Mini Store  (17) 3227-3099
Calçados - Versátil Calçados (17) 3224-5923
Modelo - Maju Vieira da agência 
Daf Models Management (17) 3234-4254
www.dafmodels.com.br

Foto - Sartor Fotografia 
Claudio Sartor (17) 3305-4297
Assistente de fotografia - Sarina Lopes
Beauty Artist - Fábio Gonçalves (17) 98128-6718
Styling - Fabí Forni 
Locação -Riolax
Av. Francisco das Chagas de Oliveira, 1170
Morumbi - São José do Rio Preto - SP
(17) 3216-4042
www.riolaxriopreto.com.br
contato@riolaxriopreto.com.br

Work Style

Por Alex Santana

Empresários e personalidades 
são homenageados

por Fábio Gonçalves

Editorial de moda

Romantic Beauty

Top Golden Business 2018

Luz Própria

63

22

20

Mais informações sobre a 
distr ibuição no si te: 

www.vidaenegocio.com.br

Fevereiro/2018

22

10
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Propostas casuais em cores neutras e 
sem estampas garantem sofisticação 
nas produções para o trabalho.
Foto: Sartor Fotografia / Assitente de fotografia: Sarina Lopes  
Modelo: Maju Vieira - DAF Models Management Styling: Fabi Forni 
Beauty artist: Fabio Gonçalves / Locação: Riolax

Work 
StyleWork 
Style
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Roupa - Virtual Modas
Acessórios - Mini Store

Calçados - Versátil Calçados
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Roupa - Pin up! BR
Acessórios - Mini Store
Calçados - Versátil Calçados
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Macacão - Cacau Brazil
Acessórios - Mini Store

Calçados - Versátil Calçados
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Roupa - Martinelli Modas 
Acessórios - Mini Store
Calçados - Versátil Calçados
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Macacão - Virtual Modas
Acessórios - Mini Store
Calçados - Versátil Calçados
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Roupa - Cacau Brazil
Acessórios - Mini Store

Calçados - Versátil Calçados
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Roupa - Virtual Modas
Acessórios e bolsa - Mini Store
Calçados - Versátil Calçados
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Roupa - Martinelli Modas 
Acessórios - Mini Store

Calçados - Versátil Calçados

Modelo - Maju Vieira da agência 
Daf Models Management (17) 3234-4254

www.dafmodels.com.br
Foto - Sartor Fotografia 

Claudio Sartor (17) 3305-4297
Assistente de fotografia - Sarina Lopes

Beauty Artist - Fábio Gonçalves (17) 98128-6718
Styling - Fabí Forni 
Locação - Riolax

Av. Francisco das Chagas de Oliveira, 1170 
Morumbi - São José do Rio Preto - SP

 (17) 3216-4042 www.riolaxriopreto.com.br
 contato@riolaxriopreto.com.br

Cacau Brazil - (17) 3227-3228
Martinelli Modas - (17) 3233-8535

Mini Store - (17) 3227-3099
Pin up! BR - (17) 3121-6077

Versátil Calçados - (17) 3224-5923
Virtual Modas - (17) 3225-3781

Staff

Onde
encontrar
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 Para criar esse look fresh su-
per i luminado da modelo Vi-
tória Baldo (Daf Models), fui 
criando luminosidade desde 
a preparação da pele: além 
de hidratar com ÓLEO VO-
LÁTIL CHRONOS CONCEN-
TRADO REVITALIZANTE NATU-
RA, usei também o PRIMER 
ILUMINADOR da mesma mar-
ca, em seguida, para camu-
flar imperfeições, bronzear 
e dar viço a pele usei base 
acetinada MINERALIZE MAC 
NC42, depois evidenciei os 
pontos altos do rosto com 
o BT GLOW DIAMOND BRU-
NA TAVARES, acrescentei 
um contorno suave usando 
a base PAN STICK TV KRYO-
LAN COR 12 e finalizei a 
pele com pitadas do TRANS-
LÚCENT POWDER da mesma 
marca para secar a base. 
Nos olhos, o PLÁSTIC GLOSSY 
ROSE GOLD BRUNA TAVARES 
fez a vez da sombra, e para 
arrematar o look, o batom 
hidratante COLOUR ELIXIR 
BURNT CARAMEL  745 MAX 
FACTOR.

Entenda a diferença: 
pigmento e glitter
Glitter ou Reflects tem suas 
partículas maiores que a do pig-
mento, quando aplicado mantém 
suas partículas inteiras propor-
cionando apenas brilho refleti-
vo podendo dar transparência 
de fundo conforme a aplicação. 
Além disso, essa versão necessi-
ta de um fixador apropriado para 
se manter fixo na pele. 
O pigmento é uma sombra refi-
nada com alto teor de pigmenta-
ção e brilho, suas partículas são 
bem menores que as do glitter 
e quando aplicado se dissolve 
transferindo cor e brilho à pele. 
Pode ser usado seco para um 
efeito mais suave, diluído ou mo-
lhado para ter seu efeito poten-
cializado, não necessita de cola 
para aderir a pele. 

Onde encontrar
ÊTRE BELLE - Lumina Derme       
    (17)99783-4989 |DIOR 
A Perfumista    (17) 99605-4085
POP MAKEUP    (17) 99159-4428 
popmakeup.com.br SIMPLE 
ORGANIC simpleorganic.com.br
KRYOLAN    (11) 99284-9594
SD MAKEUP loja.sdmakeup.com.br 
BRUNA TAVARES - Lojas Lívia 
Cosméticos      (17) 99136-6315 
KIKO MILANO kikocosmetics.com.br 
OH! MARIA BY LOLA COSMÉTICS 
Riachuelo - Drogarias Pacheco 
lolacosmetics.com.br MAX FACTOR 
www.maxfactor.com DERMAGE 
(17) 3212-8305 dermage.com.br
MAC maccosmetics.com.br
BENEFITsephora.com.br 

“

”

BELEZA

Por Fábio Gonçalves 
Makeup Stylist

Serviços: Maquiador Fábio Gonçalves    
     (17)98128-6718 | Beauty 
Photographer Claudio Sartor 
(17) 3305-4297 | Modelo 
Vitória Baldo Daf Models
(17) 3234-4254
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Luz  Própria
fabinhogoncalvesoficial

“Sem exagero ou cara lavada, a maquiagem do verão tem que ser 
chique e exuberante com uma pele fresh e pontos de brilhos e cores 

que destacam lábios, pálpebras e têmporas”

Dermage
Skin Glow Iluminador 
facial Rose R$87,15 
Ilumina e trata a pele 
com acabamento natu-
ral perolado. Contém 
Ácido Hialurônico.

SD Makeup
Batom Let It Shine 
Rose R$ 42,00 
Batom hidratante 
em formato de lápis, 
contém partículas de 
glitter, manteiga de 
Karité e vitaminas C 
e E que regeneram os 
lábios ressecados.

Lojas Lívia BT Glow Iluminador 
em gotas Diamond $55,90. 
A cor Diamond é o lançamento mais 
recente da linha de iluminadores con-
centrados da blogueira Bruna Tavares, 
é 100% vegano, cruelty free e resisten-
te a água. Sua textura líquida, permite 
ser usado sozinho ou misturado com 
base e/ou hidratante.

SD Makeup
Lápis Delineador Let It 
Shine Gold R$ 48,00 
Lápis glitter multifuncio-
nal a prova d’água com 
duração de 14 horas, no 
mínimo, cruelty-free.

Pop Makeup 
Sparkles Merina 

R$18,90  
Lançamento na linha de 

Sparkles da Pop Makeup, a 
cor Merina tem efeito duo-

cromático e que reflete rosa 
escuro e dourado conforme o 

fundo da região aplicada.

OH! MARIA 
OH! GLOSS 
R$32,00 
Gloss vegano ultra 
cremoso com bri-
lho bidimensional 
espelhado e longa 
duração. 

A Perfuminsta
Dior Backstage Glow 
Palette R$ 259,00 
Paleta profissional de ilu-
minadores iridescentes 
de longa duração.

OH! Maria
Be (m) dita 

praia Geleia 
Corporal Ilumi-

nadora R$31,90 
Geleia hidratante 
com mica natural 

e partículas de 
brilho na cor 

ouro. 

Lumina Derme 
Être Belle Shiny Bronzing 

Powder R$205,00  
Pó bronzeador e iluminador 

multifuncional de textura leve, alta 
cobertura e alto brilho, pode ser 
usado como pó bronzeador, con-

torno, iluminador, sombra, blush, e 
também sobreposto ao batom. 

Sephora 
Luminate Best Bronze 
R$ 149,90  
Iluminador em spray aerosol 
para rosto, corpo e cabelos, sua 
fórmula contém Óleo de Kukui do 
Havaí com propriedades anti-in-
flamatórias, nutritivas, anti-aging 
e vitaminas A, C e E.

Kiko
Radiant Touch 
Creamy Stick 
Highlighter 
Rose R$69, 90 
Iluminador 
hidratante com 
óleo de jojoba, 
acabamento 
glow radiante.

Simple Organic
Pigmento Multifuncional 

Sweet Rose R$55,00 
Pigmento cosmético vegano, orgânico, 

cruelty-free e sem gênero, pode ser 
aplicado em pó, puramente, ou mistu-
rados em Sérum, Óleos RAW e Hidra-

tantes para atingir outras texturas. 

Kryolan
Illusion – 
R$120,00 
Creme ilumina-
dor multifuncio-
nal com textura 
aveludada.

Kiko
Glitter Shower Eyeshadow R$79, 90 

Sombra brilhante com efeito 3D.

Esqueça as regras de contorno e strobing (contrário ao contorno) e lance mão livre-
mente dos iluminadores, que seguem em alta na maquiagem. Não à toa, o mercado 
de beleza dispõe de inúmeros produtos multifuncionais para iluminar o corpo, as 
têmporas, lábios, cabelos e fazem até a vez da sombra para um olhar aberto e cinti-
lante. E se todo esse brilho ainda não estiver a contento, fique à vontade para acres-
centar pitadas de glitter e potencializar sua luz. Sim, o produto que antes era usado 
apenas nos palcos e na Sapucaí, ganhou as ruas e os salões de festas de arromba. 
Sem restrições. Listei abaixo os melhores lançamentos de produtos iluminados 
da estação, depois me conta qual deles vai para a sua lista de desejos e lembre-se, 
para falar comigo sobre assuntos de maquiagem entre em contato através do e-mail: 
makeupstudiofabiogoncalves@gmail.com      (17)98128-6718. 
Beijos e até a próxima dica.
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Celebração do sucesso
A premiação Top Golden Business chega à sua edição de número 5 em 

2019, consolidada como um referencial no reconhecimento e premiação 
de empresas e profissionais bem-sucedidos. “Este prêmio nasceu para 
enaltecer pessoas e empresas que fazem um trabalho importante e signi-
ficativo para seus clientes, seja na excelência do atendimento, na qualida-
de do produto ou serviço e no destaque perante a sociedade”, diz Marina 
Pereira, diretora da revista Vida e Negócio, que promove a premiação. 

Para celebrar o momento, uma festa à altura: a cerimônia do Top Golden 
Business 2018 será realizada no dia 15 de março de 2019, no buffet Felix 
Petrolli, a partir das 19h30. “O cardápio está super sofisticado, com en-
tradas magníficas, ilha gourmet, bebidas maravilhosas, cerveja artesanal, 
uísque, vinho frisante, coquetéis e tudo mais que esses grandes empreen-
dedores e profissionais merecem”, conta Marina. 

Também não faltam atrações para o evento, que tem a presença confir-
mada do ator Luciano Szafir. A boa música é garantida com dois shows ao 
vivo: banda Elektra, de Rio Preto, e a Bee Gees One Tribute, de São Paulo. 
Para mais informações sobre a cerimônia e a festa do Top Golden Busi-
ness 2018, entre em contato pelo telefone (17) 99157-5716.
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Dra.Alessandra Cesário
Ciente dos rápidos avanços da medicina, 
ela se mantém alinhada aos mais modernos 
procedimentos para melhor atender 
seus pacientes

A dermatologia é uma especialidade médi-
ca de múltiplas faces. Ao mesmo tempo em que 
trabalha pelo diagnóstico, prevenção e trata-
mento de doenças ligadas à pele, cabelo, unhas, 
pelos e mucosas, também atua nos procedimen-
tos médicos estéticos, cirúrgicos ou não.

É justamente na face que se concentram a 
maior parte desses procedimentos estéticos, 
com pacientes que buscam um rosto mais har-
mônico, com pequenas modificações que po-
dem trazer grandes diferenças.

“Um dos procedimentos mais procurados 
hoje no consultório é a realização da técnica 
MD codes”, afirma a médica Alessandra Cesá-
rio Garcia, especialista em dermatologia pela 
Sociedade Brasileira de Dermatologia, mem-
bro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e 
membro associada da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Dermatológica.

O MD Codes é uma técnica de preenchimento 
realizada em diversas regiões da face que rapi-
damente ganhou o mundo devido a sua eficácia e 
seus bons resultados em promover o rejuvenes-
cimento facial de maneira natural. “Foram ma-
peados pontos da beleza masculina e feminina e 
com uso de preenchedores podemos melhorar, 
desenhar, definir mais o rosto dos pacientes em 
pontos estratégicos da beleza”, explica a derma-
tologista. A técnica pode ser realizada de modo 
variável respeitando a individualidade e neces-
sidade de cada paciente. “Podemos conseguir o 
resultado de um lifting facial não cirúrgico, por 
exemplo, ou também de remodelação facial não 
cirúrgica, com o uso de ácido hialurônico obe-
decendo pontos estratégicos de harmonização 
facial. A dermatologista realiza, também, outros 
procedimentos médicos estéticos, como a apli-
cação de toxina botulínica — o famoso botox —, 
de lasers que podem estimular a produção de 
colágeno, colaborando para o rejuvenescimento 
global da face.
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Um simples exame rápido na página de produtos 
da Akira Soluções em Festas e Decorações já não deixa 
dúvidas: a empresa tem um conjunto vasto de mesas, 
cadeiras, sofás e peças ornamentais, nos mais varia-
dos materiais e estilos, que podem fazer parte das 
mais diversas decorações. Criada em 2017, a Akira 
realiza a locação de mobílias, com o intuito de atender 
com excelência, agilidade e precisão a festas e eventos. 

As peças fornecidas pela empresa têm a capacidade 
de compor ambientes de acordo com o efeito desejado 
pelo realizador ou decorador: a imponência dos clás-
sicos, o charme do rústico ou a leveza do moderno.

“A Akira Soluções em Festas e Decorações veio para 
suprir a carência do mercado em Rio Preto e região, 
sendo destaque na locação de mobílias. Nossa em-
presa tem como missão atender com primazia e tra-
zer alegria  às celebrações de tudo o que merece ser 
comemorado na vida”, diz Leandro Akira Fugihara, 
que dirige o negócio em conjunto com Tiago Issamu 
Fugihara. Para iniciar a empresa, Leandro trouxe sua 
experiência e expertise à frente da Prime Soluções, 
que fazia o transporte de mobília para decoradores, 
na preparação ou no encerramento de eventos. 

Com esse know-how, a Akira não apenas faz a lo-
cação, mas cuida de cada etapa do processo desde o 
transporte. “Temos frota própria, com capacidade de 
fazer entregas e retiradas pontuais. Tudo é projetado 
para atender com eficiência e plena satisfação dos 
clientes, até mesmo superando suas expectativas”, 
completa Tiago.

Uma das peças fundamentais para o sucesso dos 
negócios é a atuação dos parceiros. O reconhecimen-
to tem efeito prático: a empresa criou um programa 
de fidelidade que pode render viagens ou até mesmo 
um carro para quem trabalha recorrentemente com a 
Akira. “O Fidelidade Akira é o programa de relaciona-
mento mais completo do mercado de decorações. O 
parceiro ganha pontos automaticamente ao promover 
locações”, diz Leandro.

Para 2020, a empresa já planeja uma novidade: pas-
sará a fazer a venda de cadeiras do modelo Dior.

