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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 
Automóveis / Agências de Tur ismo / Bares / Res-
taurantes / Lojas de moda / Câmara Municipal / 
Condomínios Fechados / Escolas em geral / Pré-
dios / Choper ias / Churrascar ias / Hotéis / Lojas de 
Noivas / Ót icas / Pizzar ias /  Postos de Combust í-
veis / Dent istas / Cartór ios / Buffets / Construtoras 
/ Escr i tór io de Engenhar ias e  Arquitetura / Mater ia is 
de Construções/ Lojas de decorações / Lojas de 
piscinas e tudo relacionado a construção civ i l  em 
geral / Comércio em  Geral e distr ibuição direcio-
nada 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.
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Luciano Moura -  MTB 47509/SP
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Matheus Isso
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administracao@vidaenegocio.com.br
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Daniel  Martins
Claudio Sartor

Fábio Gonçalves
Fabí  Forni
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  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

  facebook: revistavidaenegocio
São José do Rio Preto-SP 

Mais informações:
www.vidaenegocio.com.br

 Pense bem! Pense em entrar 2020 com energia renovada no seu trabalho ou 
sua residência. Se dê um presente, faça um carinho especial para seu Ego! Faça de 
2020 um ano Diferente e Melhor! Se dê a oportunidade do seu MELHOR ANO!

a r q u i t e t u r a u r b a n i s m oe 

ARQUITETURA 
RESIDENCIAL
COMERCIAL
HOSPITALAR

Rua: Francisco Inácio de Carvalho, 370 | Sala 114
Bairro Santa Cruz - S. J. do Rio Preto - SP

Fone: (17) 3222-5421 | 99114-0045
kedsonbarbero.blogspot.com

Kedson Barbero
Arquiteto e Urbanista
Gerente Regional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
de São Paulo
Proprietário da empresa - Kedson Barbero Soluções em 
Arquitetura
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Brilho
Por Alex Santana

Fala-se de

Família
Tendências de    
Arquitetura
Por Kedson Berbero

Capa 
Modelo: Camila Lopes
Foto: Claudio Sartor (Sartor Fotografia) 
Assitente de fotografia: Sarina Lopes e 
Eduardo Gonçalves
Styling: Fabi Forni
Beauty Artist: Fabio Gonçalves
Design de unhas: Ana Claudia 
Vestido - Cacau Brazil
Acessórios  - Pin Up Black River
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Diretora GeralMarina C. Pereira

A frase “ o ano 
voou”  nunca foi tão 
bem aplicada! Mais um 
ano vem se aproximando. 
Você superou desafios, en-
frentou seus medos, realizou 
algumas metas e aprendeu com 
os objetivos que não conseguiu 
realizar. O que importa é que have-
rá mais 366 novas chances para vi-
ver e desfrutar de cada presente que 
a vida nos dá (2020 é ano bissexto!). 
Quais são seus desejos e objetivos 
para o próximo ano? Como se organi-
zar para cumpri-los? O que dizer para 
as pessoas que mais ama? O que fazer 
para fortalecer seus relacionamen-
tos e a sua autoestima? É momento 

de reflexão. Nesta edição trazemos um especial família, mostrando que o 
amor é base de muitas realizações em nossas vidas. O nosso Editorial 

está recheado de looks lindos para o verão.   Este é um momento de 
agradecimento, em especial à equipe Vida & Negócio, a todos os 

parceiros, clientes, amigos e familiares, que juntos fizeram 
um 2019 maravilhoso e brilhante. Desejo a todos um Na-

tal de muita Paz, Amor, Alegria e muita Saúde. Que 
2020 seja um ano de muitas realizações. Sin-

tam-se abraçados por mim e um beijo 
no coração de todos.

CARTA 
DA EDITORA
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Vestido - Virtual
Acessórios - Pin Up Black River

Calçados - Versátil Calçados

  Urban 
   Beach

Foto: Claudio Sartor (Sartor Fotografia) / Assitente de fotografia: Sarina Lopes e Eduardo Gonçalves /  Modelo: Camila Lopes 
Styling: Fabi Forni / Beauty Artist: Fabio Gonçalves / Design de unhas: Ana Claudia / Design gráfico: Matheus Isso
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Maiô e Chapéu- Acqua it
Acessórios  - Tânia Semi Jóias

Maiô - Timboré
Acessórios - Pin Up Black River
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Vestido - Pin Up Black River
Acessórios  - Tânia Semi Jóias

Biquini - Virtual
Acessórios  - Tânia Semi Jóias



1 6   1 7
Body e acessórios-  Pin Up Black River

Vestido - Cacau Brazil
Acessórios  - Tânia Semi Jóias
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Roupa e acessórios - Pin Up Black River
Calçados - Versátil CalçadosVestido - Cacau Brazil

Acessórios  - Pin Up Black River
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Acqua it - (17) 3232-3100
Cacau Brazil - (17) 3227-3228

Pin Up - (17) 3121-6077
Tânia Semi Jóias - (17) 3301-2199

Timboré - (17) 3226-5040
Versátil Calçados - (17) 3224-5923

Virtual Modas - (17) 3225-3781

Onde
encontrar

Modelo - Camila Lopes
Foto - Sartor Fotografia / Claudio Sartor (17) 3305-4297
Assistente de fotografia - Sarina Lopes e Eduardo Gonçalves
Beauty Artist - Fábio Gonçalves (17) 98128-6718
Unha - Centro de Beleza - Ana Claudia 
(17) 992066381
Styling - Fabi Forni
Locação - Complexo Turístico Hot Beach
https://hotbeach.com.br
(17) 3279-1300 (17) 3279-1009
vendas@hotbeach.com.br
Endereço:
Av. Gov. Adhemar Pereira de Barros, 1700
Dist. Industrial CEP 15400-000
Olímpia-SP - Brasil

Staff

Vestido e clutch - Cacau Brazil
Acessórios - Pin Up Black River

Calçados - Versátil Calçados

Maiô - Acqua it
Acessórios-  Pin Up Black River
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por Fábio Gonçalves Makeup Stylist
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Escolhi dois produtos da POP MAKEUP para criar o look Neon, perfeito para 
aquela festa bafônica, e neste look o centro das atenções ficou por conta da 
sombra cor de açafrão - Pigmento Neon cor Lambada, outros tons fluorescentes 
de amarelo, azul, roxo, verde-limão, laranja e rosa também são uma ótima 
dica para atualizar o style! Aposte no ponto de luz neon (no canto interno 
dos olhos), no delineador colorido e não esqueça dos cílios postiços, neste 
look usei o Luxury 3d Eyelashes ref Audrey. Onde Encontrar Pop Makeup? 
Loja online: popmakeup.com.br |       (17) 99159-4428  | (17) 99709-3152.

