


Localize o escritório mais próximo 
e solicite uma proposta. www.ramosilva.com.br

Empréstimo pessoal consignado para 
servidores públicos (municipais, esta-
duais e federais), forças armadas, 
funcionários de empresas privadas, apo-
sentados e pensionistas do INSS.

Abertura de conta corrente para em-
presas de pequeno, médio e grande 
porte associada aos serviços de 
adquirência Getnet.

Abertura de conta corrente para 
universitários com pacotes de tarifas 
diferenciados e sem a exigência de 
comprovação de renda.

Abertura de conta corrente para pessoa 
física com possibilidade de portabilida-
de de salário.

Empréstimo pessoal com oferta pré-
-aprovada e taxas de juros mais 
competitivas. Ideal para cobrir gastos 
inesperados ou necessidades pontuais.

Financiamento com taxas e prazos 
diferenciados para construção, reforma 
ou  aquisição de imóveis residenciais e 
comerciais.

União de pessoas físicas ou jurídicas 
em grupos como forma de poupança 
para a aquisição de bens ou serviços 
por meio do auto�nanciamento.

Credenciamento de clientes pessoa 
física e jurídica para uso da máquina 
de cartão de crédito e débito sem �o.

Habilitação de estabelecimentos para os 
cartões de benefícios vale-alimentação e 
vale-refeição.

A Ramos & Silva atua no mercado financeiro há 15 anos com a prestação de 
serviços para Pessoa Física e Jurídica. São 180 escritórios próprios em todo 
o Brasil e mais de 3.200 colaboradores dedicados a um modelo empresarial 
eficiente e seguro para as necessidades de clientes e parceiros.

e muito mais

Crédito Consignado Conta Integrada Conta Universitária

Conta Corrente Crédito Pessoal Crédito Imobiliário

Consórcio SuperGet Ben Visa Vale

com a prestação de 
próprios em todo 

 dedicados a um modelo empresarial 

Correspondente exclusivo do Banco Santander

Tudo em
um só lugarum só lugar
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Chegamos a duas déca-
das! Em 2020, a revista 
Vida e Negócio comple-

ta 20 anos de criação, seis 
deles também com o prê-
mio Top Golden Business! 
Podemos dizer seguramen-
te que somos privilegiados 
por atingir essa importante 
marca, ainda mais se pen-
sarmos no cenário oscilante 
do Brasil nos últimos anos. 
Fomos fortes! Mesmo quan-
do parecíamos enfraque-
cidos diante das circuns-
tâncias, fomos vitoriosos!  
Aliás, esse histórico de re-
siliência e força é comum, 
também, a esses verdadei-
ros campeões, reverenciados 
nesta edição com o Top Gol-
den. Passaram por cima de 
crises financeiras, dos pro-
blemas políticos e do clima 
de incerteza na sociedade 
e na economia, alcançando 
o topo do sucesso com suas 
marcas e seus serviços, mes-
mo diante das adversidades. 

Driblaram os desafios, en-
contraram caminhos, abri-
ram novas oportunidades, 
ajudando assim a construir 
o futuro. São merecedores 
de todas as homenagens que 
recebem e também do nosso 
carinho.F
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On the 
TOP

DISTRIBUIÇÃO em São José do Rio Preto e Região 
Cl ín icas em Geral / Centros de Estét ica / Salão de 
Beleza / Academias de Ginást ica / Agências de Au-
tomóveis / Agências de Tur ismo / Bares / Restau-
rantes / Lojas de moda / Câmara Municipal / Con-
domínios Fechados / Escolas em geral / Prédios / 
Choper ias / Churrascar ias / Hotéis / Lojas de Noi-
vas / Ót icas / Pizzar ias / Postos de Combust íveis / 
Dent istas / Cartór ios / Buffets / Comércio em  Geral 
e distr ibuição direcionada de acordo com o públ ico 
alvo dos cl ientes. 

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

previstas por lei.

EXPEDIENTE

  Diretora Geral: 
Marina Cr ist iane Pereira

diretor ia@vidaenegocio.com.br

 Jornal ista Responsável:
jornal ismo@vidaenegocio.com.br

 Produção de Moda:
Fabíola Forni

producao@vidaenegocio.com.br

  Diagramação: 
Matheus Isso

arte@vidaenegocio.com.br

  Administrativo:
administracao@vidaenegocio.com.br

  Colaboradores:
Claudio Sartor

Fábio Gonçalves
Fabí  Forni

Daniel  Martins (Jornal ista)

 Tiragem: 20.000 exemplares

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

Piso Superior - Jardim Pinheiro
(Próximo ao Riopreto Shopping)

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

  revistavidaenegocio
São José do Rio Preto-SP 

O melhor do ready 
to wear masculino

Conheçam os melhores 
empresários, médicos e 
autoridades do ano de 2019

Mais informações sobre a 
distr ibuição no si te: 

www.vidaenegocio.com.br

ECTOPLASMA
“ S u b s t â n c i a  f l u í d i c a  v i s c o s a ,  f r i a ,  s e m i m a t e r i a l 
c o m  s e n s a ç ã o  t á t i l  s e m e l h a n t e  a  t e i a s  d e  a r a n h a ” 
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Retro Beauty

Roupa - Estivanelli
Ocúlos - Casa dos Óculos



Roupa - Di Nardo
Sapato - Estivanelli

Relógio - Cristovam Joalheria

O
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Foto: Sartor Fotografia / Assitente de fotografia: Sarina Lopes e Eduardo 
Gonçalves / Modelo: Luciano Stranghetti / Styling: Fabi Forni / Beauty 
artist: Fabio Gonçalves / Cabelo e Barba - Tulio de Oliveira / St James 
Barbearia / Design gráfico: Matheus Isso / Participação - Figuração : Tulio 
de Oliveira (Barbeiro - St James Barbearia)



Roupa - Di Nardo
Sapato - The Original
Relógio - Cristovam Joalheria

Roupa - The Original
Relógio - Cristovam Joalheria



Roupa  - Estivanelli
Óculos - Casa dos Óculos
Relógio - Cristovam Joalheria

Roupa e sapato - The Original
Relógio - Cristovam Joalheria



Casa dos Óculos - (17) 3231-1959
Cristovam Joalheria - (17) 3234-2402

Di Nardo - (17) 3215-3321
Estivanelli - (17) 3227-0920

The Original - (17) 3233-6427

Onde
encontrar

Modelo: Luciano Stranghetti
Foto: Sartor Fotografia
Claudio Sartor - (17) 3305-4297
Assistente de fotografia: 
Sarina Lopes e Eduardo Gonçalves
Beauty Artist: Fábio Gonçalves 
(17) 98128-6718
Styling: Fabi Forni
Cabelo e Barba: Tulio de Oliveira
(St James Barbearia)
Styling: Fabi Forni
Participação/ Figuração: 
Tulio de Oliveira 
(Barbeiro - St. James Barbearia)
Locação: St. James Barbearia
Av. Benedito Rodrigues Lisboa, 2228 
Jardim Bosque das Vivendas
São José do Rio Preto - SP
(17) 3363-5741
stjamesbarbearia.com.br

Staff

Roupa - Estivanelli
Relógio - Cristovam Joalheria

Roupa - Estivanelli
Relógio - Cristovam Joalheria



O dia 13 de março de 2020 será uma data de comemoração: a partir 
das 19h30, será realizado no buffet Felix Petrolli a cerimônia de entre-
ga do Top Golden Business 2019, uma festa que reúne e presta home-
nagem a grandes empresas e profissionais de São José do Rio Preto e 
região. Esta é a edição de número 6 do Top Golden Business, um prê-
mio criado com o objetivo de destacar e reconhecer o trabalho de quem 
é muito bom no que faz. “São profissionais e empresas que têm o reco-
nhecimento de seus clientes e a premiação vem para coroar, para ser 
também o reconhecimento de toda sociedade perante a produtos e 
serviços que têm impacto positivo na vida das pessoas”, afirma Marina 
Pereira, diretora da revista Vida e Negócio, que promove a premiação.  
A celebração será em grande estilo: entradas e pratos requintados, be-
bidas variadas de grandes fornecedores e, claro, muita festa e animação 
com show ao vivo da dupla Rafa e Nando e a presença confirmada do ator 
Guilherme Leicam. É possível obter mais informações sobre a cerimônia 
e a festa do Top Golden Business 2019 pelo telefone (17) 99157-5716.

Dra. Alessandra Cesário
“O que quer que você faça, faça bem feito!” A frase da Dra Alessandra Cesário traduz muito bem 

sua atenção e respeito ao cliente, sua conduta e aplicação na dermatologia. Com técnica apurada e mo-
derna, ela sempre está em busca do que há de mais novo e avançado em sua especialidade, por meio 
de cursos e congressos.

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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Ser Top Golden representa a conquista, a confiança e o 
respeito de todo meu trabalho e estudos realizados com 
muito amor”“



Akira Soluções em Festas e Decorações

A elegância e o charme das peças que compõem o acervo da Akira Soluções em Festas e Decorações 
são um reflexo da própria empresa. Criada em 2017, desde o início o empreendimento ganhou mere-
cido destaque e conquistou parceiros por meio dos batalhadores Leandro e Tiago Fugihara. Entre as 
muitas qualidades da Akira, foi incorporada também a capacidade de fazer entregas e retiradas pon-
tuais por meio de uma frota própria, melhorando a agilidade com os clientes. A empresa não apenas 
fornece a mobília, mas atua em todas as etapas da decoração, do planejamento à montagem dos espa-
ços, buscando sempre ir além do que foi imaginado pelo cliente e criando ambientes deslumbrantes.

Em nosso trabalho, buscamos levar alegria para celebrar as 
conquistas. Receber o Top Golden nos traz também esse sentimen-
to de alegria e realização”“

TOP GOLDEN BUSINESSTOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucessoEmpresários no topo do sucesso

Alex Santana

Poder transformador da beleza é a força motriz do Salão Alex Santana. Criada em 2007, a 
empresa tem uma ampla equipe de profissionais qualificados, com especializações nacionais e 
internacionais. Entre as especialidades da casa os tons de loiro e a produção de noivas. Mais de 2 
mil mulheres já foram para a cerimônia de casamento produzidas por Alex e sua equipe. “Sempre 
olhamos para cada cliente individualmente, de maneira a atender suas expectativas de forma hu-
mana, olhando muito além do exterior”, diz Alex.

