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CARTA DA EDITORA

Diretora Geral
Marina C. Pereira

A Vida & Negócio está em festa. Esta 
é, sem dúvida, uma edição marcante, 
que comemora o sucesso e a história 
fantástica de mulheres poderosas, às 
quais, não por acaso, temos a honra 
de das o título de Femme Diamond. 
O diamante, mineral quase sempre 
monométrico, composto de carbono 
puro, é dono de uma solidez única, de 
dureza e de brilho característicos. Em 
atrito, ele corta e molda outras pedras. 
Por isso, o diamante substantivo, lan-
çado como adjetivo, nada mais é do 
que a tradução do invencível, de algo 
que não se rende, que não se curva, 
que não se entrega e não se quebra. 
Diamante é tudo aquilo que é estimá-
vel em altíssimo grau. É a mais valio-
sa e adorada pedra que conhecemos. 
É jóia. É raríssimo. O ato de enobrecer 
como “Mulher Diamante” aquela que 
dos seres é a única que nos concebe e 
traz à luz a vida humana é protestar-
-lhe respeito e veneração em todos os 
aspectos, atribuindo-lhe uma quali-
dade de superioridade, notabilidade, 
destaque, primazia e excelência, como 
indivíduo especial e capaz. E, acima de 
tudo, como mulher valiosa e poderosa. 
Complementando a edição, trazemos 
editoriais que, não raramente, en-
cantam as mulheres e lhes conferem 
ainda mais feminilidade: falamos de 
moda, joias e estética. Temos tam-
bém uma matéria interessante so-
bre terapias complementares às con-
vencionais, aliadas da saúde global. 
Boa leitura.
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Shine
Uma seleção de jóias 

exclusivas para abrilhantar 
suas produções! 

fabinhogoncalvesoficial

Dicas de make para 
mulheres maduras 
e elegantes

Histórias de mulheres 
excepcionais que não 
medem esforços
para mostrar e afirmar 
todo o poder feminino 
diante das dificuldades 
diárias

14
54

76

Elementos vintages inspiram 
feminilidades as produções 

8

58

Toda beleza é imperfeitamente bela. 
Jamais deveria haver um padrão, pois 

toda beleza é exclusiva

Por Alex Santana
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Uma seleção de jóias exclusivas 
para abrilhantar suas produções! 
Foto: Sartor Fotografia | Modelo: Vitória Baldo - DAF Models |Styling: Fabi Forni | Beauty artist: Fabio Gonçalves
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Jóias - Gabriella Lania (17) 98220-0232 
Roupas - Martinelli Modas (17) 3233-8535
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fabinhogoncalvesoficial

1.  O Primer é um importante aliado no 
preenchimento das linhas sulcos e vincos além de 
potencializar a durabilidade, aplique sempre após 
o hidratante. 

2.  A Base e o corretivo têm a função de dar cor 
e camuflagem à pele do rosto, eles têm melhor 
performance se forem em textura líquida ou 
cremosa, pois criam uma camada uniforme com 
menos excesso e menor acúmulo nas linhas de 
expressão. 

3.  O pó facial faz parte de uma etapa muito 
importante da maquiagem, ele finaliza o processo 
de secagem da base, sela e minimiza o excesso de 

A pele passa por uma série de transformações através dos anos, fazendo com 
que a nossa relação com a maquiagem também mude. Parece que, de uma 
hora para outra, aquela sua base favorita não produz o mesmo efeito de antes, 

as formas de aplicar o contorno parecem não funcionar tão bem e você sente que a sombra e 
o delineado já não aparecem tanto quanto há alguns anos. Isso acontece porque a maquiagem 
para pele madura tem algumas especificidades e atua valorizando o rosto de forma diferente.

Preparo da pele madura 
A pele madura tem algumas características marcantes, como a presença de linhas de expressão, pintas, manchas, 
melasma, além da falta de firmeza e do ressecamento que fazem com que este tipo de pele precise de produtos 
com propriedades especiais que auxiliem no tratamento e camuflagem desses problemas. Portanto, caprichar 
na hidratação é um cuidado essencial antes de seguir com as seguintes etapas:

Não dá para desaparecer com sinais de 
expressão, nem tente esconder, pois você 
só irá chamar mais atenção para eles. A 
dica é deixar a pele do rosto mais bonita, 
hidratada e uniforme aplicando uma boa 
base, e desviar o foco da atenção para 
os olhos ou lábios. Valorize o que você tem 
de melhor.

ONDE ENCONTRAR SIMPLE ORGANIC simpleoranic.com.br 

“
”

BELEZA “Não há época melhor para adotar a maquiagem, como também se divertir com ela, não 
se preocupe com regras! Insisto, use a maquiagem e não deixe que ela a use. Ao invés de 
tentar esconder falhas, preocupe-se em melhorar e evidenciar o que você tem de melhor”

Por Fábio Gonçalves 
Makeup Stylist

Serviços: Maquiador Fábio Gonçalves    (17)98128-6718 | Fotografia 
Claudio Sartor (17) 3305-4297 | Modelo Any Cardoso Daf Models (17) 3234-4254

brilho proporcionando uma durabilidade maior; 
mas, o uso desse produto em excesso pode 
torná-lo um verdadeiro vilão para pele madura e 
causar um efeito craquelado. Dê preferência para 
o uso de pó soltinho e refinado, evite pó 
compactado.

4.   O Bronzer não serve apenas para as bochechas 
e contorno. Salpicando um pouco do produto em 
todo rosto, pescoço e colo, com um pincel grande e 
fofinho se aquece a pele de forma natural. 

5.   O blush finaliza a maquiagem de pele trazendo 
rubor e um ar de saúde ao rosto. Use no topo das 
maçãs com um pincel próprio.

Simple Organic
Sérum Lip Care - R$ 89
Sérum labial com ácido hialurônico 
e um blend de óleos de maracujá, 
macadâmia e açaí, enriquecidos com 
vitamina E com propriedades 
anti-inflamatórias e cicatrizantes.

Simple Organic
Balm de olhos - R$125,00
Antioxidante orgânico para a região 
sensível ao redor dos olhos. Ajuda 
a amenizar linhas de expressão 
e sinais de envelhecimento, além 
de suavizar olheiras causadas por 
desidratação da pele. Com ácido 
hialurônico, óleo de girassol e óleos 
essenciais de camomila e lavanda.

Simple Organic 
Corretivo Cremoso - R$ 85
Camuflagem compacta com toque 
aveludado, contém óleo de copaíba 
com ação antiinflamatória,  extrato 
de calêndula e óleo essencial de 
lavanda que acalmam e 
nutrem a pele.

Simple Organic
Primer Blur Effect - R$110,00
Prepara a pele para receber 
a maquiagem, suaviza poros e 
linhas de expressão, é formulado 
com óleo essencial de melaleuca, 
óleo de ricino e niacinamida, 
possui propriedades 
antibacterianas, antioxidantes, 
antifúngicas e 
anti-inflamatórias. 

Simple Organic  
Plant Based - R$ 130
Base líquida orgânica
formulada com extrato de 
calêndula, óleo de copaíba, 
BBA eTCM (triglicerídeos 
de cadeia média derivado do 
óleo de coco) para uma pele 
firme e viçosa.

Simple Organic
GLOW Bronzer 
R$65,00
Bronzer natural em 
pó, de longa duração 
e com alta pigmentação. 
Composto por pigmentos naturais 
provenientes de mica mineral, 
com partículas ultrafinas.

Simple Organic 
The Simple Blush - R$75,00 
Blush em pó com pigmentação natural 
e textura suave. Contém óleo de rícino e 
de semente de jojoba enriquecidos com 
vitamina E, que deixam a pele saudável 
e hidratada.

Simple Organic  
Pó Lacre universal 
R$60,00
Pó facial solto universal 
com formulação 
natural vegana 
e efeito  matificante, 
fixa a maquiagem e 
deixa a pele com 
aparência 
aveludada.

Simple Organic
Lip Scrub -  R$ 75 
Esfoliante labial com propriedades 
antioxidantes e anti-inflamatórias feito 
com pó de semente de damasco, que 
esfolia e hidrata e protege contra os 
raios UV.

Boca 
À medida que o tempo passa, os lábios 

podem ficar assimétricos perdendo volume 
e ganhando sinais de expressão ao seu redor, 
nesse caso é interessante investir em dois 
produtos para usar junto com o batom: O 
Primer labial ajuda a preencher as linhas 
evitando que o batom escorra entre nos 
sulcos, e o Lápis de contorno de boca 
permite redesenhar o contorno labial que 
já não é mais o mesmo e também evita que 
o batom escorra entre os sulcos.

Olhos
Trabalhar com sombra esfumada em 

jogo de luz e sombra embeleza e é a 
arma mais poderosa para disfarçar a 
flacidez de pálpebra, aposte em paletas 
de sombras ou pigmentos que contenham 
cores claras e escuras.  Para rejuvenescer 
o olhar, a dica é valorizar os cílios superiores 
com váááááárias camadas de máscara. 
Os cílios inferiores podem receber uma 
camada discreta do produto para não 
pesar. 