O verão está virando a esquina e 
chegou a hora de deixar de lado 

suas paletas nude: abra espaço no 
seu nécessaire para sombras, blushs 

e batons em cores quentes como 
corais e amarelos, tons frescos de 

rosa e uva e texturas como glossy e 
neon. Para te ajudar nessa transição, 
fiz um editorial de beleza recheado 

de referências usando os melhores 
lançamentos de produtos da 

temporada, fotografado por Claudio 
Sartor com exclusividade para a 

revista Vida e Negócio, com 
as modelos Luiza Amorim, 

Larissa Siqueira e Duda 
Inácio todas da

 Daf Models.

NEON
“

”

(17) 3235-6503
(17) 99636-0031
(17) 99158-8406
      Studio Débora Bellini      
      @Studio Débora Bellini
       @sunriobronze
Av. Jesus Vila Nova Vidal 1161 
Jd. Santos Dumond -S. J. do Rio Preto Fo
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BELEZA

Por Fábio Gonçalves 
Makeup Stylist

A tendência monocromática promete descomplicar a produção dos looks de maquiagem, 
além de deixá-los mais românticos! Usei quatro lançamentos de maquiagem da linha UNA 
da MAQUIAGEM NATURA para criar um look sofisticado e prático, perfeito para uma festa 
de verão. O Batom CC Hidratante FPS 25 cor Uva 2C foi multifuncional e serviu para colorir 
os lábios e também fazer a vez da sombra glossy, que é tendência forte na temporada. Sua 
nova fórmula vegana  bioativa antissinais estimula a produção de colágeno proporcionando 
mais volume com o uso contínuo, além disso usei o Lápis Kajal para construir um olhar 
dramático na medida, e depois passei o lápis nos olhos para fazer um o contorno esfumando e 
o acabamento ficou por conta da Máscara Para Cílios Sublime. Finalizei a make aplicando 
o Blush Intense Me cor Uva Matte na covinha da maça do rosto fazendo a vez do contorno 
e esfumando o produto em direção as maças e têmporas para a ilusão óptica de um rosto 
mais fino e corado. Onde Encontrar maquiagem NATURA UNA? Loja: Eco Store Perfumaria 
Rua Silva Jardim, 2922, calçadão de Rio Preto, (17) 3234-2549, e loja online: rede.natura.
net/espaco/rubiamarafigueiredosilva

VAI DE UVA
“

”

A sombra rosa é o novo marrom! Esqueça a tradicional sombra marrom tão usada nas últimas temporadas, 
brilhante nas pálpebras ou difusa como base para esfumar, a cor neutra da vez é o rosa.  Escolhi cinco produtos de 
maquiagem da SIMPLE ORGANIC para criar o look rosa perfeito para festas de verão. Nos olhos, usei o Pigmento 
cor Satin Rose para criar um esfumado metálico usando apenas uma única cor, apliquei o pigmento seco com a 
ponta dos dedos e esfumei com um pincel próprio. Em seguida, risquei um tracinho de Delineador Líquido preto 
apenas nos cantos externos superiores dos olhos e esfumei, o acabamento ficou por conta da Máscara de Cílios 
preta. Finalizei a make com um pouco do Iluminador Cremoso nos pontos altos do rosto (têmporas, topo do nariz, 
arco do cúpido da boca e das sobrancelhas), e nos lábios, o Batom cor miss. Onde encontrar produtos da SIMPLE 
ORGANIC? Loja: Shopping Iguatemi - Piso Térreo Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 5000, (17) 3213-5229 |      (17) 
99669-5903 e loja online: simpleorganic.com.br 

ROSE AU NATUREL

”

“

BELEZA

Por Fábio Gonçalves 
Makeup Stylist
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BELEZA

Por Fábio Gonçalves 
Makeup Stylist

1.SIMPLE ORGANIC Pigmento orgânico 
e vegano cor Satin Rose R$55
2.SIMPLE ORGANIC Delineador líquido 
orgânico e vegano cor Preto R$60
3.SIMPLE ORGANIC Máscara para cílios 
orgânica e vegana cor Preto R$70
4.SIMPLE ORGANIC Iluminador 
Cremoso orgânico e vegano R$78
5.SIMPLE ORGANIC Batom 
orgânico e vegano cor Miss R$ 69

12.ÊTRE BELLE Sombra backed Eye 
Shadow Sensation cor 03 R$240
13.ÊTRE BELLE Delineador em caneta 
Permanent Eyeliner cor 01 black R$131
14.ÊTRE BELLE Máscara para cílios 
Lash Sensation X-Treme R$184
15.ÊTRE BELLE Pó bronzeador multifuncional 
Shiny Bronzing Powder cor 01 R$276
16.ÊTRE BELLE Lápis labial 
Lip Contour Pencil cor 8 R$60
17.ÊTRE BELLE Batom líquido longa 
duração Lip Finish cor 05 R$ 226,90

8.NATURA UNA Batom CC hidratante 
UFPS 25 cor Uva 2C R$ 46,90
9.NATURA UNA Lápis 
kajal cor Preto R$47,00
10.NATURA UNA Máscara para 
cílios Sublime a prova 
d’água cor Preto R$79,90
11.NATURA UNA Blush Intense Me 
cor Uva Matte, estojo e refil R$89,90

6.POP MAKEUP Sombra Pigmento 
Neon cor Lambada R$16,90
7.POP MAKEUP Cílios Postiços Luxury 
3d Eyelashes ref Audrey R$49,90