Receber um prêmio tão importante como o Top Golden é um 
grande reconhecimento do nosso trabalho, de nosso cuidado em 
oferecer um serviço de qualidade e do empenho em participar do 
sonho de muitas pessoas”“
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Ateliê Terezinha Benedeti

Logo na entrada do Ateliê Terezinha Benedeti, três manequins dão uma ideia de sua capacidade e 
talento: neles, ela faz composições que parecem vestidos e saias prontas, quando na verdade são su-
gestões criadas com tecidos cuidadosamente ajustados com alfinetes. Desde a infância, ela já mostrava 
essas habilidades ao confeccionar sozinha vestidos para suas bonecas. O hobby virou profissão e a 
vocação foi aperfeiçoada por meio de cursos e muitos anos de experiência. Sua especialidade são as 
roupas de festa femininas, como os vestidos de noiva e para madrinhas e debutantes. “Trabalho com 
muito amor, carinho e principalmente um respeito muito grande por minhas clientes”.

Receber este prêmio é uma consagração do que faço. O trabalho é 
feito com muita honestidade e garra, mas também com humilda-
de. Por isso, qualquer elogio nos deixa muito lisonjeados e o Top 
Golden é uma glória”.“

Ateliê Angélica Possari
“Sonhos podem se tornar realidade”. Angélica Possari não apenas leva o lema em sua vida como 

ajuda clientes a realizarem pequenos sonhos, concretizando mimos e presentes personalizados e es-
peciais, em sintonia com cada ocasião. “Do simples ao sofisticado, do tradicional ao inusitado, nosso 
compromisso é personalizar os detalhes do evento.  Estou aqui para fazer isso acontecer”, afirma a em-
presária e artesã. Entre suas principais criações estão convites, caixas personalizada, bordados, robes 
e chinelos, mas os clientes têm liberdade para escolher opções diversas e criativas.
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Acredito que venho conseguindo cumprir a missão da empresa, 
colecionando momentos e aprendizado; acima de tudo, realizando 
o trabalho com amor e carinho. Por isso, o Top Golden é o reconhe-
cimento por toda essa dedicação”“

TOP GOLDEN BUSINESSTOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucessoEmpresários no topo do sucesso
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Bilhar Bola de Ouro 
O ano de 2020 é especial para a Bilhar Bola de Ouro: a empresa completa 40 anos de ativi-

dades, o que demonstra sua tradição e qualidade no segmento. Administrada pelo casal Rose e 
José Gonçalves Mattos, a empresa leva o bilhar no nome, mas fabrica mesas para diversos outras 
atividades esportivas e recreativas, como pebolim, tênis de mesa e carteado. A Bilhar Bola de Ouro 
ainda fornece acessórios e realiza serviços, como locação e reforma. Entre os valores da empresa 
estão pontualidade, o requinte e o atendimento com carinho e respeito ao cliente.
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Sonhos podem se tornar realidade, se você tem coragem para 
persegui-los. Estar no Top Golden é um reconhecimento e valori-
zação da dedicação e de todo o trabalho” “

André Arantes Painéis

Shows musicais, baladas, rodeios, eventos corporativos e festas em geral: em qualquer uma dessas 
ocasiões, um cenário de painéis de LED e uma iluminação bem planejada são decisivos no impacto 
para a platéia. A André Arantes Painéis tem todas essas categorias de eventos em seu histórico e acervo 
para suprir as demandas mais exigentes. “Estamos no mercado desde 2007 e temos grande experiên-
cia em soluções para eventos em geral”, diz André Luiz Alves Arantes, fundador e diretor da empresa, 
especializada em locações e vendas de painéis e iluminação profissional. Acompanhando a evolução 
da tecnologia no setor, ele sempre traz novidades da área, trabalhando com grandes formatos e alta 
definição.
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Assim como vemos nossos clientes felizes e realizados com nos-
so trabalho, também nos sentimos reconhecidos e realizados por 
sermos Top Golden”. “

TOP GOLDEN BUSINESSTOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucessoEmpresários no topo do sucesso



BPM Som e Luz

Mesmo com 15 anos de experiência e incontáveis eventos realizados, DJ Thiaguinho não se aco-
moda: “estou sempre buscando melhorar como profissional”, diz. O tempo de estrada, claro, lhe con-
fere algumas vantagens: o DJ se destaca na preparação de sets longos e tem a percepção aguçada para 
novas tendências. “Procuro manter a pista sempre cheia, acelerando gradualmente conforme a noite 
avança”, conta. Com o passar dos anos, expandiu os negócio e passou a oferecer também o aluguel, 
preparação e montagem de equipamentos de som, luz e imagem. “Procuro sempre fazer o melhor para 
realizar sonhos com excelência” completa.

Creio que o prêmio Top Golden seja um reflexo do comprometi-
mento e profissionalismo, o reconhecimento do trabalho e esforço e 
por eu estar sempre buscando ser um profissional melhor.”“

TOP GOLDEN BUSINESSTOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucessoEmpresários no topo do sucesso
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Casa de Cristal - Dra. Carina Carla
Luz, amor, cura, respeito e restauração. As palavras gravadas na parede da Casa de Cristal são mais 

do que grupos de letra reunidas: elas representam os princípios de um espaço dedicado à medicina 
restaurativa. “Aqui, o cliente não é apenas um paciente, mas um amigo”, afirma a médica Drª. Carina 
Carla, idealizadora e criadora da Casa de Cristal. Ao lado dela, atua no local uma equipe qualificada de 
médicos especializados em áreas como neurologia, reumatologia e medicina da nutrição, uma psicó-
loga e massoterapeutas, uma delas da linha energética. “É uma casa de cura, que alia ainda técnicas 
manuais e procedimentos estéticos avançados para melhorar aquilo que Deus criou em cada um”, ex-
plica a Drª. Carina. Inaugurada em 31 de janeiro deste ano, a Casa de Cristal já nasceu iluminada, se 
tornando digna do Top Golden Business pelo imediato encanto dos clientes. “Nossos pacientes são 
recebidos com muito carinho, com uma recepção atenciosa, um café, como se estivessem chegando à 
casa de um amigo”, completa a médica.

Me sinto muito lisonjeada, honrada e grata por ter sido selecio-
nada entre os Top Golden. É um reconhecimento pelo pioneirismo 
em idealizar esse espaço de cura”“
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Chocoloart Doces Finos
Doces finos e personalizados para todo tipo de evento, bolos cenográficos e a montagem de mesa. 

Seja para um casamento, festa de debutante, aniversário ou outras festas, a Chocoloart tem sempre 
saborosas opções, preparadas com muito cuidado e ingredientes de qualidade. Acima de tudo, tem 
ainda a mente criativa e as mãos hábeis da confeiteira Érica Viviane dos Santos, que tem a capacidade 
de inovar e surpreender com delícias agradáveis aos olhos e ao paladar. “Temos novidades para 2020, 
novos sabores criados com muito carinho”, diz Érica.

Fo
to

 C
la

ud
io

 Sa
rt

or
 | 

Sa
rt

or
 Fo

to
gr

af
ia

O sucesso só aparece para quem não desiste. Tive de superar 
muitos obstáculos e trabalhar muito para chegar onde estou e, por 
isso, é uma honra ser Top Golden” “

Célo LED

“Uma imagem vale mais que mil palavras”. Este é o lema da Célo Led, comandada por Marcelo e 
Renato Rezende. Mas a empresa oferece mais de uma imagem: na verdade, eles são capazes de propor-
cionar uma imersão em luzes e cores, com cenários completos formados por painéis de LED, do piso 
ao teto, inclusive com estruturas móveis e montagens inovadoras. Com a expertise de quase 30 anos 
de atividades, 17 deles trabalhando exclusivamente com painéis de LED, a empresa é especializada em 
atender festas de casamentos, aniversário e eventos corporativos.

Mesmo com quase 30 anos no mercado, ainda é emocionante 
estar entre os Top Golden. Buscamos sempre melhorar e receber 
esta honraria mais uma vez mostra que estamos conseguindo”“

TOP GOLDEN BUSINESSTOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucessoEmpresários no topo do sucesso
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Coronel PM Helena dos Santos Reis
Esforço pessoal, superação, anos de estudo e dedicação. Essas são características basilares e mar-

cantes na carreira da policial militar Helena dos Santos Reis, que atualmente é coronel e está à frente 
da Diretoria de Polícia Comunitária e de Direitos Humanos (DPCDH). Em sua carreira, há uma extensa 
lista de conquistas: chefe da 3ª Seção do Estado Maior, comandante do Policiamento do Interior (CPI-
5), região de São José do Rio Preto e secretária chefe da Casa Militar. “Sou uma pessoa muito persisten-
te e compromissada com tudo em que acredito e, acima de tudo, amo, respeito o ser humano e busco 
fazer o melhor para a sociedade e honrar a confiança que as pessoas depositam em meu trabalho”.

Estar no Top Golden, além de ser motivo de grande alegria e 
gratidão, representa o reconhecimento da sociedade a todos os 
policiais militares, profissionais abnegados que dedicam suas 
vidas para proteger e amparar o cidadão de bem nos seus mo-
mentos de maior vulnerabilidade.”

“

Cida Caran
Os números são categóricos: com 41 anos de profissão e 32 de TV, Cida Caran é um ícone definiti-

vo do colunismo rio-pretense, conectada com os novos tempos. “As redes sociais estão dominando o 
ramo e eu tenho YouTube, Instagram, Facebook”, conta. Mais do que estar presente no mundo virtual, 
Cida encontrou nesses canais uma maneira de encontrar novos públicos. “Tenho uma grande audiên-
cia. Contratei profissionais do mais alto nível para administrar minhas redes sociais e cresci muito”, 
completa. Sua exitosa trajetória é repleta de pontos notáveis, como suas matérias assinadas na revista 
Caras e o período em que teve coluna diária em um dos maiores jornais do país, a Folha de S. Paulo. 
Cheia de ânimo, ela alia as novas tecnologias aos meios tradicionais: assina coluna no jornal Diário da 
Região e em seu site e seu programa está no SBT, na TV Rio Preto e na internet.

Este prêmio representa muito para mim. Fiquei muito envaide-
cida por estar novamente entre os Top Golden”“

TOP GOLDEN BUSINESSTOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucessoEmpresários no topo do sucesso
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DAF Models Management
O sonho de ser modelo passa por uma agência, um booker, alguém que oriente e faça o geren-

ciamento de carreira. Neste segmento, a DAF Models Management está para o interior de São Paulo 
assim como a fila A está para a plateia de qualquer desfile: é o local onde os grandes estão e onde 
todos os outros querem estar. Liderada por Fabiane Dino e Sandro Haullys, a empresa é especializada 
em assessoria direcionada aos clientes, desenvolvimento profissional e capacitação de talentos para 
encaminhamento ao mercado de trabalho regional, nacional e internacional. “Ensinamos os diferentes 
aspectos relacionados ao desenvolvimento pessoal, além de preparar e desenvolver habilidades que 
serão utilizadas na profissão de modelo e manequim”, diz Fabiane. “Lidamos com sonhos, e isto basta 
para que trabalhemos da melhor maneira, com o máximo de carinho e amor pelo que fazemos”, com-
pleta Sandro.