Sobrancelhas
Com o tempo os fios vão ficando 

mais ralinhos e brancos, fazendo com 
que as sobrancelhas percam seu volume 
e seu formato. A dica é recuperar o 
desenho natural delas preenchendo e 
esfumando sombras ou lápis específicos 
para região da sobrancelha e da cor 
exata dos fios naturais. O Acabamento 
esfumado é a peça chave para um olhar 
sofisticado, evite desenhos marcados 
nas sobrancelhas.
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Concepção
O diamante, mineral quase 
sempre monométrico, compos-
to de carbono puro, é dono de 
uma solidez, de uma dureza e 
de um brilho que só dele. Em 
atrito ele corta e molda tantas 
outras pedras. Por isso, o dia-
mante substantivo, lançado 
como adjetivo, nada mais é do 
que a tradução do invencível. 
De algo que não se rende, que 
não se curva, que não se entre-
ga e não se quebra.
Diamante é tudo aquilo que é 
estimável em altíssimo grau. É 
a mais valiosa e adorada pedra 
preciosa que conhecemos das 
profundezas de nossas jazidas. 
É jóia raríssima.
Enobrecer aquela, que dos seres 
é a única que nos concebe e nos 
traz á luz da vida, como “Mu-
lher Diamante” é protestar-lhe 
respeito e veneração em todos 
os âmbitos, atribuindo-lhe uma 
qualidade de superioridade, de 
notabilidade, de destaque, de 
primazia e de excelência como 
ser humano especial e capaz. 
E, acima de tudo, como mulher 
valiosa e poderosa.

Estar na lista de Under 30 da Forbes — conceituada revista de economia americana — já coloca Amanda 
Oliveira em um grupo seletíssimo. Combine a isso o reconhecimento nacional no programa de Luciano Huck 
e verá a imponência da mulher que fundou e é CEO do Instituto As Valquírias. Seu maior feito, entretanto, é 
dar oportunidade aos jovens e adultos que atende em seus projetos. “O bem que você faz é seu advogado por 
toda parte”, costuma dizer. Com essa premissa, não vai faltar quem advogue por Mandinha, como é conheci-
da. Em maio deste ano, o instituto foi escolhido pela marca Carolina Herrera para receber apoio financeiro, a 
única ONG com esta honraria no Brasil. Nascida em uma favela na zona sul de São Paulo, Amanda mudou sua 
vida por meio das aulas de música em um projeto social. “Resolvi multiplicar o impacto. Fundei o instituto 
para atender meninas vindas da mesma realidade que a minha. Tenho certeza absoluta que sucesso não tem 
haver com a quantidade de dinheiro que você ganha, mas sim com a quantidade de pessoas que você ajuda”, 
conclui ela, que é casada com Danilo Ferraz, seu aliado nos projetos.

Mulher Diamante 2019

Amanda Oliveira

Fotos Claudio Sartor | Sartor Fotografia
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“Escolha um trabalho de que ame e não terá que trabalhar nem um dia na tua vida”. O filósofo e pensa-
dor chinês Confúcio cunhou a famosa frase há cerca de 2500 anos atrás e ela ainda faz pleno sentido. 
A empresária Angélica Possari considera o momento mais importante de sua vida a decisão de deixar 
um emprego estável e transformar seu hobby em trabalho. Até hoje, os campos do lazer e da lida an-
dam de mãos dadas para ela. “Gosto muito de trabalhos manuais. Às vezes, alguma peça feita apenas 
para distração acaba se transformando em parte do meu portfólio de trabalho”, conta. A empresária é 
fundadora do Ateliê Angélica Possari, especialista em presentes personalizados, como caixas para pa-
drinhos, robe da noiva e das madrinhas, sabonetes, chinelos, entre uma série de possibilidades, todas 
customizadas para cada cliente. Seu trabalho de excelência e sua vontade de crescer, profissionalmente 
e pessoalmente, a tornam uma mulher de destaque, uma Femme Diamond.

Mulher Diamante 2019

Angélica Possari

Mulher Diamante 2019

O dinamismo de Camila Rigonato Karabachian é notável: se todos os seus passos na vida fossem cita-
dos, sua história não caberia em uma página, mesmo com muita concisão. Hoje diretora comercial da 
For Friends Bar, ela fez de tudo na vida desde a infância, quando ajudava a mãe Maria José, sua grande 
motivadora e exemplo de garra. Atualmente, seu maior incentivo vem da família: o marido Alexandre, 
sócio na empresa, e os filhos Heitor, 7 anos, e Ben Hur, 2. Há 3 anos, o casal criou o próprio negócio, um 
bar itinerante. “Levamos um bar profissional para o cliente, com drinks clássicos e criações próprias. 
Temos como missão deixar as pessoas felizes e agradar até os que não têm o hábito de beber”, explica. E 
vai além: “O álcool nasceu para potencializar o remédio e depois se tornou recreativo. Então eu gosto de 
dizer que o álcool é o remédio da alma”, completa, rindo. Alegre e divertida por natureza, Camila exibe 
seu carisma até mesmo ao falar das características femininas. “Ser mulher, para mim, é um privilégio e 
uma loucura (risos)! Somos singulares e maravilhosas, desempenhamos uma multiplicidade de papéis, 
sem deixar que esses papéis nos rotulem. Não precisamos manter o mito de mulher maravilha e sim 
enxergar nossos limites, aceitá-los e entender o quanto podemos nos dar e doar, sem obrigações. Tudo 
na vida tem que ter seu equilíbrio. E nossa única missão é ser feliz e amar”, finaliza.

Camila Karabachian
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Ela sabe exatamente o que quer, tem foco, é convicta do seu valor e não tem medo de arregaçar as man-
gas para ir à luta. Assim é Cristina Renata Hernandes de Azevedo, conhecida como Cris, proprietária 
da The Sign Painéis ao lado do marido Claudecir Rocha de Azevedo. Juntos, eles construíram do zero a 
empresa que hoje é referência em comunicação visual, com atuação em todo território nacional, e cons-
tituíram família, que é composta ainda pelos filhos Gustavo, 20 anos, e Camila, 2. “Minha família, meus 
pais e meus irmãos estão sempre presentes em minha vida. São pessoas especiais para mim”, diz. Aos 
fins de semana, gosta de ir para o rancho e também assistir filmes. “Sempre fui abençoada em minha 
trajetória. Cada conquista, seja na vida pessoal ou na profissional, é uma bênção que recebi de nosso 
Senhor Jesus”, afirma.

Cristina Renata Hernandes de Azevedo

Mulher Diamante 2019 Mulher Diamante 2019

Ela é prodigiosa. Em casa ou no trabalho, a força de sua personalidade causa impacto. É impossível 
passar despercebido por seu sorriso marcante, seu carisma contagiante e seu dinamismo avassalador. 
Estamos falando de Cícera Oda, que administra o grupo de três lojas da Drogaria Rio Preto - nas  ave-
nidas Potirendaba e Vetorazzo e na Redentora. Cristã genuína, emprega no seu dia-a-dia os preceitos 
aprendidos na Palavra e sua fé permeia até mesmo em sua definição do que é ser mulher: “São tantos 
significados. Somos importantes de verdade, pilares. Deus tirou a costela de Adão e nos fez, por isso 
somos a coluna do homem, da casa, de tudo, a criação mais importante de Deus”, diz. Sua integridade 
de caráter, claro, está presente no cotidiano do trabalho, onde batalha incansavelmente para trazer o 
melhor a seus clientes, seja em preço, atendimento ou precisão técnica. Cícera é também super ligada à 
família: o marido Edson, as filhas Erica e Iasmin e a netinha Sarah, filha de Erica. Um de seus hobbies é 
viajar pelo mundo. Por sua poderosa personalidade, sua plena retidão nos negócios e sua competência 
admirável, Cícera é um exemplo lapidado de Femme Diamond.

Cícera Oda
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Mulher Diamante 2019

A professora, coreógrafa e bailarina de dança Carol Rose Jianjulio tem uma frase que a define e que ela 
utiliza constantemente para estimular a autoestima de suas alunas: “Peito feliz”. “Falo para que elas 
andem sempre olhando para o horizonte, de maneira positiva, refletindo, também, em suas posturas”, 
conta. Com formação em magistério e graduada em administração de empresas, Carol logo transfor-
mou sua paixão em ofício, como professora de dança do ventre flamenco. Sua empresa, o Gabinete de 
Dança, foi criado há 22 anos. Há 17, dá aulas também no Clube Monte Líbano. Neste tempo todo, expan-
diu os benefícios de seu trabalho para ajudar outras pessoas. Ministra aulas de dança do ventre como 
voluntária para um grupo de mulheres que luta contra o linfedema e para jovens de uma instituição 
assistencial. Também comanda um programa semanal no canal TV Viva Interior. Casada com Felicio 
Fadlalla Nassif, é mãe de Yasmim, 21 anos, Ygor, 19, e Yris, 17. Nos momentos livres, gosta de cuidar de 
suas orquídeas. Para ela, ser mulher transcende qualquer definição: “Acredito que não há uma padrão 
para ‘ser mulher’ e é com isso que trabalho todos os dias, com a diversidade feminina. O importante 
para mim é que sejam fortes e vencedoras, e é neste caminho que estimulo minhas alunas”, diz.