Escolhi seis produtos de maquiagem da ÊTRE BELLE para criar um look festa coral com o frescor e o glow que 
pede a estação. Os produtos de pele dessa marca possuem uma vantagem para conseguir o efeito glow na pele,  
suas fórmulas especiais hidratantes com ação anti-idade proporcionam um viço natural saudável à pele sem 
exigir muito esforço. Para esculpir o rosto fiz um contorno sutil usando o Shiny Bronzing Powder cor 477-01. Nos 
olhos, esfumei a sombra Eye Shadow Sensation cor 322-02 na pálpebra móvel e raiz dos cílios inferiores; em 
seguida, usei o delineador em caneta Permanent Eyeliner ref. 354-01 para criar um traço rasgado,  e o acabamento 
ficou por conta da máscara para cílios Lash Sensation X-Treme Volume ref. 389-01. A estrela do look foi a combinação 
do Lip Contour Pencil ref. 130-08 com o batom Lip Finish coral nº 5, a fórmula deste último foi desenvolvida para 
festas e ele permite comer, beber, limpar os lábios com guardanapo sem necessidade de retoque por muito tempo. 
Onde encontrar ÊTRE BELLE? Loja: Lumina Derm R. Martin Afonso de Souza, 111 - Vila São Pedro, São José do Rio 
Preto -SP. | (17) 3033-4674 |       (17) 99783-4989.

VINTAGE CORAL

”

“

BELEZA

Por Fábio Gonçalves 
Makeup Stylist

ROSE

CORAL

UVA

NEON

1.

2.

7.

3.

4.

5.

6.
8.

11.

9.

10.

17.

12.

14.

13.

15.

16.

Créditos: Maquiagem, Penteado, Texto e Direção de Fábio Gonçalves (17) 98128-6718 | Fotos Claudio 
Sartor (17)3305-4297 com assistência de Sarina Lopes | Tratamento de imagem Eduardo Gonçalves | Arte 
Matheus Isso (17) 99206-4640 | Marcas participantes Lumina Derm Medicosmética, Natura setor Shalom, 

Simple Organic e Loja Pop Makeup | Modelos Daf Models (17) 3234-4254.
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Família Gomes
A renovação e a chegada das novas gerações são parte da vida. Bruno Renato Gomes Silva, que posou para 

uma das fotos desta edição ao lado dos pais e das irmãs, aqui aparece junto à esposa Amanda e a filha Maria 
Eduarda, a Duda. Entre os programas preferidos da família está o cinema: “Amamos ver filmes juntos! É uma 
farra, a Duda adora”, conta Bruno. Com o fim do ano, vem a expectativa das comemorações. “Com certeza o 
Natal é a época mais esperada do ano. Ver a inocência de nossa filha quanto à magia desta data é apaixonante 
para nós”, afirma. Ainda há mais motivos de encantamento: a família espera a chegada de um novo membro, 
André Luiz. A chegada de novas gerações é parte da vida. A renovação multiplica o amor.

Família é uma aliança de pessoas, onde os dons diferentes completam 
as relações e mostram que ninguém  é auto suficiente e, que estas 
alianças saudáveis que ela estabelece são sinal do amor de Deus. 
Para que a família se estabeleça e perdure é preciso respeito, 

reciprocidade, honestidade, disciplina, fidelidade, responsabilidade, 
justiça, carinho, diálogo e amor.

F a
m íl i
a

Fala-se de

Família

Fotos Claudio Sartor/ Sartor Fotografia
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Fala-se de

Família Gomes Silva
União. Se há algo que caracteriza a família Gomes Silva, além do indefectível amor, é a união. E não 

só nos encontros festivos, nos momentos de descontração: a associação familiar resultou também em 
sociedade, nos negócios, um escritório de advocacia construído com muito esforço,  cada um apoiando 
e fazendo sua parte: o casal Nelsi Cassia e Aparecido Roberto; os filhos Leia Cristina, Lidiane Renata e 
Bruno Renato. Churrasco, cerveja gelada, viagens em conjunto e as comemorações de aniversário estão 
sempre presentes. “Nossa família é única! Podem existir tantas outras famílias no mundo, mas a nossa é 
simplesmente incrível!”, diz Nelsi. 

Família
Fala-se de

Família Ferreira Mattos
“O que nos une não são os laços de sangue, mas muito amor, carinho e respeito”. A frase da empre-

sária Rose Ferreira Mattos é emblemática de sua família. Casada com José Gonçalves Mattos, eles envol-
veram a todos os familiares nesses laços de ternura. Além do casal, estão na foto: Juliana, filha de José; o  
neto Joaquim, filho de Juliana; e as meninas Amanda e Maria Valentina. Elas são netas de Rose, por meio 
de seu filho Victor Henrique. Quem os vê num almoço de família no clube ou comemorando os aniversá-
rios das crianças jamais percebe qualquer uma dessas divisões, afinal, o que prevalece é a união.

Família
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Fala-se de

Família Alves Barboza
Amor e companheirismo. Os laços da família Alves Barboza vão além das palavras bonitas e das fotos sor-

ridentes, mas se mostram presentes no dia-a-dia, em cada encontro e diálogo e olhar. O casal Larissa e Carlos 
Eduardo e as filhas Ana Lara e Maria Eduarda demonstram naturalmente esses elos quando saem com amigos, 
vão à igreja ou se reúnem na chácara da família. Eles também não deixam passar qualquer oportunidade de 
celebrar a vida construída juntos: seja para comemorar a Páscoa, o Natal, o Ano Novo ou o aniversário de cada 
um, eles estão sempre reunidos como família.

Família
Fala-se de

Família Carvalho Guirado
As artes são um traço marcante da família Carvalho Guirado. A música faz parte do dia a dia de tra-

balho de Diego Guirado, mas, em casa, com Natalia e a pequena Betina, as coisas vão além. Uma das ativi-
dades preferidas da família, por exemplo, é desenhar e pintar. Juntos, eles também gostam de ver filmes, 
seja em casa ou no cinema. O teatro, com o qual Diego também se envolve, é outro programa recorrente. 
“Nossa característica como família é o amor pela vida”, diz Natalia. Pela vida e uns pelos outros. Amor 
iluminado e colorido. Uma pintura em família.