O Top Golden é uma premiação autêntica, comprometida em 
homenagear grandes empresários. Por isso, é um prazer e uma 
honra participar”“
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Cristal Locação de Lustres
Se há um elemento que as pessoas se lembram durante as festas e da decoração. Neste segmento, 

há um item que se sobressai: acima das flores, das louças, dos arranjos, há os encantadores lustres de 
cristal. A empresa de Mara Antunes é especializada na locação deste tipo de peça. “Prestamos um aten-
dimento personalizado, de acordo com a necessidade do cliente, e somos muito cuidadosos porque 
sabemos que nosso serviço vai muito além da estética, tocando os sonhos de cada cliente, seja noiva, 
debutante ou evento corporativo”, diz a fundadora e proprietária da Cristal Locação de Lustres.  
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Nossas parcerias se fortalecem cada vez mais e nossa dedica-
ção e empenho têm nos colocado em destaque. Por isso, estar no 
Top Golden nos deixa muito felizes. É o resultado de um trabalho 
feito com muito carinho.”“

TOP GOLDEN BUSINESSTOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucessoEmpresários no topo do sucesso



Drogaria Rio Preto
Atendimento atencioso e caloroso, entrega gratuita, canais diferenciados para a comunicação com 

o cliente. A Drogaria Rio Preto é um conjunto destas e de outras qualidades, que fazem jus ao comando 
zeloso e eficiente de Cícera e Edson Oda. A seleção cuidadosa e o treinamento dos colaboradores fazem 
com que o atendimento primoroso seja um elemento comum nas três unidades da empresa: Redento-
ra, Potirendaba e Vetorazzo. “Os clientes nos conhecem e nós conhecemos os clientes, algo difícil de ser 
estabelecido nas lojas das grandes redes. Buscamos sempre ter preços competitivos e nossos produtos 
têm procedência garantida”, completa Cícera.
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Damos muita atenção aos nossos clientes. O atendimento é o 
ponto mais importante das nossas lojas e acreditamos que ele 
também é decisivo para estarmos entre os Top Golden”“

Devalcir Moreno Fotografia
Fotografar é colocar na mesma linha a cabeça, o olho e o coração. A frase do icônico mestre da arte 

Henri Cartier-Bresson se traduz em luz, sombra e cores no trabalho dos bons fotógrafos, como Devalcir 
Moreno. “Sempre digo que fotografia não é para amanhã, mas para o amanhã das pessoas. Ela eterniza 
momentos, conta histórias”, diz do fotógrafo.  Entre seus principais trabalhos estão os casamentos, 
ensaios, bailes de debutantes e os aniversários infantis. Os avanços tecnológicos ampliam as possibi-
lidades e permitem novos olhares, mas por trás de toda lente, será sempre decisivo o olhar apurado 
do profissional. “Trabalhamos com equipamentos de última geração, mas o amor pela fotografia e o 
profissionalismo são ainda mais importantes”, afirma. E é inegável: mesmo com a atual abundância 
de câmeras nas ocasiões festivas, é o fotógrafo profissional quem registra com precisão os cliques que 
ficarão para a posteridade.

A importância deste prêmio está diretamente relacionada ao 
reconhecimento do trabalho, à certeza de que estou no caminho 
certo, gerando lembranças que vão ficar”“

TOP GOLDEN BUSINESSTOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucessoEmpresários no topo do sucesso
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Dra. Elisete Borges
A garra da Dra Elisete Borges chama atenção pela sua determinação e resiliência. Apaixonada 

pela advocacia, pediu demissão de um emprego estável em uma grande empresa para ingressar 
na advocacia. Foram noites adentro estudando e praticando a profissão tão amada que a levou em 
pouco tempo se destacar e conquistar seu espaço como advogada. Com um perfil desbravador e 
corajoso, a jovem advogada dinâmica e perfeccionista, atua ativamente na advocacia consultiva e 
preventiva judicial. "Com muito trabalho e perseverança, conquistei a diretoria jurídica da maior 
franqueadora da América Latina no ramo de limpeza e conservação, MARIA BRASILEIRA” conta a 
advogada que além da advocacia empresarial, milita também  na seara criminal e civil.

O limite para a minha luta é a minha conquista! O Top Gol-
den representa, para mim, a consolidação e reconhecimento do 
meu trabalho”“

Elétrica Bel - Materiais Elétricos

A tradição de estar no mercado desde 1987 e a diversidade de ter mais de 10 mil itens a pronta 
entrega. Estas são apenas algumas das características que tornam a Elétrica Bel um marco em seu 
segmento. “A loja ainda se destaca no atendimento eficaz e personalizado, na qualidade dos seus pro-
dutos e nas facilidades para o cliente, como o amplo estacionamento, a entrega rápida e os canais de 
atendimento, inclusive por telefone e internet”, afirma José Luis Genari, que está à frente do empre-
endimento ao lado de Rita Genari. Para completar, há outro quesito essencial: a sólida relação com os 
fornecedores permite ainda que a empresa tenha preços competitivos. 
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Ser Top Golden aumenta nossa credibilidade junto aos nossos 
clientes e fornecedores e estimula o engajamento dos colaborado-
res. O prêmio nos traz a certeza de que estamos realizando nosso 
trabalho com seriedade”.“

TOP GOLDEN BUSINESSTOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucessoEmpresários no topo do sucesso
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Falkoni Informática

Tecnologia da Informação avança a olhos vistos: o que é top de linha hoje pode se tornar obsoleto 
em alguns anos e uma consultoria especializada é fundamental para qualquer empresa. Neste ramo, 
a Falkoni Informática se destaca por estar alinhada com o que há de mais novo e pela experiência de 
quase duas décadas de seu fundador, Matheus Falkoni. Especializada em informática corporativa e 
com foco principalmente em pequenas e médias empresas, a Falkoni Informática presta suporte téc-
nico, implantação e gestão de servidores, entre outros serviços. O fornecimento de produtos é outro 
forte da empresa, que comercializa itens como servidores, PC gamer, notebook, desktop, impressoras 
e licenças de softwares. 

Sempre busco o melhor da área e participo de feiras e treina-
mentos, para oferecer produtos e serviço da maior qualidade. Por 
isso, fico muito feliz com o prêmio Top Golden”“

Buffet Élivih Kids

Quase 300 festas realizadas em 2019. O número mostra a potência do Buffet Élivih Kids, mesmo 
sendo uma empresa jovem, que completa 2 anos de fundação em junho de 2020. “Nossas festas são 
realizadas com todo cuidado e atenção do mundo. Nós, como mães, sabemos exatamente o quanto essa 
data e esse momento são especiais e esperados”, diz Elen Gleice, que comanda o empreendimento ao 
lado da irmã Evelin Gleiceane e da mãe Almerinda de Paula. “Planejamos cada detalhe, desde a recep-
ção, a decoração e a comida, que sem dúvida coroa todo o trabalho. Fazemos como se fosse para os 
nossos próprios filhos”, completa.
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Estar no Top Golden é ter a certeza de estar em um grupo seleto, 
onde só entram os melhores. É o reconhecimento de toda nossa 
dedicação e amor pelo que fazemos.”“

TOP GOLDEN BUSINESSTOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucessoEmpresários no topo do sucesso
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Frederico Tebar
O prenúncio de este seria um grande ano para o jornalista e colunista Fred Tebar veio em dezem-

bro de 2019: depois de 10 anos em canal fechado, seu programa de TV voltou a ser exibido em rede 
aberta, pela Band Paulista, para uma área de mais de 300 municípios. Embalado por essa conquista, 
ele chega em 2020 na perspectiva de comemorar os cinco anos de seu maior projeto na atualidade, 
em conjunto com a tia Haydée Tebar, o semanário Gazeta de Rio Preto. O jornal reúne a credibilidade 
da boa informação impressa com a agilidade da internet por meio de publicações diárias em um site 
e nas redes sociais. Na rádio CBN Grandes Lagos, ele comanda o “Umas e Outras”, que também mudou 
de formato: de segunda a quinta, entram boletins gravados previamente e, na sexta-feira, o programa 
ao vivo vai ao ar a partir das 15h30. Completando a correria de compromissos, vem a lotada agenda 
de eventos promovidos por Fred, como inaugurações e lançamentos. Nesta toada acelerada, ele já vê 
mais motivos para comemorar: em 2021, “Programa Frederico Tebar” completa 20 anos de exibição.

Fo
to

 C
la

ud
io

 Sa
rt

or
 | 

Sa
rt

or
 Fo

to
gr

af
ia

É muito bom ter projetos tão duradouros e ainda ter novidades 
a apresentar e motivos para comemorar. Este prêmio é mais um 
destes motivos”“

Finger Móveis Planejados
Qualidade e beleza que saltam aos olhos. A perfeição de linhas e formas dos móveis planejados da 

Finger é inegável, fruto de um planejamento em que cada detalhe é levado em conta: o material, a cor, 
a função, a textura. Criada em 1978 e inspirada no design alemão, a marca tem uma loja em Rio Preto 
desde 2016, capitaneada por Jean Lucas Pereira, por meio da empresa Lineare Planejados. “São móveis 
do mais elevado padrão, para atender clientes que buscam o melhor, com sofisticação, tecnologia e, cla-
ro, design", diz o empresário. Com a missão de “Transformar ambientes para o bem-estar das pessoas”, 
a Finger se orgulha de sua ousadia para projetar o novo e lançar tendências.
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Ser Top Golden é um privilégio, representa a aprovação 
de nossos clientes por trazermos produtos inovadores e 
de credibilidade”“

TOP GOLDEN BUSINESSTOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucessoEmpresários no topo do sucesso



Dra. Jéssica Ferrari
“Não basta ser só um bom fisioterapeuta: é imprescindível que o profissional ofereça um aten-

dimento impecável e demonstre amor no que faz para seus pacientes”. Jéssica Ferrari é pura entrega 
ao profissionalismo. O resultado é visível: ainda que tenha iniciado seus trabalhos em 2018, alcançou 
elevado nível de prestígio, que geralmente levam muito mais tempo para serem alcançados. “Busco 
novos meios de estudo, me dedico e faço investimentos para oferecer o melhor em meus atendimen-
tos”. Em um novo estúdio, Jéssica tem a certeza de que 2020 será um ano marcante, profissionalmente 
e pessoalmente.