Akira Soluções em Festas e Decorações

Com um catálogo diversificado de móveis, do 
clássico ao moderno, empresa confere requinte 

e sofisticação a festas e eventos

Facebook/ Akira Soluções em Festas e Decorações
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Academia Brasileira de Coaching LPC
Instituição liderada por Rogério Martins e a Diretora 
de Relacionamento Luciane, sua esposa, tem 
métodos inovadores para desenvolver
a excelência humana

Poucas pessoas podem dizer que criaram 
uma ciência. O master coach e Neuro Reprogra-
mador Emocional Rogério Martins é uma delas. 
Fundador e CEO da Academia Brasileira de Coa-
ching LPC, Rogério é idealizador da inovadora ci-
ência RNE (Reprogramação Neuro Emocional). 
O master coach também criou o Método de Coa-
ching LPC (Liberte seu Poder Criador) e o inova-
dor conceito CE (Condicionamento Emocional). 
Para estar apto a desenvolver suas inovações, es-
tudou e praticou muito: além de ser master coach 
internacional, membro do ICC (Internacional Co-
aching Council) e head trainer LPC com mais de 
12.000 mil horas de atendimento individual e em-
presarial, Rogério é master em RNE (Reprograma-
ção Neuro Emocional), master em coaching (life e 
executive), master em PNL (programação neurolin-
guística), master em hipnose clínica, especialista em 
neurociências cognitiva e psicologia positiva, além 
de ser um dos pioneiros a conquistar uma certifica-
ção internacional em neurocoaching, habilitado por 
Dr. Srini Pillay, médico e neurocientista de Harvard. 
Com todos esses precedentes, ele comanda a Aca-
demia Brasileira de Coaching LPC. “É uma es-
cola de formação profissional em coaching com 
método próprio, o LPC, que tem feito muita di-
ferença”, diz Rogério. Os números também mos-
tram o sucesso da metodologia: em oito anos 
foram quase 70 ciclos de formação profissional. 
Para completar, há pouco mais de um ano Rogério 
criou um seminário com base na ciência da RNE 
desenvolvida por ele, que vem tendo êxito extraor-
dinário. “O único seminário de Condicionamento 
Emocional do mundo chamado ‘Desafio Supremo 
- A Hora da Virada’ tem como foco a Reprograma-
ção Neuro Emocional”, explica. O objetivo: levar o 
participante a superar seus desafios emocionais, 
colocar em prática tudo o que sempre teorizou para 
sua vida, vencer e alcançar os resultados desejados. 
“Não existe nenhum outro seminário como esse no 
mundo”, conclui.
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Há muitos fatores que diferenciam um 
show intimista, feito com mais simplicidade 
e proximidade, de uma exibição grandiosa, 
daquelas de arrebatar os sentidos. Um dos 
principais deles é a composição de cenários 
no palco, que complementam as performan-
ces musicais e trazem mais brilho, entusias-
mo e envolvimento aos espectadores.

Pois é neste quesito que a André Aran-
tes Produções de Eventos é especialista, 
trabalhando com um dos elementos mais 
avançados e procurados da atualidade neste 
setor: os painéis de LED em alta definição, 
principalmente na montagem de cenários 
deslumbrantes para shows musicais. “Tra-
balhamos com grandes formatos e alta defi-
nição. Estas são as nossas marcas. Tivemos 
o prazer de montar o cenário para grandes 
nomes da música brasileira e o nosso forte 
está em realizar projetos exclusivos para 
eventos sociais e corporativos”, conta An-
dré Luiz Alves Arantes, fundador e dire-
tor da empresa. Para se ter uma ideia do 
poderio da empresa, atualmente eles fazem 
recorrentemente o trabalho com Fiduma e 
Jeca, dupla do interior de São Paulo que con-
quistou o Brasil e tem uma agenda concorri-
da de shows. Fundada em 2007, a empresa 
iniciou seus trabalhos com os serviços de 
DJ, iluminação e projeção, sempre acompa-
nhando o mercado e incorporando as novi-
dades. Em 2013 vieram os painéis de LED 
em alta definição. Em 2015, agregou a mon-
tagem de cenários, aliado ao LED e à ilumi-
nação para atender grandes espetáculos. 
“Sempre participo de cursos e workshops 
para trazer o que há de melhor e mais mo-
derno. Para 2019, a empresa está investindo 
em cenários para baladas, rodeios, e even-
tos corporativos, entre outros, além do laser 
profissional”, conta André.

André Arantes Produções de Eventos
Evoluindo com as novidades do mercado, em-

presa alia cenários, LED de alta definição e ilumi-
nação para atender a grandes espetáculos

Facebook/ André Arantes Painéis
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Nós acreditamos no poder de 
transformador da beleza e, por isso, 
nos atentamos a cada detalhe”. A fra-
se é de Alex Santana, que não apenas 
está convicto de cada palavra, mas as 
vive intensamente, com segurança de 
quem já produziu mais de 1800 noi-
vas em seu salão.

“Temos uma estrutura diferenciada, 
visando sempre pela qualidade e por 
um excelente atendimento”, comple-
ta Alex, que conseguiu, por meio de 
muito estudo, dedicação e trabalho, 
construir um nome que é sinônimo de 
confiança no setor de beleza.

Para isso, se especializou em cursos 
feitos nos melhores centros do Brasil 
e também do exterior. Ao montar seu 
salão, se cercou também de profis-
sionais especializados, que têm for-
mação continuada com treinamentos 
internos e cursos com grandes nomes 
nacionais e internacionais.

Aliada à alta capacidade técnica da 
equipe está o atendimento personali-
zado, desde antes das clientes chega-
rem ao salão, passando pela recepção 
e acolhimento até os procedimentos 
de embelezamento. “Fazemos a per-
sonalização de cada cliente com as 
técnicas do visagismo, o que torna 
cada pessoa única”, explica Alex. O vi-
sagismo leva em conta as peculiarida-
des físicas de cada um para criar uma 
imagem pessoal harmônica com suas 
características.

O salão oferece uma gama diversi-
ficada de serviços. “Nossos principais 
atendimentos são para noivas,  debu-
tantes, cortes, luzes e serviços estéti-
cos”, diz Alex.

Alex Santana
Com dedicação e muito estudo, ele constituiu 
um nome de respeito no setor de beleza 
e criou salão com atendimento personalizado

Facebook/ Alex Santana PCM
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Para Angélica Possari, 2019 é um 
ano de mudanças. Melhor ainda: um 
ano de evolução. Tanto que seu negó-
cio, criado em 2012 e já consolidado no 
mercado de presentes personalizados, 
ganhou em janeiro um novo nome: Ate-
liê Angélica Possari.

“Os produtos mais comuns são as 
caixas para padrinhos, o robe da noi-
va ou das madrinhas e as lembranças 
para casamento. Mas faço todo tipo 
de presentes personalizados, com 
bordados, home spray, sabonetes, 
chinelos, uma infinidade de produ-
tos”, conta Angélica.

Os chinelos personalizados, aliás, fo-
ram o primeiro carro-chefe do cuida-
doso trabalho da empresária e artesã, 
sendo inspiração até para o nome ini-
cial do negócio, com o qual ela ficou até 
o início de 2019: Pés de Anjo Ateliê.

“Os clientes começaram a pedir ou-
tros presentes e uma coisa foi puxando 
outra. Em 2014 eu diversifiquei mais 
o leque de produtos e, desde então, os 
chinelos personalizados se tornaram 
um item secundário em meu trabalho. 
Por isso a mudança da marca”, conta. 

Cada trabalho é realmente individu-
alizado. “Meu atendimento é sempre 
com hora marcada para que eu possa 
dar mais atenção a cada cliente, sem in-
terrupções. Nesta conversa, eu procuro 
saber o que os clientes desejam, o que 
estão esperando daquela lembrança, 
daquele presente, para que eu possa 
fazer exatamente como foi sonhado”, 
diz Angélica. E o negócio progride em 
constante evolução: “Até hoje, novos 
produtos são adicionados ao catálogo a 
partir de pedidos de clientes.” 

Ateliê Angélica Possari
A empresária e artesã chega a 2019 com uma 

nova marca, resultado da evolução de seu refi-
nado trabalho com presentes personalizados

Facebook/ Ateliê Angélica Possari
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Atelier Doces & Afins
Capitaneada pela culinarista, cake designer 
e chef pâtissier Ana Renata Santos, empresa 
recombina ingredientes para criar novos sabores

Ana Renata Santos de Magalhães ainda esta-
va no início de sua carreira quando teve uma boa 
surpresa: durante uma festa, conheceu uma pessoa 
que teria uma reunião de trabalho no dia seguinte 
em São Paulo e gostaria de levar doces com sabor 
brasileiro a uma personalidade internacional com 
quem se encontraria. A personalidade em questão 
era o ex-piloto de Fórmula 1 e sete vezes campeão 
da categoria Michael Schumacher.

Mesmo com a feliz notícia de que suas receitas 
eram tão boas que poderiam ser servidas em um en-
contro importante como aquele, Ana Renata ainda 
não imaginava, na época, que sua carreira como culi-
narista, cake designer e chef pâtissier iria tão longe. 
Em 2019, ela completa 17 anos de profissão e garan-
te: todo cliente é especial como um heptacampeão 
mundial. “Em todos esses anos, é impossível dizer 
um trabalho que tenha se destacado, pois cada clien-
te, cada noiva, cada debutante tem um sonho e é um 
novo projeto desafiador. Sempre conversamos para 
entender e realizar esses desejos”, diz Ana Renata.

A culinarista diz que o setor é muito dinâmico em 
novidades e, por isso, ela sempre precisa acompa-
nhar as tendências. “Para me atualizar estou sempre 
fazendo cursos, pesquisas e eu mesma crio novos 
sabores reinventando velhos produtos”, conta. Criar 
novos sabores, aliás, é um dos grandes prazeres de 
Ana Renata. “As receitas que mais marcam minha 
vida são as que eu mesmo desenvolvo, quando as 
pessoas elogiam um doce que eu criei, que não foi 
copiado, nem aprendido em um curso ou receita. 
Criação totalmente minha”, afirma. Neste ponto, a 
conversa com os clientes antes das festas se torna 
ainda mais importante. “Se a pessoa me fala que gos-
ta de damasco com framboesa, eu consigo desenvol-
ver algo com esses sabores”, explica.

O atelier Doces & Afins oferece bolos e doces para 
qualquer ocasião, tradicionais, decorados ou perso-
nalizados, para pessoas físicas e jurídicas, sendo a 
maior parte dos trabalhos eventos como casamen-
tos e aniversários de 15 anos.
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Buffet Cozinha Maravilhosa
Comandado pela experiente Cecília, buffet 

reúne comida farta e saborosa, bebida 
gelada e boa música

Se há algo que traz prazer à cozi-
nheira e banqueteira Maria Cecília 
Silva de Souza é ver que as pessoas 
estão comendo e se deliciando com 
seus pratos, tudo com muita fartura. 
“Assim é o Buffet Cozinha Maravilho-
sa. Gosto de fazer bastante comida 
e ver os clientes comendo. Esse é o 
nosso estilo”, conta.

A experiência de Cecília vem de 
longe, desde quando comandava bu-
ffets no Estado do Mato Grosso, pas-
sando por sua chegada em Rio Pre-
to em 1990 para ser cozinheira em 
mansões. Seis anos depois, já tendo 
organizado várias festas por enco-
menda, ela fundou o seu buffet. 

“Uma das principais característi-
cas do meu buffet é esse estilo mãe-
zona. Quero ajudar a realizar os so-
nhos, foco nos mínimos detalhes dos 
eventos”, diz Cecília. Entre esses so-
nhos estão casamentos e aniversá-
rios de 15 anos, mas as boas receitas 
da cozinheira atendem também bo-
das, formaturas e confraternizações. 
Nesses e em outros tipos de eventos, 
o buffet oferece suas especialidades: 
“Boa comida, bebida gelada e boa 
música”, diz Cecília

Outro diferencial é o atendimento: 
Cecília transborda amor em tudo o 
que faz. Seu buffet está preparado 
para entregar tudo o que uma boa 
festa precisa, com pacotes que po-
dem deixar os clientes tranquilos, 
sem precisar se preocupar com mais 
nada da festa. “As pessoas me pro-
curam pela comida e por esse amor 
que tenho em tudo o que faço”, diz 
Cecília
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Poucos elementos têm poder tão gran-
de de mudar o clima do ambiente quan-
to a música. Numa festa ou evento, a boa 
música, apropriada para a ocasião, é fun-
damental. Quando feita ao vivo, então, tem 
o poder de unir, colocar todos para dançar 
ou vibrar. 

A banda Elektra foi criada em 2010 jus-
tamente com esse propósito: executar com 
maestria as melhores músicas para cada 
ocasião. “Viemos com o intuito de sermos 
especialistas em festas particulares, como 
casamentos, formaturas e corporativos, 
com bagagem para outros tipos de eventos 
que surgissem na caminhada, entre eles 
festas temáticas e datas comemorativas”, 
afirma a diretora artística e cantora do gru-
po, Elis Angelotte. “Personalizamos festas 
e eventos de acordo com os contratantes, 
sem deixar de lado tudo o que a experiên-
cia nos ensinou”, conta.

Essa personalização é alcançada por 
meio de reuniões e bate-papos com os 
contratantes. “É um trabalho de assessoria 
musical, tendo como base uma verdadeira 
dança pela história deles e dos convidados, 
levando em consideração a faixa etária 
predominante e a presença de convidados 
especiais”, explica Elis.

Tudo é tocado ao vivo, por uma equipe 
fixa que vestiu a camisa do comprometi-
mento e do empenho de Elis. “Hoje, a banda 
é formada por quatro músicos, dois canto-
res, uma cantora e três bailarinas, além de 
técnicos de som, luz e imagem. Nos basti-
dores, ainda contamos com figurinista, mí-
dia e jurídico”, diz a diretora. Ao longo dos 
anos, o trabalho da Elektra foi reconhecido 
não apenas pelos clientes e pelo meio mu-
sical: o grupo ganhou prêmios como o Top 
Quality e o Top Golden, entre outros.

Banda Elektra
Especialista em eventos e festas, o grupo faz 
a assessoria ao cliente para escolher as 
melhores músicas de cada ocasião

Facebook/ Banda Elektra
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Célo Led
Com 28 anos de estrada, empresa 

se especializou em criar cenários 
deslumbrantes com painéis de Led

Um espetáculo de formas colo-
ridas e iluminadas, capaz de captar 
os sentidos e de criar cenários des-
lumbrantes. Quem contrata o servi-
ço da Célo Led pode estar certo de 
que terá isso e muito mais!

Comandada por Marcelo Rezen-
de – de onde vem o apelido Célo – e 
seu irmão Renato, a empresa tem 
uma história de 28 anos. Lá no iní-
cio, se chamava Onda Som Célo e 
prestava serviços de sonorização e 
iluminação. Com o tempo, os pai-
néis de Led foram ganhando espaço 
e, há 16 anos, a empresa passou a 
investir e se dedicar exclusivamen-
te a esse serviço, passando a se cha-
mar Célo Led.

Investir não é maneira de dizer: 
Célo conta que eles têm em seu 
acervo 12 modelos diferentes de 
placas de Led, o que permite a mon-
tagem de cenários variados. As pos-
sibilidades são infinitas.

“Fomos pioneiros na montagem 
de teto e piso com placas de Led. 
Atualmente, posso fazer uma esca-
da de Led e até exclusividades como 
portas que se abrem automatica-
mente para revelar uma debutante 
ou um casal ou então um elevador 
de Led”, conta Célo. Uma rápida 
pesquisada no Instagram da empre-
sa (@celoled) mostra a variedade 
de criações. Atualmente, o serviço 
da empresa é mais requisitado em 
festas especiais: casamentos e ani-
versários de 15 anos. “Esse é o nos-
so forte. Fazemos alguns shows e 
eventos corporativos também, mas 
nada quanto as festas”, diz Célo.
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Chocoloart Doces Finos
Sem abandonar a tradição, ela inova em seus doces 
personalizados, com criações repletas de sabores e 
visual refinado

Se tem uma coisa que a con-
feiteira Érica Viviane dos Santos 
sabe fazer com seus saborosos do-
ces é inovar. Ainda que a opção do 
cliente seja algo mais tradicional, 
ela consegue personalizar com seu 
toque de quem entende da coisa 
e chega, em 2019, a oito anos de 
trabalho no ramo a frente da Cho-
coloart Doces Finos. Para este ano, 
ela já incorporou tendências: o for-
te calor do noroeste paulista foi o 
ponto de partida para que as cria-
ções recebessem o frescor de frutas 
da estação. Outra novidade são as 
opções low carb, alinhadas a um es-
tilo de vida saudável que ganha um 
número crescente de adeptos.

“Temos hoje a farinha e o leite de 
amêndoas, utilizados em muitas 
receitas, o leite de coco e o choco-
late 70% cacau, que estão entre os 
principais ingredientes dos doces 
low carb”, conta Érica. 

Para ficar por dentro de tan-
tas novidades, Érica dá uma dica: 
“Acompanhem nossas publicações 
nas redes sociais para saber os lan-
çamentos. Já estamos preparando a 
chegada de três novos sabores para 
este ano.” A Chocoloart trabalha 
com doces finos para todo tipo de 
eventos, como casamentos, festas 
de debutantes, aniversários e fes-
tas em geral. Outros serviços são os 
deslumbrantes bolos cenográficos 
e a montagem de mesa. “Preserva-
mos sempre a qualidade, o atendi-
mento personalizado com horário 
agendado e o preço justo para nos-
so cliente”, afirma.

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

 (17) 98802-1153 |  98825-1146
Facebook/ Chocolo Art

Fo
to

 C
la

ud
io

 Sa
rt

or
 | 

Sa
rt

or
 Fo

to
gr

af
ia



3 4 

Cida Caran
Uma das principais colunistas sociais do Estado, 
ela chegou aos 40 anos de carreira com uma 

comemoração em grande estilo

Os 40 anos de colunismo social de 
Cida Caran não poderiam ser comemo-
rados em melhor estilo: uma festa luxu-
osa, em um dos mais importantes espa-
ços da cidade, com a presença marcante 
de amigos, parceiros e personalidades 
de Rio Preto e região.

Realizada no encerramento de 2018 
no buffet Villa Conte, o evento foi forma-
tado pelo party planner Wander Ferrei-
ra Junior e reuniu mais de 500 pessoas, 
entre eles os ex-esportistas Hortência e 
Luizão, que nasceram na região, e a atriz 
Regiane Alves, além da nata do empre-
sariado e da sociedade rio-pretense.

“Gratidão. Esse é o dia da gratidão. 
Gratidão aos amigos, aos parceiros e a 
Deus”, disse a colunista durante a festa, 
que teve a animação das bandas Free 
Jazz, Maestria do Samba e Rod Hanna.