Família
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Família de Paula Silva, Biscosim e Camilo
Uma grande família, feita da união de famílias. Ao centro, a matriarca Almerinda de Paula Silva com 

as filhas Elen Gleice e Evelin Gleiciane; ao fundo, os homens: Celso Domingues é marido de Almerinda; 
José Rodrigo é casado com Elen; Lucas Mateus Biscosim, com Evelin. À frente, as crianças: Breno e Benício 
são filhos de Elen e José; Arthur é fruto da união de Evelin e Lucas.  Muitos membros, muitas alegrias, 
muito a celebrar. Os encontros acontecem, principalmente, na sala da dedicada matriarca Almerinda. 
“Não dependemos de nenhuma data especial. Sempre há alguma motivo para comemorar”, diz Elen.

Fala-se de

Família Caparroz
Alegria, cumplicidade e companheirismo. Tais características transparecem a cada encontro da fa-

mília Caparroz, e eles são frequentes: diariamente, o casal André Martinês Marin Caparroz e Joana Apa-
recida Jacomete Caparroz, a filha Joelma com irmãos se reúnem para tomar café da manhã. Aos fins de 
semana, sempre há um passeio ou churrasco. Anualmente, é infalível o encontro natalino e a expectativa 
pelos doces feitos por Joana. “Ela faz um manjar dos deuses!”, diz Joelma. A ascendência espanhola da 
família também é manifesta, seja nas comidas típicas ou pelo contagiante gosto por dançar.

Família
Fala-se de

Família
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Família Carsoni
Praticamente todos os domingos, José Carlos, Luzia e Gabriela estão reunidos em volta de uma mesa, 

geralmente acompanhados de outras pessoas, parentes ou amigos, para um almoço da família Carsoni. 
Agora, no fim do ano, a expectativa é pela tradicional reunião anual em torno da celebração do Natal. “A 
característica da família é ser acolhedora e companheira em todas as horas. O que nos une é o amor”, diz 
Gabriela.

Família Correa
“Temos momentos pra tudo nessa vida, em especial para agradecermos a Deus por toda benção, pro-

teção e pela nossa família.” As palavras de Junior Correa mostram que ele, a esposa Marcia e os filhos Vict-
tor Hugo e Maria Victtoria, são guiados pela fé, o que tornam as comemorações da época natalina ainda 
mais especiais. A cada ano, a família, primos e primas, tios e tias, encontra uma maneira de se reunir e fes-
tejar, compartilhar alegria, construir boas recordações. Os pequenos encontros, mais frequentes, também 
contribuem para boas memórias. “Sempre temos um programa para o final de semana, se não em casa, 
na casa de amigos ou familiares. O importante é que estejamos sempre rodeados de pessoas queridas”.

Fala-se de

Família
Fala-se de

Família
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Fala-se de

Família Alex Santana PCM
Somos uma família unida com o propósito de estarmos presentes nos melhores momentos da sua 

família e fazermos desse dia especial o mais marcante possível! Temos como propósito manter a união 
da nossa família e equipe e prezamos pelo carinho e companheirismo sempre! Aos sábados, fazemos 
questão de almoçar todos juntos, com o intuito de estarmos sempre unidos! Nós da FAMÍLIA ALEX 
SANTANA PCM estaremos sempre de braços abertos para recebê-los com muito carinho e dedicação! 
Família Alex Santana: Alex Santana, Cacilda Alves, Juliana Alves, Vanessa Sartory, Mateus Silva, Lucas Hen-
rique, Everson Constantino, Regiane Gomes, Mychael Tenório, Paulinho Verza, Ludmila Ribeiro, Miriam 
Ribeiro, Luana Dionísio e Rafael Goya.

Família

Nos últimos anos, no Brasil, a política de es-
querda, por objetivos próprios e sórdidos, veio 
trabalhando intensamente pela destruição da 
identidade e dos papéis familiares. Contestam 
a biologia sob o argumento de que prevalece a 
cultura para a identificação sexual. Vieram bus-
cando primeiramente, por obsessão política, a 
destruição dos valores da família, com a ideolo-
gia de gênero. Encontraram forte resistência não 
só do conservadorismo como também dos cató-
licos que têm a família como sagrada. Foi esse úl-
timo sustentáculo, inclusive, um dos fatores que 
deu a vitória para a eleição do atual Presidente 
da República.  

A família é a célula vital da sociedade. É o 
santuário da vida, que atribui a tarefa educativa 
pelos direitos do filho. É protagonista da vida so-
cial e deve ter a sociedade a seu serviço. A família 
é importante para a pessoa e para a sociedade. 
É no âmbito da família que o homem recebe as 
primeiras noções do bem e da verdade, aprende 
a amar e ser amado e entende o significado de 
ser pessoa. Há prioridade e precedência da famí-
lia em relação à sociedade e ao Estado. A família 
antecede ao Estado e não existe em função dele. 
O Estado e a sociedade é que deve existir para a 
família. O Estado deve apenas assisti-la nas suas 
obrigações. 