Quando as coisas são feitas por amor e acordamos motivados 
a tornar o dia produtivo, no trabalho que se gosta, os resultados 
aparecem, e não seria diferente com o Top Golden”“

Gomes e Gomes Advocacia
A trajetória de perseverança de Nelsi Cássia Gomes da Silva e sua dedicação constante à fa-

mília, ao trabalho e aos estudos não poderia ter outro resultado: hoje ela tem sucesso à frente do 
escritório Gomes e Gomes Advocacia, onde também atuam seu marido, Aparecido Roberto, e os 
filhos Leia Cristina, Lidiane Renata e Bruno Renato. Os processos ligados a direito previdenciário 
— tema bastante em voga recentemente — são a principal atividade do escritório, que também 
conduz ações trabalhistas, cíveis, de família e do direito do consumidor. A Gomes e Gomes Advo-
cacia tem sua sede no bairro Nova Redentora e conta com uma equipe especializada e experiente 
para atender seus clientes.
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Para quem batalhou tanto pelo sucesso, como nós, o Top Golden 
é mais que um prêmio: é uma realização pessoal e profissional, 
uma honraria emocionante”“

TOP GOLDEN BUSINESSTOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucessoEmpresários no topo do sucesso
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Junior Correa Engenharia
Portfólio diversificado, equipe forte e 15 anos de atuação: são algumas características que medem 

a solidez e eficiência da Junior Correa Engenharia. Trabalhando com projetos residenciais e comer-
ciais, a empresa tem como principal serviço o projeto e execução de casas em condomínios fechados. 
Na área comercial, tem entre seus trabalhos a construção de projetos complexos como agências ban-
cárias e postos de combustíveis, entre outros. Em todos os casos a empresa tem condições de entregar 
ao cliente o projeto inteiramente pronto para utilização. 

Nós, da empresa, nos sentimos muito prestigiados em estar no 
Top Golden. É uma premiação que agrega valor ao nosso trabalho 
e nos traz muito retorno”“

Dra. Joelma Caparroz Instituto da Vida
Com mais de dez anos de fundação, o Instituto da Vida oferece uma gama variada de serviços para 

a saúde mental, desenvolvimento pessoal e avaliações. Entre as atividades estão psicoterapia, recru-
tamento e seleção, orientação profissional e de carreira, treinamento e desenvolvimento, palestras e 
avaliações neuropsicológicas. Outra área que o Instituto da Vida atua com maestria e a realização de 
cursos. “Estamos sempre ampliando e levando capacitação também para outros profissionais, de di-
versas áreas, que buscam aperfeiçoamento e aprimoramento,  acompanhando a crescente exigência do 
mercado”, diz a fundadora e coordenadora da empresa, a psicóloga Joelma Caparroz.
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Um dos nossos compromissos é trabalhar pelo aprimoramento 
dos nossos clientes e da nossa equipe. Por isso, estamos também 
sempre aprimorando nosso trabalho e o Top Golden é fruto desse 
compromisso”.“

TOP GOLDEN BUSINESSTOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucessoEmpresários no topo do sucesso
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Lumina Derm

Oferecer nada menos do que o melhor que existe no mundo em dermocosméticos, para que os 
clientes sintam na pele o resultado, muito além de suas expectativas. Para a LuminaDerm, esta missão 
é mais do que uma ambição: é uma realidade. Fundada em 2018 pelos empresários Marcelo e Meire 
Dias, a empresa  tem uma linha exclusiva de dermocosméticos de alta performance, produzidos com 
conceitos de nanotecnologia e eficácia clinicamente comprovada pelos mais respeitados laboratórios 
da Europa. “A LuminaDerm nasceu de um sonho de tornar a vida das pessoas melhores quando o as-
sunto é pele.  Melhorar a vida de uma pessoa faz o trabalho ser valorizado e reconhecido”, diz Meire. 
Cada um dos produtos foi criado com sua própria personalidade, a partir de cada tipo de pele. “Os 
resultados são garantidos a partir de 28 dias. Também temos uma loja conceitual com atendimento 
super personalizado”, completa Marcelo. 
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Ser Top Golden é ter a certeza que nosso trabalho é reconhe-
cido pelas pessoas. É ser valorizado pelo que acreditamos e 
realizamos.”“

Kedson Barbero - Soluções em Arquitetura

Ninguém constrói algo para usufruir pouco tempo. Construções são feitas para durar e, por isso, 
precisam ser muito bem planejadas. Já os imóveis antigos, de valor histórico, precisam ser preserva-
dos. O arquiteto e urbanista Kedson Barbero atua  ambas frentes: por um lado, está à frente de sua 
empresa; por outro, é presidente do Comdephact, conselho responsável por zelar pelo patrimônio 
histórico da cidade. A Kedson Barbero - Soluções em Arquitetura desenvolve projetos comerciais, resi-
denciais e industriais e tem know-how em áreas específicas como a humanização de estabelecimentos 
de saúde, visando a melhor reabilitação dos pacientes. 
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Ser digno do Top Golden representa uma vitória e confirma que 
venho fazendo algo realmente significativo para meus clientes e a 
sociedade como um todo.”“

TOP GOLDEN BUSINESSTOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucessoEmpresários no topo do sucesso



Neide Viagens e Turismo
Quando se fala em agência de turismo, há alguns serviços que são bastante conhecidos: excursões 

rodoviárias, pacotes aéreos, passagens aéreas nacionais e internacionais e cruzeiros marítimos, por 
exemplo. A Neide Viagens e Turismo, além disso tudo, se especializou também em um serviço muito 
procurado, oferecido com excelência: as excursões bate e volta para compras na cidade de São Paulo. 
“Aliamos conforto, qualidade e segurança”, diz Neide Pinheiro, que está no ramo desde 1998 e criou a 
empresa em 2009. A agência tem saídas para São Paulo em ônibus leito todos os domingos, segundas 
e quartas-feiras. No semi-leito, há viagens saindo aos domingos, terças, quintas e sextas-feiras. “Tra-
balhamos para sermos uma empresa viva e única, com atendimento de coração e vínculos fortes e 
duradouros com nossos clientes”, completa.

Sempre priorizamos a excelência em nossos serviços, com conforto 
e segurança, trabalhando sempre com amor em servir. Por isso, fica-
mos muito gratos pelo reconhecimento com o prêmio Top Golden”“

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

Malu Rodrigues
O ano de 2020 é certamente especial para Malu Rodrigues: seu programa de TV, o Malu Visita, 

completa uma década no ar, uma marca de respeito para uma profissional multiplataforma que, além 
de jornalista e apresentadora, ainda é colunista social e influenciadora digital. Nestes dez anos, ela seu 
marido, o cinegrafista e diretor de arte Luis Soares, realizaram uma variada gama de entrevistas e todo 
esse acervo está disponível nas redes sociais, um verdadeiro histórico do passado recente da cidade 
quando se fala em eventos, festas, realizações e celebrações. Esse registro também está presente no 
portal Malu Visita, com frequentes atualizações com notícias e a programação cultural em Rio Preto e 
região. O programa Malu Visita é exibido aos sábados, às 14h45, na Record TV para toda a região e NET 
Canal 526, TV Viva Interior,  em  Rio Preto, Mirassol e Catanduva,  todos os dias às 15h30 e às 22h30.

O Top Golden é um prêmio, do qual eu tenho a honra não só de 
cobrir, mas também de participar, em reconhecimento a tantos 
anos de trabalho”“

TOP GOLDEN BUSINESSTOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucessoEmpresários no topo do sucesso
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Nico Graf

Amor ao trabalho e pelos clientes e serviço realizado com humildade, dedicação, responsabilidade 
e qualidade. Este é um resumo de algumas das características da Nico Graf, empresa criada em 2017, 
sob o comando de Jefferson Barsanelli Pereira e Eliane Aparecida Perez Pereira. Com atendimento 
rápido e prezando pela qualidade das impressões e rapidez na entrega, a gráfica ganhou rapidamente 
o carinho e o respeito do mercado rio-pretense. “O sucesso vem como consequência do desenvolvi-
mento de nosso potencial! O amor, a harmonia e o comprometimento, juntos, dão resultado concreto!”, 
diz Jefferson.

Ser Top Golden é um grande privilégio, nos dá a certeza de 
termos a gratidão e o reconhecimento dos nossos clientes”“

TOP GOLDEN BUSINESSTOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucessoEmpresários no topo do sucesso

Prefeito Edinho Araujo´
Empenho no serviço público e busca constante do bem comum. Este é Edinho Araújo, que tem qua-

se 50 anos dedicados à vida pública, desde quando foi eleito prefeito pela primeira vez em 1976, aos 27 
anos, em sua cidade natal, Santa Fé do Sul. Desde então, venceu todas as eleições que disputou, sendo 
três vezes deputado estadual e quatro deputado federal. No ano de 2000, se elegeu pela primeira vez 
prefeito de São José Rio Preto, sendo reeleito quatro anos depois, algo inédito na história da cidade. Em 
2015, foi ministro-chefe da Secretaria de Portos. Foi novamente eleito prefeito de Rio Preto, desta vez 
no primeiro turno, para seu terceiro mandato, entre 2017 e 2020. Neste terceiro mandato, tem entre os 
destaques a criação do Centro Médico de Especialidades; a luta pela duplicação da BR-153 na cidade e 
as obras de construção de um Anel Viário de 35 km; a implantação da Prefeitura Regional Norte e o iní-
cio da construção do Hospital Municipal da Região Norte; a adesão aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU e o prêmio de cidade que melhor cuida do meio ambiente no Estado; a realização 
de concurso para contratar mais de 500 educadores, com a abertura de três novas escolas e a perspec-
tiva de abrir outras cinco em 2020. E Rio Preto acaba de ser eleita a segunda melhor cidade do Brasil 
para se viver, graças aos bons índices de educação, saúde, saneamento e segurança. 