Carol Jianjulio

Mulher Diamante 2019

 A sensibilidade e o amor são características inerentemente femininas, as quais, não raramente, fazem 
com que as mulheres se doem em suas relações. Quando esse amor é de mãe para filho, a entrega cos-
tumeiramente é total. Cacilda Alves é um exemplo supremo desse amor. “Apesar de ter vindo de uma 
família muito humilde, sempre consegui dar estrutura e valores ao meu filho Alex Santana, através do 
meu trabalho e suor. Isso fez com que ele chegasse onde está e chegará muito mais longe”, diz. Alex é 
uma sumidade em maquiagem e gerencia o próprio e badalado salão, o Alex Santana PCM, onde Cacilda 
faz de tudo para distribuir seu amor, seja com os funcionários, que trata como filhos, seja com as clien-
tes. “Eu gosto muito de cozinhar. É uma maneira de expressar meu amor. Adoro fazer coisas deliciosas 
para as clientes que frequentam o salão”, conta. Suas qualidades de Femme Diamond estão na própria 
definição do que é ser mulher: “É ter força para conquistar o mundo, é vencer todos os obstáculos dia-
riamente, é saber que, apesar de sermos guerreiras que vencem todos os dias, temos classe, beleza e 
tornamos o mundo um lugar melhor.”

Cacilda Alves
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Mulher Diamante 2019 Mulher Diamante 2019

As mulheres sempre trouxeram consigo o mérito de equilibrar todos os seus papéis, princi-
palmente na era recente, em que as batalhas profissionais foram acrescidas aos desafios de 
ser esposa e mãe. Aparecida Cristina Deprete Roveda traz em sua história as marcas desses 
desafios. “Ser mulher é ser guerreira, é ser o lar da família, é ter o dom de resolver os pro-
blemas com o mundo no colo”, diz Cristina, com autoridade: na infância e juventude, morava 
no sítio e trabalhava na roça; aos 18, se casou com Nivaldo e, aos 24, já tinha os três filhos, 
Paulo, Bruno e Carlos. O casal foi trabalhando no próprio quintal até constituir e consolidar 
a Roveda Iluminação, que atualmente tem 35 colaboradores e da qual Cristina é gerente. 
Todo esse percurso foi trilhado com a ajuda de sua elevada autoestima. Nos momentos li-
vres, gosta de distribuir amor em porções de seu hobby: cozinhar.

Cristina Roveda

Força, garra e carisma. É assim que podemos definir a empresária Maria Cecília 
Silva de Souza, conhecida como Cecília. Ela esbanja sinceridade e humildade para 
cada atitude e ação e tem na família sua base para superar os desafios diários. E 
que família! É mãe de Gláucia, 37 anos, Cleiton Roberto, 35, Juarez Wesley, 34, 
Marcos Vinicius, 23, e Gabriel Oscar, 18. Dedicação, amor e empenho são essen-
ciais para o desenvolvimento do seu trabalho. Há 16 anos ela está à frente do Bu-
ffet Cozinha Maravilhosa e coordena com carinho uma equipe de mais de 40 co-
laboradores. Com alegria, Cecília abraça família, amigos e clientes todos os dias. 
E com essa mesma alegria que concedemos a ela o troféu FEMME DIAMOND, por 
sua força e poder.

Cecília Silva
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Mulher Diamante 2019

Desde a infância, quando perdeu o pai, a empresária Debora Cristina Bellini teve um sentimento de 
que deveria batalhar por sua independência. Muitos anos depois, a ideia se cristalizou na forma do 
empreendedorismo. “Eu queria ter meu próprio negócio”, diz. Com sua força e sua intrepidez, foi à 
luta e venceu obstáculos para ser bem-sucedida. É fundadora e está à frente da SunRio Bronzeamento 
Artificial, onde usa de toda sua experiência para trazer os melhores resultados a seus clientes. Ao seu 
lado, tem hoje a filha Beatriz, hoje com 18 anos. “O nascimento dela foi o momento mais importante de 
minha vida. Ganhei uma princesa, minha companheira de todas as horas”, afirma. Adora viajar e imergir 
na cultura local, conhecer novos lugares, saborear as receitas típicas. É uma legítima Femme Diamond 
por seu controle para enfrentar adversidades, com sua força, poder e equilíbrio.

Debora Cristina Bellini
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O nascimento de um filho sempre muda a vida da mãe, mas com Elen Gleice Aparecida de Paula Silva, 
as mudanças a levaram a descobrir sua vocação: recém formada em direito, ela nunca levou a profissão 
adiante para se dedicar ao pequeno Breno, hoje com 5 anos. Sua irmã, Evelin Gleiciane de Paula Silva 
Bisconsim, já tinha também o filho Arthur Lucas, hoje com 6 anos.  “Com a maternidade, me redescobri. 
Fazendo festas para meu filho em casa, tomei gosto pela coisa e hoje essa é minha realidade: fazer e 
viver festas infantis”, conta Elen, que compartilha a gerência do buffet infantil Élivih com a irmã e sócia. 
“Sou feliz, muito determinada e amo o que faço”, complementa Evelin. O sucesso do negócio tem, além 
do carinho em concretizar festas encantadoras, a fé em Deus e a referência de honestidade e força de 
vontade que a dupla recebeu dos pais. Elen é casada com José Rodrigo e tem também o filho Benício, de 
1 aninho. Evelin é casada com Lucas Mateus. Além de terem a maternidade como o ápice da realização 
pessoal, elas pensam de maneira parecida em relação ao poder da mulher nos negócios: são capazes de 
realizar seus sonhos, seja quais forem, com competência e responsabilidade.

Elen Gleice e Evelin Gleiciane
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Administrar o maior complexo de espaços para locação de São José do Rio Preto e região é uma tarefa 
que a empresária Eleni Bombarda Lucatto faz com prazer. O Espaço Viva é um grupo de locais estrutu-
rados para receber eventos como casamentos, confraternizações e aniversários, entre muitos outros. 
Com seu sorriso marcante, está sempre pronta a somar. “O que mais me motiva a ser diferenciada é a 
capacidade que Deus me deu de fazer algo pelas pessoas que estão comigo na passagem por esta vida”, 
afirma. Vive cada momento intensamente, com a certeza de que o amanhã é um novo dia. Casada com 
Aldoir Lucatto, tem dois filhos dos quais se orgulha grandemente: Aldoir Júnior, 34 anos, engenheiro 
agrônomo, e Alan, 26, veterinário. Dos pais, Laura e Maurílio, recebeu os ensinamentos e exemplos para 
ser quem é. Para Eleni, ser mulher é ter força e determinação, aliadas a simplicidade e carinho femi-
nino. “E, acima de tudo, ser mulher, brilhar como um lindo diamante”, diz, com seu sorriso cintilante.

Mulher Diamante 2019

Eleni Bombarda Lucatto
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“Mulher é esperança, perseverança, resiliência.” A frase da advogada Elisete Gonçalves Borges está cin-
zelada em sua trajetória de vida. Essas marcas em sua história compõem, atualmente, a base de seu 
trabalho como advogada na luta pelos direitos da mulher. Na adolescência, morando na roça, ela já 
sonhava ter sua seara em outro campo: o do direito. Desde então, precisou batalhar muito para chegar 
onde está. Empreendeu e fez de tudo no ramo alimentício: teve botequim, açougue e lanchonete. “O 
desejo de ser advogada nunca me abandonou. Com muita dificuldade, conciliando madrugadas como 
chapeira e estudos pela manhã, concluí a faculdade”, conta. Durante a graduação, prestou orientação 
jurídica a vítimas de violência doméstica por meio de um estágio e encontrou ali um propósito: “Hoje 
milito na área empresarial, direito civil e penal, com foco na defesa da mulher vítima de violência”, 
conta. Casada com o publicitário Valdemar Freitas, tem como hobby a prática da escrita. No trabalho, 
destaca-se sua competência e a lealdade a seus princípios. “Ser mulher é se equilibrar entre a razão e 
a emoção, é ser de guerra na luta e de paz na conciliação. É ser doçura na dor e resistência na dificul-
dade; é nunca se curvar para desistência”, diz. Sempre que pode, planta novas sementes de esperança, 
perseverança e resiliência.

Elisete Borges 
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A história de Emilia Alves da Silva Carvalho é daquelas que parecem uma receita feita com carinho. 
Cada ingrediente de seu caminho profissional foi adicionado no momento certo e combinado com um 
cuidadoso modo de preparo. Sua paixão por cozinhar foi o fermento que fez a massa crescer e resul-
tar na criação de seu próprio buffet. “Em 1998, comecei com comidas, salgados e bolos para amigos e 
familiares. Com o tempo, a clientela e as amizades foram crescendo. Em 2003, nasceu o Buffet Emilia”, 
conta a empresária, que desde o início teve um detalhe como norteador: satisfazer o paladar. “Sempre 
me preocupei com a qualidade, com sabor dos pratos. O sabor, aliás, é nosso diferencial”, diz. Motivada 
por sua infindável vontade de vencer, alcançou o êxito profissional, assim como já tinha o familiar, ao 
lado do marido Joel e dos filhos Alexandre, Andre Luiz, Ana Cristina, Danilo (in memorian) e Daniela. 
Ser mulher, para ela, é estar em consonância com os diferentes papéis que a vida oferece: esposa, mãe, 
avó. “É inspirar sempre e conquistar a todo tempo”, diz.