A família é a nossa maior riqueza. A famí-
lia é a célula semente da sociedade. É nela, bem 
estruturada, que o cidadão se forma com seus 
valores éticos e morais, da responsabilidade e 
da honestidade. É nela, bem alicerçada, que se 
adquire educação para viver em sociedade com 
humildade, cortesia e solidariedade. O nosso ca-

Por:Dr. José Vigna Filho
Poeta e Advogado 
Criminalista

ráter e a nossa personalidade contêm elementos 
essenciais, construídos no reduto familiar atra-
vés de ensinamentos e exemplos. Nesse conví-
vio são traçados nossos moldes de conduta: de 
união, de solidariedade, de prosperidade, de 
perdão e de amor. É a família estruturada que 
nos dá os parâmetros de tudo. É a educação de 
berço que nos traz a noção de ética, e o compor-
tamento de uma família alicerçada que nos dá, 
por si só, as noções de direitos e deveres. Esses 
ensinamentos nos faz um cidadão flexível, sem 
perder o amor próprio. Uma família de bases 
sólidas é o solo mais fértil de valores para mol-
dar um cidadão para que ele seja aceito e viva 
numa sociedade de valores. Quando chegamos 
para fazer parte de uma sociedade, trazemos 
para as relações sociais um retrato das relações 
familiares e com ele seremos ou não aceitos na 
socialização. É da criação familiar que nasce o 
respeito e a virtude de não ter vergonha de ser 
humilde, esse último adjetivo atualmente escas-
so. É numa família unida que se mede o maior 
tamanho de amor. Uma família alicerçada é nos-
sa trincheira intransponível para as batalhas da 
vida. Nela que se compartilha tudo: felicidades, 
alegrias, desejos, tristezas, sofrimentos, medos 
e angústias. E é nela que se pode desfrutar do 
verdadeiro amor. A família que educa estabele-
ce preceitos imperativos morais e até religio-
sos, como base de uma educação que ensina 
sobretudo amar a Deus. Nada é mais impor-
tante e especial do que uma família unida pelo 
amor. A família nos ama, protege e nos aceita 
do jeito que somos, independentemente de 
qualquer coisa.

Família é 
responsabilidade 
e amor

Se a vida me cobra
e o mundo é assim,
há amor de sobra
da família por mim.

Se a vida nos cobra
e o mundo é algoz,
há amor de sobra
da família por nós.
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Editorial inspirado 
e idealizado em 
produções para 

festas, onde trazemos 
o glamour dos brilhos 
, sombras monocro-
máticas , releituras de 
técnicas que fizeram 
sucesso e um acaba-
mento impecável de 
pele. Lembrando que 
todas as produções são 
executadas para que 
durem a festa toda!

Modelo : Vitória Beatriz 
Agência DAF Model 

Produção Alex Santana

Modelo: Thamires Paes 
Agência DAF Model.

Opção moderna e elegante 
pode ser usada desde uma 

formanda até em noiva 

Produção Maquiagem: 
Alex Santana - Olhos 

marcados por um Smokey 
Glam monocromático

Cabelo: Rafael Goya
XGlamour    

Brilho 
Por Alex Santana

Fotos: Sartor Fotografia
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(17) 3304-3117 / 98820-3779 / 3011-3116

Rua Fritz Jacob, 3779 - Alto Rio Preto
São José do Rio Preto

Fotos: Claudio Sartor
Produção: Alex Santana
Modelo: Vitória Beatriz  
(Agência DAF Model)

Modelo:
Gabriela Simentoni 
Agência DAF Model 

Produção Maquiagem:
Regiane Gomes – Inspirada 
nos anos 80 com ousadia  
em cores 

Cabelo: Vanessa sartory

Modelo:
Vitória Beatriz 

Agência DAF Model 

Produção: Alex Santana
Make - Releitura de um 
cut crease,  olhar mar-

cante e sedutor 

Cabelo: Coque despoja-
do, deixando em evidên-

cia os traços da modelo e 
ressaltando a pele 
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Fé: certeza do que não se vê. Convicção das pala-
vras que ainda nem saíram da boca. Sem poder 
falar, debilitada após uma parada cardíaca cau-

sada por estresse, Lúcia Almeida estava alquebrada, 
abatida, sem perspectivas. Sem ver saída, mas apoia-
da em uma poderosa fé, sua vida mudaria completa-
mente no período de três anos.

O ponto de virada veio a partir de muita tristeza. 
Tentando se comunicar por gestos e sons, com a voz 
bastante alterada por causa de sua frágil saúde, Lúcia 
queria fazer as unhas, mas foi surpreendida pela pro-
fissional que a atenderia com a seguinte frase: “Não 
tente falar de novo porque meu filho está com mui-
to medo da forma que você fala.” Foi um baque. Toda 
evolução conquistada na recuperação da voz regre-
diu. “Foi muito doído para mim, chorei muito”, conta. 

Dona da casa, sem nem ter concluído o Ensino Fun-
damental, ela decidiu aprender a fazer alongamento 
de unhas, para não passar de novo pelo que havia vi-
vido. Enfrentou a resistência do marido Daniel, que 
não queria pagar pelo curso. “A princípio, ele achou 
que eu queria fazer disso apenas uma terapia”, diz 
Lúcia. Dia após dia, falando com muita dificuldade, 
insistindo e chorando, ela acabou por convencer o 
marido. “Mas ele pediu para que eu devolvesse o va-
lor do investimento assim que recebesse os primeiros 
pagamentos”, explica. Pesquisou muito por si própria, 
investiu o curto limite de R$ 150 de seu cartão na 
compra de material e passou a treinar. 

A princípio, fazia os procedimentos em si mesma e 
em quem mais aparecesse. A vizinha, Cláudia Queiroz, 
deu muito apoio e cedeu as próprias mãos. Em casa, o 
apoio vinha do filho Otávio. “Eu limpava a casa de ma-
nhã e, à tarde, era como se eu fosse entrar no serviço: 
a partir das 14h, eu começava a praticar”, conta Lúcia.

A primeira cliente foi justamente a vizinha Cláudia, 
que viu a evolução e fez questão de pagar pelo servi-
ço. Os primeiros atendimentos, no fundo da casa alu-
gada, eram simples, com itens improvisados: a mesa 
era uma tábua de passar roupas; parte dos materiais 
ficavam em potes de vidro decorados com flores que 
ela recortou de uma saia. Ali, estava sendo gerada 
a empresa que mudaria a vida de toda a família, a 
Unhas de Rainha.

Desde o início, os ganhos foram reinvestidos em ca-
pacitação. A saúde e a voz melhoravam, novas clientes 
apareciam e até o marido se convenceu de que Lúcia 
havia encontrado algo que tinha prazer em fazer e lhe 
trazia retorno financeiro. O crescimento da clientela 
exigia mais espaço e um local mais adequado. O ateliê 
se mudou para a frente da casa. Vieram mais cursos e 
eventos, em diferentes locais do Brasil.