Cida Caran assinou sua primeira colu-
na no jornal Dia e Noite, em outubro de 
1978 e, para aceitar o convite do jornal, 
recebeu o incentivo de ninguém menos 
que Amaury Jr, que já era um colunista 
regional de renome e começava a car-
reira nacional que o tornou o mais co-
nhecido do ramo no país. Ao longo da 
carreira, Cida também assinou colunas 
nos jornais Folha de Rio Preto, Folha de 
S.Paulo, Bom dia e DHoje Interior, além 
de espaços em revistas e outras publi-
cações. A colunista está no ar na TV há 
28 anos com o “Programa Cida Caran”, 
exibido pelo SBT e pela TV Rio Preto. 
Ela também apresenta, na TV Rio Pre-
to, o “Di Cara com Caran”, um programa 
de entrevistas. No jornalismo impresso, 
assina uma das mais influentes colunas 
sociais do interior do Estado no Diário 
da Região.

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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www.cidacaran.com.br
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Com a noção da totalidade do ser 
humano - base das terapias holísti-
cas - a terapeuta emocional e psico-
terapeuta holística com foco na física 
quântica Cidinha D’Agostino lança 
um olhar para todos os aspectos que 
compõem o indivíduo e apresenta fer-
ramentas eficazes que, quando iden-
tificado como necessário, ajudam na 
transformação da mente. A conse-
quência é uma vida mais leve, sem o 
peso das crenças negativas concebi-
das e mantidas ao longo dos anos, e o 
despertar para uma vida mais plena. 
Cidinha trabalha como terapeuta 
há cerca de 20 anos. Desde então, 
além dos atendimentos personali-
zados, mantém uma rotina de es-
tudos sobre o processo psíquico/
emocional e ministra palestras e 
cursos. Nas redes sociais comparti-
lha frequentemente um pouco dos 
seus ensinamentos, que mostram 
como a mudança dos pensamentos 
negativos para pensamentos positi-
vos e a troca das afirmações negati-
vas pelas positivas pode fazer uma 
grande diferença em nossas vidas.  
Durante todo esse período, desen-
volveu pesquisas e escreveu livros, 
o primeiro deles intitulado “Ter ou 
Ser...eis a nova questão”. Lançado 
em 2012, a obra fala da teoria das 
Identidades emocionais, uma téc-
nica mental inédita, desenvolvida 
pela terapeuta e denominada como 
“Terapêutica Emocional”. Seu segun-
do livro, “Imagem e semelhança”, foi 
lançado em 2017, e aborda o autoco-
nhecimento e o autodesenvolvimen-
to do ser humano.

Cidinha D’Agostino
“Quando não conseguimos aquilo que desejamos não 
é porque não queremos, mas pelo convencimento 
inconsciente de que não podemos conseguir.”

Facebook Cidinha D’Agostino
www.cidinhadagostino.com.br
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Poucos itens de decoração têm tanta 
imponência como um lustre de cristal. 
Em qualquer ambiente em que estejam 
presentes, o esplendor desses itens en-
canta os olhos, marca presença, se torna 
o alvo de comentários e elogios. A Cristal 
Locação de Lustres torna possível que 
festas e eventos compartilhem da gran-
deza desses artefatos.

“Eu trabalhava como gerente comer-
cial em uma importadora de lustres. Foi 
onde aprendi  a trabalhar no setor e me 
apaixonei pelas peças. Com o tempo, no-
tei uma grande procura pelo serviço de 
locação de lustres para eventos, que não 
existia na cidade. Me organizei, pesqui-
sei o mercado e investi na área”, conta 
Edelmara Luciana Antunes, conhecida 
como Mara, que fundou a Cristal há cer-
ca de três anos.

A empreitada deu certo. A partir da 
parceria com decoradores contratados 
para festas, a empresa ganhou o merca-
do. “Minha prioridade é prestar um ser-
viço personalizado, auxiliando o deco-
rador ou anfitrião, desde a escolha das 
peças a serem utilizadas até a instalação 
no evento”, explica Mara.

A Cristal dispõe de diversos modelos, 
para atender a diferentes caracterís-
ticas decorativas. “Temos desde peças 
mais clássicas até mais contemporâne-
as. Mesmo que o lustre seja pequeno, o 
efeito que causa é impressionante”, diz. 
A empresa atende eventos como forma-
turas, aniversários de 15 anos, casamen-
tos e bodas.

“Minha fé e meu Deus me trouxeram  
até aqui e me levarão até que meus so-
nhos sejam concretizados”, conclui a 
empresária.

Cristal Locação de Lustres
A beleza dos lustres dão um toque majestoso 
e refinado à decoração de eventos, transfor-

mando ambientes com sua imponência

facebook/ Edelmara Luciana Antunes
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A cobiçada carreira de modelo e manequim, por 
trás do glamour dos holofotes e flashes, é construí-
da com muito trabalho, dedicação, esforço e estudo. 
Aprender a trilhar esse caminho, desde o primeiro 
passo, é uma jornada que se torna mais leve com a 
orientação e os ensinamentos de uma equipe capa-
citada. Na outra ponta do processo, clientes buscam 
modelos para suas campanhas e têm melhores re-
sultados quando a seleção é coordenada por uma 
agência especializada. Este é o papel da DAF Mo-
dels Management, fundada em 2014 em Rio Preto, 
que reúne esses e outros serviços sob o comando 
dos CEOs Sandro Haullys, headbooker, e Fabiane 
Dino, diretora geral. “Trabalhamos com uma equi-
pe de profissionais especializados em nossa escola 
de desenvolvimento, a DAF School, onde cada talen-
to é avaliado, orientado e desenvolvido dentro do 
seu perfil”, explica Sandro Haullys. 

Para o desenvolvimento global dos novos profis-
sionais, há uma série de disciplinas diversas. “Todos 
têm aulas de passarela, postura, etiqueta, auto-ma-
quiagem, moda, legislação, interpretação para TV e 
vídeo, fotogenia e expressão corporal e facial, além 
de orientação com psicólogo e nutricionista e as-
sessoria com profissionais do mais alto gabarito”, 
afirma o headbooker. Em 2019, a grade de cursos 
recebe uma novidade: uma técnica de auto-de-
senvolvimento chamada Self Coaching. O curso de 
desenvolvimento pessoal, diz Sandro, é voltado a 
qualquer pessoa que tenha interesse em aprender 
as técnicas e melhorar sua performance. Além dis-
so, a DAF sempre está em busca de novos talentos, 
prontos a serem descobertos. “A captação de ‘new 
faces’ é realizada por meio de processo seletivo via 
redes sociais, avaliações na agência com nossa equi-
pe de scouters e bookers, indicações dos próprios 
modelos, familiares e pessoas que admiram nosso 
trabalho e a tradicional busca nos espaços públicos, 
como shoppings, escolas, clubes, casas noturnas ou 
até na rua mesmo. A equipe está sempre atenta na 
descoberta de um novo talento”, completa.

DAF Models Management 
Agência de modelos prepara, orienta e 
direciona profissionais para o mercado de 
trabalho regional, nacional e internacional

Facebook/ Daf Models | instagram: @dafmodels

Fo
to

 C
la

ud
io

 Sa
rt

or
 | 

Sa
rt

or
 Fo

to
gr

af
ia

(17) 32344254



3 8 

Diogo Violinista - Coral e Orquestra
Completando cinco anos de fundação em 2019, 

empresa busca maneiras de unir o clássico e o 
moderno para trazer novas ideias musicais 

a festas e eventos

Fazer dupla com Sérgio Reis entoando 
“Menino da Porteira”, um clássico do cancio-
neiro nacional, não é para qualquer um. Pois 
o violinista Diogo Felipe Batista teve essa 
honra em janeiro de 2019. “Tocamos e can-
tamos juntos”, conta o músico, que em 2014 
fundou a empresa Diogo Violinista - Coral e 
Orquestra.

A empresa surgiu de um feeling de Diogo, 
ao notar que o mercado de festas e eventos 
carecia um serviço de música com ideias 
além das tradicionais, unindo o clássico e o 
moderno. A partir dessa revelação, ele usou 
de seus talentos para encher a agenda de 
serviços: participou de uma feira específica 
do setor de festas, fazendo performances ao 
vivo. O sucesso foi certeiro e os primeiros 
contratos vieram em uma única levada.

Desde então, a empresa cresceu, ganhou 
corpo e fama, tanto que não apenas fez a par-
ceria com Sérgio Reis, mas participou de ou-
tros eventos importantes. Em 2018, animou 
o aniversário da apresentadora, bailarina e 
atriz russa Lola Melnick, que há cerca de 10 
anos desenvolve sua carreira no Brasil, tendo 
participado de diversos programas na Band 
e no SBT. No mesmo ano, Diogo deu o tom 
durante a inauguração de uma clínica no 
bairro Redentora, com a presença da modelo 
e apresentadora Ellen Ganzarolli.

A musicalização em casamentos, porém, 
continua sendo a grande especialidade de 
Diogo, o momento em que sua música de-
senvolve todo seu potencial de emocionar 
os convidados. Além disso a empresa atende 
também outros tipos de eventos, como for-
maturas, aniversários, coquetéis e festas cor-
porativas, inclusive oferecendo formações 
com coral e orquestra, de acordo com a gran-
deza da ocasião. “Acima de tudo, o Senhor é a 
razão do nosso sucesso”, agradece o músico.

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

 (17) 9975-84103 | 98153-7335 
Facebook/ Diogo Violinista

Instagram: @diogoviolinistaa
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Drogaria Rio Preto
Com um atendimento caloroso e entrega 
gratuita, a empresa tem diferenciais que 
vão além das grandes redes

Nada faz um cliente se sentir mais querido do 
que ser bem recebido, bem atendido e, quem sabe, 
ser até chamado pelo nome, ter as suas preferên-
cias lembradas. Pois esse atendimento atencioso 
e caloroso é grande parte da essência da Drogaria 
Rio Preto, empresa que tem três lojas na cidade — 
unidades Redentora, Potirendaba e Vetorazzo.

“Na maior parte dos casos, as grandes redes não 
conseguem oferecer a mesma atenção que temos 
com nossos clientes. Este atendimento é o que há 
de mais importante na nossa empresa e é a carac-
terística que mais nos traz reconhecimento”, afir-
ma Cícera Oda, que comanda as drogarias ao lado 
do marido, Edson.

O atendimento exemplar, aliás, chega ao cliente 
mesmo quando ele não pode ir até uma das unida-
des: a Drogaria Rio Preto recebe pedidos por tele-
fone ou até mesmo por WhatsApp e ainda entrega 
gratuitamente. 

Cícera destaca que o bom atendimento tem tam-
bém outro aspecto: o conhecimento técnico dos 
colaboradores. “Montamos essa equipe com muito 
cuidado, selecionando bem cada integrante e dan-
do treinamento para que eles conheçam os pro-
dutos e atendam com precisão e agilidade. Temos 
profissionais preparados, farmacêuticos em todos 
os turnos, que podem dar orientações sobre a 
prescrição, uso e composição dos medicamentos”, 
diz. Edson e Cícera chegaram a Rio Preto há mais 
de 20 anos, já trazendo a experiência com farmá-
cias na cidade de São Paulo. A primeira unidade da 
Drogaria Rio Preto foi aberta na Avenida Potiren-
daba, 1649. O casal inaugurou, posteriormente, a 
unidade 2 na Avenida Fortunato Ernesto Vetoraz-
zo, 1043. A mais nova unidade fica no bairro Re-
dentora, na rua 15 de Novembro, 4495, ao lado do 
hospital Beneficência Portuguesa.

“Nossas lojas abrem de segunda a segunda e faze-
mos o delivery gratuito todos os dias. Nossos produ-
tos têm garantia de procedência e batalhamos sem-
pre pelos melhores preços”, conclui Cícera.

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

 (17) 3227-4413 | 3236-8263 | 3235-2367
Facebook/ Drogaria Rio Preto
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Rodrigo Ferreira já tinha 15 
anos de experiência no ramo au-
tomotivo quando deu um passo 
decisivo em sua carreira: se tornar 
empresário e montar seu próprio 
centro automotivo, especializado 
em uma gama de serviços que, ge-
ralmente, são oferecidos em esta-
belecimentos diferentes.

Assim nasceu, há três anos, a 
Elite Reparos Automotivos, locali-
zada em um grande galpao no Dis-
trito Industrial. O nome é bastante 
apropriado, já que a empresa tem 
a capacidade de realizar diferentes 
tipos de reparos em veículos.

“O nosso carro-chefe é o trabalho 
de funilaria e pintura e inclusive 
temos credenciamento e presta-
mos serviço para várias concessio-
nárias de Rio Preto, tanto para mo-
delos nacionais como importados”, 
conta Rodrigo. O atendimento mul-
ti marcas é sempre feito com aten-
ção e cuidado, utilizando os me-
lhores procedimentos da área para 
reparar as peças. Quando o reparo 
não é possível, é oferecida então a 
instalação de uma nova peça. Para 
ter agilidade nesse processo, a Elite 
conta com fornecedores com varie-
dade e disponibilidade de estoque. 
Mas, quando se fala em reparação, 
este é apenas um dos serviços rea-
lizados pela empresa, que também 
trabalha com mecânica em geral, 
polimento e cristalização.

Além de concessionárias, a Elite 
Reparos Automotivos também faz 
o atendimento a todas as segura-
doras.

Elite Reparos Automotivos
Oferecendo serviços diversos no mesmo espa-
ço, a empresa tem capacidade para cuidar 

integralmente dos reparos de veículos

Facebook Elite Reparo Automotivo
(17) 3222-6567
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Uma das maneiras mais rápidas e efeti-
vas de mudar completamente um ambiente 
é por meio da forração com tecidos, espe-
cialidade da Fest & Cia. A empresa, que em 
2019 completa 16 anos de fundação, tem o 
conhecimento técnico e a experiência para 
transformar os espaços, em perfeita har-
monia com a decoração contratada para o 
evento, criando um ambiente encantador. 
“Executamos todos tipos de projetos, des-
de os elaborados por decoradores renoma-
dos como o que foi pensado diretamente 
pelo cliente”, afirma Vanessa Mello, que 
fundou e administra a empresa ao lado do 
gerente Marcelo Guimarães, seu marido. 
Lá atrás, o casal usou da própria experi-
ência para fundar a Fest & Cia: ela, forma-
da em artes plásticas, criava itens deco-
rativos para festas; ele conhecia bem os 
bastidores da organização de festas por 
ter trabalhado em um buffet. Inicialmen-
te, uniram os conhecimentos para fazer a 
decoração de festas, até se concentrarem 
em sua vocação, a forração de ambientes. 
Ao longo dos anos, firmaram a escada do su-
cesso em uma das bases preconizadas por 
Vanessa: as parcerias. “Nunca buscamos con-
corrência no mercado, mas sempre parceiros. 
Ainda que seja possível construir coisas na 
vida estando sozinhos, é quando nos junta-
mos que somos indestrutíveis”, diz Vanessa. 
Essa mesma união é levada para dentro da 
empresa. “Respeitamos muito o vínculo da 
família. Nossos funcionários são recebidos 
não apenas como colaboradores, mas pesso-
as que vieram para somar. A Fest & Cia não 
é apenas uma empresa, é a união de pesso-
as que sonharam, se dedicaram, concluíram 
cada projeto. Cada evento concluído, aliás, 
traz um sentimento único, um imenso pra-
zer, um senso de missão cumprida”, conclui. 

Fest & Cia
Tendo como fundamento o estabelecimento 
de parcerias, empresa transforma os espaços 
com a forração de ambientes 

Facebook/ Fest e Cia
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Foco Som e Luz
Empresa expandiu suas áreas de atuação e, além 
da sonorização e iluminação de eventos, também 

faz locação de estruturas

Foco Som e Luz. O nome da 
empresa já mostra o ponto cen-
tral de sua atuação: seu foco é 
a sonorização e iluminação de 
eventos em geral. “Não importa 
o tamanho. Atendemos todos os 
tipos de evento e nosso objetivo 
é concretizar sonhos, transfor-
mando sua festa em um momen-
to especial”, afirma Manoel Fer-
nando Martins de Carvalho, 
sócio-proprietário e administra-
dor da empresa.

Fernando, como é conhecido, 
é também técnico de áudio com 
extensa vivência: começou a tra-
balhar na área aos 14 anos de 
idade e, com o tempo, foi incor-
porando equipamentos e estru-
turas ao seu negócio. Também 
ganhou o reforço de seu irmão e 
sócio Marciel Fábio Martins de 
Carvalho, que comanda o som e 
anima as festas com o nome ar-
tístico DJ Mark. 

Assim, a Foco Som e Luz expan-
diu suas áreas de atuação com o 
passar dos anos. Desde 2015, a 
empresa também passou a fazer 
locação de estruturas como pal-
cos e galpões em Q30 — treliças 
fabricadas em alumínio.

“Atendemos a shows, rodeios, 
feiras, casamentos, aniversários 
e eventos corporativos em geral. 
Pensamos de maneira a somar e 
transformar todas as ideias dos 
clientes em realidade, gerando 
experiências únicas, que cau-
sem impacto positivo no evento”, 
completa Fernando.