Receber este prêmio renova minhas energias para trabalhar 
ainda mais. O sentimento é de agradecimento, que eu estendo a 
toda a minha equipe, pois ninguém faz nada sozinho”“
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Projeto Aquário
Há mais de 20 anos, Celso Luiz de Oliveira, conhecido como Peixão, idealizou uma festa no bairro 

onde morava, a Vila Toninho, para comemorar o Dia das Crianças. Ali começava uma ação social que 
renderia muitos frutos, servindo de base para o Projeto Aquário, que completa 6 anos em 2020. A 
instituição oferece atividades esportivas e artísticas gratuitamente para 450 jovens do bairro, que têm 
ali oportunidades de crescer e até mesmo a chance de entrar em competições de nível internacional. O 
Aquário, porém, tem uma razão ainda mais nobre para existir: “pescamos vidas, afastamos as crianças 
das ruas e do mundo das drogas, o que é o mais importante”, diz Peixão, que comanda o projeto e está 
em seu segundo mandato como vereador. 
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É emocionante ver o Projeto Aquário ser premiado com o Top 
Golden porque é um trabalho social, totalmente gratuito, com ati-
vidades para afastar as crianças das ruas e das drogas”“

Prisccilla Semijoias

Peças com design exclusivos, banho de ouro próprio e bom atendimento. Os mais de 20 anos de 
experiência no mercado deram a Prisccilla Sanches o conhecimento necessário para que sua empresa 
desenvolvesse uma série de diferenciais. “Quando se faz aquilo que se ama, colhe-se grandes frutos”, 
diz a empresária, que está à frente da Prisccilla Semijoias. A empresa trabalha com anéis, brincos, pul-
seiras, gargantilhas e pedrarias, entre outras peças, além de ter em seu catálogo produtos em prata e 
aço inox. As peças voltadas às mulheres têm um toque marcante de feminilidade, mas a empresa tem 
ainda as linhas masculina e infantil.

Ser Top Golden é um mérito por todo sacrifício e dedicação. As 
empresas premiadas sempre têm uma linda história a contar e é 
um orgulho estar entre essas lindas histórias”“

TOP GOLDEN BUSINESSTOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucessoEmpresários no topo do sucesso
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Rafa e Nando
Os cantores Rafaela Saran e Fernando Britto já tinham um bom tempo de estrada e conhecimento 

musical quando fizeram uma brincadeira que mudaria suas carreiras: em 2014, gravaram uma canção 
em vídeo e postaram em suas redes sociais. A mídia repercutiu e não deu outra: a partir dali, eles for-
maram a dupla Rafa e Nando, que logo se tornou conhecida na região e começou a receber cada vez 
mais trabalhos. Com um repertório eclético a ponto de cobrir ocasiões distintas, eles trabalham prin-
cipalmente em rodeios, festas para prefeituras, casamentos e confraternizações. O sucesso se refletiu 
em participações de programas de TV e, em 2019, a ampliação da área de atuação, com apresentações 
em Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná e Bahia.
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Receber o Top Golden mostra que estamos no caminho certo, que 
nosso sonho está tomando forma e se realizando. Estamos muito 
felizes em receber essa homenagem.”“

Publicitário Valdemar Freitas
“A comunicação é o pilar mais importante da evolução humana, e a publicidade, especificamen-

te, quando tratada com ética, busca atingir corações e mentes, sempre considerando consumidor ou 
cliente como sujeitos únicos e indivisíveis.” É o que pensa o publicitário Valdemar Freitas, que come-
mora 30 anos de atuação no mercado publicitário rio-pretense. Sua credibilidade e competência o cre-
denciam como um dos profissionais mais respeitados do meio em São José do Rio Preto e com um cur-
rículo invejável, com destaque para sua visão estratégica e o desenvolvimento de dezenas de projetos 
e campanhas publicitárias de grande porte em diversos segmentos. Atualmente, Valdemar é executivo 
de contas da DLM Comunicação, agência na qual construiu e continua a construir sua sólida carreira.

Fo
to

 C
la

ud
io

 Sa
rt

or
 | 

Sa
rt

or
 Fo

to
gr

af
ia

“Estar entre os escolhidos do Top Golden é uma realização na 
minha carreira, o reconhecimento dos anos de dedicação e profis-
sionalismo com competência na publicidade.”“

TOP GOLDEN BUSINESSTOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucessoEmpresários no topo do sucesso



Roveda Iluminação
O ano de 2020 é especial para a Roveda Iluminação: a empresa completa 10 anos de criação, um 

marco importante para seu fundador, Nivaldo Roveda, colaboradores, parceiros e clientes. Nesta pri-
meira década, ele batalhou muito pelo crescimento do negócio e conseguiu expandir seu mercado 
para além das fronteiras paulistas, chegando com força em outros Estados. Primando pela qualidade 
dos produtos desde sua fundação, a Roveda fabrica uma linha completa de iluminação comercial e 
residencial. Seus lustres, pendentes, arandelas, plafons e luminárias, entre outros itens, podem ser 
encontrados facilmente em lojas do setor ou no comércio online.

Estar entre os Top Golden é estar entre as empresas de primei-
ra linha, um reflexo de nosso cuidado em trabalhar apenas com 
materiais e produtos de primeira”“

Ramos & Silva Correspondente no País
Com mais de 3,2 mil colaboradores e 180 escritórios em todo o país, a Ramos & Silva celebra em 

2020 os 15 anos de uma sólida e exclusiva parceria com o Banco Santander e ainda mais: com uma 
equipe altamente capacitada e especializada e gestão de excelência, a empresa expande sua liderança 
na prestação de serviços financeiros como correspondente autorizada. Entre esses serviços estão cré-
dito consignado, abertura de conta corrente PJ com adquirência, abertura de conta universitária, aber-
tura de conta corrente PF, consórcio, crédito imobiliário, crédito pessoal, financiamento de veículos, 
habilitação de estabelecimentos para SuperGet e Ben Visa Vale. Sob o comando do diretor-presidente 
Oly Ramos — administrador e empresário com mais de duas décadas de experiência — e sua filha, a 
superintendente de compras e infraestrutura Glenda Ramos, a empresa projeta mais um ano de cres-
cimento, contribuindo para a realização de sonhos e objetivos e um futuro melhor para colaboradores, 
clientes e sociedade.
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Ser uma empresa Top Golden, dentre tantas outras no noro-
este paulista, é sinal de que estamos no caminho certo e reali-
zando um trabalho com base na qualidade e excelência”“

TOP GOLDEN BUSINESSTOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucessoEmpresários no topo do sucesso
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Sex Shop Rio Preto
“Não vendemos só produtos; vendemos qualidade de vida”. A frase é de Valéria Scarmagnani, que 

compartilha o comando do Sex Shop Rio Preto com o marido, Nivaldo do Espírito Santo. A maior loja 
do segmento no interior paulista oferece uma extensa variedade de produtos, dos mais tradicionais 
aos inusitados: são 4 mil itens, entre eles cosméticos sensuais, fantasias, fetiches, próteses penianas, 
masturbadores e vibradores. “Os melhores vibradores do mundo”, garante Valéria. A empresa ainda 
presta serviços como atendimento privativo domiciliar (reuniões de mulheres), chá de lingerie, pales-
tras e cursos.
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Batalhamos e trabalhamos para merecer este prêmio. Procura-
mos  estar sempre à frente do nosso  tempo e oferecer excelência 
em qualidade, atendimento, preço  e variedade. Aqui, o cliente en-
contra o que há de melhor no mundo”“

Santo Lupulo
Cervejas nacionais e importadas para todos os gostos: o Empório Santo Lúpulo oferece mais de 200 

rótulos, provenientes de diferentes lugares e com diferentes sabores, para agradar diferentes palada-
res. A loja fundada em 2012 na avenida Francisco das Chagas Oliveira deu tão certo que o empresário 
Cristiano Fernando Carvalho foi diversificando e expandindo seus negócios. Na Vila Imperial, surgiu 
o Biergarten Santo Lúpulo, espaço que oferece 11 torneiras de chopp variados, para que os clientes 
apreciem a bebida em um ambiente ao ar livre, com várias opções de comida. Já em 2018 veio a Mari-
doteca Santo Lúpulo, no Plaza Avenida Shopping, que além da tradicional variedade em cerveja ainda 
implementou um ambiente descontraído, com jogos e programação esportiva na TV. Aliado a isso tudo, 
Cristiano também propaga a cultura cervejeira por meio e eventos que são sucesso, com boa comida, 
música animada e o principal: cervejas e chopps de primeira linha.
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Nós servimos, desde 2012, as melhores cervejas artesanais 
e, por isso, conquistamos o reconhecimento do publico, refleti-
do em mais um prêmio Top Golden”

´“
TOP GOLDEN BUSINESSTOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucessoEmpresários no topo do sucesso



Sttatus Filme
As obras audiovisuais têm uma capacidade tão grande de tocar os espectadores que, há mais de um 

século, o cinema foi elevado à condição de sétima arte. Desde então, a revolução tecnológica foi tama-
nha que não há mais limites: tudo pode ser captado em altíssima resolução e reproduzido para fazer 
aflorar a emoção de quem assiste. Para o sucesso desses projetos, porém, é preciso ter alguém sensível 
e capaz de contar uma boa história na produção. Na Sttatus Filme, Carlos Aidar é esta pessoa, que reú-
ne amor, dedicação e qualidade em cada etapa dos trabalhos. Criada em 2006, a empresa realiza filmes 
publicitários e institucionais, comerciais de TV, casamentos e outros eventos, e é especializada na cap-
tação de imagens aéreas. Com atendimento caloroso e investimento constantemente em conhecimento 
e tecnologia, o resultado é sempre certeiro.
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É um prêmio muito importante, me sinto lisonjeado 
por ser Top Golden. Representa o reconhecimento de nos-
sos clientes pelo excelente trabalho prestado”“

SKN Skina Menswear
"Com determinação e foco no sucesso, todos sonhos vão se realizar”. A empresária e coach Ga-

briela Carsoni utiliza desta premissa para conduzir, ao lado dos pais Luzia e José Carlos, as lojas de 
roupas masculinas e acessórios SKN Skina Menswear, na Boa Vista,  no Shopping Cidade Norte e na 
Galeria Atlantis Boulevard no Jd. Yolanda. Com 12 anos de mercado, a marca se destaca por oferecer 
peças diferenciadas, sempre dentro da tendência de moda masculina, com qualidade de produtos e 
atendimento. A família trabalha em sociedade, guiada por ética, transparência, respeito e valorização 
dos clientes, parceiros e colaboradores. 