Emilia Carvalho

Nos momentos mais difíceis de sua vida, quando pensava em desistir, Érica Viviane dos Santos sempre 
se lembrava de uma pequena frase de seu pai: “você não é assim. Você não desiste”. Os primeiros pas-
sos, muito duros, tiveram início quando ela ficava em casa com os filhos Arthur e Lorena ainda peque-
nos. O marido Fábio trabalhava em outra cidade. Sem poder trabalhar fora, ela foi estimulada pela irmã 
Cláudia a conseguir renda de algo que adorava fazer: cozinhar. “Comecei a fazer pão de mel e minha 
irmã levava no trabalho para vender. O fogão não ajudava muito, tinha que ficar 30 minutos segurando 
o botão para assar as coisas. Tinha dois bebês em casa. Chorei muitas vezes sozinha”, conta. Mas, da 
adversidade, nasceu a oportunidade da virada financeira e emocional: “O meu trabalho é meu hobby 
e minha terapia”. Pois o hobby virou profissão e até arte: Érica é a personificação da Chocolart Doces 
Finos. Por sua resiliência e tenacidade, uma genuína Femme Diamond.

Mulher Diamante 2019

Érica Santos 
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A família tem papel fundamental na vida da empresária e coach Gabriela Carsoni: desde os pais, Luzia 
e José Carlos, que lhe foram alicerce, até o marido, Fabricio, companheiro de todas as horas. “Eles são 
presentes que Deus me deu. Meus pais me ensinaram as maiores lições da minha vida. Guerreiros, de-
terminados, esforçados, me incentivam com amor. E tenho um ótimo esposo, companheiro, amoroso, 
que sempre me incentiva ser cada vez melhor como mulher”, diz. Luzia, por sua vez, tem na própria mãe 
Emília o exemplo de garra e dedicação que lhe ensinou a ter fé e persistência e, com José Carlos, o com-
panheirismo que levou ao sucesso. Não é por acaso que a família esteve reunida em tantos momentos 
importantes: a abertura da primeira loja, a formatura, o casamento de Gabriela e a fundação da própria 
marca na comercialização de roupas, a SKN SKINA, que a família conduz em sociedade. A definição de 
Gabriela do que é ser mulher já indica por que ela e Luzia são Femme Diamonds: “ser forte, focada e 
multitarefas para enfrentar os desafios e alcançar os sonhos, sem perder a essência de sensibilidade e 
delicadeza e sempre enxergando as belezas da vida”.

Luzia e Gabriela Carsoni

Para Glenda Gabriela da Silva Ramos, superintendente de compras e infraestrutura na empresa Ramos 
& Silva Correspondente no País, ser mulher é “se dedicar a atingir seus objetivos, mas sem perder a sen-
sibilidade e empatia da figura feminina”. Nada a descreveria melhor. Determinada, ela é movida a supe-
ração. “Sou motivada todos os dias ao enfrentar os desafios diários, sempre seguindo o que realmente 
acredito e o que considero o certo”, afirma. Até mesmo em seus momentos de lazer, batalha por novas 
conquistas. “O que eu mais gosto de fazer no meu tempo livre é correr. Gosto da sensação que a corrida 
traz de ir além dos limites e sei que, para vencer os desafios, dependo só de mim e da minha dedicação”, 
explica. Um momento importante em sua vida foi entrar na área de compras e infraestrutura. “Foi um 
divisor de águas. Tive a certeza de que estava trabalhando no lugar que sempre quis e que me deixaria 
sempre motivada.” Sua diligência e seu zelo são guiados por uma frase de Indira Gandhi:  “O propósito 
da vida é acreditar, ter esperança e se esforçar ao máximo.”

Mulher Diamante 2019

Glenda Ramos
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A psicóloga Joelma Caparroz é apaixonada pelo que faz. Prova disso é que ela levou seu trabalho muito 
além dos limites do consultório. Bem-sucedida como empreendedora, ela é administradora do Instituto 
da Vida, que atualmente tem 12 psicólogos atuando em segmentos variados. Sempre que tem a oportu-
nidade, compartilha seus conhecimentos em eventos e com participação nas mídias jornalísticas. Nes-
tas ocasiões, demonstra também sua sempre presente e contagiante simpatia. Nas horas livres, gosta 
de estar com amigos e com a família, especialmente o filho Miguel, 16 anos, estudante e cybergamer. 
“Passear com meu filho e com a família é o que mais gosto de fazer nas horas vagas. E estudar também! 
Agora mesmo ingressei no mestrado. Realização de um sonho”, conta.  Traduz suas diferentes facetas e 
peculiaridades na frase eternizada por Caetano: “Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é”. Essas 
diferentes particularidades também estão em sua definição do que é ser mulher: “Desempenhamos 
muitos papéis e é sempre um desafio enorme, mas que traz muita satisfação. Temos a capacidade de 
ser, ao mesmo tempo, firmes e sensíveis, focadas e multitarefas, e temos grande capacidade de empatia. 
Acredito que é isso que nos motiva a querer mais da vida, ter mais sonhos”. 
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Joelma Caparroz
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“O sucesso não tem a ver com o lugar de onde você veio, e sim com a confiança que você tem e o esforço 
que você está disposto a investir.” A frase, atribuída a Michelle Obama, se ajusta perfeitamente ao empe-
nho da fisioterapeuta Jéssica Ferrari. “Sempre busquei dar meu melhor em tudo. Com o tempo, obtive 
uma autoconfiança de que posso ser a melhor no que quiser, basta querer, acreditar no meu potencial 
e ser grata a Deus”, diz. Para ela, adquirir essa autoconsciência foi o momento mais importante de sua 
vida. “Passei por momentos difíceis de saúde e me senti sem esperanças, mas criei forças em Deus e vi 
que o meu futuro dependia somente das minhas escolhas”, conta. Formada no Método Pilates e em RPG 
(reeducação postural global) há três anos, Jéssica presta atendimento domiciliar (home care) em Rio 
Preto e região, com o objetivo de trazer reabilitação e readaptação clínica aos pacientes. Também atua 
no Stúdio Daniela Fernanda Pilates, nas áreas de fisioterapia clínica e convencional e de Pilates clássico 
e funcional. Jéssica tem em seus pais o modelo de vida e, ao lado do namorado Bruno, gosta de variar as 
atividades de lazer aos fins de semana, sempre buscando algo diferente para os momentos de diversão. 
“Posso dizer com grande alegria que este ano está sendo próspero e marcante e que a palavra ‘gratidão’ 
se encaixa perfeitamente em minha vida”, conclui.

Jéssica Ferrari
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A essência e o poder feminino em um enquadramento: poucos profissionais da fotografia têm a acurá-
cia para registrar em um clique tanta delicadeza e tanta força. É aí que se destaca o trabalho da fotógra-
fa Jo Tavares. Especialista em fotografia feminina, seu olhar talentoso faz mais que eternizar momentos: 
“O que me motiva é poder tocar a vida de outras mulheres, fazer parte da história delas, possibilitar 
que tenham um olhar diferente sobre si. Acordar o mulherão que está ali adormecida, esquecida pela 
correria do dia-a-dia. Resgatar a autoestima dessas mulheres”, diz. Os comentários nas publicações 
do Instagram (@jotavaresfotografia) revelam o quanto ela é bem-sucedida na missão. Nos momentos 
livres, gosta de estar rodeada pela família — o esposo Luiz Fernando e os filhos Laura, 17 anos, e Loren-
zo, 3 — amigos e amigas, inclusive aquelas que ela fotografa. E, mesmo quando o faz por lazer, traduz 
em luz e cores um pouco de sua definição sobre o que é ser mulher: “ser humano extraordinário, que 
consegue ajudar o próximo, mesmo com o coração em pedaços; ter coragem para seguir em frente, 
mesmo que todos desacreditem no futuro; recomeçar, mesmo que a queda seja grande; ser frágil e forte 
o suficiente; quebrar tabus e enfrentar obstáculos sem perder a compostura”.

Jo Tavares
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Simplicidade, fé e amor. Três características intrínsecas de Kelsilene Fernandes Pinheiro Rezende, ca-
sada há 24 anos com Marcelo Martins Rezende, conhecido como Celo. Deste apelido, vem o nome da 
empresa familiar que eles administram juntos, a Celo LED, especializada no aluguel de painéis de LED. 
Apesar de levar o nome dele, eles levam o empreendimento juntos: Celo cuida da parte executiva; Kelsi-
lene, da financeira. O nascimento dos filhos Lucas, hoje com 19 anos, e Bruno, 16, são os momentos que 
ela considera os mais importantes de sua vida. “Marido e filhos são presentes de Deus. Nos momentos 
livres, gosto de ficar com eles e também com pessoas positivas”, diz. 