Num desses cursos, foi apresentada ao proprietá-

Garra e fé
rio da marca Piu Bella, a maior do Brasil no segmento 
de alongamento de unhas. Fechou negócio para que 
a Unhas de Rainha fosse  representante da marca e 
passou a distribuir os produtos na região de Rio Pre-
to. “Eu tive muita dificuldade em encontrar material 
para comprar no início. Não queria que outras pesso-
as passassem por isso”, explica. Com a voz recupera-
da, deu outro passo importante: recebeu treinamento 
da Piu Bella e venceu a própria timidez para se tornar 
instrutora, passando a ministrar cursos.

Cheia de garra, comprometida e dedicada, se tor-
nou também realizada: o marido e o filho vieram 
trabalhar com Lúcia e a família conseguiu comprar a 
casa onde já moravam. Com a propriedade do imóvel, 
fizeram as modificações necessárias para que o ate-
liê tivesse o tamanho e a infraestrutura adequados, 
criaram um espaço físico para loja Unhas de Rainha e 
também um centro técnico, onde os cursos são minis-
trados. “Agora, estamos aumentando a área do centro 
técnico para ter mais capacidade de treinamento e 
investir em franquias”, conta.

Com 16 certificações, 11 delas internacionais, Lúcia 
tem o título de nail designer prime advanced. “Essa é 
uma promessa que Deus fez 25 anos atrás na minha 
vida. Deus sempre acreditou em mim”, diz. Há três 
anos, quando a Unhas de Rainha não era nem mesmo 
um sonho, sua fé já lhe trazia esperança. Agora, aliada 
aos resultados e a uma garra vencedora, as possibili-
dades se alongam, e a voz de Lúcia semeia entusias-
mo e otimismo, fazendo brotar os frutos do sucesso.

A nail designer prime advanced Lúcia veste 
roupas da marca Finna (@finnaoficial)

Com 16 certificações, 11 delas internacionais, Lúcia Almeida precisou 
vencer a saúde debilitada e a desconfiança na família para criar a 
Unhas de Rainha e se tornar uma nail designer de sucesso
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Não basta ser a maior loja do segmento no in-
terior de São Paulo: o sucesso do Sex Shop 
Rio Preto resulta em pleno crescimento, o 

que se reflete também na ampliação do já variado 
catálogo de atividades e serviços da empresa. E a 
internet é uma grande aliada dessa expansão, seja 
para os clientes que querem discrição ao conhecer 
e comprar, seja para outras empresas do ramo, para 
quem o Sex Shop Rio Preto realiza vendas no ata-
cado.

 “Estamos caminhando para mais um site, voltado 
o atendimento no atacado. Em breve estará no ar”, 
conta Valéria Scarmagnani, administradora da em-
presa ao lado do marido, Nivaldo do Espírito Santo. 

Para o cliente final, o acesso pela internet é um 
porto seguro. “A pessoa que não tem coragem de 
vir até a loja pode conhecer tudo em nosso site”, ex-
plica Valéria. A palavra “tudo” não é usada à toa: o 
internauta tem a chance de fazer um tour virtual em 
360 graus por cada um dos departamentos e salas 
do sex shop ou então pesquisar na variada lista de 
produtos da loja, que oferece cerca de 4 mil itens. 

Para quem compra no ambiente virtual, a segu-
rança e a discrição também são completas. “Não 
aparece o nome da loja em nada, seja na fatura do 
cartão, seja na embalagem do pacote” conta a em-
presária. Se é preciso tirar dúvidas, há também ca-
nais de comunicação, como atendimento por What-
sApp, pelo Facebook e pelo Instagram

Mas não há problema algum em ir à loja, também. 
Valéria e Nivaldo fazem pessoalmente o atendimen-
to dos clientes, em horário estendido: de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 20h; aos sábados, das 9h às 
14h. “Estamos atentos ao público que também tra-
balha e, muitas vezes, sai às 18h. Por isso estamos 
abertos até as 20h nos dias de semana, para fazer o 
atendimento com calma”, diz Valéria.

PRAZEROSO 
CRESCIMENTO

Uma boa maneira de aproximar novos públicos 
e clientes cativos são os eventos promovidos pela 
empresa, como o show de comédia stand-up “Arroz, 
feijão, sexo e gargalhadas”, com a personagem Drª. 
Zeferina, marcado para 7 de dezembro (veja infor-
mações na página 47). “Temos a preocupação de 
trazer informação de qualidade, de maneira diver-
tida, numa linguagem simples e básica. Esse evento, 
especificamente, é voltado ao público feminino e 
vamos trazer também uma coach super conhecida 
que é a Fátima Moura, especialista em ensinar mu-
lheres na arte de seduzir”, afirma Valéria.

(17) 3301-1560
R. Cel. Spínola de Castro, 4398

Vila Redentora,

A sexóloga Valéria Scarmagnani
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Olímpia, aqui do lado, é mais que destino 
para feriados e finais de semana. É, tam-
bém, destino para férias e festas de final de 

ano. O Réveillon do Hot Beach Olímpia, no parque 
aquático, no melhor estilo pé na areia, sucesso 
em 2018, terá novidades neste ano. É uma mega-
festa exclusiva pa ra os hóspedes dos três resorts 
do complexo Hot Beach que inclui ceia completa, 
open bar, queima de fogos, performances e apre-
sentações de banda, DJ e escola de samba. Neste 
ano, o tema é fundo do mar, possível graças à de-
coração e à iluminação, que já estão sendo deta-
lhadamente preparadas. E, claro, com a tradição 
de pular sete ondas à meia-noite para garantir 
sorte no novo ano e todo o conforto e segurança 
que somente um ambiente fechado permite. 