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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Pense em um escritório completo em prestar 
toda a assessoria e serviços necessários a qual-
quer empresa. Esteja certo que a Fiscale Negócios 
vai além dessa expectativa. Nascida em 2017, a 
partir da fusão da Kruschewsky Advogados Asso-
ciados e da Fiscale Contabilidade, a empresa tem 
uma gama vasta de serviços: consultoria e asses-
soria jurídica, consultoria e assessoria contábil, 
registro de marcas e patentes, seguros, consórcios, 
certificado digital, vistos, passaporte, financia-
mento, empréstimo pessoal, busca de documentos 
e serviços imobiliários, entre outros. “Somos uma 
empresa de serviços e tudo é realizado por profis-
sionais da Fiscale. Temos especialistas em cada um 
desses ramos de atividade”, conta o advogado e só-
cio-fundador Daniel Kruschewsky. Essa varieda-
de traz diversas vantagens: além de terem um pon-
to centralizado para resolver diversas questões, os 
empresários têm a oportunidade de economizar. 
“A Fiscale tem como ideologia maximizar o tem-
po e o lucro dos clientes. Quanto mais serviços ele 
coloca dentro da Fiscale, menores ficam os custos 
proporcionais. Por exemplo, se ele faz a contabili-
dade mensal conosco, recebe desconto máximo na 
comissão dos nossos corretores quando for reno-
var o seguro”, explica Daniel. Para 2019, a empresa 
traz novidades, expansão como franquia em todo 
território nacional. “Passamos todo o ano de 2018 
adquirindo o know-how para entrar neste merca-
do”, diz o advogado. Outra inovação é um sistema 
de inteligência artificial para atendimento com 
mais presteza ao cliente. “Nosso personagem é o 
Doutor Fiscal, que tem a capacidade de reconhe-
cer o cliente quando ele acessa a plataforma e en-
tender o que ele precisa. Se for um documento ou 
serviço que esteja pronto, o sistema disponibiliza 
automaticamente”, conta o empresário.

Por oferecer com competência tantos serviços, 
de maneira a alcançar o maior grau de otimização 
para o cliente, a Fiscale Negócio, ainda jovem, con-
quista o prêmio Top Golden Business 2018.

Fiscale Negócios
Com uma extensa lista de serviços 
prestados com competência, empresa 
otimiza o tempo e o lucro de seus clientes

Facebook/ Fiscale Negócios
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Frederico Tebar
Jornalista e colunista tem trabalho diversificado, com 
atuação em TV, rádio, jornal impresso e eletrônico e 

organização de eventos

Frederico Tebar é conhecido e reconhecido em 
qualquer esfera rio-pretense. Com seu trabalho diver-
sificado, o jornalista e colunista reuniu em sua carrei-
ra a credibilidade e o status necessários para atuar 
ainda em outra vertente: a organização de eventos.

No meio jornalístico e social, ele dispensa apresen-
tações. Aliás, por ser atuante em TV, rádio, jornal im-
presso e eletrônico, Frederico Tebar é conhecido e 
reconhecido em qualquer esfera rio-pretense. Com 
seu trabalho diversificado, o jornalista e colunista 
reuniu em sua carreira a credibilidade e o status 
necessários para atuar ainda em outra vertente: a 
organização de eventos.

“Promovo inaugurações, lançamentos, organizo 
exposições. Tenho essa agência que, ao longo de 
uma década, já promoveu mais de 300 eventos. É 
um braço forte meu e, para 2019, tem muita coisa 
programada”, diz Fred, como é conhecido.

Na TV, o “Programa Frederico Tebar”, exibido 
diariamente na TV Rio Preto, completa 18 anos 
em março de 2019, fazendo a cobertura de festas e 
eventos. Na rádio, Fred apresenta também o “Umas 
e Outras” na CBN Grandes Lagos, que vai ao ar de 
segunda a sexta-feira, a partir das 15h30. “Falamos 
sobre assuntos diversos, como entretenimento e 
empreendedorismo”, conta.

Completando as diferentes vertentes de comunica-
ção, o jornalista ainda comanda a Gazeta de Rio Preto, 
ao lado da tia Haydée Tebar. O jornal faz a cobertura 
eletrônica diária dos principais acontecimentos de 
Rio Preto e região, por meio do site www.gazetaderio-
preto.com.br e das redes sociais, e ainda tem uma ver-
são impressa semanal, com tiragem de 15 mil exem-
plares, distribuídos gratuitamente às sextas-feiras.

“Há quatro anos apresentamos uma nova maneira 
de comunicar com a inauguração da Gazeta de Rio 
Preto. De maneira séria e ágil, informamos gratuita-
mente, com apoio em dois pilares: a credibilidade do 
impresso e a rapidez da internet. O projeto deu certo. 
Temos muita audiência em todas as plataformas. Só 
em nosso portal são 900 mil acessos por mês”, afirma.

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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Funcional Fit Pilates e Beach Training Indoor

Sob o comando da fisioterapeuta Ariane Russo, 
estúdio oferece uma combinação de metodologias 
para um corpo plenamente saudável

A fisioterapeuta Ariane Russo tem 
um currículo de peso, com pós-gradu-
ação e formação em diversas metodo-
logias de Pilates, incluindo um diploma 
obtido na Inglaterra, concedido pelo 
Instituto Internacional APPI — The 
Australian Physiotherapy and Pilates 
Institute. Com seus profundos conheci-
mentos e uma experiência de quase 15 
anos, ela se habilitou ainda a ir além e 
desenvolver suas próprias metodolo-
gias: Funcional Fit Pilates e Beach Trai-
ning Indoor.

“Temos um programa de ‘Grupo Per-
sonalizado’, voltado totalmente para 
o corpo da mulher, uma combinação 
métodos com o objetivo de modelar 
o corpo e dar força muscular”, conta 
Ariane. O Método Russo alia Pilates 
Power — exercícios para força e ganho 
de fibras musculares —, Funcional na 
Areia — para definição, perda calórica 
e eliminação da gordura corporal —, 
e Funcional no Studio, associado com 
exercícios do dia-a-dia.

“Nosso método inovador é o de Cir-
cuito Metabólico Funcional na Areia — 
exercícios com alto gasto calórico, que 
promovem até 48 horas de queima de 
gordura, favorecendo a definição mus-
cular”, explica Ariane.

Todas essas metodologias são alia-
das, ainda ao Pilates Convencional, 
cujos exercícios propiciam a correção 
postural, o  alongamento, o fortaleci-
mento e equilíbrio entre corpo e mente. 
“Temos várias modalidades no mesmo 
horário e nossa equipe é multidiscipli-
nar: temos nutricionista, fisioterapeuta 
e educadora física para o benefício glo-
bal das nossas clientes”, diz.

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

 (17) 99175-7443
Facebook/ Funcional Fit Pilates & Beach Training Indoor

Instagram: @funcionalfitarianerusso
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Gobetti Quadros e Molduras
Situada no coração da cidade, a loja de 250 metros 
quadrados produz os mais diversos tipos de moldura 

e ainda tem quadros prontos

Os quadros são, inegavelmente, um 
item versátil na decoração residencial e 
comercial. Dependendo da moldura e do 
que está emoldurado, é possível construir 
um clima mais elegante e refinado ou en-
tão mais jovial e vibrante, caracterizando 
qualquer tipo de ambiente.

A Gobetti Quadros e Molduras, coman-
dada há cerca de 20 anos por Vanderlei 
e Jucemara Tomaz, é uma das mais tradi-
cionais e conceituadas empresas do ramo 
em Rio Preto. Situada no coração da cida-
de, a loja, com 250 metros quadrados, não 
apenas tem quadros prontos para vender 
como também é capaz de fabricar qual-
quer tipo de moldura, possibilitando que 
diferentes itens se tornem objeto de deco-
ração. Basta conferir alguns trabalhos da 
Gobetti para ver que, além das tradicionais 
telas de pintura e fotografias, a empresa 
emoldura de tudo: roupinhas e lembran-
cinhas de bebês, camisas de futebol, ra-
quetes de tênis, miniaturas de coleciona-
dores, ingressos e outras recordações de 
um show marcante, medalhas etc. A lista 
é infindável.

A empresa também presta consultoria 
sobre o melhor modelo, cores e material 
para as molduras. Para se atualizar, o casal 
participa de feiras e eventos do setor, tra-
zendo o que há de novidade. Pelas paredes 
da Gobetti, é possível encontrar desde as 
clássicas pinturas em moldura de madei-
ra até imagens que se dividem por várias 
telas e quadros com face de vidro para se-
rem preenchidos por dinheiro, tampas de 
garrafas ou rolhas, entre outros.

“Nosso objetivo é oferecer aos clientes 
vários modelos de molduras e quadros, 
com preços que vão de acordo com seu or-
çamento”, diz Jucemara.

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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A dança tem o poder de transformar as pessoas”. A 
frase é de Carol Jianjulio, professora e fundadora da 
escola Gabinete de Dança, que em 2019 completa 22 
anos. Carol sabe do que fala: começou a dançar com 6 
anos de idade e, com o passar do tempo e sua longeva 
trajetória como professora, viu não apenas as mudan-
ças em si mesmas, mas vivenciou a transformação de 
muitas vidas.

De toda sua experiência, com diferentes estilos de 
dança, Carol trabalha diretamente com três em sua 
academia: dança do ventre, flamenco e sapateado 
americano. “Sempre tive a preocupação em propor-
cionar o melhor para minhas alunas, estou sempre 
pesquisando e estudando para isso. Tive o prazer 
de estudar com músicos e bailarinas famosas como 
Hossam Ramzy, Farida Farim, Setrak, Amani, Samara, 
Dina, Randa Kamel, Amir Taleb, Saida, Najua, Warda 
Maravilha, Fadua Chouf e Carla Silveira, entre muitos 
outros”, conta. 

Além das aulas para todas as idades, ela tem um 
grupo que apresenta coreografias em eventos, levan-
do também um pouco da cultura estrangeira em cada 
exibição. “Todo ano a escola agrega novidades do mer-
cado e desejos de suas alunas e familiares, com obje-
tivo de tornar a dança cada vez mais prazerosa, tanto 
para as bailarinas, quanto para o nosso público”, diz. 
O Gabinete de Dança é ainda sede da EFA, Escola de 
Dança Flamenca de Andaluzia, pela qual Carol é ma-
estra. “No Gabinete você aprende a verdadeira cultura 
Flamenca”, diz. E não foi por acaso que Carol viu tan-
tas vidas transformadas pela dança: justamente por 
vivenciar os benefícios da prática, ela utiliza sua arte 
para ajudar pessoas. Em parceria com uma clínica, ela 
ministra aulas de dança do ventre a um grupo de mu-
lheres que estão combatendo o câncer e o linfedema. 
Outro ponto de orgulho são as aulas de flamenco para 
jovens da Associação Anjo da Guarda.

“Eu trabalho com amor, faço tudo positivamente e 
coloco para meus alunos que eles são capazes de ven-
cer e de conseguir o que se propuseram a fazer. É daí 
que vem o grande resultado”, conclui.

Gabinete de Dança
Comandada pela experiente 
Carol Jianjulio, academia utiliza a 
arte da dança para transformar vidas

Facebook/ Gabinete de Dança
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Gráfica São Sebastião
Empresa tem equipamentos precisos, de 

alta tecnologia, equipe hábil e vivenciada 
e integridade nos negócios

A fia combinação de equipamentos efi-
cientes, de alta precisão, e uma equipe há-
bil e experiente são fundamentais para que 
os trabalhos impressos tenham o mais alto 
padrão de qualidade. Na área gráfica, os re-
sultados são visíveis e palpáveis e, por isso, 
a impressão tem impacto direto na imagem 
da empresa, produto ou serviço veiculado. 

A Gráfica São Sebastião, fundada em 1995, 
promove a constante atualização de suas 
tecnologias e do conhecimento da equipe 
para estar sempre no topo, aliando portanto 
equipamentos de alta precisão e um time de 
colaboradores versado nas técnicas e proce-
dimentos do setor. “Sempre privilegiamos o 
constante investimento em atualização tec-
nológica, por meio do desenvolvimento de 
profissionais, participando de treinamen-
tos, visitas, congressos e feiras, e também 
com a aquisição de novos e modernos equi-
pamentos”, afirma Fernando Barco Garcia, 
que comanda a empresa ao lado de Silvia 
Suzuki Garcia.

O empresário destaca que há ainda outro 
pilar fundamental do trabalho da São Sebas-
tião: a retidão e a lisura nos negócios. “Te-
mos nossos princípios éticos: honestidade, 
integridade e disciplina com clientes e for-
necedores, atenção e cuidado com o bem es-
tar de nossos colaboradores”, diz Fernando.

A Gráfica São Sebastião produz materiais 
impressos de tipos e formatos diversifica-
dos, como revistas, livros, jornais, cartões de 
visita, panfletos, papéis timbrados, catálo-
gos, folders, envelopes, pastas, calendários, 
rótulos, embalagens, etiquetas e cartazes, 
entre outros. Para quem precisa de um aca-
bamento mais refinado, há também diversas 
opções, como verniz UV, verniz localizado, 
laminação fosca, hot-stamp, cortes especiais 
e encadernação reta.

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

 (17) 3224-5688
Facebook/ Gráfica São Sebastião
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Hellena Barreto Bolsas
Empresa leva seus produtos personalizados de 
alto padrão para mais de 15 países por meio 
do e-commerce e do marketing digital

A adversidade é mãe da criatividade. E foi 
em meio às dificuldades que Andreza e Ever-
ton Barreto começaram a comercializar bolsas, 
um negócio que logo se tornaria uma marca reco-
nhecida e famosa, usada e recomendada por cele-
bridades, vendida para mais de 15 países. Um su-
cesso meteórico chamado Hellena Barreto Bolsas. 
Os mais de 400 mil seguidores no Instagram (@
bolsashellenabarreto) dão uma ideia da gran-
diosidade atual da Hellena Barreto, mas repre-
sentam apenas um pedacinho da história de 
superação do casal, iniciada em 2014, quando An-
dreza foi demitida, mesmo grávida da filha Hel-
lena, inspiração para o futuro nome da empresa. 
“A jornada foi bastante dolorida. Fiquei sem o empre-
go e precisávamos de um complemento de renda. Me 
apaixonei por bolsas de maternidade. Comecei a co-
mercializar”, conta Andreza. 

Filha de empreendedores, ela seguiu estratégias cer-
teiras e, em pouco tempo, já tinham fabricação própria.  
Trabalhando somente com e-commerce e produtos per-
sonalizados de alto padrão, a empresa teve um boom 
com o marketing digital. “Dá muito resultado. Em três 
anos crescemos exponencialmente”, conta Andreza. A 
primeira a endossar a qualidade da Hellena Barreto foi 
Andressa Suíta. Depois, vieram Karina Bacchi, Roberta 
Zuniga, Babi Muniz e Thaeme, entre outras. Recente-
mente, a empresa fechou negócio com Andrea Villar-
roel de Moly, apresentadora de TV que faz sucesso em 
Miami e vai divulgar os produtos nos Estados Unidos. 
O sucesso foi tão grande que a própria Andre-
za se tornou digital influencer, com mais de 20 
mil seguidores no Instagram @degentilbarreto. 
A Hellena Barreto Bolsas nasceu em meio à adversidade. 
Mas, mesmo em meio às dificuldades, Andreza e Éverton 
tinham certeza da vitória. “Deus é o centro da nossa vida, 
da nossa família, dos nossos negócios. Devemos muito 
a Ele eu falo para o mundo que foi Deus quem nos 
proporcionou tudo isso. Lógico que a gente fez nossa 
parte, correu atrás, mas sem Ele, nada disso seria pos-
sível”, conclui Andreza.

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

 (17)  17 99122-4169 | 17 9143-8457
Facebook/ Hellena Barreto

Instagram: @bolsashellenabarreto
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TOP GOLDEN BUSINESS
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Prática, funcional, conveniente e per-
sonalizada. A Home Dress é uma empre-
sa nova, que abraça com modernidade 
todas essas qualidades, tendo como base 
um clássico serviço de atendimento em 
moda: levar as peças até a casa do clien-
te, para que ele prove e escolha com tran-
quilidade. No caso, das clientes, já que o 
negócio é todo voltado para mulheres. 
“Vemos a necessidade de acordo com a 
rotina delas. Vamos adequar os horários 
de atendimento, mesmo que seja à noite 
ou no fim de semana e, se for preciso, va-
mos até a casa da cliente”, conta Andreza 
Zanforlim, que tem ao seu lado Patrícia 
Muncinhato desde a concepção até a ad-
ministração da Home Dress. Este rela-
cionamento próximo com o público fica 
bem explícito na maneira como elas são 
conhecidas pelas clientes: Ander e Paty. 
Mesmo com carreiras bem-sucedidas em 
suas áreas anteriores de atuação, as empre-
endedoras queriam mais. “Resolvemos ter 
nosso próprio negócio, pesquisamos mui-
to, fizemos levantamento de mercado até 
chegar à Home Dress em 2018”, conta Paty.  
O foco das peças são a moda mulher ele-
gante. “Nosso maior público é formado 
por mulheres a partir dos 30 anos e traba-
lhamos com todas numerações, diz Ander. 
A Home Dress tem um elegante showroom 
em seu escritório comercial, mas seu forte 
é o atendimento a quem não gosta ou não 
tem tempo de visitar lojas. “Temos uma mala 
personalizada que pode ficar com a cliente o 
tempo que for necessário. Assim, ela experi-
menta e escolhe com tranquilidade. Também 
fazemos esse serviço em empresas”, conta 
Ander. “Prestamos um serviço diferenciado 
para que nossas clientes se sintam felizes e 
bonitas. Este é o nosso intuito”, completa Paty.