Kelsilene Rezende
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A qualidade estética do mármore é amplamente explorada nas artes e na decoração, mas a formação 
desta rocha depende de condições extremas de temperatura e pressão. Da mesma maneira, as adver-
sidades de vida moldaram a personalidade repleta de qualidades da empresária Larissa Hernandes 
Alves Barboza, proprietária da Marmoraria Paulista. Suas maiores motivações vieram justamente dos 
desafios em sua trajetória e de sempre lutar por sua família. Casada com Carlos Eduardo Batista Barbo-
za, teve duas gravidezes interrompidas antes do nascimento de Ana Lara, hoje com 13 anos. Mais tarde, 
passou pela tristeza de perder outro bebê antes do nascimento de Maria Eduarda, hoje com 8 anos. “Foi 
um milagre do Senhor, pois não conseguia engravidar novamente pela obstrução da outra trompa”, con-
ta. Larissa enfrentou e enfrenta outras provações com seus pais, que se separaram quando ela tinha 15 
anos e, atualmente, precisam de cuidados médicos e familiares. Dividindo seu tempo entre eles, a casa 
e administração da marmoraria, ela supera os obstáculos e tem a clareza e a certeza de que a felicidade 
tem nome: “Deus, família e amigos.” Com sua fé, mostra que sua definição sobre o que é ser mulher é 
repleta de alegria: “É viver as dádivas de Deus, principalmente da maternidade”.

Larissa Alves Barboza
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O conhecimento profundo sobre os requintados lustres de cristal disfarçam uma das principais carac-
terísticas de Edelmara Luciana Antunes, conhecida como Mara: seu lado simples. “Sou bicho do mato, 
gosto de pé na terra, gente humilde e família sempre ao lado. Se eu tiver isso, não preciso de mais nada”, 
conta. Casada com Bruno Ananias e mãe de Gabriel, Rafael Alessandro e Mayra Heloíse, ela comanda a 
Cristal Lustres, empresa especializada no aluguel desses finos produtos. A paixão pelo ramo ela credita 
a seu antigo patrão, Fabio Robertson; “Foi a primeira pessoa que acreditou em mim, me confiou, de 
cara, um dos mais importantes cargos da sua empresa, meu patrão-professor”. Da paixão, veio a ideia 
de atender a uma necessidade do mercado, que resultou no nascimento de sua própria empresa. “Em 
primeiro lugar e sem pestanejar, agradeço a Deus, que foi generoso comigo e colocou muitas pessoas 
especiais em minha vida. Entre eles, meus pais, que mesmo de longe sempre foram muito importantes, 
e meus filhos, combustível constante para minha caminhada”.

Mara Antunes
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A vontade de vencer é uma qualidade inata da personal trainer Núbia Falkoni, revelada desde cedo. 
“Trabalho desde os 13 anos. Aos 18, entrei na faculdade com uma bolsa de estudos, mas foram cinco 
anos de muita luta e dificuldades durante o curso”, conta. As palavras “luta” e “dificuldade” dão apenas 
uma ideia dos percalços: já no fim da graduação, ela precisou se submeter a cirurgias para corrigir um 
grave problema de saúde que causava dores lancinantes e a impedia até mesmo de abrir a boca. Mes-
mo exausta, não se deu por vencida nem se permitiu desanimar, para chegar naquele que considera o 
momento mais importante de sua vida: a formatura. “Aprendi a construir castelos com as pedras do 
caminho”, destaca. Desde então, são 10 anos de trabalho como personal trainer e dezenas de cursos de 
especialização, a última delas feita na USP (Universidade de São Paulo). Quando não está ministrando 
treinos, um dos seus divertimentos é justamente… praticar musculação! Outro é montar roteiros de 
viagem. Casada com Matheus Falkoni, ela tem a concepção de que ser mulher é ser multitarefas e con-
tinuar plena. E “plena”, oportunamente, é uma palavra que lhe serve bem.
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Núbia Falkoni
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Qualquer pessoa que olhasse para a vida de Nelsi Cassia Gomes Silva há alguns anos diria 
que a suas possibilidades de ascensão profissional eram quase impossíveis. Trabalhando 
como diarista e com a família constituída — o marido Robertinho e os filhos Léia Cristi-
na, Lidiane Renata e Bruno Renato —, ela dava duro para ter uma vida digna. E foi pela 
família que ela fez o que parecia impossível. Estimulada pelo marido, completou o Ensino 
Médio e já ingressou a faculdade de Direito. Hoje, é advogada e empresária bem-sucedi-
da. “O momento mais importante da minha vida foi quando decidi virar o jogo, ser dona 
do próprio negócio. O futuro está nas nossas mãos, basta a gente acreditar e lutar”, diz. 
Seu sucesso permite que realize seu hobby: viajar, conhecer novos lugares e contemplar 
a beleza que existe mundo afora. Por ter escrito seu destino, Nelsi é Femme Diamond.

Dra. Nelsi Gomes & Lidiane Gomes
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“Com disposição e persistência, eu consigo ser o que desejo”. Em uma frase, a empresária Osania Teo-
dora da Silva, que administra a marca Viver Saudável, define sua conduta profissional e pessoal. Para 
retratar sua motivação, basta uma palavra: “Deus”. Ela e o marido, Isac Medeiros, assumiram em 2009 
o comando da loja, que foi fundada em 1997. Na ocasião, ela já tinha também os filhos Matheus, atual-
mente com 30 anos, e Samuel, 28. “O nascimento deles foram os momentos mais importantes de minha 
vida”, diz Osania. Reunir a família para um bom almoço é o que a empresária mais gosta de fazer. No 
trabalho, seu prazer é ver os clientes buscarem um viver mais saudável por meio da alimentação. Por 
sua retidão, Osania é Femme Diamond.
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Osania Teodora da Silva
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A empresária Patrícia Filadelfo Carvalho, sócia na empresa Foco Som e Luz ao lado do marido Manoel 
Fernando, é categórica: “Me orgulho de fazer parte de uma classe guerreira, que luta dia a dia por sua 
família, por seus sonhos, pelos seus ideais. Ainda estamos longe da igualdade, perante uma sociedade 
machista, mas mostramos nosso valor.” Sua convicção vem de sua experiência de vida. Desde cedo, com 
o alicerce recebido dos pais José Aparecido e Maria Helena, ela aprendeu a batalhar por seus sonhos e 
ter o próprio dinheiro. Casou jovem e completou a família com o nascimento dos filhos José Antônio, 
20 anos, e Maria Eduarda, 13. Em família, fizeram o sucesso do negócio e aproveitam juntos deste 
êxito. “Como a realização de shows faz parte do trabalho, unimos o útil ao agradável: aproveitamos as 
apresentações e ficamos juntos”, conta. Assim como aprendeu com seus pais, passa agora aos filhos 
os ensinamentos de uma vida vitoriosa: “Os exemplos e valores recebidos de berço me fizeram uma 
pessoa forte o suficiente para lutar pelos meus propósitos. Assim, vejo em meus filhos a continuidade e 
extensão dos meus valores e por isso tenho muito orgulho de ser quem eu sou”.

Patrícia Filadelfo Carvalho
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Mais de 162 mil peças de roupas, agasalhos, calçados, cobertores novos e pijamas arrecadados. Esse é o 
balanço de apenas três edições da Campanha do Agasalho, coordenada pelo Fundo Social de Solidarie-
dade de Rio Preto, que é presidido pela primeira-dama Maria Elza Araújo desde 2017. “Sou muito grata 
em realizar este trabalho no Fundo Social”, diz Maria Elza, que também esteve à frente da instituição 
entre 2001 e 2008. Ajudar o próximo — e estar sempre ao lado do marido, Edinho Araújo — são suas 
motivações para se destacar. A solidariedade é sua força e sua marca. O altruísmo, seu poder, que traz 
consigo desde o passado, quando foi professora na rede estadual em Rio Preto, Guaraci, Altair, Santana 
da Ponte Pensa, Rubinéia e Santa Fé do Sul. É autora do livro “São José do Rio Preto e Suas Saborosas Re-
ceitas”. Nos momentos livres, gosta de estar com a família, que cresce: os filhos Thaysa, Betina e Edinho 
Filho já lhes deram 5 netos e até o final de 2019 vêm mais dois. Autêntica Femme Diamond, Maria Elza 
define bem o que é ser mulher: “É o resultado de nossas escolhas, cada uma na sua essência. É misturar 
coragem, força e feminilidade”.