Ser Top Golden representa para nós uma alegria! É o reconhe-
cimento do nosso trabalho e do empenho de todos nossos colabora-
dores. O prêmio mostra que estamos no caminho certo, alinhados 
com nossos valores”.“

TOP GOLDEN BUSINESSTOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucessoEmpresários no topo do sucesso
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The Sign Painéis

A permanência por 20 anos como líder no mercado de comunicação visual é um notório indício 
da qualidade e primazia do serviço prestado pela The Sign Painéis. A empresa, comandada por Cris 
e Claudecir Azevedo, tem em seu portfólio a produção, entrega e instalação de fachadas, em ACM ou 
lona, luminosos, letras caixa, banners e totens, entre outros, para empresas de todos os tamanhos. 
“Estamos sempre buscando tecnologia de ponta e novidades para oferecer o que há de melhor. Nosso 
grande objetivo é a satisfação plena de nossos clientes”, diz Cris. “Com muita honra recebemos esse 
prêmio, que sempre é entregue em um evento muito bem organizado, com muito glamour e repleto de 
empresários, o que proporciona um ótimo ambiente de networking e futuros negócios”, complementa 
Claudecir.
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O Top Golden seleciona empresas sérias, idôneas, que se desta-
cam no mercado. Por isso, ficamos muito felizes de ser uma das 
empresas selecionadas”.“

Sucos KMais

De família para família. A KMais é uma empresa familiar que traz do campo o que há de melhor 
para entregar produtos de qualidade. Entre seus princípios está o fornecimento com excelência para 
os mercados distribuidores e para o consumidor final, dentro das mais rigorosas normas de vigilância 
e higiene. Pois em Rio Preto, a empresa sediada em Fernando Prestes (RP) encontrou no empresário 
Paulo Marcucci o representante ideal. Além de fazer a distribuição das saudáveis bebidas naturais, 
Paulo é mestre em realizar eventos e conquistar parceiros dos mundos comercial e artístico, expan-
dindo seu mercado de maneira inteligente e festiva. Ao seu lado — e mantendo a tradição familiar da 
empresa — ele tem o filho Bruno Marcucci, que atua como supervisor comercial.

Por mais que eu seja reconhecido, no dia a dia, por todo o meu 
trabalho, receber um prêmio como o Top Golden é uma grande hon-
ra, mais uma conquista em minha vida profissional”“

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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Valéria Maschio Assessoria de Eventos e Cerimonial

“O sonho do meu cliente é único, especial e inesquecível; o meu trabalho é a realização plena des-
se sonho”. Esse é o conceito que guia o trabalho da cerimonialista e organizadora de eventos Valéria 
Maschio. Seus clientes têm a segurança de um planejamento detalhado, com indicações de confiança, 
consultoria a qualquer momento, dicas e sugestões do que é tendência, podendo portanto curtir a fes-
ta sem preocupações. Os bons resultados se convertem em indicações, que trazem mais clientes para 
Valéria. Seja organizando casamentos, festas de debutantes ou outros eventos, ela busca sempre estar 
à frente. “Participo de cursos, congressos, melhoro minhas qualificações e cuido de cada detalhe, com 
muito amor pela minha profissão e pelo sonho do meu cliente”.

Ser agraciada pelo Top Golden é uma explosão de alegria. É um 
reconhecimento da minha empresa e por toda dedicação, qualifi-
cação e experiência no ramo de eventos e cerimonial, por minha 
humildade, meu comprometimento, e amor pelo que faço.”“

Thiago Prates Assessoria de Dança
Uma dança bem coreografada torna o momento em um espetáculo. Junte a isso uma ocasião es-

pecial, como um casamento ou a celebração de aniversários de 15 anos, e está aí o trabalho da Thiago 
Prates Assessoria de Dança. Thiago e Gabriela Cristina elaboram cada detalhe desses momentos, des-
de o auxílio na escolha da música até o passo a passo nos preparativos. “Acreditamos que as coreogra-
fias contribuem muito no entrosamento entre os noivos, pais e filhas, debutante e amigas, aumenta 
ainda mais a mistura de sentimentos, seja nos ensaios ou nas apresentações”, diz Thiago. “O feedback 
positivo de clientes e convidados mostram que estamos no caminho certo”, completa.

Ser Top Golden é uma realização profissional e pessoal. O 
prêmio é uma motivação para continuar buscando conheci-
mento e evolução, almejando sempre o melhor.”“

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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Viver Saudável
A boa alimentação é um dos pilares de uma vida equilibrada e com saúde e a Viver Saudável é es-

pecialista em produtos naturais que contribuem para uma nutrição de qualidade. Sob o comando de 
Isac Medeiros e Osania Teodora da Silva desde 2009, a loja, fundada em 1997, tem uma extensa linha 
de produtos naturais: farináceos, fitoterápicos, suplementos, pães integrais, grãos, castanhas e salga-
dos veganos são apenas alguns dos itens. Também há opções para quem tem algum tipo de restrição 
alimentar, com itens sem lactose, glúten ou açúcar, por exemplo. “Trabalhamos apenas com o que há de 
melhor, de fornecedores que conhecemos e confiamos”, completa Osania.
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Mais uma vez ficamos muito felizes de receber o prêmio Top 
Golden, pois trabalhamos com seriedade e competência e cultiva-
mos alegria” “

Valoweb Contabilidade
A experiência de anos no mercado somada com as mais novas tendências em tecnologia do setor. 

A Valoweb, fundada e gerenciada pelo contador Adriano Barcellos Augusto, presta serviços contábeis 
e faz assessoria tributária e trabalhista, abertura de empresas, perícias em processos judiciais ou em 
casos de recuperação judicial. Além de contar com o know-how de Adriano e sua equipe, os clientes 
ainda têm a seu dispor instrumentos como portal de atendimento e avançados softwares de consulta e 
auditoria, capazes de analisar cada mínimo detalhe dos dados tributários. “Temos como metas a qua-
lidade e o pronto atendimento ao cliente. O contador precisa estar presente na empresa”, diz Adriano.

Acredito que esse relacionamento de proximidade com o 
cliente, que possibilita melhor acompanhamento e orientação, 
foram alguns dos fatores essenciais para estarmos novamen-
te entre os Top Golden”“

TOP GOLDEN BUSINESS
Empresários no topo do sucesso
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BELEZA DO FUTURO

fabinhogoncalvesoficial

O mundo da maquiagem está se tornando cada vez mais 
diversificado e menos relacionado a gênero e regras, i sso 
não é maravi lhoso? A cada dia vamos ver mais homens 
explorando confortavelmente o poder transformador dos 
cosméticos, livres de culpa e preconceito. Com a mudança 
de normativ idade de gênero e adoção de expressões 
não tradicionais, o mercado da beleza está alcançando 
os homens, com produtos que se encaixam nas rotinas de 
cuidados masculinos e também com aqueles produtos que 
quebram todas as barreiras da sexualidade.  Há uma longa 
história de homens pioneiros em maquiagem, de Louis XIV a 
Lou Reed, David Bowie, Prince e Frank Ocean, entre outros. 
Provável que o futuro trará mais liberdade para os meninos. 
Os modelos Joice e Gabriel usam sombra pigmento cor Indigo 
da SIMPLE ORGANIC R$55,00

“

”

BELEZA

Por Fábio Gonçalves 
Makeup Stylist

Maquiagem livre de gênero

CARE NATURAL BEAUTY
Duo Vogue Wellness by Care, R$ 107.

Dois best sellers da marca juntos: 
Blush Radiant Pink + Iluminador 

Champagne. Produto multifuncional, 
orgânico, vegano e cruelty free, 

rico em esqualano de oliva, ácido 
hialurônico vegetal, vitamina E, cera 

de candelila, óleo de semente 
de uva e manteiga de karité.

SEPHORA
Tattoo Liner KVD Vegan 

Beauty Black, R$ 135.
Delineador em caneta à prova 
d’água com fórmula vegana, 

cruelty free, 24 horas duração. 
A marca KVD é a primeira 

marca 100% vegana de punho 
profissional para maquiadores 

profissionais.

SEPHORA
KVD Vegan Beauty 
Everlasting, R$ 105.
Batom líquido matte, 
vegano, cruelty free e ultra 
pigmentado com longa 
duração e rico em vitamina 
E. A marca KVD é a primeira 
marca 100% vegana de 
punho profissional para 
maquiadores profissionais.

CARE NATURAL BEAUTY
Lipcare Vogue Wellness by 
Care, R$ 70.
Balm labial orgânico, vegano 
e cruelty free com ácido 
hialurônico vegetal que oferece 
ultra hidratação potencializada 
com o movimento corporal e a 
prática de esportes. Disponível 
em três cores suaves.

CARE NATURAL BEAUTY
Máscara de cílios, R$ 98.
Produto orgânico e 100% natural, 
cruelty free, rica em vitamina 
E, cera de arroz e cera de candelila, 
ativos que fortalecem os cílios.

KIKO MILANO
Green Me Eyeshadow Palette, R$ 99, 90.
A linha Green Me da maquiagem KIKO tem 99% de 
ingredientes naturais e parte do seu portfólio é 
totalmente vegano, como as paletas de sombras, que tem 
multiacabamentos e é enriquecida com óleo de argan 
biológico, óleo de sementes de algodão e óleo 
de abacate.

BAIMS
Cream to Powder Foundation, R$ 230.
Base multifuncional orgânica, vegana e cruelty 
free de longa duração com BBA e FPS 30.

NATURA UNA
Base Serun Nude Me FPS 18, 

R$ 114,90.
Base de alta cobertura e textura leve 
com 24 horas de duração, feita com 

ingredientes naturais: alfa bisabolol, 
extrato de cacau e chá-verde com 
tecnologia Oxygen possibilitando 

que a pele respire tanto quanto se 
estivesse sem o produto.

Natura Aquarela
Corretivo Alta Cobertura, 

R$ 32,90.
Corretivo cremoso vegano 

de alta cobertura com 
efeito levemente luminoso 

e textura cremosa, livre 
de óleos e com secagem 

rápida com longa duração e 
acabamento natural.

Maquiador: Fábio Gonçalves      (17)98128-6718
Fotografia: Claudio Sartor (17) 3305-4297 

Modelos: Daf Models (17) 3234-4254

Ao olharmos para tudo o que vem acontecendo no mercado de beleza nos últimos 
anos é possível perceber uma grande divisão: de um lado está a maquiagem à la Kim 
Kardashian, que tornou-se uma grande tendência empregando o contorno para 
fins de transformação de um rosto em outro rosto (se possível, no dela); de outro lado em 
contraponto, a tendência gerada pelo boom dos produtos plant-based, que traz um 
discurso de auto aceitação, num conceito de beleza consciente e naturalista - enaltecer 
a pele sem escondê-la, essa tendência promete se estender para a próxima década 
cada vez com mais adeptos, assim como a procura e a preferência por cosméticos 
sustentáveis feitos com ingredientes naturais, veganos e orgânicos. Surge então um 
consumidor preocupado com a origem da matéria-prima dos produtos que utiliza, seus benefícios 
e sua sustentabilidade, priorizando itens com nada ou quase nada de metais pesados e tóxicos, muitas vezes 
abrindo mão de altas performances por uma saúde melhor, tanto que produtos naturais passam a ser objeto de 
desejo e ostentação maior.