Home Dress
Com praticidade, funcionalidade e 

conveniência, empresa atende suas 
clientes com a moda mulher elegante

Facebook/ Home Dress
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Instituto da Vida
Centro psicoterapêutico completa dez anos em 
2019, consolidado como referência em tratamento 
e avaliações psicológicas

Psicoterapia para crianças, adolescen-
tes, adultos, idosos e casais, recrutamento 
e seleção, treinamento e desenvolvimento, 
palestras, cursos e avaliações neuropsico-
lógicas. Esses são apenas alguns dos servi-
ços prestados pelo Instituto da Vida, centro 
psicoterapêutico que completa dez anos 
em 2019, consolidado como referência em 
tratamento e avaliações psicológicas. A 
quantidade de itens mostra o quanto a ins-
tituição é completa. 

“Temos um grupo grande de profissio-
nais. Então, quando a pessoa chega, faze-
mos a triagem, vemos o tipo de demanda 
e encaminhamos para o profissional mais 
indicado para aquele perfil”, afirma a psi-
cóloga Joelma Caparroz, coordenadora do 
Instituto. 

No campo das avaliações, novamente, o 
Instituto da Vida é completíssimo. “Reali-
zamos as avaliações para concursos públi-
cos, para quem precisa trabalhar em altura 
e confinamento, forense, para cirurgias, 
para pilotos e comissários de voo e para 
quem quer adotar uma criança, entre mui-
tas outras”, afirma.

E quem deve procurar um psicólogo? 
Joelma responde: “Na verdade, todos nós,  
porque a terapia serve para o autoconhe-
cimento, para a gente se encontrar”. No en-
tanto, a busca por um profissional da área 
costuma ocorrer apenas quando há alguma 
problema mais aparente. “Geralmente, só 
acontece quando alguma coisa foge daqui-
lo que é considerado normal, quando há 
algum sintoma ou patologia instalada”, ex-
plica. Ela reforça, porém, que o ideal é pro-
curar o tratamento o quanto antes. “Quanto 
mais cedo é feito o diagnóstico da patolo-
gia, melhor é a evolução do tratamento”, 
conclui.

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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J. Silva Painéis
Com 48 anos de crescimento contínuo, 

empresa tem sólida liderança no seg-
mento de mídia out of home

Mais de 48 anos de mercado e mais de 600 fa-
ces publicitárias espalhadas por todo Estado de 
São Paulo. Os números dão uma mostra do por-
quê a J. Silva Painéis é líder do segmento out of 
home (OOH) no interior paulista. OOH é aquele 
tipo de propaganda que chega ao consumidor 
quando ele está fora de casa. Atuante em todo o 
território nacional, a J. Silva trabalha nas áreas 
de mobiliário urbano e grandes formatos, como 
outdoors, painéis rodoviários, totens, áticos de 
edifícios e empenas.

“Iniciamos nossas atividades em 1971 com pai-
néis rodoviários e, em 1975, fomos pioneiros na 
implantação de outdoors em Rio Preto. Em 1985, 
instalamos áticos de edifícios nos dois prédios 
mais altos da cidade, que mais tarde se tornaram 
referência, um cartão postal”, conta João Alves da 
Silva, fundador da empresa.

Mesmo com tantos anos de estrada, a empresa 
está sempre conectada a novidades. “Buscamos 
investimento em pesquisas e tecnologia, propor-
cionando maior eficiência em nossos produtos”, 
diz Silva. Um grande diferencial nesse sentido é a 
parceria com o instituto INFOOH, que consegue 
medir o impacto de cada mídia e pode até mesmo 
utilizar tecnologia para identificar o sinal wifi de 
celulares. “Podemos realizar crossmedia, verificar 
a taxa de eficiência de cada painel e da campanha 
como um todo, provando assim que a mídia exte-
rior é altamente eficaz e tem baixo custo por mil”, 
explica. A sólida trajetória da empresa é reconheci-
da e confirmada pelos diversos prêmios e homena-
gens que já recebeu, entre eles o Diploma de Grati-
dão da Cidade de São José do Rio Preto, a Medalha 
19 de Julho e o Diploma de Empresa Tradição da 
Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto 
(ACIRP). “Ao olhar para trás, podemos ver nossas 
conquistas e realizações através de muito trabalho, 
pautados na ética, lealdade, respeito e gratidão aos 
nossos colaboradores e à nossa cidade que nos 
acolhe nesses 48 anos de estrada”, conclui Silva.

TOP GOLDEN BUSINESS
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Completando 17 anos de ativida-
des em 2019, a Junior Correa Cons-
trutora tem na força de sua equipe o 
principal trunfo para concretizar a 
funcionalidade e a criatividade, sem-
pre com beleza e bom gosto.

Capitaneada pelo engenheiro Junior 
Correa, a empresa sempre faz questão 
de dividir os méritos com todo o time: 
a arquiteta Carolina Sinibaldi, as es-
tudantes de engenharia Isabele Sou-
za e Ryzzyanne Pelicer e a secretária 
Adriana do Nascimento.

Juntos, eles compartilham de toda a 
experiência da empresa na elaboração 
de projetos, desde o mais básico esbo-
ço inicial até os detalhes do acabamen-
to, já para que o cliente possa utilizar 
o imóvel.

O planejamento de casas em con-
domínios fechados é o carro-chefe da 
Junior Correa Construtora, mas a em-
presa trabalha com outros projetos 
residenciais, como edifícios, e também 
comerciais, como agências bancárias, 
postos de combustíveis e outros tipos 
de estabelecimento.

Desde sua fundação, em 2002, a em-
presa busca continuamente inovações 
e tendências para que seus projetos 
reflitam o que há de mais moderno em 
arquitetura, materiais e acabamento. 
Para 2019, continuam fortes o plane-
jamento de ambientes integrados, com 
menos paredes, e as fachadas com la-
jes sem apoios frontais e que, por isso, 
parecem flutuar. A empresa já desen-
volveu projetos em condomínios como 
Damhas, Quinta do Golfe, EcoVillage, 
Gaivotas, Recanto do Lago e Quinta do 
Lago, entre outros.

Junior Correa Construtora
Tendo como carro chefe a realização de 
projetos residenciais em condomínios, empresa 
chega a 17 anos diversificando o portfólio

projetos@juniorcorrea.com.br | arquiteturajc@outlook.com
(17) 3215-2952 | 99742-9738
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Imagine criar um ambiente em que co-
res, paisagismo e iluminação, entre outros ele-
mentos, colaborem para a reabilitação da saú-
de de um paciente. Colocar a arquitetura a 
serviço da saúde é um dos pilares do trabalho da 
empresa Kedson Barbero Soluções em Arquitetura.  
“Hoje, boa parte dos meus trabalhos são foca-
dos na área da saúde, em hospitais, indústrias 
farmacêuticas, farmácias de manipulação, clíni-
cas e indústria de alimentos. Trabalho neste se-
tor há vários anos e sempre me atualizo, estu-
do”, afirma o arquiteto, urbanista e designer de 
interiores Kedson Barbero, que comanda a empresa.  
Formado em arquitetura desde o ano 2000, Ked-
son é filiado à ABDEH (Associação Brasileira para 
o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar) e proje-
ta, para este ano, a ampliação dos negócios: a equi-
pe de arquitetos do escritório deve passar de três 
para seis profissionais e a empresa passará a atu-
ar com força também na cidade de São Paulo. “Te-
mos um leque de clientes no interior e também em 
outros Estados, como Minas Gerais e Goiás, e por 
meio de uma parceria poderemos atender melhor 
também novos clientes na capital paulista”, conta. 
Paralelamente aos projetos, Kedson desenvolve ainda, 
atualmente, um importante trabalho como presidente 
do Comdephact, o Conselho Municipal de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico 
de Rio Preto, e como gerente regional do Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo. 
Ainda que a área de Saúde seja o carro-chefe da em-
presa, o escritório realiza outros tipos de trabalho, 
como projetos residenciais. Em todos os casos, o 
atendimento é feito de maneira completa. “A gente vai 
muito além de desenvolver o projeto, de apresentar 
uma planta e aprovar na prefeitura. A gente se com-
promete com o acompanhamento técnico e logístico, 
desde a concepção, passando estudo de viabilidade, 
levantamento de custos e execução, entre outras eta-
pas. Nosso objetivo é oferecer a solução completa ao 
cliente. É por isso que somos Top Golden”, diz Kedson.

Kedson Barbero Soluções em Arquitetura
Com extensa atuação no desenvolvimento 
de projetos na área de Saúde, a empresa 

oferece soluções completas em arquitetura

facebook/kedson.barbero
(17)  3222-5421
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Lineare Planejados
Detentora de duas franquias do setor de móveis 
planejados, a empresa consegue atender a 
todos os públicos com design e modernidade

Com quase 20 anos de experiência no setor 
de móveis planejados, Jean Lucas Pereira fun-
dou em 2010 a Lineare Planejados, que atual-
mente representa, em Rio Preto, duas grandes 
marcas do segmento: a Italínea e a Finger.

A princípio, a empresa implantou a franquia 
da Italínea, que hoje tem a maior rede de móveis 
planejados da América Latina e parque fabril 
com 54 mil metros quadrados na cidade de Ben-
to Gonçalves (RS). A indústria produz móveis 
para cozinhas, dormitórios, home offices, áreas 
de serviço, banheiros, ambientes corporativos, 
além de home theaters, mesas e cadeiras. Anu-
almente, a Italínea realiza uma feita em sua fá-
brica para lançar novos produtos, que têm cinco 
anos de garantia.

“Agora em fevereiro estou a participar da fei-
ra e acompanhar o lançamento da coleção 2020 
da Italínea. A empresa está um ano à frente das 
outras em relação a tendências, cores etc”, con-
ta Jean. A franquia da Finger foi implantada em 
2016. “Senti a necessidade de ter também mó-
veis de padrão ainda mais elevado, para atender 
clientes que buscam algo diferenciado. A Finger 
tem produtos mais sofisticados e uma tecnolo-
gia exclusiva no Brasil”, diz o empresário.

Tendo como guia o design europeu e a preci-
são alemã, a marca traduz modernidade e ele-
gância de maneira inovadora. “A Finger não se-
gue conceitos. Ela lança conceitos”, afirma Jean. 
Como exemplo, ele cita a resina polimérica utili-
zada no revestimento de portas, uma tecnologia 
dominada apenas pela marca e por empresas da 
Alemanha e da Itália. “É muito mais durável, não 
desbota, não risca e nem mesmo fica marcada 
com a queratina da mão, mesmo tendo acaba-
mento matte”, completa.

Com as duas marcas, a Lineare consegue aten-
der a todos os públicos. “A Italínea é uma linha 
mais competitiva, com qualidade e garantia. Já a 
Finger é um produto elitizado”, conclui.

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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 Facebook/ Lineare Italinea
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Makaboom Festas e Diversões
Com um sucesso meteórico, a empresa leva até 

o espaço do cliente uma festa prontinha, 
pensada em todos os detalhes, para que 

todos curtam ao máximo

Organizar festas e celebrar a vida: foi com essas 
bases que Marcio e Katia Vieira criaram, em 2015, a 
Makaboom Festas e Diversões. O sonoro nome da empre-
sa remete a algo explosivo, exatamente como o sucesso 
da Makaboom, que inclusive precisou mudar de sede de 
Bady Bassitt para Rio Preto para atender melhor seus 
clientes, os antigos e os novos.

A Makaboom é um buffet itinerante infantil, surgido a 
partir das várias festas que o casal realizou para os pró-
prios filhos e por notarem algumas necessidades do mer-
cado: “Dessas festas que fizemos, muitas não foram em 
buffets, mas no quintal, em chácara. Então pensamos em 
pais e mães que gostariam de ter um evento mais intimis-
ta, em um local mais familiar e aconchegante”, conta Ka-
tia. Neste ponto, nasceu um dos diferenciais da empresa: 
“Fazemos as festas ao ar livre e as festas de brincar lá fora, 
que são bem diferenciadas dos eventos realizados dentro 
de buffets”, diz. Outro ponto importante foi o comprome-
timento com os trabalhos agendados. “Notamos também 
que muita gente tinha problemas com serviços contrata-
dos para as festas e colocamos isso como um fundamen-
to: quem fecha com a Makaboom pode ficar tranquilo que 
vamos entregar e cuidar de cada detalhe”, explica.

Um dos “detalhes” mais importantes de festas é a co-
mida e, nesse ponto, a Makaboom tem maestria. O casal 
cuida pessoalmente da produção, sendo Marcio o criador 
e gestor das delícias, com seus talentos aperfeiçoados 
em cursos de culinária e gastronomia. Com um cardá-
pio variado que pode atender a diversos estilos de fes-
ta, a Makaboom tem algumas estrelas em seu repertório, 
como lanchinhos gourmet e a batata frita, que muitos 
clientes dizem ser melhor que a de grandes e famosas 
redes de fast-food. A diversificação das opções fica bem 
evidente em um dos tipos de festa mais pedido, com 
barraquinhas especializadas para comidas e guloseimas 
distintas. “O feedback que recebo dos clientes chega a ar-
repiar,  seja por elogiarem a fartura de comida ou o bom 
atendimento e disposição da equipe”, conta Katia. “Temos 
gratidão a Deus pelo nosso trabalho, nossa equipe e por 
nossos clientes. O sucesso da festa deles é o nosso suces-
so”, conclui.

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

 (17) 99158-3690 | 99217-7949
Facebook/ Makaboom Home Feast
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Karina Estética
Com equipamentos modernos de alta tecnologia, 
clínica oferece tratamentos corporais e faciais com 
resultados imediatos

Todo mundo tem aquela parte no rosto 
ou no corpo em que gostaria de fazer alguma 
melhoria: uma mancha ou ruga, um ponto de 
gordura localizada, flacidez da pele, pelos que 
precisam ser eliminados de tempos em tem-
pos. O espaço Karina Estética, em Rio Preto, 
tem equipamentos de alta tecnologia e equipe 
capacitada para fazer a avaliação e resolução 
de problemas como esses.

“Os tratamentos mais procurados em nosso 
espaço são depilação a laser, criofrequência e 
procedimentos para rejuvenescimento da face”, 
afirma Karynna Souza, que fundou a empresa 
há 15 anos. “Iniciei fazendo depilação e trata-
mentos manuais de redução de medidas. Mais 
tarde, comecei procurar cursos dentro e fora da 
cidade, fazendo aperfeiçoamento e buscando 
novidades”, conta.

A busca por novidades, aliás, nunca foi deixa-
da de lado. “Neste ano, temos o novo tratamento 
com jato de plasma, para combater manchas e 
flacidez e contribuir para o rejuvenescimento”, 
explica. O espaço Karina Estética tem, também, 
outras estrelas, como o i-lipo — laser de baixa 
frequência que ataca a gordura localizada — e 
o equipamento de criofrequência, que combina 
choque de temperatura e radiofrequência.

“Somos a única clínica em Rio Preto com equi-
pamento próprio de criofrequência, que acaba 
sendo o tratamento mais pedido em nosso es-
paço por tratar três queixas ao mesmo tempo: 
gordura, celulites e flacidez”, explica Karynna.

Além dos procedimentos mencionados, a 
clínica tem uma equipe de profissionais habi-
litados, que realizam outros tratamentos como 
aplicação de botox e preenchimentos. Para 
saber quais métodos são mais adequados em 
cada caso, é só fazer uma avaliação. “Nossas 
avaliações são gratuitas e os resultados dos tra-
tamentos são garantidos. É só agendar˜, finaliza 
Karynna.

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

 (17) 99181-4336
Facebook/ Espaço Karina Estética Corporal e Facial
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A Nicograf é uma empresa fa-
miliar, mas que já nasceu voando 
alto. De um lado, a experiência 
de mais de 25 anos de Jefferson 
Pereira em gráficas, focado espe-
cialmente na qualidade dos ma-
teriais impressos. De outro, o in-
centivo e a dedicação de Eliana e 
Isabela Pereira, respectivamente 
esposa e filha de Jefferson. 

“De início, já implantamos to-
dos os cuidados no atendimento 
aos clientes e na impressão dos 
materiais, com um fluxo de traba-
lho que nos permite ter rapidez 
na entrega dos trabalhos”, conta 
Jefferson. “Nosso desafio e moti-
vação é atender ao cliente da mes-
ma forma que gostaríamos de ser 
atendidos”, completa Eliana.

A empresa foi fundada em 2017 
e os primeiros equipamentos fo-
ram comprados de uma gráfica 
no município de Barretos. Com 
toda sua vivência no setor, Jeffer-
son conferiu pessoalmente todos 
os passos do processo para ga-
rantir a qualidade dos produtos 
entregues. Mas, sempre acompa-
nhando as evoluções do setor, a 
Nicograf já planeja, para 2019, a 
compra de um novo equipamento 
que permite uma maior diversi-
dade de trabalhos e tamanhos de 
impressão. “O material impresso 
faz a diferença em um negócio. 
Um material de qualidade, como 
um cartão de visita, por exemplo, 
mostra muito da cara da empresa, 
causa mesmo uma boa impres-
são”, diz Jefferson.