Maria Elza Araújo

A persistência e a determinação marcam o caminho de Prisccilla Balestero Sanches, empresária que 
comanda a Prisccilla Semijoias e tem mais de 20 anos de experiência neste mercado. Diante dos inten-
sos desafios que passou e que ainda enfrenta, tem o apoio na fé em Jesus. “Minha fé me possibilita lutar 
pelos meus ideais e nunca desistir”, diz. Mesmo com toda sua experiência, sempre aprende algo, uma 
característica sublime de quem encontra verdadeiro prazer no que faz. “Gosto muito do meu trabalho. 
Por meio das nossas peças, conseguimos deixar as mulheres mais realizadas e ainda mais lindas”, ex-
plica. Em cada um de seus produtos, Prisccilla traduz um pouco do valor feminino na atualidade: “ser 
mulher, para mim, é se valorizar, se amar, ser dona de suas conquistas e provar o grande valor que 
temos na nossa sociedade”.
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Prisccilla Sanches
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Encontrar alegria, mesmo em meio às situações mais difíceis, é uma característica reservada a pessoas 
iluminadas. Rose Ferreira Mattos, proprietária da empresa Bilhar Bola de Ouro, é mais que iluminada: 
tem seu brilho próprio. “Sou muito autoconfiante. Não tenho medo de lutar pelos meus sonhos. Já er-
rei, já caí várias vezes, mas nunca desisti, pois tenho um Deus  maravilhoso em minha vida, que me faz 
levantar sempre mais forte”, conta. Na infância, gostava de brincar de professora e seguiu a profissão, 
sem imaginar que viria a ser empresária. Na transformação profissional, encontrou apoio e estímulo na 
família. “Minha mãe sempre foi muito forte, guerreira e determinada. Depois vieram meu filho e minhas 
netas, que também me motivam”. Rose é casada com José Gonçalves Mattos e seu filho, Victor Henrique, 
tem 33 anos. Por sua fibra, é uma autêntica Femme Diamond.
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Rose Mattos
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É notório que as mulheres, em geral, empregam mais carinho no que fazem. Para a publicitária e dire-
tora Sarah Kalley Brito Aidar, essa é mais que uma qualidade: é um diferencial. “Aquilo que se faz com 
amor está acima da expectativa de recompensa”, diz. Nascida em Minas Gerais, ela perdeu o pai ainda 
na infância e, pouco tempo depois, a família se mudou para Rio Preto. A mãe, batalhadora, sempre deu 
apoio aos filhos, inclusive investindo em cursos. Sarah graduou-se em publicidade e propaganda, o 
que veio a ser conveniente: o audiovisual já era o campo de trabalho de Carlos, com quem ela se casou. 
Juntos, expandiram a produtora, que atualmente atende as áreas comercial e social. “Sempre prezamos 
pela qualidade em nossos serviços. Sou extremamente grata por tudo que tenho, Deus, família e ami-
gos”, afirma. Para ela, ser mulher é sempre ter uma palavra de carinho quando alguém precisa. “Somos 
fábrica de emoções e ideias. A mulher é uma doce melodia que alegra cada dia.”

Sarah Aidar
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Mulher Diamante 2019

“Confie na mulher guerreira que você é e veja seus sonhos se realizarem”. Quando transferiu a faculda-
de de Santos para Rio Preto, Talita Marques Teixeira Leal ainda não fazia ideia do quanto essa frase faria 
sentido em sua vida e nem imaginava as boas surpresas que a aguardavam. Além de se tornar fisiote-
rapeuta, criou raízes na cidade, conheceu a pessoa por quem se apaixonou e com quem se casou, além 
de ganhar amigos que agregaram conhecimentos e experiências positivas. “Tive um caminho árduo, de 
construção e desconstrução; de demissão e contratação. Atuar na fisioterapia, a área que eu amo, e aju-
dar as pessoas é uma reafirmação diária de que estou no caminho que escolhi para mim”, afirma Talita, 
que é especialista em fisioterapia obstétrica e uroginecofuncional. Com aperfeiçoamento e residência 
feitos na Famerp e especialização pela Ufscar, Talita está sempre evoluindo. “O amor pela profissão e 
poder levar saúde para minhas pacientes é o que me motiva  ser melhor a cada dia”, completa. Talita é 
Femme Diamond por personificar sua própria definição do que é ser mulher: “É ser força, consciência 
e valor. É ter autoconhecimento e escuta ativa. É quebrar paradigmas e não aceitar rótulos. Ser mulher 
é ser paz e felicidade”.

Talita Teixeira

Mulher Diamante 2019

Dinâmica, divertida e profissionalíssima: a apresentadora Thaís Celentano é a representação da mulher 
contemporânea. Nas redes sociais, mostra diariamente seu life style e sua rotina cheia de compromis-
sos pessoais e de trabalho. “Acredito que, a partir da habilidade de me comunicar, tenho a responsabili-
dade de levar o melhor para quem está ao meu lado e me assiste”, diz Thaís, que apresenta o programa 
Studio Inter na TV Rio Preto. “Isso me motiva: saber que algo que eu disse, no programa ou nas redes 
sociais, foi capaz de modificar a vida de alguém!”, completa. Casada com Rodrigo Passarini, ganhou 
há pouco mais de um ano aquele que considera seu presente de vida: o filho Matteo. “Fez minha vida 
ganhar sentido, me fez mais forte. Descobri o real significado de amor”, conta. Coordenadora do curso 
de moda da Unirp, gosta de relaxar com a produção de artesanato nos momentos livres. Para ela, ser 
mulher é algo maravilhoso: “Temos que ser amantes, profissionais, mães; hora delicadas, hora bravas 
como leoas.”

Thaís Celentano
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Assessoria, organização de eventos e cerimonial são ofícios que Valéria Cristina da Silva Maschio exer-
ce com primazia, unindo experiência, conhecimento e verdadeiro amor pela profissão. Para chegar ao 
mais elevado grau de competência, usou de suas principais características: “guerreira, lutadora, mais 
que vencedora”. Nos filhos Gabriel, atualmente com 17 anos, e Luan Felipe, 8, encontrou a principal 
motivação para vencer. No marido Breno, o apoio fundamental. Em sua mãe, Cida, tem o exemplo de 
mulher batalhadora. “Ela é meu espelho, o anjo com quem Deus me abençoou para chamar de mãe. Se 
sou quem sou como mulher, mãe, filha e empresária, é graças a ela”, diz. Quando pode, gosta de dançar 
para se divertir. Nos momentos em que encontra tempo, também se delicia assistindo a um filme.    

Mulher Diamante 2019

Valéria Maschio

Mulher Diamante 2019

Formada em pedagogia, pós-graduada em psicologia sexual e educação sexual; casada, com dois filhos 
e duas netas. Empresária de sucesso. O perfil profissional e familiar não dá muitas pistas, mas estamos 
falando da mulher que comanda o Sex Shop Rio Preto, Valéria Scarmagnani, ao lado do marido e sócio 
Nivaldo. ”Desde que nos conhecemos, há 27 anos, estamos juntos 24 horas por dia. Somos amigos, 
irmãos, companheiros e sócios. Ele é o melhor pai que meus filhos poderiam ter. Se hoje sou bem su-
cedida, é porque ele acreditou que eu seria capaz e me deu asas”, conta. O filho Matheus tem 32 anos, é 
casado e pai de duas filhas. Danilo tem 30, é solteiro e “vive a vida livre, leve e solto”. Valéria adora bons 
livros e renova suas forças pescando aos fins de semana. “Meu histórico é de muita superação, mas 
minha fé é inabalável. Quando acreditamos, tudo se transforma e coisas boas acontecem”, diz Valéria, 
Femme Diamond por tudo o que é.

Valéria Scarmagnani
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A vida de Aparecida Pereira é repleta de pontos, dos mais marcantes aos que compõem o dia-a-dia: 
costureira, ela foi recortando os moldes e unindo as peças para dar uma vida digna à família. Entre os 
pontos mais importantes estão os primeiros trabalhos, ainda na infância, e a mudança de São José do 
Rio Preto, onde a família morava. Já casada, foi para Campinas, tentar novas oportunidades. A princípio, 
trabalhou numa fábrica de doces na nova morada, sem deixar de costurar, mas logo teve a chance de 
atuar com sua grande vocação, no ofício em que é especialista: Aparecida passou a bater ponto no Hos-
pital Municipal Doutor Mário Gatti, onde veio a ser costureira por 40 anos. “Sempre acreditei que, com 
fé e pelo meu trabalho, poderia dar uma vida melhor pra mim e para meus filhos”, afirma. Aposentada e 
viúva, não tem dúvidas sobre o ponto alto da sua vida: o nascimento dos filhos Sonia, hoje com 52 anos, 
Valdecir, 50, e Andreia, 46. Batalhadora e sempre disposta a ajudar o próximo, Aparecida considera que 
ser mulher é ser honesta, guerreira e ter sempre Deus a frente de tudo.

Mulher Diamante 2019

Aparecida Pereira

Falando em “retrato” já confessamos até a 
nossa idade. Falou “retrato” é velho! Atualmente 
se diz “foto”. A “foto” pertence a um mundo sin-
tético e sem sentimento. Os dicionários trazem 
essas duas palavras como sinônimos. E não são! 
Os dicionários, nesse caso como em vários ou-
tros, se enganam.

“Retrato” e “foto” são personagens de mun-
dos distantes e distintos, que não se comunicam 
e nem se tocam. A “foto” pertence ao mundo 
da banalidade e ao universo da frieza: o pique-
nique, o turismo, a micagem sem-graça, a festa 
qualquer. Combina bem com o gibi, com o chi-
clete, com Disneylândia. Tirar uma “foto” é um 
gesto automático, banal e pequeno; nem preci-
sa pensar. É só apertar um botão e pronto! Um 
“retrato”, muito pelo contrário, só se estampa ao 
final de uma meditação metafísica, religiosa. 

Por:Dr. José Vigna Filho
Poeta e Advogado 
Criminalista

O “retrato” é o ponto final de uma busca. 
O retratista procura capturar um invisível que 
mora na alma do retratado e que vez ou outra, 
faz uma aparição efêmera. Olhar um “retrato” é 
como um reencontro com quem se ama.

A “foto” não é um personagem fiel. Falta 
nela a essência amada. “O retrato” é um poema 
imaginário, onde o apaixonado viaja e se perde 
na própria paixão. Onde o solitario sofre e se 
perde na própria saudade. Onde o amor se afoga 
no sentimento. 