É muito provável que a maquiagem do futuro seja cada vez mais natural, no sentido mais amplo da palavra, 
tanto no que diz respeito ao efeito, isto é, de se pintar, contornar e se expressar exaltando a beleza natural numa 
relação mais saudável com o espelho; e também natural no sentido do processo de produção, dando prioridade 
para itens cruelty free (que não são testados em animais), e que preconiza ingredientes encontrados na natureza 
de forma sustentável.

SIMPLE ORGANIC
Sombra Pigmento, R$ 55.

Pigmento orgânico e vegano feito 
com minerais naturais. Pode ser 
usado seco ou diluído em óleos, 

cremes ou outros diluidores. 
de semente de uva e manteiga 

de karité.

POP MAKEUP
BT Velvet Bruna 
Tavares Navy, R$ 32,90
Sombra líquida aveludada multifuncional 
de alta pigmentação, secagem rápida e 
longa duração. Cruelty free

POP MAKEUP
Sparkles cor Alice, 
R$ 18,90.
A cor Alice é 
lançamento na linha 
exclusiva de glitters 
e sparkles cruelty 
free da Pop Makeup 
– marca queridinha 
dos maquiadores 
profissionais. 

SIMPLE ORGANIC
Balm de olhos, R$ 125.

Hidratante orgânico, vegano e cruelty free 
para a região sensível ao redor dos olhos, 

ajuda a amenizar linhas de expressão, sinais de 
envelhecimento e suaviza olheiras causadas 

por desidratação da pele.



As experiências nacionais e internacionais unem-se as referências 
culturais de Alex Santana, que mostram elementos vintages em propostas 
atemporais para quaisquer produções que exigem bom gosto e sofisticação. 

Essa foi a inspiração para esse lindo editorial.

Tradicional e atemporal o 
famoso rabo de cavalo ga-
rante requinte e sofistica-
ção pelas mão de Everson 

Constantino da Equipe 
Alex Santana. Em alta a 

maquiagem soft glam em 
tons corais traz moderni-

dade e leveza para 
compor um look

 de gala mais jovial.

Retro Beauty
Por Alex Santana

Fotos: Sartor Fotografia / Modelos: Mariana, Dani Nardini e Ana Carolina / Looks: Alda Toscano / Acessórios: Fiancee

Palestras e demonstrações de técnicas com
proossionais referência no Brasil em alonga-
mento de unhas artiociais.

Evento pago com certiocado de participação.

Edições realizadas: 2019 e 2020

Consultar agenda no site:
wwwww.unhasderainha.com.br/simposio

Educadora Internacional Prime 
Advanced Piu Bella

Cursos proossionalizantes em alongamento de unhas.

Modalidades: turmas 8 pessoas  e Vips

Telefone: (17) 9 9204 0688

Distribuidor autorizado linha Piu Bella Rio Preto e Região -
Atacado e Varejo - Fazemos entregas

• Equipamentos, utensílios,
produtos, decorações, obras,
acrílicos e mais.

Seg - Sex: 9h às 18h
WWhatsApp: (17) 9 9114 8022

• Alongamento de Unhas -
todas as técnicas.
• Decoração de Unhas.
• Blindagem.

Ter - Sab: 9h às 18h
WhatsApp: (17) 9 9224 3812



(17) 3304-3117 / 98820-3779 / 3011-3116
Rua Fritz Jacob, 3779 - Alto Rio Preto

São José do Rio Preto

Mais glamour impos-
sível! Nesta proposta 

trouxemos ondas 
hollywoodianas  

feitas por Vanessa 
Sartory para grandes 

e glamurosos even-
tos, a maquiagem foi 
inspirada na década 

de 50, nas divas do 
cinema, a técnica foi 

um cut cruise.

A valorização do cabelo curto 
vem nessa proposta com beach 
waves, finalizado com um cas-
quete de acessório, dando um 

ar vintage que foi pensado por 
Rafael Goya da nossa equipe. Na 

make o smokie glam escolhido 
por Alex Santana vem com um 

ar gliterizado para trazer ainda 
mais sofisticação ao look.



ECTOPLASMA
“ S u b s t â n c i a  f l u í d i c a  v i s c o s a ,  f r i a ,  s e m i m a t e r i a l 
c o m  s e n s a ç ã o  t á t i l  s e m e l h a n t e  a  t e i a s  d e  a r a n h a ” 

Convidamos o maquiador Fabinho Gonçalves para criar um 
editorial de beleza especial, a fim de celebrar seus 25 anos 
de carreira. O artista da maquiagem, que recebeu o prêmio 
Maquiadores do Brasil, da Natura, e já assinou mais de 100 
números de capas e editoriais de beleza em revistas, buscou 
inspiração nas sessões espíritas do final do século 18 e 
encontrou na intrigante definição de ectoplasma, pertinente 
ao espiritismo, a fabulosa ideia que inspirou sua imaginação 
para dar vida a looks incríveis de maquiagem para este 
editorial, fotografado por Thales Nogueira com modelos da 
Daf Models. Texto Isabela Leal.

Para este look da modelo Vitória Baldo, Fabinho Gonçalves 
criou um olho gráfico com cantos arredondados, marcado por 
fora e esfumado por dentro. “Pensei em um look cuja forma orgânica, 
cor e textura estimulassem reflexões sobre o significado da sua 
inspiração. A escolha do azul Índigo foi essencial para indicar 
uma conexão espiritual, imaterial, uma vez que a cor do Chakra 
Frontal nos aproxima da luz da espiritualidade e abre caminho 
para a expansão de nossa sensibilidade e visão interior, além 
de ser minha favorita”, comentou o artista, que usou o pigmento 
cor índigo sobreposto ao fundo black, produzido com o delineador 
líquido. Nos lábios, escolheu batom nude cor Wood, e a finalização 
foi a iluminação da cútis feita com um truque de mestre: “Para 
um glow natural, eu hidrato novamente a pele, depois que a 
maquiagem está pronta, usando o balm de olhos aplicado nos 
pontos altos do rosto”, ensina. Todos os produtos usados são da 
marca SIMPLE ORGANIC.



Para o modelo Gustavo Gorgatto, Fabinho 
G o n ç a lve s  c r i o u  u m  l o o k  d e  m a q u i a g e m 
c o m  boca laqueada, caracterizada por um 
detalhe esfumado. “Escolhi, para esse make, 
a cor amarelo que pode ser relacionada ao 
aspecto masculino (yang), luz e vida, o gloss 
verniz aplicado nos lábios duplica a intensidade 
de luz e brilho refletivo da cor solar”, revela 
o art ista  que af irmou ter  fabricado seu 
próprio produto para os lábios, usando raspas 
da sombra amarela Colorful Nacré, da cor 
Banana Split 05, da SEPHORA COLLECTION, 
diluídas em gloss Top Coat transparente, da 
marca MAYBELLINE.

Para este segundo look da modelo Vitória Baldo, Fabinho Gonçalves criou um look solar com fusão de tons de 
dourado e amarelo. “Apliquei a sombra amarela esfumando e criando uma fusão com o blush, também amarelo, 
em seguida, apliquei o iluminador dourado para potencializar a luz, ainda teve pitadas de mostarda, ocre e 
um pouco de marrom na finalização da maquiagem, para um pouco mais de drama ao look”, disse o maquiador. 
No trabalho, foram utilizados blush cremoso amarelo Mix Tint, da NATURA FACES, paleta de sombras BT 
Sunflower, BT Blush e Contorno cor Brown Sugar, batom líquido matte cor Tetê, delineador e máscara de cílios 
WONDER LASH, todos da BRUNA TAVARES, e sombra amarela Colorful Nacré cor Banana Split 05, da SEPHORA 
COLLECTION.



Para a modelo Pâmela Cristiano, Fabinho 
Gonçalves desenvolveu uma maquiagem 
com ênfase nos lábios, que batizou de 
“Look Carnal”.  “O vermelho está associado 
à sedução, amor, desejo, paixão, poder, 
vida. Desde criança, sentia-me atraído 
pela vitalidade expressa nessa cor – 
frequentemente dizia aos meus amigos 
que, se fosse mulher, adotaria a boca 
vermelha para a vida”, revela Fábio, que 
preparou um esfumado anguloso e oitentista, 
com sombras de texturas matte e cintilantes e 
cílios milimetricamente penteados.  Para 
os lábios, criou uma textura glitter nível 
hard na cor vermelha, sendo que a paleta 
de sombras RED ROSE, da BRUNA TAVARES, 
foi utilizada de forma multifuncional para 
pintar olhos e lábios. O acabamento ficou 
por conta da máscara de cílios WONDER 
LASH, do BT Blush e contorno cor Taupe 
Chic, da mesma marca.

Para a modelo Maria Júlia, Fabinho 
G o n ç a l v e s  e l a b o r o u  u m  l o o k 
d e maquiagem monocromático. 
Dessa vez, optou pela paleta Obsessions 
Eyeshadow Palette, cor Ruby, da HUDA 
BEAUTY. “Usar sombra, batom e blush 
no mesmo tom descreve um espírito 
vintage, cinquentinha, e o impacto da cor 
vermelha em diversos pontos do rosto 
pode ser magnífico”, ressaltou o artista.  
Seu truque de mestre foi fabricar seu 
próprio gloss com raspas de sombra 
diluídas em gloss Top Coat incolor, da 
Maybelline. O acabamento do look 
ficou por conta do Rouge Blush, cor 
999, da DIOR, delineador e máscara 
para cílios MONSIEUR BIG, da Lancôme.



O que é 
bullying?
Um número significativo de estudantes 

brasileiros são vítimas de  bullying 
(palavra de origem inglesa) que se 

refere a atitudes violentas que agridem a 
pessoa física e psicologicamente, comporta-
mentos estes que são expostos de maneira 
intencional e repetitiva, causando, assim, 
dores perenes no ofendido. 

O bullying é um comportamento agressivo 
e repetido em que a mesma pessoa é subme-
tida constante e repetidamente a estes com-
portamentos por um período.  Ele ocorre de 
várias maneiras: 

• Fisicamente: empurrar, bater, esmurrar;
• Verbalmente: xingamentos, brincadeiras 

maldosas, piadas maldosas;
• Material: pegar objetos e esconder, que-

brar ou danificar pertences;
• Relações interpessoais: espalhar menti-

ras e fofocas e exclusão social;
Atualmente, com o avanço da tecnologia, 

nos deparamos  com o cyberbullying, também 
chamado de intimidação eletrônica. Acontece 
quando o indivíduo é submetido a postagens 
constrangedoras, e-mails e textos pejorativos 
e desagradáveis, mensagens maliciosas e men-
tirosas, principalmente nas redes sociais.