Nico graf
“Nosso desafio e motivação é atender 

ao cliente da mesma forma que 
gostaríamos de ser atendidos”
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Malu Rodrigues
Com naturalidade e bom humor, a jornalista e 
apresentadora faz o registro histórico da cultura 
e da sociedade em Rio Preto

Jornalista, influenciadora digital, colunis-
ta social, blogueira e apresentadora de TV. A 
quantidade de atributos mostra a grandeza do 
trabalho de Malu Rodrigues, que está à frente 
do programa Malu Visita e do site maluvisita.
com. O que os atributos não mostram, porém, 
é uma das características que mais se desta-
cam na jornalista: a naturalidade e o estilo 
próprio, pontuado de bom humor, com o qual 
conduz as entrevistas.

Criado em 2010, o programa tem um histó-
rico repleto de boas conversas em que essa jo-
vialidade transparece. Todas essas entrevistas 
são disponibilizadas também no site e nas re-
des sociais do Malu Visita. “Creio que o nosso 
programa de TV tem um papel  importantíssi-
mo na cidade, pois registra eventos, inaugura-
ções, entre outras realizações e tudo fica nas 
nossas redes sociais, principalmente no Face-
book e no YouTube. É um arquivo de imagens 
e entrevistas que podem ser acessados por 
qualquer um, em todo o mundo”, diz Malu.

O site ainda ganha textos com o que está por 
vir na cidade e na região, funcionando tam-
bém como um catálogo de entretenimento, 
que fica devidamente registrado. “Todos que 
fazem acontecer na cidade tem espaço garan-
tido no nosso site. Acredito que o maluvisita.
com contenha parte da história cultural de Rio 
Preto dos últimos anos. São centenas de even-
tos culturais e de entretenimento ali registra-
dos. De forma alguma, fazemos concorrência 
com grandes veículos, pois registramos um 
segmento que a grande mídia, na maioria das 
vezes, ignora”, diz Malu.

O programa Malu Visita vai ao ar pela TV 
Viva Interior (canal 526) e é realizado também 
pelo cinegrafista e diretor de arte Luis Soares, 
marido de Malu. Os programas inéditos são 
exibidos aos sábados, às 15h30, e há reprises 
diárias, às 15h30 e às 22h30.

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

 (17) 3236-6404 | 99142-4205
Facebook/ Malu Rodrigues

maluvisita.com.br
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Nubia Falkoni (Personal Trainer)
Completando 10 anos de formação em 2019, ela 
trabalha com atendimentos individualizados para 

que seus clientes atinjam e superem suas metas

(17) 99206-1789
instagram: @nubia.falkoni

É muito difícil encontrar alguém que 
não queira melhorar algo no próprio 
corpo. Emagrecer, tonificar os músculos, 
ter saúde e disposição no dia-a-dia são 
alguns dos desejos mais comuns. Seja 
qual for o objetivo, o trabalho individua-
lizado tem maior poder de atingir resul-
tados, e esta é a missão da personal trai-
ner Núbia Falkoni: ajudar seus clientes 
a conquistarem e superarem suas metas.

“Quando o treinamento é feito de ma-
neira individualizada, podemos focar 
em objetivos específicos, sempre com 
muito cuidado. 

As possibilidades são muito abrangen-
tes, desde o emagrecimento até prepara-
ção para concursos públicos, tratamen-
to de lesões e recuperação de cirurgias, 
por exemplo”, explica a personal, que, 
em 2019, completa 10 anos de formação 
em educação física pela Ceunsp de Itu, 
considerada uma das melhores do Esta-
do. “Vai ser um ano muito especial para 
mim”, completa.

Pouco tempo depois de se graduar, 
passou a atender como personal trainer, 
se especializou em musculação e treina-
mento funcional e ainda se manteve atu-
alizada, sempre realizando novos cur-
sos. Já são mais de 20 desde a formatura.

Núbia faz seus atendimentos na região 
da Represa Municipal, acompanhando 
clientes em academias ou mesmo em 
suas casas. Com seus conhecimentos 
técnicos e sua experiência de uma dé-
cada, faz também trabalhos distintos 
e específicos para diferentes públicos: 
emagrecimento e musculação para mu-
lheres, ganho de massa e resistência 
para homens e condicionamento físico 
para pessoas na terceira idade.

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Núbia Falkoni
17 99206 1789

Personal Trainer

CREF 080726-G/SP
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Registrar o nome da sua empresa deveria ser 
o primeiro investimento do empreendedor”. O em-
presário e advogado Gilmar Massuco é taxativo 
quanto a essa necessidade.

Com vasta experiência adquirida ao longo dos 
mais de 12 anos atuando na área de registro de 
marcas e patentes, a orientação dada aos clientes 
e participantes de suas palestras é no sentido de 
proteger os direitos sobre o uso da propriedade 
intelectual.

“Muitas vezes o empreendedor inicia um ne-
gócio, atribui um nome fantasia e começa a fazer 
todo o marketing, com panfleto, cartão de visita, 
e depois descobre que não poderia usar aquela 
marca. Essa descoberta, em alguns casos, vem de-
pois de anos, quando a empresa já se consolidou e 
a marca já pegou. Aí é preciso recomeçar do zero e 
ainda há o risco de sofrer processos indenizatórios 
e criminais, por uso indevido da marca”, diz Gilmar.

O advogado informa ainda que, mesmo aqueles 
que estão inseguros no início de seu negócio, de-
vem investir no registro de sua marca. “Às vezes, 
o empresário não quer investir de início, porque 
quer consolidar o negócio primeiro. Mesmo que, 
por algum motivo, o empresário desista do negó-
cio a marca permanece sob sua propriedade, com 
valor financeiro agregado, podendo ser comercia-
lizada a marca sob registro, auferindo lucro”, afir-
ma.

“Por isso, o risco de não registrar a marca é mui-
to maior do que o de ‘perder’ o investimento, caso 
o negócio não avance”, diz Gilmar, “Até porque a 
Play Marcas veio para desmistificar o conceito de 
que o registro da marca é um investimento caro. 
Estamos voltados ao pequeno e médio empreen-
dedor, com preços justos e coerentes, para que 
ninguém fique sem registro da sua marca ou pa-
tente”, conclui.

A Play Marcas dá atendimento em todo o territó-
rio nacional e coloca no mercado, já nesse mês de 
fevereiro (2019), a venda de suas franquias.

PlayMarcas
A Play Marcas oferece completa assessoria para 
que todos os empreendedores possam proteger 
seu maior patrimônio: sua marca ou patente.

Facebook Play Marcas
www.playmarcas.com.br
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Disputar campeonatos e se qualificar 
para torneios importantes, com atletas de 
vários países, é o sonho de muitos jovens que 
veem no esporte a chance de mudar de vida. 
Para quatro garotos do bairro Vila Toninho, 
em Rio Preto, o sonho de um torneio inter-
nacional de importância se tornou realidade 
a partir das aulas de karatê ministradas no 
Projeto Aquário, criado há 5 anos por Celso 
Luiz de Oliveira, conhecido como Peixão.

“Foi em novembro de 2018, agora. Quatro 
atletas nossos foram escolhidos pela Federa-
ção Brasileira para representar o país em um 
campeonato na Argentina. Até agora, esse é 
o resultado de maior destaque do nosso pro-
jeto e mostra como o Aquário é importante 
para a comunidade”, afirma Peixão, que foi 
eleito no ano passado para o seu segundo 
mandato como vereador, com 4203 votos.

“Como vereador, eu tenho a obrigação de 
atender a população. Recebo quem precisa 
no meu gabinete pela manhã e à tarde eu vou 
a campo, mas meu maior orgulho é o Projeto 
Aquário”, diz. O projeto, que tem sede na Vila 
Toninho, atende a 450 pessoas, entre crian-
ças, adolescentes e idosos, com danças, ativi-
dades físicas, culturais e esportivas. Também 
são atendidos cerca de 25 deficientes visuais 
que têm aulas de artesanato e outras ativi-
dades.

Peixão mora há quase 50 anos na Vila To-
ninho e começou a se destacar como lideran-
ça no bairro ao organizar uma festa gratuita 
no Dia das Crianças. Em 2019, a comemora-
ção chega à sua edição de número 20. Logo 
após ser eleito vereador pela primeira vez, 
conseguiu realizar o sonho de criar o proje-
to. “Para mim, o mais importante é oferecer 
atividades que ajudam as crianças a ficarem 
longe das drogas. É isso o que mais me mo-
tiva”, conclui.

Projeto Aquário e Celso Peixão
Criado há cinco anos, projeto atende 450 pesso-
as com atividades físicas, culturais e esportivas e 

traz resultados na Vila Toninho

Facebook/ Projeto Aquário
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Imagine a possibilidade de ter uma boa renda 
mensal, trabalhando de acordo com seu próprio 
horário, sem precisar fazer nenhum investimento. 
Pois são oportunidades assim que a Prisccilla Se-
mijoias oferece a suas vendedoras.

A empresa ganhou uma nova marca e conceito 
em 2018, mas continua com todo o conhecimento 
de Prisccilla Balestero Sanches, mais de 20 anos 
de atuação no setor e um processo produtivo avan-
çado, que conta inclusive com seu próprio banho 
de ouro, antialérgico e de alta tecnologia. “O banho 
próprio traz qualidade e modernidade para nos-
sas peças e estamos inovando cada vez mais”, diz 
Prisccilla.

Conceitualmente, a Prisccilla Semijoias tem a 
marca da feminilidade em suas peças e até mesmo 
na maleta do mostruário, mas há também peças 
voltadas aos público masculino.

Mas um dos grandes diferenciais da empresa é o 
sistema de consignação. “Nós montamos o mostru-
ário, com um conjunto de peças que podem somar 
R$ 6 mil a R$ 10 mil, e a pessoa tem a oportunida-
de de ganhar até 40% por cento sobre as vendas”, 
conta Prisccilla. O mostruário é renovado com no-
vas peças mensalmente.

O suporte aos vendedores é feito desde o início, 
com a elaboração do perfil dos possíveis clientes 
e a montagem de um mostruário voltado a esses 
públicos. “Temos peças para mulheres, homens, 
crianças ou religiosas, por exemplo”, conta. O su-
porte tem continuidade com a garantia, o conser-
to de peças e o fornecimento de embalagens para 
presente.

Para conhecer melhor a empresa e se cadastrar, 
basta entrar em contato por telefone ou WhatsApp 
pelo número (17) 99256-7183. “A gente dá a opor-
tunidade de a pessoa trabalhar com um mostruá-
rio de até R$ 10 mil sem fazer investimento algum. 
Ela pode trabalhar e fazer dinheiro daquilo. Lógico 
que vai ajudar a empresa, mas vai ajudar muito 
mais a ela mesma”, conclui Prisccilla.

Prisccilla Semijoias
Com um processo produtivo moderno e de 
qualidade, a empresa investe no potencial 
humano para dar oportunidades
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Nivaldo Roveda já tinha mais 
de 10 anos de experiência no mer-
cado de iluminação quando deci-
diu dar um passo importante nos 
negócios: em 2010, fundou a Ro-
veda Iluminação, indústria que já 
nascia com o foco na qualidade dos 
produtos.

A Roveda produz uma linha com-
pleta de iluminação comercial e 
residencial, com itens como lus-
tres, arandelas, plafons e luminá-
rias, entre outros. Esse primor pela 
qualidade começa já na escolha 
dos materiais. “Trabalhamos ape-
nas com chapas de primeira linha, 
jamais com materiais de segunda. 
Este é um diferencial da empresa”, 
afirma Nivaldo. 

Cerca de 90% dos produtos que 
saem das linhas da Roveda são fa-
bricados com chapas de alumínio. 
Outros produtos utilizam chapas 
de aço. O controle da qualidade 
continua em todo o processo pro-
dutivo, para que o resultado seja 
um padrão: produtos bem acaba-
dos, que combinem eficiência e 
beleza.

A recompensa por tanto esmero 
pode ser vista no raio de distribui-
ção dos produtos Roveda, que atu-
almente podem ser encontrados 
em todo o Estado de São Paulo e 
também em alguns outros Estados.

A sede da empresa fica na cidade 
de Nova Aliança. A indústria tam-
bém investe em novidades. “Agora 
no começo de 2019, vamos apre-
sentar e lançar novidades”, afirma 
Nivaldo. 

Roveda I luminação
Fundada em 2010, a empresa já nasceu com 
o propósito de trazer excelência nos produtos 

de iluminação residencial e comercial

contato@rovedailuminacao.com.br
(17) 3811-1125
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Ramos e Silva
“O sucesso da Ramos e Silva está diretamente ligado 
às pessoas, que são o nosso maior patrimônio, e ao 
desempenho em produzir resultados”

Não é por acaso que, pelo segundo ano conse-
cutivo, a Ramos e Silva conquistou mais uma edição 
do Top Golden Business. Por meio da sólida e ex-
clusiva parceria com o Banco Santander, construída 
ao longo de 14 anos, a empresa se mantém na li-
derança da prestação de serviços financeiros como 
correspondente autorizado em todo o país.

O diretor-presidente Oly Ramos atribui o êxito 
da empresa à sinergia com a visão coletiva para 
atingir resultados e metas. “Temos uma equipe po-
derosa de superprofissionais alinhada aos nossos 
propósitos. Dessa forma, permitimos um ambiente 
de trabalho amigável de contribuição individual e 
proporcionamos possibilidades de realização pes-
soal e profissional para todos”, afirma.

Com o apoio da filha, a superintendente de Com-
pras e Infraesutrutra, Glenda Ramos, a empresa 
está se preparando para que 2019 seja novamente 
um ano de expansão comercial. “Fechamos 2018 
com 127 escritórios e 2.600 colaboradores no Bra-
sil. Neste ano, a previsão é de conquistar novas 
praças, totalizando 170 escritórios e a contratação 
direta de mais 500 profissionais”, diz Glenda.

De olho na inovação, a Ramos e Silva está inves-
tindo fortemente em revolucionar seus processos 
de tecnologia e, para isso, lançará em breve o pri-
meiro Centro Tecnológico de Dados Modernos, em 
São José do Rio Preto. 

“O objetivo é fortalecer a nossa marca e nos in-
serir em um mercado digital dinâmico e cada vez 
mais competitivo. Nossos clientes contarão com 
uma equipe preparada e recursos tecnológicos de 
última geração”, reforça o diretor-presidente.

Além do foco em Crédito Consignado, Abertura 
de Conta Corrente, Conta Integrada e Conta Univer-
sitária, a Ramos e Silva anunciou recentemente as 
novas operações com o Banco Santander: Bem Visa 
Vale e Getnet, ampliando as soluções em serviços 
financeiros e oferecendo a melhor experiência para 
as necessidades de seus clientes, como também 
maior rentabilidade aos parceiros e colaboradores.

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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 (17) 3512-4620
Facebook/ Ramos e Silva Correspondente
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Santo Lupulo
Com mais de 200 opções de cervejas nacionais 

e importadas, o estabelecimento espalha 
a cultura cervejeira também com eventos

Abençoada seja nossa cerveja.” O Empório 
Santo Lúpulo traz a frase logo no topo de seu 
site. Não são meras palavras. Com mais de 200 
opções de cervejas nacionais e importadas, o 
estabelecimento foi pioneiro em Rio Preto em 
termos de cerveja artesanal.

“Cada cerveja tem seu aroma, seu sabor e sua 
história, que a torna única. É isso que queremos 
mostrar para o público e que eles façam isso da 
melhor maneira possível: degustando cervejas”, 
afirma Cristiano Fernando Carvalho, proprie-
tário do Santo Lúpulo.

A fala do empreendedor vem carregada da 
paixão que ele tem pela cultura cervejeira. Aliás, 
a loja do Santo Lúpulo, apesar de sua grande va-
riedade de rótulos, é pequena para tanta paixão. 
Assim, Cristiano promove cursos, palestras, via-
gens e eventos em Rio Preto e região, espalhan-
do o conhecimento sobre o mundo da bebida.

Entre os eventos de maior sucesso promo-
vidos por Cristiano está o Beer Barbecue, que 
no ano passado reuniu 20 mil pessoas no Plaza 
Avenida Shopping. No mesmo centro de com-
pras está, também, a inovação mais recente do 
empresário: a Maridoteca Santo Lúpulo, que 
surgiu como uma loja temporária, mas fez tanto 
sucesso que ficou em definitivo. Além da carac-
terística variedade de cervejas, o local tem ape-
ritivos, jogos eletrônicos, sinuca, pôquer e TV 
com esportes, entre outras atrações.

Cristiano comanda ainda o Biergarten do San-
to Lúpulo, um local que reúne comida diversi-
ficada e cervejas artesanais servidas em barris, 
em um espaço aberto inspirado nos “jardins de 
cerveja” originários do sul da Alemanha.

Prestes a completar 7 anos, a loja da aveni-
da Francisco das Chagas Oliveira tem uma de-
coração descontraída de pub onde os clientes 
podem conhecer e apreciar toda a variedade da 
bebida e ainda encontrar opções diferentes de 
presentes.

