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DISTRIBUIÇÃO em São José do Rio Preto e Região 
Clínicas em Geral / Centros de Estética / Salão 
de Beleza / Academias de Ginástica / Agências 
de Automóveis / Agências de Turismo / Bares / 
Restaurantes / Lojas de moda / Câmara Municipal / 
Condomínios Fechados / Escolas em geral / Prédios 
/ Choperias / Churrascarias / Hotéis / Lojas de 
Noivas / Óticas / Pizzarias /  Postos de Combustíveis 
/ Dentistas / Cartórios / Buffets / Construtoras / 
Escritório de Engenharias e  Arquitetura / Materiais 
de Construções/ Lojas de decorações / Lojas de 
piscinas e tudo relacionado a construção civi l  em 
geral / Comércio em  Geral e distribuição direcionada 
de acordo com o público 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.

E X P E D I E N T E

  Diretora Geral: 
Marina Cr ist iane Pereira

diretor ia@vidaenegocio.com.br

  Diagramação: 
Paulo Martins

jornal ismo@vidaenegocio.com.br

  Administrativo:
administracao@vidaenegocio.com.br

  Colaboradores:
Alex Santana

Claudio Sartor
Deivid Murad

Thales Nogueira
Daniel  Martins

 Tiragem: 23.000 exemplares

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

Piso Superior - Jardim Pinheiro
(Próximo ao Riopreto Shopping)

 | 17 99157 5716
vidaenegocio.com.br

  facebook: revistavidaenegocio
São José do Rio Preto-SP 

Mais informações:
www.vidaenegocio.com.br

Capa 
Modelo: Julia Santo / @juhsanttos
Produção: make-up / Hair: Alex Santana 
Foto: @sartorfotografia
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 Tempo atrás, ninguém poderia prever que uma ameaça invisível aos olhos 
humanos colocaria em risco as nossas vidas e alteraria significativamente as esfe-
ras política, econômica e social. A pandemia pegou todo mundo de surpresa. Fomos 
praticamente forçados a sair de nossas posições confortáveis e encarar uma triste 
realidade de incertezas e medo. “O mundo Parou”, milhões de pessoas ficaram sem 
trabalho, empresas falindo, e quando se fala em divórcio, a busca por escritórios es-
pecializados em separações indica um crescimento absurdo em comparação com 
o mesmo período do ano passado. Quanto às doenças emocionais, dezenas de pes-
quisas pelo mundo demonstram efeitos psíquicos, não somente em decorrência do 
COVID 19, mas das próprias medidas de contenção, como o isolamento social. Há 
um aumento constante do número de casos de transtornos de ansiedade, depressão, 
suicídio, crises agudas de estresse, ataques de pânico, consumo excessivo de álcool 
entre muitos outros problemas.
 O mundo mudou, mas a vida continua, precisamos lidar, diariamente, com os 
números de um cenário estarrecedor, mas também devemos fazer o exercício de va-
lorizar o que é essencial em nossas vidas. Vamos fazer algo que faça sentido para nós, 
temos duas escolhas olhar o lado positivo da vida ou olhar as tragédias. Eu escolho 
positivismo. E você? Ainda há esperança em meio ao caos da pandemia. Mesmo dian-
te de tantas incertezas, uma das únicas coisas sobre a qual ainda temos controle é 
sobre as nossas ações. Viver uma vida com otimismo nos leva à novas visões, novas 
propostas, novas perspectivas. Se ninguém acredita que é possível um futuro melhor, 
quem é que vai se mexer para criá-lo?  Amigos, leitores, parceiros e família que estão 
aqui neste exato momento, “Mude agora”, não deixe para amanhã o que pode se fazer 
hoje, nem todos os dias serão fáceis. Mas respirar fundo e escolher ao menos uma 
mudança, uma ação positiva por dia, pode ajudar. Não sinta medo de imaginar um 
futuro, mesmo que ele pareça distante e improvável. Ainda temos por direito ‘protes-
tar’ contra essa bagunça, praticando o otimismo em palavras e ações.
 A pandemia não pode nos tirar o nosso brilho, a vontade de aprender, sonhar, 
crescer e ter sucesso! Pense nisso: A vida precisa ser vivida de forma intencional. E 
você é o mestre que dá a direção para onde ir e como chegar. 
Sinta se abraçado(a), você veio ao mundo para transmitir LUZ!

O MUNDO MUDOU,
MAS A VIDA CONTINUA...
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Santo Lúpulo
Cervejas nacionais e importadas para todos os gostos: O Empório 

Santo Lúpulo oferece mais de 200 rótulos e kits de presentes, 
provenientes de diferentes lugares e com diferentes sabores, para 
agradar todos os paladares. A loja completou 9 anos no comando 

do empresário Cristiano Carvalho que traz um lindo editorial de 
bebidas artesanais com requinte e bom gosto.

Cerveja Artesanal
Estilo: Dry Stout   da   Vintage

Encontra no @santolupulo
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Cerveja Artesanal
Estilo:  Pilsen -  leve 

Encontra no @santolupulo
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Cerveja Artesanal
Estilo: Smoothie Sour Ale com adição de maracujá, 
cumaru, baunilha do cerrado e lactose
Encontra no @santolupulo
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Cerveja Artesanal
Estilo:  Saison com Alecrim
Encontra no @santolupulo
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Bebida Destilada
Genever: Destilada com infusão de zimbro 

o avô do Gin
Encontra no @santolupulo
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Bebida Destilada
Whisky Single Malt
Encontra no @santolupulo