O “retrato” é mais amado. É uma eterna 
cena existente na alma que comove. É uma bus-
ca mais profunda, como que um coral em repou-
so no fundo das águas.  No “retrato” mora a ima-
gem adorada e a ternura do amor.
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Toda beleza é imperfeitamente 
bela. Jamais deveria 
haver um padrão, pois 
toda beleza é exclusiva, 
como um quadro 
de pintura, uma 
obra de arte!

O amor próprio vai muito além de se aceitar. É sobre se 
conhecer melhor e entender seu corpo. Enxergar além 
do que é considerado ‘defeito’. Cada marca, cada cicatriz, 
conta um pouco da sua história. É sobre se respeitar e 
perceber que você é incrível, sobre se colocar como prio-
ridade.” – Aline Lopes, modelo

“

“Nunca se compare a nin-
guém, as pessoas são dife-
rentes e é isso que as tor-
nam únicas e especiais, o 
que te faz ser emponderada 
é acreditar em si mesma e 
no poder do seu cabelo. Va-
lorizar a beleza de cada um 
é saber apreciar o ser huma-
no de todas as suas formas, e 
achar isso encantador, lindo, 
belo, fascinante, incrível.” - 
Sabrina Solto, modelo

“

Modelos: Daf Models Management
Fotos: Claudio Sartor

Produção: Alex Santana
Assistente de Produção: Rafael Goya
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(17) 3304-3117 / 98820-3779

3011-3116

As pessoas estão em constante construção e descons-
trução, isso faz parte da evolução humana. Não costu-
mo me rotular, mas o não-binário é o mais próximo de 
uma definição sobre mim. Que quer dizer que não me 
sinto nem 100% homem, nem 100% mulher. Sou um 
ser humano lindo”. – Renna Way

“ “ O cabelo ideal para o seu rosto, o tamanho perfeito 
do peito, as medidas corretas de cintura, quadril e 
pernas, o tipo de roupa adequada para usar nesta ou 
naquela situação, é você quem tem decidir. O seu pa-
drão perfeito é aquele que te faz sorrir ao se olhar no 
espelho. Seja linda, seja você!”

“O padrão de beleza 
é você se sentir bem 
com você mesmo. A 

beleza que importa é a 
sua, é aquela que você 

vê ao se olhar com 
todas as marcas, cores 

e dobras.” - Mercedes 
Tescaro, modelo
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Elementos vintages inspiram 
feminilidade as produções 

Foto: Sartor Fotografia
Assitente de fotografia: Sarina Lopes 
Modelo: Beatriz Micheletti - DAF Models
Styling: Fabi Forni
Beauty artist: Fabio Gonçalves
Design gráfico: Matheus Isso

Body - Cacau Brazil
Acessórios - Fiancee & Co

Roupa - Cacau Brazil
Acessórios e clutch - Mini Store
Calçados - Versátil Calçados
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Roupa - Virtual Modas 
Acessórios - Mini Store 
Clutch - Pin Up Black River

Roupa - Agoy
Calçados - Versátil Calçados
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Roupa - Pin Up Black River
Acessórios - Mini Store
Calçados - Pin Up Black River
Gravata borboleta - Acervo

Roupa - Virtual Modas
Acessórios - Mini Store
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Roupa e cinto - Pin Up Black River
Acessórios - Mini Store
Calçados - Pin Up Black River

Roupa - Pin Up Black River
Acessórios - Mini Store

Calçados - Versátil Calçados
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Roupa - Pin Up Black River
Acessórios - Mini Store

Calçados - Versátil Calçados
Meia - Acervo

Modelo - Beatriz Micheletti 
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 - Fabi Forni

Agoy - (17) 99200-5922 / 991150357 
Cacau Brazil - (17) 3227-3228 

Libélula lingerie - (17) 3225-5257 
Mini Store - (17) 3227-3099 

Pin Up - (17) 3121-6077 
Versátil Calçados - (17) 3224-5923

Virtual Modas - (17) 3225-3781

Staff

Onde
encontrar

Vestido - Cacau Brazil  
Acessórios - Mini Store 
Sapatos - Versátil
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Efeito Rippling

Quando as próteses de silicone não ocupam 
100% do espaço a ser preenchido, pode ocor-

rer o efeito rippling, considerado um aspecto en-
rugado na lateral do seio. Pode ocorrer após a co-
locação da prótese de silicone, acima do músculo 
peitoral, ou seja, subglandular. Para melhor adap-
tação, o corpo produz um tecido fibroso ao redor 
do mesmo chamado cápsula. Devido à pouca es-
pessura dos tecidos entre a pele e o implante, a 
prótese e a cápsula podem ser palpadas e resultar 
no efeito rippling.

A olhos vistos são pequenas ondulações ou do-
bras que parecem estrias internas. Essas dobras 
se tornam mais perceptíveis quando a paciente se 
abaixa, inclinando seu tronco pra frente. Pode se 
apresentar em qualquer área da mama, porém é 
mais frequente na região lateral. Pacientes muito 
magras, com pouquíssimo tecido mamário (glân-
dula), com pele flácida ou atrófica, e que apresen-
taram perda de peso, ou com implantes de muito 
tempo são mais suscetíveis a sofrer com esse pro-
blema estético.

Os fabricantes de próteses de mama tem in-
vestido na fabricação de implantes com material 
mais firme a aderente, o que visa manter a estabi-
lidade da forma da prótese, mesmo com a mudan-
ça postural do corpo.

 Caso o resultado negativo já tenha se formado, 
é possível reparar o efeito de enrugamento com o 
enxerto de gordura (lipoenxertia). O procedimen-
to pretende melhorar o aspecto da região. Retira-
-se uma determinada quantidade de gordura da 
própria paciente, depois é realizado o processo 

de centrifugação para purificação para ser injetado 
o material na região afetada, aumentando a espes-
sura do tecido subcutâneo da área.

Com esse procedimento, as ondulações da pele 
vão se tornar mais espessas até sumir. A outra so-
lução mais efetiva é retirar o implante que esteja 
no plano subglandular ou subfascial e alojá-lo no 
plano submuscular, ou seja, na região do músculo 
peitoral. O implante submuscular tem menos inci-
dência de rippling, sendo o mais indicado para pa-
cientes muito magras.

O cirurgião 
plástico
Dr. Octávio Luz

(17) 3234-1902
Rua Pernambuco 3130 - S. J. do Rio Preto
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DEPILAÇÃO
À LASER
Entendam como é feita 
a depilação a laser

Temos 
resultados 
desde 
a primeira 
aplicação.

A máquina gera um raio laser usando cris-
tais de diodo emitido por cerca de 400 mi-
lésimos de segundo, o raio esquenta a me-
lanina que dá pigmentação ao pelo a cerca 
de 70 oC. A melanina no pelo absorve o ca-
lor e o leva até a base do folículo piloso, a 
papila, onde ele é gerado. Queimado, o 
bulbo (células-tronco da região) deixa 
de fabricar o pelo. Ele só cairá em 15 
dias, com a cicatrização.
Embora seja comum o termo 
“depilação definitiva”, o correto 
é “depilação progressiva”: 
a duração varia de pessoa 
a pessoa.

Agende uma 
avaliação gratuita
(17) 99181-4336 Karynna Souza

proprietária da 
Karina Estética Espaço

Facebook/ Espaço Karina Estética 
Corporal e Facial

Falar sobre prazer sexual ainda é difícil para 
muitas mulheres afinal esse tema é cercado 
de muitos tabus e por esse motivo faz-se ne-

cessário um processo de desconstrução em torno 
dos mitos e das verdades sobre a sexualidade fe-
minina para que a mulher de forma única e indi-
vidual construa o seu próprio prazer.

Dois caminhos fundamentais que podem aju-
dar nesse processo são o autoconhecimento e a 
autoconfiança, para isso a mulher precisa perder 
o medo de se olhar, se tocar e se conhecer. 

É fundamental também que converse mais so-
bre esse assunto para que aos poucos deixe de 
lado seus medos, preocupações e julgamentos 
tornando-se bem resolvida e por consequência 
mais confiante e segura, o que repercutirá positi-
vamente na sua autoestima.

Para a mulher que apresenta qualquer disfun-
ção sexual (dor durante a relação sexual, falta de 
lubrificação, diminuição da libido, dificuldade em 
atingir o orgasmo) saiba que a Fisioterapia Pélvi-
ca tem grandes resultados na melhora da quali-
dade de vida além de proporcionar benefícios na 
saúde sexual do casal.

A Fisioterapia também atua no desempenho se-
xual com a realização da ginástica íntima conhe-
cida como Pompoarismo, que é a realização de 
exercícios que buscam o fortalecimento da mus-
culatura vaginal proporcionando benefícios à sua 

saúde e também aumento do prazer sexual tanto do 
homem quanto da mulher.

É importante ressaltar que além da Fisioterapia 
o acompanhamento médico é indispensável e em 
alguns casos também se faz necessário um suporte 
psicológico profissional.

Talita Teixeira,  especialista 
em fisioterapia obstétrica e 

uroginecofuncional

Fo
to

 C
la

ud
io

 S
ar

to
r/

 S
ar

to
r F

ot
og

ra
fia

 



7 2   7 3

Pedro Paulo Moreira de Andrade
CRT 50664  

17 98230-1211
pedrodeandrade@hotmail.com 
Instagram: pedrodeandrade._

Avaliar aspectos emocionais e orgânicos 
que influenciam na saúde global — men-
te e corpo — e prover a terapia adequada. 