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

 (17) 3363-4159 | 99239-6703
Facebook/ Santo Lupulo
Instagram: Santo Lupulo
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TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

De um lado, o triunfo de se tornar a maior loja 
do ramo no interior paulista em apenas sete anos. 
De outro, a missão de ser um comércio tão habitual 
quanto um supermercado ou uma farmácia. Esta-
mos falando do Sex Shop Rio Preto, loja que prima 
pela excelência em atendimento e diversificação de 
produtos. “Nós desmistificamos aquela ideia de que 
o sex shop é feio, promíscuo, proibido. Fizemos uma 
loja limpa, clara, para o cliente se sentir confortável, 
como se entrasse em qualquer outro comércio”, ex-
plica Valéria Scarmagnani, que comanda o estabe-
lecimento ao lado do marido Nivaldo. Os dois, aliás, 
são os únicos atendentes da loja, justamente para 
deixar os clientes mais à vontade. “Muitas pessoas 
ainda ficam inibidas. Então, quando necessário, um 
de nós faz o atendimento, dependendo se o clien-
te é mulher ou homem”, explica. O forte, porém, é o 
atendimento a casais.

O catálogo de produtos é outro grande diferencial. 
Antenados em todas as novidades, Valéria e Nivaldo 
trazem os lançamentos mensais do mercado para o 
sex shop, algumas vezes encomendando produtos 
no pré-lançamento.

Ao contrário do que se possa imaginar, os preços 
são acessíveis. “Nossa política é essa. A gente preza 
em primeiro lugar pela qualidade do produto. Em 
seguida, pelo preço”, explica Valéria, que está con-
cluindo a sua pós-graduação em educação sexual, 
para aprimorar o atendimento de excelência do sex 
shop. Nessa linha, ela ainda dispõe, periodicamen-
te, da parceria com outros profissionais, como sexó-
logas e fisioterapeutas uroginecológicas, que fazem 
palestras. O sex shop oferece produtos que auxiliam 
no tratamento de problemas como vaginismo, in-
continência urinária e ejaculação acelerada.

Assim, unindo prazer e saúde com naturalidade, o 
Sex Shop Rio Preto trabalha para desfazer precon-
ceitos. “Sexo é saudável. A melhor coisa da vida é 
ser feliz e, para ser feliz, você precisa literalmente 
gozar. Esse é um dos nossos lemas: levar felicidade 
para as pessoas”, conclui.

Sex Shop Rio Preto
Com um amplo catálogo de produtos, que 
ainda recebe novidades mensais, a loja 
combina excelência no atendimento e 
naturalidade para unir prazer e saúde

facebook/sexshopriopreto
(17) 3012-7050
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A esteticista Sonia Ramos chega a 2019 com 
uma marca importante: completa 20 anos de 
experiência na área de estética facial e corporal, 
campo que domina com excelência.

“Já trabalhava como consultora de beleza an-
tes disso e tive a oportunidade de atuar na pro-
dução de eventos com maquiagem. Como esses 
trabalhos eram mais voltados a festas, resolvi 
expandir as áreas de atuação e me especializei 
em outros procedimentos estéticos”, conta Sonia. 
Atualmente, Sonia oferece uma multiplicidade 
de procedimentos estéticos faciais e corporais, 
entre eles: produção de noivas, maquiagem, lim-
peza de pele, tratamento facial, depilação , design 
de sobrancelhas, micropigmentação, permanen-
te de cílios, alongamento de cílios, banho de lua, 
bronzeamento a jato e gomagem corporal. 

Seja qual for o procedimento, Sonia está atenta 
a um fator imprescindível: a qualidade total em 
todos os serviços, que ela faz questão de executar 
pessoalmente, sempre com muita transparência 
e produtos de primeira linha. “Assim garanto os 
bons resultados. A qualidade é um dos pontos 
mais elogiados pelos clientes”, conta.

Mas qualidade, só, não basta: em seus 20 anos 
de atuação, Sonia se manteve atenta a novos co-
nhecimentos: “Quem trabalha na área de beleza 
precisa estar em constante evolução, aprenden-
do e trazendo novidades para oferecer o melhor 
aos clientes”, diz. Além disso, sempre imprimiu 
sua jovialidade no atendimento, com boa ener-
gia, simpatia e alto astral. O resultado não po-
deria ser outro: “todo o empenho e dedicação 
permitiram que eu conquistasse a confiança dos 
clientes, entre eles grandes nomes da cidade e da 
região”, conclui.

Sonia atende no Le Salon, um dos salões mais 
requisitado, com serviços de cabeleireira, po-
dóloga e fisioterapeuta, tudo realizado por uma 
equipe altamente qualificada que cuida de bele-
za e bem estar.

Sonia Ramos
Com quase 20 anos de experiência, ela tem o 
completo domínio dos procedimentos e uma 

energia contagiante

Facebook/ Sonia Ramos
Instagram: @soniaesteticmake
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Na vida pessoal, há momentos 
que precisam ser registrados com zelo 
para serem sempre rememorados. 
Profissionalmente, a propaganda tem 
o poder de dar uma nova visão ao que 
é anunciado. Nos dois casos, uma pro-
dução cuidadosa em vídeo, com uma 
boa captação de imagens e uma edição 
atenta, faz toda a diferença.

A Sttatus Filme, fundada em 2006, já 
nasceu com o objetivo de prestar o ser-
viço de captação e edição de vídeo com 
excelência, mas se aprimorou ao longo 
dos anos, acompanhando de perto os 
avanços tecnológicos do setor. “Tudo 
o que entra de novo no mercado, em 
questão técnica ou de equipamento, 
a gente incorpora”, conta o proprietá-
rio e videomaker Carlos Alexandre 
Aidar. Tanto é assim que eles inicia-
ram, ainda em 2014, a empregar uma 
técnica que hoje é uma das especiali-
dades da empresa: as imagens aéreas. 
“Somos bem fortes neste ponto, tando 
nos voos internos, em locais fechados, 
como nos externos”, explica.

Carlos conta que a última grande 
inovação do setor foi a captação em 
Ultra HD, também conhecido como 4K, 
uma resolução quatro vezes maior que 
o padrão Full HD, o que proporciona 
imagens mais nítidas e coloridas. “Esta 
mudança ocorreu do fim de 2017 para 
o início de 2018. Desde então, pode-
mos fazer todas as gravações em 4K”, 
explica. Os principais trabalhos re-
alizados pela Sttatus são a gravação 
de casamentos e a posterior edição, 
contando a história do evento, e a pro-
dução de comerciais para empresas e 
para o setor público.

Sttatus Filme
Acompanhando todas as inovações técnicas e 
de equipamentos, empresa entrega filmes com 
alta qualidade, seja na área social ou comercial

Instagram: @sttatuscarlos
www.sttatusfilme.com.br
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Studio DAF
Comandado pelo fotógrafo Daniel Falchetti, o estúdio 

tem como um de seus diferenciais a relação com os 
clientes e o compromisso de um trabalho impecável

Instagram @danielfalchettifotografo
(17) 99114-9799

Há momentos que pedem mais do que as 
boas lembranças: merecem o registro meticu-
loso e gracioso de imagens que têm o poder 
de contar e recontar histórias por si só. Desde 
1993, o fotógrafo Daniel Falchetti se especia-
liza e aprimora sua destreza em tornar esses 
momentos únicos em imagens de encher os 
olhos. Com formação em marketing e espírito 
empreendedor, ele comanda o Studio DAF.

Em um mundo repleto de câmeras, em que 
todos têm o poder de tirar e compartilhar fo-
tografias, o trabalho profissional do fotógrafo 
ainda se destaca pelo olhar apurado na com-
posição dos quadros e pela expertise em iden-
tificar e captar em frações de segundo aquele 
instante que deve ser eternizado.

Por isso, um dos diferenciais do Studio DAF 
é a relação com os clientes, o compromisso em 
entregar um trabalho impecável.

“No mundo da fotografia, não importa se 
você tem a câmera mais cara ou se seu estú-
dio é o maior ou o mais bonito, nem se você 
é famoso. O mais importante da fotografia é 
realizar o sonho dos seus clientes, fazendo um 
trabalho honesto e bem feito” diz.

O fotógrafo iniciou seus trabalhos bem cedo, 
ainda na adolescência, como assistente de fo-
tografia e logo se identificou com o registro 
de casamentos. Com a realização de cursos e 
workshops, fez crescer suas áreas de atuação 
e passou a fotografar bebês, aniversários e ou-
tros eventos. Sua carreira decolou e, atualmen-
te, ele tem trabalhos realizados em diversos 
pontos do Brasil e também em outros países, 
como França, Itália, Portugal, e Argentina.

Em toda seu trabalho, a paixão por fotogra-
far casamentos foi e é uma constante. “Meu 
grande prazer é a gratidão dos noivos, quando 
eles dizem: ‘você foi uns dos melhores inves-
timentos que fiz no meu casamento, obrigado 
por eternizar nosso sonho’.”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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Sun Rio
Sob o comando de Débora Bellini, a clínica de 
bronzeamento legalizada e autorizada reúne 
diversos serviços

Quem faz o bronzeamento artificial sente na 
pele os benefícios, que vão muito além da cor doura-
da: “Bronze é vida! Muitas clientes chegam à clínica 
tristes e saem felizes “, conta a empresária Débora 
Cristina Bellini, proprietária da Sun Rio. Muito antes 
de abrir a clínica ela já conhecia bem os benefícios: 
“O bronzeamento estimula a absorção de vitamina 
D, produz serotonina, libera endorfina, o que leva a 
uma melhora na autoestima, aumento da libido e es-
panta a depressão. Ainda ameniza estrias e celulite, 
minimiza dores musculares, realça a beleza, disfarça 
imperfeições e aumenta a imunidade”, detalha.

Débora faz questão de frisar que a clínica é lega-
lizada e autorizada pela Anvisa: “Os procedimentos 
têm o controle e o aval de um médico dermatologis-
ta especializado na área e seguimos rigorosamente 
as recomendações”, conta.

Há cerca de dez anos, Débora começou a fazer cur-
sos na área de estética e, cliente assídua de uma clí-
nica de bronzeamento, decidiu estudar e investir na 
área. Começou devagar, com uma máquina, mas sua 
atenção e seu profissionalismo cativaram e multipli-
caram a clientela, o que permitiu que ela expandisse 
os negócios. Atualmente, a Sun Rio atende cerca de 
6 mil pessoas, oferecendo uma gama variada de ser-
viços, além do bronzeamento: serviços de estética 
corporal e facial, nutricionista, nutróloga, fisiotera-
peuta, fisiologista, psicóloga, cabeleireira, manicure, 
extensão de cílios, e uma loja de roupas e acessórios, 
entre outros.

Mas a estrela da clínica, claro, é o bronzeamento. 
“Cada sessão dura apenas 15 minutos e agendamos 
as sessões para um resultado gradual e saudável”, 
diz a empresária. Além de todos os benefícios lista-
dos, há outro que é bastante procurado: a marqui-
nha perfeita. Para isso, Débora faz pessoalmente 
a aplicação da fita nas clientes. “Esse atendimento 
é algo que as clientes elogiam muito, bem como a 
disponibilidade da agenda, a assepsia da clínica, o 
ambiente climatizado, tudo faz diferença. Quem co-
nhece o bronze, vira fã e nunca mais deixa de fazer.”

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

 (17) 3235-6503 | 99636-0031 | 99158-8406
Facebook/ Débora Bellini

Instagram: @sunriobronzeamento

Fo
to

 C
la

ud
io

 Sa
rt

or
 | 

Sa
rt

or
 Fo

to
gr

af
ia



7 2 

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Fundação, execução e decoração. 
Com sua vasta experiência, aliada a co-
nhecimento técnico, a Valéria Maia De-
coração e Paisagismo tem a capacidade 
de realizar projetos completos, do pla-
nejamento desde o terreno até a coloca-
ção e a cor da última almofada. 

A empresa já existe há 18 anos e reú-
ne o know how de Valéria Maia, deco-
radora e fundadora da empresa, e seu 
filho Matheus Maia, arquiteto. Come-
çou como uma pequena loja de avia-
mentos e presentes, que evoluiu para 
o comércio de objetos de decoração. 
“A partir daí, começou a nascer a Valé-
ria prestadora de serviços e, de tantas 
casas e clientes por onde fui passando, 
meu nome foi sendo conhecido como 
decoradora, mesmo sem que eu tivesse 
uma formação específica na área. Era 
um dom que aflorou”, conta Valéria.

O filho Matheus acompanhou todo o 
processo de crescimento do negócio e, 
sem hesitar, escolheu a graduação em 
arquitetura. “Hoje estamos no mes-
mo espaço e trabalhamos juntos”, diz. 
Assim, com a junção de conhecimento 
técnico e experiência, a empresa pode 
oferecer os serviços mais variados. De 
um lado, desenhos, representações grá-
ficas e plantas. De outro, o cuidado na 
escolha de cada detalhe, seja no papel 
de parede, lustre, peças de tapeçaria e 
quadros. Para complementar, ergono-
mia, iluminação, acústica e o conforto 
térmico são considerados, seja em imó-
veis residenciais ou para empresas.

Só de ver os projetos, já se percebe que 
são encantadores. Quando prontos, ain-
da trazem funcionalidade, sofisticação e 
aconchego. E com muito bom gosto.

Valéria Maia Decoração e Paisagismo

Empresa tem como trunfo sua vasta 
experiência para oferecer projetos 

completos, da fundação até a instalação 
de cortinas e colocação de almofadas

facebook/valeriamaia
(17) 99116-1134

mmaia.arquitetura@gmail.com
(17) 99603-3377
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The Sign Painéis
Líder no segmento de comunicação visual, empresa 
investe em treinamento e capacitação para que o 
cliente fique plenamente satisfeito

Liderança não se faz por 
acaso: completando 20 anos 
em 2019, a The Sign Painéis 
batalha desde sua fundação 
para ser referência no merca-
do de comunicação visual. O 
resultado é nítido: o portfólio 
e a lista de clientes são ex-
tensos e, em cada trabalho, é 
possível ver a qualidade dos 
produtos e serviços. 

A diversificação é outro fator 
importante: a empresa cria, 
produz e instala diferentes 
produtos como: fachadas em 
ACM (alumínio composto) ou 
lona (backlight e frontlight), 
letras caixa, luminosos, perso-
nalização de frotas, totens, pro-
jetos 3D, banners e adesivos. 
Para diversificar e conquistar 
tantos clientes, a empresa in-
veste, desde o início, em qua-
lidade, seja em matéria prima, 
equipamentos ou pessoal. Para 
isso, os funcionários passam 
por constante treinamento e 
capacitação e recebem os mé-
ritos do sucesso: a diretora ad-
ministrativa Cristina Azevedo 
e o diretor comercial Claude-
cir Rocha fazem questão de 
creditar as vitórias ao trabalho 
de toda a equipe.

Como resultado, a The Sign 
coleciona prêmios. “Somos a 
empresa mais premiada no 
segmento justamente por co-
locarmos muita dedicação e 
paixão no que fazemos”, afir-
ma Cris.

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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“O” dia. Não é “um” dia. É “o” grande dia, 
único, memorável. Seja qual for a celebração, 
todos temos dias que serão especiais: a festa 
de debutante, a formatura, o casamento. Em 
ocasiões assim, o cerimonialista é o profissio-
nal que vai trabalhar para garantir que todas 
as vivências e lembranças desses momentos 
sejam boas, sublimes.

“O cerimonial vai olhar para cada detalhe, 
fazer a indicação de profissionais, fornecedo-
res qualificados e com bons preços”, afirma 
Valéria Maschio, que há sete anos se dedica 
a eventos.

Organizar grandes festas sem assessoria es-
pecializada resulta em risco: um único serviço 
que não seja prestado como o esperado pode 
gerar frustração, algo que pode manchar um 
dia de sonho. “O cerimonial vai trabalhar para 
que tudo saia perfeito, exatamente como o 
cliente sonhou”, diz Valéria. Uma prova de que 
assessoria dá certo é que boa parte dos novos 
contratos vem de quem já foi cliente.

Valéria explica que há uma diferença entre 
o cerimonial e a assessoria de eventos. Com o 
serviço de cerimonial, ela dá todas as diretri-
zes para que os clientes possam ter bons ser-
viços no dia da festa, com qualidade e preço 
justo. Já a assessoria é um acompanhamento 
próximo de cada passo. “No cerimonial, nós 
mostramos o caminho; na assessoria, nós ca-
minhamos juntos”, afirma.

Independentemente do serviço contratado, 
vale cada centavo, pois os parceiros de Valé-
ria acabam fazendo um valor especial a seus 
clientes e principalmente por não haver dores 
de cabeça no processo ou no dia da festa.

O mais importante, porém, é que Valéria 
vive o sonho junto a seus clientes e, com mui-
to amor, trabalha para que esse sonho se tor-
ne em feliz realidade, em cada minúcia, muito 
além das expectativas.

Valéria Maschio Assessoria de Eventos e Cerimonial

Se o momento é único, ele precisa ser pensa-
do e preparado com carinho e cuidado, para 

que o sonho se torne uma feliz realidade

facebook/valeriamaschiocerimonialista
(17) 3121-6211 | 99111-6898
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A prudência em um dos prin-
cípios da contabilidade. Colocar o 
cálculo e o registro da movimenta-
ção financeira a cargo de especia-
listas é, sem dúvidas, uma atitude 
prudente. A contabilidade, porém, 
é muito mais do que registrar com 
exatidão tudo relacionado às finan-
ças: “Atualmente, a contabilidade é 
assessoria. O contador tem que es-
tar presente na empresa, entender o 
negócio, estar disposto a pesquisar”, 
afirma contador Adriano Barcellos 
Augusto, fundador e proprietário 
da Valoweb Contabilidade.