Marcos Bittencourt, gerente de Marketing Opera-
cional e Eventos do Grupo Ferrasa, adianta que a te-
matização vai utilizar elementos decorativos como 
algas e águas-vivas. “A iluminação, com luzes negra 
e azul, vão transformar os ambientes decorados de 
maneira a termos uma atmosfera que remete mui-
to ao fundo do mar”, afirma. Ele lembra que é uma 
ocasião de confraternização de forma descontraída, 
o que combina muito com parque aquático. É uma 
festa em que os convidados podem colocar os pés 
na areia, podem pular as sete ondas. “Aliás, o show 
de música ao vivo, sempre vem com muita energia, 
animação e será na praia. E a festa vai fechar com 
Carnaval, com a apresentação de uma escola de 
samba de São José do Rio Preto, para dar o tom das 
férias e Carnaval 2020”, completa. O Natal, como nos 
anos anteriores, além de ceia completa nos resorts 

Réveillon no Hot Beach Olímpia 

no clima do fundo mar 
terá Papai Noel para entrega de presentes para as 
crianças. 

Durante o dia, a pedida é curtir o Hot Beach Olím-
pia, um parque aquático moderno com atrações 
para toda a família nas modalidades suave, modera-
da e radical. É parque aquático, mas também é praia 
e. O espaço da Praia com Ondas tem ampla área de 
areia fofa e branquinha e centenas de coqueiros! 
Na areia, mesas com ombrelones de sapê e espre-
guiçadeiras, espaço disputado tanto para tomar sol 
quanto para aproveitar a sombra dos coqueiros. No 
Hot Beach Olímpia, que em 2018 foi o 10º parque 
aquático mais visitado na América Latina, a crian-
çada tem espaço especialmente projetado para os 
pequenos. É a viagem de Natal e Réveillon na praia 
em pleno interior sem precisar enfrentar 500 quilô-
metros até o litoral.

Hospedagem
Para participar da festa de Réveillon e da ceia de 

Natal basta se hospedar em um dos três resorts do 
Complexo Turístico Hot Beach Olímpia: Celebration 
Resort Olímpia, um dos 25 melhores resorts para 
família no Brasil, segundo o TripAdvisor; Hot Beach 
Resort, o primeiro “pé na areia” de Olímpia porque 
fica dentro do parque aquático e foi eleito recente-
mente o melhor resort do Sudeste pelo Melhores 
Destinos; e o Thermas Park Resort & Spa,  conside-
rado várias vezes o melhor de Olímpia e que agora 
integra a seleta lista TripAdvisor dos 25 melhores 
hotéis para famílias da América do Sul.  São três di-
ferentes opções de hospedagem e todas dão acesso 
gratuito ao parque aquático Hot Beach.

Serviço
Reserva de hospedagem e compra de ingresso online 

no site www.hotbeach.com.br
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Inaugurou
Terezinha Benedetti inaugurou, no dia 9 de novembro o 
novo espaço do Ateliê Terezinha Benedetti. Com a novi-
dade, as clientes fiéis ganham mais conforto e desfrutam 
do mesmo atendimento personalizado

17 3234 4633 - Rua Tiradentes, 2463
Boa Vista - São José do Rio Preto
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Você, Aposentado ou Pensionista, pode ter 
sido vítima de uma prática ilegal de sua ins-
tituição bancária.

Essa prática é conhecida como “RESERVA DE 
MARGEM CONSIGNÁVEL”, e é passível de danos mo-
rais e devolução em dobro dos valores descontados 
indevidamente.

Todo aposentado e pensionista pode realizar em-
préstimos consignados (aqueles que já descontam 
automaticamente do seu benefício) podendo com-
prometer até 30% de sua aposentadoria ou pensão 
para o pagamento das parcelas destes empréstimos.

 Por exemplo, se recebo R$1.000,00 (mil reais) de 
aposentadoria, posso comprometer até R$300,00 
(trezentos reais) para o pagamento das parcelas 
dos empréstimos.

 
A prática ilegal funciona assim:
 Se o segurado contratou alguma vez um emprés-

timo consignado, mesmo que tenha sido a 10 anos 
atrás, certamente o Banco embutiu uma clausula 
“escondida” no contrato, mencionando que 5 a 10% 
da margem que o aposentado tem para tirar em-
préstimos, ficará restrita com esse Banco para con-
tratação de cartão de credito, ou seja, pagamento de 
fatura de cartão de crédito, mesmo que o cliente não 
tenha solicitado ou utilize este cartão.

Tem acontecido casos em que nem é necessário a 
realização de empréstimo, esta clausula é embutida 
quando o segurado vai receber seu primeiro paga-
mento da aposentadoria, onde é necessário realizar 
o pedido de um cartão de débito para receber seu 
pagamento em mais lugares e realizar pagamento 
por meio da função “débito”, a situação é a mesma, o 
banco “embute” a função crédito no cartão, mesmo 
sem a pessoa saber, e ali mesmo o banco garante 
esta “reserva de margem” para utilização deste fu-
turo cartão.

Fazendo isso, a empresa garante que de 5% a 
10% da capacidade de contratação de empréstimos 
fique “amarrada” com ela.

 Na pratica, o segurado que antes podia usar 
R$300,00 (trezentos reais) para contratar emprés-
timos em qualquer Banco de sua escolha, agora não 
pode mais, pois parte de sua capacidade de contra-
tação ficou presa a esse Banco que já reservou uma 
fração de sua margem.

 Para Identificar essa prática, apenas retire um 

RESERVA DE MARGEM 
CONSIGNÁVEL

extrato de empréstimos consignados e extrato de 
pagamento de seu benefício na página do INSS, os 
lançamentos estarão discriminados como “RESER-
VA DE MARGEM CONSIGNAVEL”, e isso significa que 
você foi lesado pelo banco, mesmo sem saber ou 
concordar.

Já conquistamos muitos êxitos em reverter esta 
situação judicialmente, onde os bancos são conde-
nados a restituição em dobro dos valores “reserva-
dos” assim como o pagamento de indenização por 
Dano Moral.

E aí, você que é aposentado ou pensionista, já ve-
rificou se uma fração de sua margem ficou “reserva-
da” a alguma instituição financeira? 

Procure um advogado para lhe instruir e garantir 
seus direitos.