De acordo com a Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
em pesquisa realizada em 2019, o ambiente 
das escolas brasileiras é duas vezes mais sus-
cetível ao bullying do que a média geral das 
instituições de ensino em 48 países. Estes 
dados tão alarmantes indicam que é preciso 
novas formas de enfrentamento e combate ao 
problema e muitas iniciativas internacionais 
estão sendo discutidas atualmente.

Ressaltamos que o bullying envolve várias 
pessoas relacionadas aos comportamentos 
nocivos, ou seja, vários personagens en-
volvidos: o ofensor, o grupo que aplaude o 
ofensor, os espectadores passivos (alunos e 
professores), a vítima.

Bullying, assédio e mobbing
Embora as expressões estejam relacionadas, 

apresentam algumas características próprias. 
Assédio moral é o conceito umbela, que se 

refere e todo tipo de abuso psicológico entre 
quaisquer indivíduos. No caso do assédio mo-
ral, a violência é contra a dignidade do cida-
dão que passa por algum tipo de humilhação. 
A maioria dos casos de assédio moral aconte-
ce no ambiente de trabalho, em situações nas 
quais o funcionário é exposto constantemente 
à humilhação por parte de seus patrões ou até 
mesmo de outros funcionários.

Bullying, por sua vez, é um termo mais usa-
do quando o assédio acontece em ambiente 
escolar, podendo envolver tanto agressões 
psicológicas quanto físicas. 

O mobbing se refere exclusivamente ao 
assédio moral praticado entre colegas de 
trabalho. Independente das diferenças, res-
saltamos que todas as vítimas ficam emocio-
nalmente abaladas, com prejuízos e muitas 
vezes precisam de tratamento especializado 
para superar o ocorrido. Todos são formas 
cruéis de violência e afrontam a dignidade e 
integridade física e psíquica da vítima.

Joelma Caparroz, neuropsicóloga, 
atua no Instituto da Vida, professora 
universitária.

(17) 3014-1616
Rua Professor Francisco Barbeta Júnior, 489

Sao José do Rio Preto
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O Brasil fechou o ano de 2019 com mais 
de 226 milhões de linhas de celular, 
número maior que a própria popula-

ção brasileira. O mundo todo está conectado 
e todo mundo está conectado. Neste cenário, 
abriu-se a possibilidade para novos meios de 
mídia e de publicidade, mais ágeis, orgânicos e 
influentes que os meios tradicionais, especial-
mente com o crescimento das redes sociais. 

Há mais de cinco anos, o modelo e ator 
rio-pretense Luciano Stranghetti notou esta 
tendência e percebeu que seu estilo de vida 
poderia ser um meio de aproximar marcas e 
consumidores, se tornando, assim, gerador de 
conteúdo qualificado. “Comecei a movimen-
tar mais meu Instagram, vieram mais e 
mais seguidores, e o que faço hoje em 
dia é gerar conteúdo por meio de par-
cerias, focado em áreas como a moda, 
o fitness, a comida saudável, o lifestyle, 
o esporte e a viagem”, conta.

Essas parcerias, em dez segmentos 
diferentes, são um bom indicativo 
da força das publicações de 
Luciano, que também é vista 
em casos práticos: “Divul-
guei, há algum tempo, um 
procedimento estético que 
fiz em uma clínica de Rio 
Preto que tem unidades 
em todo o Brasil. Depois, 
soube que um cliente em 
São Luís (MA) foi pedir 
o mesmo procedimento 
porque tinha visto minha 

publicação”, diz. Para além da prática, há os 
números: com mais de 170 mil seguidores no 
Instagram, Luciano tem alcance mais do que 
suficiente para promover marcas, produtos e 
serviços e suas publicações chegam a ultra-
passar a linha de 500 mil impressões em uma 
única semana — impressão é o termo utiliza-
do pelo Instagram para medir quantas vezes o 
post foi visualizado. 

“Os números são importantes para as em-
presas, que estão migrando de mídias como a 
TV e outdoor para as redes sociais”, explica. 
Luciano presta a consultoria para quem quer 
trilhar este caminho e reforça: é importante 
que o meio e a mensagem estejam em harmo-

nia, para que a identificação seja genuína. 
“Com base nas minhas fotos de maior 

alcance, as empresas conseguem ver a 
quais públicos eu estou conectado. É 
possível ver ali que eu malho, me ali-
mento bem, viajo, tenho minha cachor-
rinha. É importante a marca estar ali-
nhada a este universo”, conta.

Por fim, Luciano destaca que o 
investimento em mídias sociais 

é um negócio em que todos 
os envolvidos saem ganhan-
do. “É bom para mim, é bom 
para as pessoas que me se-
guem e é bom para as em-
presas e marcas que anun-
ciam”, diz.

Instagram: 
@lustranghetti

O negócio por 
trás do celular

O modelo e ator Luciano Stranghetti fala da experiência de gerar 
conteúdo para as mídias sociais, um negócio em que todos ganham
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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 15 anos de experiência, 
com mais de mil projetos 
concluídos entre residências 
e comerciais.

Projetos que 
transformam
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R: FRANCISCO INÁCIO DE CARVALHO, 370

SALA 114 - SANTA CRUZ | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

(17) 99114-0045 | 3222-5421

kedsonbarbero.blogspot.com.br

ARQUITETURA
COMERCIAL

Soluções em
ARQUITETURA

Ainda há pouco tínhamos uma economia 
de “fundo do poço”, deixada pela farra 
canhota, com pouquíssimas ou nenhu-

ma perspectiva de recuperação. Tínhamos 
doze milhões de brasileiros desempregados.

Hoje, de acordo com estatísticas oficiais, 
dez por cento dessa massa já está empregada. 
Estamos ainda bem longe da solução dos nos-
sos problemas, mas já é bastante significativo 
para os indicadores de retomada de cresci-
mento da nossa economia.

As expectativas são boas. E tudo indi-
ca que a locomotiva, ainda que lentamente, 
já está em movimento. Agora com a reforma 
da previdência, certamente nossa economia 
deverá andar mesmo que a passo lento. Para 
nos tornarmos uma nação segura, sob a visão 
do empresariado brasileiro e dos investido-
res estrangeiros, é imprescindível e urgente 
os avanços com as reformas administrativa e 
tributária, pelas quais o nosso povo, há anos, 
vem gritando desesperado diante da indife-
rença da classe política.

A reforma administrativa é primordial 
no que tange à desigualdade na remuneração 
de políticos, funcionários e aos cortes de pri-
vilégios injustos, asquerosos e imorais. São 
milhões e milhões pagos aos caras-de-pau, à 
custa de sofrimento e até de vidas humanas.

A reforma tributária, se feita de forma 
ampla e abrangente, trará novos horizontes de 
competitividade à economia brasileira, para 
com o resto do mundo. Essa reforma é velha 
de gaveta e os políticos bandidos não querem 
nem ouvir falar nela.

Por:Dr. José Vigna Filho
Poeta e Advogado 
Criminalista

Outro monstro que precisa ser atacado 
de unhas e dentes, por esse governo atual, é o 
da maldita corrupção, que age a cada minuto 
contra o povo brasileiro. O Brasil está classifi-
cado atualmente como um dos países de po-
lítica mais corrupta do mundo, só perdendo 
para poucos do continente africano.

Temos que lutar bravamente contra toda 
essa sordidez e imoralidade instalada nos po-
deres da república, para que nossos filhos e 
netos herdem de nós o conceito e a qualidade 
de bravos, além de uma nação mais limpa e 
boa de se viver.

E o empresariado sério e honesto deve 
procurar formas de excluir de seus negócios 
aqueles empresários ligados a políticos envol-
vidos direta ou indiretamente em negociatas, 
sejam elas da forma e do tamanho que for. Es-
ses sórdidos devem ser expurgados das rela-
ções comerciais, no Brasil e no mundo.

Ressurreição 
Econômica



A honra de ser 
reconhecido
Valoweb recebe homenagem na Câmara por indicação 
da Associação das Empresas de Serviços Contábeis

O    amplo reconhecimento, de variados se-
tores, é uma honra que em todas as áre-
as de negócio. Neste quesito, a Valoweb 

está em destaque no ramo de serviços contá-
beis em São José do Rio Preto. A empresa, ho-
menageada nesta edição entre os Top Golden 
Business (veja na página X), iniciou 2020 rece-
bendo uma homenagem da  Câmara Municipal 
e da Assescrip (Associação das Empresas de 
Serviços Contábeis de Rio Preto e Região), em 
comemoração ao Dia Municipal do Empresá-
rio Contábil, celebrado em 12 de janeiro.

“Este ato é realizado anualmente na Câmara, 
que pede indicação à Assescrip de três empre-
sas que se destacam no setor. Então, de fato é 
uma honra receber esta homenagem em uma 
casa tão importante, que traz a história de Rio 
Preto, a partir da indicação de uma entidade 
séria, competente, que reúne os empresários 
da categoria”, afirma o contador Adriano Bar-
celos Augusto, fundador da Valoweb, que tem 
25 anos de experiência no setor e atua tam-
bém como perito contador em processos judi-
ciais e auxiliar técnico, consultor de empresas 
e assessor tributário. 

Adriano destaca dois fatores como funda-
mentais para que a Valoweb e sua equipe re-
cebam o merecido reconhecimento: a proxi-
midade com o cliente e o uso da tecnologia. 
“O empresário, atualmente, quer o acompa-
nhamento do contador, quer que ele esteja 
presente, acompanhando tudo de perto. Meus 
clientes têm acesso direto à empresa até mes-
mo pelo WhatsApp, independentemente do 
horário. Prestamos suporte sempre que for 
necessário”, diz Adriano.

Já o uso da tecnologia permite maior agilida-
de e precisão nos serviços prestados. “Temos 

parceria com um software que faz todo o ge-
renciamento do administrativo do cliente. A 
Valoweb dá o suporte na configuração do sis-
tema e na análise financeira, incluindo cadas-
tro de produtos e operação fiscal, e o cliente 
apenas emite nota. Este software agiliza tam-
bém a contabilidade, permitindo que o cliente 
tenha acesso mais rápido aos números”, expli-
ca Adriano.

Para este ano, a Valoweb ainda trabalha com 
a expansão do serviço de consultoria tributá-
ria. “Fazemos a auditoria dos arquivos que vão 
ser enviados para Receita Federal, procuran-
do por possíveis erros e inconsistências”, diz 
o empresário.

Adriano Barcellos Augusto, diretor 
da Valoweb Contabilidade.

17-3353-3004 | 3353-2880
Rua XV de Novembro 3171, Sala 01, Centro, 
Metropolitan Center - Sao José do Rio Preto
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