Com mais de 20 anos de experi-
ência e tendo passado por grandes 
empresas do setor, ele utilizou de 
todo seu conhecimento para criar 
a Valoweb, já com o foco nos no-
vos tempos. Além prestar serviços 
contábeis, assessoria tributária e 
trabalhista, a empresa faz abertura 
de empresas — individual e socie-
dades — e realiza perícias em pro-
cessos judiciais nas áreas contábil, 
tributária e em recuperação judi-
cial, nas esferas administrativas e 
judiciais.

Essa ampla vivência é associada 
ao acompanhamento rigoroso das 
alterações nas leis tributárias. “Con-
tamos com o auxílio de consultorias 
e softwares de auditoria tributária, 
que realizam a análise e o cruza-
mento de dados”, afirma Adriano.

Devido a essa dedicação e ao com-
prometimento com a qualidade, a 
Valoweb Contabilidade acumula 
premiações e recebe, em 2019, o 
prêmio Top Golden.

Valoweb Contabilidade
Acompanhando as novas tendências, empresa 
realiza assessoria completa na área contábil, de 
acordo com a realidade de cada cliente

Facebook/ Valoweb Contabilidade
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A história de sucesso da Falkoni Informáti-
ca começou a ser escrita no início de 2006 pelo 
empreendedor Matheus Falkoni. Depois de 
três anos no competitivo setor de informática, 
a empresa passou a atender exclusivamente 
empresas, com a especialização em suporte 
técnico e implantação/gestão de servidores. 
No ano de 2014, a Falkoni Informática tornou-
se parceira de negócio da maior empresa de 
softwares de segurança do mundo: a Kasper-
sky LAB, o que a projetou empresarialmente. 
O empreendedor conta que a empresa se de-
senvolveu a partir do crescimento dos tra-
balhos e satisfação dos clientes. O que antes 
era uma empresa autônoma tornou-se uma 
referência para São José do Rio Preto e re-
gião quando o assunto é informática. Outra 
empresa que também faz parte da carreira 
de Matheus é a Big Marketing, agência de co-
municação integrada. “Procuro sempre me 
dedicar ao máximo para que todos os servi-
ços sejam atendidos com excelência. Sempre 
fui batalhador e autodidata. Não precisei de 
dependência financeira de terceiros para 
os meus negócios deslancharem”, afirma.  
Tendo como carro chefe o atendimento em-
presarial e, principalmente, a preocupação em 
proporcionar aos clientes soluções definitivas 
e com agilidade, a Falkoni Informática conta 
com uma equipe capacitada para apresen-
tar qualidade com o melhor custo-benefício. 
“Buscamos clientes que, assim como nós, en-
xergam a importância e a indispensabilidade 
da tecnologia nos dias atuais, independente 
do porte ou segmento da empresa”, ressalta. 
Com visão empreendedora e foco nos resul-
tados, Matheus quer proporcionar para Rio 
Preto uma empresa de grande porte na área 
de tecnologia, oferecendo outros serviços que 
possam otimizar cada vez mais as necessida-
des de seus clientes no setor de informática.

Falkoni Informática
“Buscamos clientes que, assim como nós, enxer-

gam a importância e a indispensabilidade da 
tecnologia nos dias atuais, independente do 

porte ou segmento da empresa”

Facebook/ Falkoni Informática
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Viver Saudável
Loja é especializada em nutrição de qualidade, seja 
para quem busca alimentação saudável ou para 
quem tem restrição alimentar

Nós somos o que nós comemos. Em algum 
momento da vida, com certeza você já ouviu 
esta máxima. Para ter uma vida em equilíbrio, a 
boa alimentação é um fator primordial e a pro-
posta da Viver Saudável é oferecer produtos que 
contribuam para essa boa alimentação.

A loja, criada em 1997, está sob a direção de 
Isac Medeiros e Osania Teodora da Silva des-
de 2009 e trabalha com diversas linhas de pro-
dutos alimentícios, voltados tanto para quem 
busca uma nutrição alinhada com a saúde como 
para quem tem alguma restrição alimentar.

“Temos produtos sem lactose, sem glúten, 
sem açúcar, diet, light, orgânicos, vegetarianos 
e veganos, entre outros. Priorizamos a qualida-
de, com fornecedores de confiança, que estão há 
muito tempo no mercado, que já conhecemos”, 
afirma Osania. Além de oferecer produtos de 
marcas consolidadas e reconhecidas, a Viver 
Saudável também tem ainda diversos itens de 
produção própria. “Temos pães integrais, bo-
los, salgados, tortas, sanduíches naturais, sucos, 
sempre com opções diversificadas para quem 
não consome algum tipo de alimento”, explica. 
Como exemplo, ela cita um bolo de aveia feito 
na casa que não tem lactose, glúten nem ovos.

Uma das novidades de 2019 são o quibe vege-
tariano e a coxinha de carne de jaca, uma febre 
entre os adeptos do veganismo. “Não tem um 
ingrediente sequer de origem animal. O sabor e 
a textura da carne de jaca parecem frango. Aliás, 
se alguém experimentar sem saber do que é fei-
to, vai pensar que é frango. A massa é produzida 
com batata doce”, conta Osania.

Com o constante acompanhamento das ten-
dências em alimentação saudável e um trei-
namento contínuo da equipe, a Viver Saudável 
mantém em alta sua Visão: ser referência no co-
mércio de produtos naturais na região, inovar 
para a satisfação dos clientes e manter o atendi-
mento diferenciado.

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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Diz a história que as bebidas alcoólicas foram cria-
das há cerca de 10 mil anos e conquistaram todo o pla-
neta um milênio antes de Cristo, ganhando status entre 
os nobres e fazendo a festa dos povos. Ainda que hoje 
o consumo responsável seja estimulado, as bebidas e os 
coquetéis têm uma ligação íntima com festas, comemo-
rações e ocasiões a serem celebradas. 

A Acapulco Bares e Drinks, criada em 2010, oferece o 
que há de mais contemporâneo nesta evolução milenar, 
aliando coquetéis de diferentes sabores, cores e sensa-
ções e estruturas de bar que criam um ambiente alegre 
e festivo.

“O ponto fundamental é que inovamos na questão es-
trutural com bares temáticos. Temos balcões variados, 
para diferentes ideias e ocasiões, e investimos também 
na capacitação da equipe e na qualidade dos ingredien-
tes e bebidas”, afirma o empreendedor Vinícius Ribeiro, 
criador da Acapulco.

Os temas podem ser clássicos, modernos, rústicos ou 
retrô. “Uma coisa legal é Fusca Bar, que tem realmente 
um veículo Fusca cortado ao meio. Usamos muito essa 
estrutura para fazer eventos flashback, aniversários de 
60 anos ou em festas de casais que têm uma história com 
o carro. No Carnaval, rende muitas brincadeiras tam-
bém”, conta Vinícius.

Criado o clima para comemorar com as estruturas de 
bar, é hora de chegar às bebidas: “A missão do nosso ne-
gócio é dar mais sabor aos convidados, fazer com que 
eles tenham acesso à textura dos coquetéis e a diferentes 
sabores, cítrico, doce, amargo. A interação com o barten-
der também tem que ser marcante”, detalha. Os drinques 
mais pedidos têm um ingrediente certo: seja acompa-
nhado de vodca ou saquê, o morango faz sucesso.

Os contratantes são sempre convidados a fazerem a 
degustação de algumas delícias antes de fechar negócio. 
“Temos um espaço reservado para que o cliente conheça 
nosso trabalho e nossos coquetéis”, diz o empresário. Os 
principais eventos feitos pela Acapulco são casamentos, 
aniversários, formaturas, festas corporativas ou de datas 
comemorativas, mas a empresa presta seus serviços a 
qualquer ocasião que peça uma celebração. 

Acapulco Bares e Drinks
Com lindas estruturas temáticas e coquetéis de 

encantar os olhos e arrebatar o paladar, 
a empresa traz alegria às festas

Facebook/ Acapulco Drinks
Instagram: acapulcodrinksoficial 

 (17) 99763-5081
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A boa impressão é a que fica. Esse é o 
slogan da Zoom Banner Digital, mas a fra-
se vai muito além de um bordão. A empre-
sa investe e trabalha para que o slogan se 
torne realidade em dada projeto entregue.

Para isso, a Zoom Banner tem equipa-
mentos de última geração e utiliza mate-
riais de primeira qualidade. “As tintas, por 
exemplo, são todas originais, para garan-
tir que o resultado seja perfeito e dura-
douro”, afirma Jair Vieira da Silva, pro-
prietário da empresa em sociedade com 
Cristiani Luquini.

Jair e Cristiani têm experiência em co-
municação visual desde 1996 e a Zoom 
Banner Digital foi aberta em 2005, espe-
cializada em impressão digital fotográfi-
ca. “Percebemos a carência do serviço de 
impressões de alta resolução, então resol-
vemos focar nesse segmento, inclusive fa-
zendo cursos de fotografia, tratamento e 
edição de imagens”, explica Jair.

A qualidade fotográfica das impres-
sões, aliás, faz com que a empresa tenha 
parceria e condições especiais para pro-
fissionais do ramo. “Há vários anos nos 
tornamos referência entre os fotógrafos e 
estúdios em Rio Preto”, diz Jair.

A qualidade dos equipamentos, que im-
primem em alta resolução e são ecologica-
mente corretos, permitem que a empresa 
entregue também diferentes produtos: 
além dos banners, fazem displays, canvas, 
adesivos, entre outros.

“Nosso objetivo não é simplesmente 
vender metros de impressão e, sim, pro-
dutos diferenciados, que deixem o cliente 
final muito satisfeito e orgulhoso em ex-
por esse trabalho na sua casa, na sua fes-
ta, ou mesmo em seu comércio”, explica o 
empresário.

Zoom Banner Digital
Criada em 2004, a empresa trabalha com 
equipamentos de última geração e materiais 
de primeira linha para entregar impressões 
digitais refinadas

facebook/zoombannerdigital
(17) 3223-0858 | 99604-5269
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Feche os olhos e tudo vai indicar que você está 
um show ao vivo dos Bee Gees: o casamento das 
vozes, a sonoridade dos instrumentos, o groove das 
músicas dançantes e a emoção dos hits lentos. Abra 
os olhos e se surpreenda com as semelhanças: os 
figurinos, o visual e até instrumentos musicais idên-
ticos estão no palco. Assim é um show da banda Bee 
Gees One, formada em 2004 em tributo ao icônico 
trio britânico. “Tenho 54 anos e a década de 1970 
marcou nossa geração. Foi justamente quando os 
Bee Gees estouraram para o mundo, principalmen-
te com o filme Embalos de Sábado à Noite de 1977”, 
conta Mauro Toledo, que personifica Barry Gibb nos 
shows — incluindo, é claro, os marcantes falsetes 
que caracterizam alguma dos maiores hits da ban-
da, como “Stayin’ Alive”. A partir de um grupo de fãs 
dos Bee Gees, surgiu a ideia de montar um cover. 
“Com 15 dias, tínhamos um show marcado na Fiesp. 
Nunca mais paramos”, conta Mauro. O grupo inves-
tiu na profissionalização e ganhou reconhecimento, 
realizando grandes shows — inclusive com a parti-
cipação em programas de TV como o “Domingão do 
Faustão” — e recebendo prêmios. O Top Golden é 
a sexta premiação certificada que os Bee Gees One 
recebem. Comemorando 15 anos de estrada em 
2019, eles já têm apresentações confirmadas na Ar-
gentina, Chile e Uruguai. Além de Mauro como Bar-
ry no violão e voz, o trio conta com Tuco Beloti, que 
representa Robin Gibb nos vocais, e Tito Falaschi, 
que dá vida a Maurice Gibb com voz, teclado, vio-
lão, guitarra e baixo. O grupo tem outros músicos e 
oferece cinco formatos de show, que podem incluir 
cordas, metais e orquestra, sempre com tudo toca-
do e cantado ao vivo, sem playbacks. “O fato de ser 
tudo ao vivo deixa o show muito mais participativo, 
interativo. A gente pode adaptar o set list de acordo 
com o público. Se estão dançando, podemos colocar 
mais músicas animadas. Se tem um clima mais ro-
mântico, podemos seguir nessa linha. Além disso, é 
muito mais verdadeiro, da maneira como eram os 
Bee Gees”, conta Mauro.

Bee Gees One
Com maestria, eles recriam a sonoridade 

e o espírito de um dos grupos musicais 
mais icônicos da história

Youtube: Bee Gees One Cover
www.beegeesone.com.br
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Elétrica Bel
Com mais de 10 mil itens elétricos para pronta entrega, a empresa investe no 

constante treinamento de colaboradores para um atendimento primoroso

O bom atendimento, cortês e com conhecimento técnico, certamente 
é um dos fatores que fazem os clientes voltarem e recomendarem um 
estabelecimento. E este é um dos pontos fortes da Elétrica Bel.
O sucesso de seu relacionamento com o cliente não é recente: fundada 
em 1987, a empresa sempre prezou por treinar seus funcionários, tanto 
para fazer um atendimento cordial como para um conhecimento abran-
gente dos produtos.
“Procuramos sempre oferecer o melhor atendimento, treinar nosso cola-
borador para que dê o melhor de si, servir ao cliente”, afirma o diretor da 
Elétrica Bel, José Luis Genari.
A empresa comercializa materiais elétricos de baixa e alta tensão e pro-
dutos de iluminação, energia fotovoltaica, ferramentas e utilidades. E 
tem outros diferenciais, além do ótimo atendimento. “Trabalhamos com 
as melhores marcas, temos um estacionamento coberto, o que é de gran-
de importância nos dias de chuva”, lista Genari. A loja oferece mais de 10 
mil itens elétricos e atende também a projetos comerciais, residenciais 
e industriais. Assim, consegue atender desde o cliente que precisa fazer 
um pequeno reparo até quem está com uma grande obra em andamento.

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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Felix Petrolli
Com uma trajetória emocionante de perseverança 

e humildade, ele construiu do zero um dos mais 
elegantes e respeitados buffets de Rio Preto

Há quem diga que a própria vida daria um livro. Poucas histórias, 
porém, renderiam uma obra tão emocionante e inspiradora como a de 
Felix Petrolli. Como é próprio das pessoas simples, esse gaúcho prefere 
ficar longe dos holofotes, mas sua vida encheria um livro de capítulos 
tocantes de superação, perseverança e humildade. Mesmo sendo bem-
sucedido e tendo construído do zero o que é hoje um dos buffets mais 
elegantes e respeitados de Rio Preto, Felix mantém a simplicidade do 
jovem que começou a trabalhar como copeiro, na década de 1960, e 
chegou a dormir sob as mesas do salão nos anos iniciais de seu próprio 
negócio, ainda no Paraná, onde iniciou a carreira. 

Aos 75 anos, é um homem que se dedica à família e tem de poucos 
luxos — bons vinhos e carnes de alto padrão —, não gosta de andar de 
avião ou navio e, mesmo tendo delegado o comando do buffet a parte 
da família, ainda se mantém ativo em algumas tarefas, como a relação 
com fornecedores e no incansável cuidado com os detalhes da festa. 

“Pela idade, ele nem sempre realiza o antigo costume de andar pelo 
salão, ver os clientes, abraçar as noivas. Mas ele ainda fica de canto ob-
servando tudo, até mesmo se os noivos estão sendo bem servidos lá na 
sala deles”, conta Kristina, filha de Felix e sócio-proprietária no buffet. 
“E muitos clientes fazem questão de ir até lá cumprimentá-lo. Outro 
dia, uma noiva foi até o carro para abraçá-lo porque ele já estava indo 
embora. Ele é muito querido”, completa.

Muito desse bem-querer é reflexo do próprio caráter afetuoso de Fe-
lix, que inclusive incutiu na família sua simplicidade, em ações triviais 
como ao sentar à mesa com os garçons e cozinheiros para comer e con-
versar.

Para 2019, o buffet está concluindo uma expansão no salão, que vai 
ampliar a capacidade do espaço de 500 para 700 convidados sentados. 
Mais um capítulo vitorioso na trajetória de quem vivenciou a fome e di-
ficuldades financeiras, mas persistiu e construiu um legado de sucesso 
e humildade.

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Facebook/Buffet Felix Petrolli
(17) 3353-2210 | 3353-2205
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Romantic 
    Beauty

por Alex Santana

Modelo: Eduarda Mendes, 
Maquiagem: Alex Santana 

Cabelo: Alex Santana 
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Inspirado na elegância e sofisticação os tons em rosa e coral 
veio com força neste ano, com sombras cintilantes trazendo 
brilho no olhar, e para finalizar foi feita uma pele iluminada. 
Para os cabelos as ondas e o movimento são o destaque no 
universo da beleza. O toque delicado dos acessórios arrematam 
as produções que garantem o sonhado resultado para o grande 
dia, assim tirando suspiros e olhares de todos em sua volta.

(17) 3304-3117 / 98820-3779
3011-3116

Modelo: Mariana Zonari, 
Maquiagem: Alex Santana 
Cabelo: Vanessa Sartory
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Modelo: Maju Vieira
Maquiagem: Alex Santana 
Cabelo: Vanessa Sartoy
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Fotos: Devalcir Moreno
Modelos Daf Models: Maju Vieira, Lara Fabian, Eduarda Mendes, Mariana Zonari

Modelo: Eduarda Mendes, 
Maquiagem: Alex Santana 
Cabelo: Vanessa Sartory

Modelo: Lara Fabian, 
Maquiagem: Rafael Goya 
Cabelo: Vanessa Sartory
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