 Para ficar informado sobre esse e outros conte-
údos sobre direito, curta nossa página ou acesse 
nosso site:

advocaciagomes.jur.adv.br/
Ou se preferir, será sempre bem-vindo em nosso es-

critório situado na cidade de São Jose do Rio Preto – SP

R. Antônio de Godoy, 5315
Nova Redentora.
(17) 3353.6032

Bruno Gomes, advogado Nelsi Gomes, advogada
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Arquitetura
Soluções em

Por Kedson Barbero

�end�ncias para ����

 Não é mais novidade pra ninguém que, em nossa 
casa que passamos mais da metade da nossa vida. Local 
que requer certos cuidados e um carinho especial.
Nosso lar deve conter boas vibrações e energia, capaz de 
nos preparar para os dias corridos e estressantes que 
vivemos. Um local onde podemos relaxar, refletir, receber 
amigos, familiares, enfim, um local pra chamar de seu! 
Nossa casa ou nosso apartamento é o local onde temos 
que recarregar nossas energias, fazer o que gostamos e 
ter nossa cara!

Boas vibrações e energia para seus Negócios e Dia a Dia no próximo ano!

 E tudo isso a arquitetura é capaz de 
oferecer, tendo em vista que é a ciência que visa o 
conforto e a qualidade de vida da sociedade. 
Arquitetura: é a arte e técnica de projetar uma 
edificação ou um ambiente de uma construção. É o 
processo artístico e técnico que envolve a 
elaboração de espaços organizados e criativos 
para abrigar diferentes tipos de atividades 
humanas. Trazendo soluções para nossa realidade.
Luz, cores, texturas, formas e elementos que 
compõem o ambiente, quando de forma 
harmônica, sintetizam uma experiência de bem 
estar e refletem diretamente no nosso humor e 
disposição. Capaz de recarregar nossas energias! 
Isso, nós arquitetos chamamos de Humanização ou 
Neuro-arquitetura.

Nosso lar deve conter boas vibrações e 
energia, capaz de nos preparar para os 
dias corridos e estressantes que vivemos.
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 Quem não gosta do belo? Associar o 
belo as nossas rotinas, torna nosso dia muito 
mais leve e interessante. Por exemplo: nosso 
ambiente de trabalho! Porque não ser belo e 
funcional? Porque não ser prático? Porque não 
ser alegre e organizado? Isso pode interferir 
diretamente em tomada de decisões, trazer 
mais segurança, além de ser extremamente 
elegante, receber um cliente, amigo ou 
paciente no seu espaço. O mais interessante 
ainda é recebe-lo com um sorriso no rosto! Isso 
é reflexo da arquitetura. Já é notório para muitas 
empresas que investiram na humanização dos 
seus espaços de trabalho, que houve um 
entusiasmo maior da equipe e aumento da 
produtividade. Todos gostamos do que é 
bonito! 

Tá ai a área de Criação da Google, que não me 
deixa mentir.  ser belo e funcional? Porque não ser 
prático?  
 Quando falo em tendências, quero dizer 
que a tendência hoje é ser FELIZ. A tendência é 
trabalhar com harmonia e equilíbrio. Ter por perto 
coisas que gostamos, que nos agradam e fazem 
bem! Desde fotos, objetos, recordações de 
viagens... enfim, signos da nossa essência. 
 Tudo isso pode ser trabalhado por um bom 
arquiteto. Como diz o antigo ditado: “A diferença 
está nos pequenos detalhes.” E pequenas 
interferências como uma nova pintura na casa ou 
na sua sala, a troca de iluminação, um quadro novo, 
trocar o tecido de um móvel, enfim, tudo isso pode 
fazer mais pelo nosso humor e produtividade, do 
que imaginamos!

 Pense bem! Pense em entrar 2020 com energia renovada no seu trabalho ou 
sua residência. Se dê um presente, faça um carinho especial para seu Ego! Faça de 
2020 um ano Diferente e Melhor! Se dê a oportunidade do seu MELHOR ANO!

a r q u i t e t u r a u r b a n i s m oe 

ARQUITETURA 
RESIDENCIAL
COMERCIAL
HOSPITALAR

Rua: Francisco Inácio de Carvalho, 370 | Sala 114
Bairro Santa Cruz - S. J. do Rio Preto - SP

Fone: (17) 3222-5421 | 99114-0045
kedsonbarbero.blogspot.com

Kedson Barbero
Arquiteto e Urbanista
Gerente Regional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
de São Paulo
Proprietário da empresa - Kedson Barbero Soluções em 
Arquitetura
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(17) 3215 2952 | 99136 8720
Av. Miguel Damha, 1270, 

Bloco A - Residencial Gaivota
www.juniorcorrea.com.br | pro-

jetos@juniorcorrea.com.br
Junior Correa
engenheiro

Construtora Junior Correa 
tem 18 anos de experiência, 
com mais de mil projetos 
concluídos entre residências 
e comerciais.

Projetos que 
transformam
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+ DE 20 ANOS DE SUCESSO

ESTRUTURA 
DIFERENCIADA.

Desde 1999 trabalhamos para ganhar nossa 
reputação de qualidade e hoje temos orgul-
ho em dizer que somos líderes no mercado 

de comunicação visual!

Av, Dr. Lineu de Alcântara Gil, 5675
Pq. Industrial C. Verde - S. J. Rio Preto - SP /thesignpaineis1

17.3238.8578

Time CapacitadoIdeias Inovadoras

Produtos de QualidadeConstante Evolução

QUALIDADE & INOVAÇÃO

+ DE 20 ANOS DE SUCESSO

ESTRUTURA 
DIFERENCIADA.

Desde 1999 trabalhamos para ganhar nossa 
reputação de qualidade e hoje temos orgul-
ho em dizer que somos líderes no mercado 

de comunicação visual!

Av, Dr. Lineu de Alcântara Gil, 5675
Pq. Industrial C. Verde - S. J. Rio Preto - SP /thesignpaineis1

17.3238.8578

Time CapacitadoIdeias Inovadoras

Produtos de QualidadeConstante Evolução

QUALIDADE & INOVAÇÃO

2019

Vem aí os melhores 
do ano de 2019
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