Este é o objetivo do trabalho do terapeuta orto-
biomolecular e holístico Pedro de Andrade. As pa-
lavras são incomuns, mas o benefício das técnicas 
pode ir além do entendimento para quem é leigo 
no assunto. Para se especializar, Pedro fez em São 
Paulo sua pós-graduação em biofísica quântica e 
biorressonância aplicada à saúde. Lá, iniciou seus 
atendimentos há mais de um ano e ainda expan-
diu seus trabalhos para a cidade do Rio de Janei-
ro durante o período. Agora, traz as novidades 
para São José do Rio Preto. “É uma recuperação 
do corpo como um todo. Durante a consulta, faço 
dois exames que detectam como estão os órgãos, 
em nível energético e funcional. A partir dos re-
sultados, fazemos uma terapia de recuperação 
orgânica com moduladores frequenciais quânti-
cos, na qual a primeira etapa é a eliminação de 
metais tóxicos, parasitas e radiação”, explica. A 
recomendação é individualizada, a partir das ne-
cessidades de cada pessoa. “Essa terapia é para 
todos que queiram melhorar a sua saúde ou que 
sofrem, por exemplo, com ansiedade ou doenças 
auto-imunes. É importante ressaltar que esse é 
um tratamento complementar ao convencional, 
uma terapia que busca o reequilíbrio orgânico do 
corpo como um todo”, diz. Integrante do conceitu-
ado Instituto Ana Baccarin, Pedro trabalha ainda 
com reiki, aromaterapia, terapia floral e aper-
feiçoa seus conhecimentos: atualmente, estuda 
nova medicina germânica. Para conhecer melhor 
o trabalho do terapeuta e agendar sessões é pos-
sível acessar o Instagram @pedrodeandrade._ 
ou então entrar em contato pelo telefone (17) 
98230-1211 ou pelo endereço de e-mail pedro-
deandrade@hotmail.com.

Pedro Andrade,  é terapeuta 
Ortobiomolecular e Pós Gradua-

do em Biofísica Quântica
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ICMS, sigla que identifica o Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestações de Serviços 

de Transporte Interestadual e Intermuni-
cipal e de Comunicação. É um imposto que 
cada um dos Estados e o Distrito Federal 
podem instituir, como determina a Consti-
tuição Federal de 1988.

Na maior parte dos casos o ICMS, que é 
embutido no preço, corresponde ao per-
centual de 18%. Entretanto, para certos 
alimentos básicos, como arroz e feijão, o 
ICMS cobrado é de 7%. Já no caso de pro-
dutos considerados supérfluos, como, por 
exemplo, cigarros, cosméticos e perfumes, 
cobra-se o percentual de 25%. Ou seja, cada 
produto pode possuir uma alíquota (per-
centual) próprio, variando conforme o seu 
código de NCM – Nomenclatura Comum do 
Mercosul, conforme a atividade da empresa, 
a utilização do produto, e até mesmo se foi 
comprado de outro Estado ou importado. 

O momento de pagar o imposto também 
pode variar dependendo da situação; caso 
compre mercadoria de outro Estado certa-
mente vai pagar o imposto no momento em 
que ele entrar no Estado do comprador. Em 
alguns outros casos ele é pago na saída da 
indústria, a exemplo a substituição tributá-
ria, e em outros casos específicos ele será 
devido na venda ao consumidor, denomina-
do icms diferimento, ele é uma verdadeira 
armadinha para o empreendedor desinfor-
mado. 

O empreendedor, inclusive do simples na-
cional, dever ficar muito atento a este im-
posto, porque possui percentual relevante 
sobre as vendas, a legislação muda diaria-
mente e caso pague errado não é fácil recu-
perar o prejuízo.

Outro ponto de preocupação é na chama-
da obrigações acessórias, regras criadas 

Adriano Barcellos Augusto, diretor 
da Valoweb Contabilidade.

pelo fisco sobre como informar o ICMS na 
nota fiscal, declarar o quanto deve e jus-
tificar o seu valor pago. Ao fisco não cabe 
orientar sobre o imposto e sim fiscalizar e 
cobrar valores não recolhido, por esse mo-
tivo, sua ação geralmente é acompanhada 
com multas que podem variar em até 50% 
(cinquenta por cento), do valor da venda. 
Não se engane, empresas do simples nacio-
nal também são fiscalizadas!

Entretanto, o empreendedor não pode 
perder tempo estudando uma legislação 
tão vasta e complexa, por este motivo, con-
tratar um contador atualizado e que possua 
ferramentas tecnológicas para acompanhar 
toda essa mudança é fundamental. Fale com 
seu contador, questione sobre o imposto, 
sua declaração e se está preenchendo as 
notas fiscais corretamente, se prevenir cus-
ta mais barato do que parece.

(17) 3214-4400
R. Francisco Ignácio de Carvalho, 370, Sala 211, 

Vila Santa Cruz - São José do Rio Preto, SP
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Tons de roupas para o dia a dia  
Se você está procurando uma combinação 
para ser feita durante o verão ou então se 
você mora em uma cidade onde o clima 
é sempre alto, as cores mais quentes dei-
xarão o seu look ainda mais bonito. Cores 
derivados do rosa, laranja, vermelho e 
amarelo sempre serão as melhores opções 
para suas roupas do dia a dia.

O nosso país é extremamente miscigenado e se preocupar com esse detalhe na hora de jogar uma 
tendência de moda diz muito sobre ser sucesso ou não. Quando vamos comprar uma roupa nos aten-
tamos sempre se aquele modelo é o ideal para o nosso corpo, não é mesmo? Claro que isso é essen-
cial e completamente indispensável, mas se preocupar também com a cor que você veste vai fazer do 
seu look muito mais bonito…ou não! Aqui vamos tratar especificamente sobre tons de roupa para a 
pele negra, já que este é um assunto muito pouco discutido em sites e blogs sobre moda. A pele negra 
possui uma diversidade de combinação incrível, é que como se todas as tonalidades caíssem bem 
com essa cor de pele, mas existem sim aquelas que favorecerão você e deixarão seu look muito mais 
bonito. Vamos conhecê-las então.

Dourado e prateado para peles negras 
Não existe nenhuma regra que vá contra o uso de 
peças douradas ou prateadas por mulheres negras. 
Evite apenas o excesso do brilho porque isso pode in-
comodar as pessoas próximo à você. Como essas duas 
tonalidades naturalmente contrastam muito forte com 
sua pele, dê uma balanceada no look ou prefira os tons 
menos luminosos que ficam com certeza mais bonito

Tons de estampados para a pele negra 
Se você é uma mulher negra e não dispensa uma roupa 
estampada em seu armário, continue apostando em 
tons com cores vivas. O cuidado deve ser tomado ape-
nas para você não acabar mesclando cores desordena-
damente e em excesso, acabando com um look confuso 
e visualmente poluído.

Tons de vestidos de festa para pele negra 
Nesse último caso, você ainda pode se livrar do 
pretinho básico e apostar em um branquinho 
básico, ou em um beginho básico. Roupas dessas 
tonalidades em mulheres com a pele negra ficam 
totalmente lindos e dotados de uma sofisticação 
sem igual. Agora se a razão da festa permite que 
você ouse e deixe você ser o centro das atenções, 
os tons vibrantes ainda são as melhores opções 
para suas roupas. Aposte no rosa Pink, no verme-
lho, no verde ou no azul mais aberto e acerte em 
cheio nas suas peças.
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Wesley Mattos , natural da cidade de 
Olimpia-SP , começou a cantar desde 
os 18 anos nas festinhas da familia 

,por influência de sua mãe e suas irmãs.Desde 
então foi se destacando no cenário musical na 
sua cidade e região, ja teve 3 formaçoes de du-
pla sertaneja.

Mais o destaque maior foi e esta sendo no 
projeto “solo” aonde se reiventou e se tornou 
o artista diferênciado que é. Além de um ótimo 
cantor e compositor sertanejo , Wesley Mattos 
tem uma capacidade de interpretação incrivel, 
e vem provando isso em seus shows, mistu-
rando vários generos musicas como, rock, axé, 
funk, modão, pagode, etc... Por onde passa ele 
é sucesso, e com certeza deixa sua marca com 
um gostinho de quero mais.

O artista tem várias musicas gravadas de 
composição dele prório no seu canal do youtu-
be e nas plataformas digitais , além de muitos 
“cover”, ele tem várias canções gravadas por 
outros artistas de renome na sua região. Sua 
paixão pela música, redes sociais, esporte só 
veio a somar na sua carreira, Wesley Mattos 
não é somente um cantor, ele é um influente 
digital seguido por várias pessoas, e seus fãs 
interagem diretamente com o artista, ele é 
uma pessoa atenciosa. 

O cantor esta com um projeto em andamen-
to de gravação do seu 1º DVD, ele esta muito 
ancioso e feliz para a realização desse sonho.

Enquanto o DVD não fica pronto Wesley 
Mattos vem trabalhando e muito, cantando 
nas melhores Festa/Casamantos/Formatu-
ras/Rodeios...etc de Olimpia e região.

(17)  99250-5000
contatowesleymattos@gmail.com

Facebook/ Wesley Mattos
Instagram: @wesleymattosoficial
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