  1 7

Licor de Doce de Leite Argentino
Encontra no @santolupulo

Fotos: Claudio Sartor da Sartor Fotografia
@sartorfotografia

Onde encontrar: Santo Lúpulo 
Av. Francisco Chagas de Oliveira 344 • São José do Rio Preto • 17 33644159
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Modelo: @juliasantos da agencia: @dafmodels 
Fotos : @sartorfotografia 
Produção: @alexsantanapcm
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BELEZA AFRICANA

A maquiagem africana carrega várias histórias de ancestrais e 
tradições como é de conhecimento global. Essa cultura se espalhou 

por todo mundo e é forte, prova são os símbolos, um deles o “TRIBAL”, 
uma referência de diversas tribos que quando aplicado ao rosto pode 

expressar beleza, amor, feminilidade e pureza.
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Toda mãe tem DIREITOS,
e um deles é de expressar a 

BELEZA e o AMOR PRÓPRIO
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Produção: Alex Santana Pcm e equipe @alexsantanapcm
Fotos: Claudio Sartor do Studio Sartor Fotografia @sartorfotografia
Modelo: Carolina / @anaalvesoliver

A beleza da mulher está dentro de si, 
 valorizando cada momento da sua vida!
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17 3234 4633
Rua Tiradentes 2463 • Boa Vista • São José do Rio Preto
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A pandemia causada pelo novo 
coronavírus trouxe uma série de 
incertezas e inseguranças. Neste cenário, 
a hipnoterapia tem sido uma aliada para 
muitas pessoas que buscam eliminar os 
obstáculos da mente.

Para os interessados na técnica, a 
procura por um profissional de boa formação 
é essencial e, em Rio Preto e região, poucas 
pessoas têm formação no maior centro de 
treinamento mundial de hipnoterapia, a 
OMNI Hypnose Training Center, fundada 
em 1979 nos Estados Unidos. Entre 
esses raros casos está Waldecir Bailo, 
proprietário da Hypnosemais Hipnoterapia, 
na cidade de José Bonifácio (SP), na qual 
atende presencialmente, bem como na 
vizinha São José do Rio Preto. Por meio da 
tecnologia, porém, as barreiras da distância 
são eliminadas, e é possível realizar 
atendimentos on-line para pessoas em 
qualquer lugar, com os mesmos resultados 
do atendimento presencial.

“Atendo pessoas de vários Estados e 
até do exterior. Tudo o que a pessoa precisa 
é de um fone de ouvido, para ter menos 
influência dos sons externos, e um lugar 
confortável para se acomodar. Ao fechar 
os olhos e escutar minha voz, é como se 
estivesse ao meu lado”, conta Waldecir, 
que se apaixonou pela hipnose na década 
de 1990, passou a estudar e há 10 anos fez 
da técnica seu principal meio de atividade, 
após uma longa e bem-sucedida carreira no 
comércio.

A partir de sua experiência, o 
hipnoterapeuta conta que o procedimento 
tem sido determinante para trazer alento a 
quem sofre com os mais diferentes males, 
inclusive alguns estabelecidos há muito 
tempo, como traumas e fobias. “Muitas 
vezes a pessoa chega com uma crença 
limitante que carrega há anos e, em questão 
de minutos, nós conseguimos acessar as 
informações geradoras daquele problema 
e ressignificá-las na mente subconsciente. 

Este é o poder da hipnoterapia”, afirma.
Nos últimos tempos, por causa 

da pandemia, começaram a ser mais 
frequentes também quadros com aspectos 
indicativos de ansiedade e depressão. 
“As mudanças no cotidiano e a incerteza 
no futuro trazem novos sentimentos e 
comportamentos, estados emocionais 
nocivos, e a hipnoterapia tem as ferramentas 
para tirar a pessoa deste estado. Em grande 
parte dos casos, aliás, as condições mentais 
acabam se manifestando de outras formas, 
como dores no corpo físico sem explicação 
por diagnósticos médicos, por exemplo”, 
explica Waldecir.

Outro aspecto muito presente na 
atualidade e que pode ser trabalhado na 
hipnoterapia é o luto. “Geralmente, as 
pessoas precisam de tempo para lidar com 
a perda. Mas já atendi casos de pessoas que 
ainda traziam o peso do luto há 16 anos, até 
19 anos”, conta.

Waldecir faz questão de salientar que 
a hipnoterapia é uma técnica comprovada 
e publicamente reconhecida: “Além disso, 
já foi demonstrado cientificamente que 
a mente é capaz de produzir alterações 
no corpo físico.” Ele também ressalta que 
alguns mitos em torno do procedimento 
ainda são muito fortes. “A pessoa que 
procura a hipnoterapia está 100% no 
controle e a contribuição integral dela é 
fundamental para a terapia”, diz.

A Hypnosemais está presente nas redes 
sociais (@hypnosemais) e no Youtube 
e também é possível conhecer melhor a 
hipnoterapia e suas indicações diretamente 
no telefone e WhatsApp de Waldecir Bailo, 
pelo número (17) 99133-4060.

Hipnoterapia e
seus benefícios
na pandemia
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 O corpo requer muitos cuidados e 
quando se trata de depilação não é diferente. 
Existem muitas opções e técnicas de remoção 
de pelos, mas a depilação com cera é o método 
indicado pela esteticista Nathalia Pelais por 
conseguir retirá-los direto da raiz. 
 De acordo com a profissional, 
cremes depilatórios e lâminas podem causar 
irritação à pele, além de terem resultados 
pouco duradouros. “A cera depilatória é 
ótima para tirar os pelos e costuma impedir 
o crescimento deles por até 30 dias. Além 
disso, há vários tipos, com resultados que vão 
deixar a pele lisa e bonita”, explica Nathalia.

• Cera de Mel: a mais conhecida e fácil de 
encontrar, pode ser usada em qualquer tipo 
de pele e região do corpo.

• Cera de Algas: para quem tem pele sensível 
e não abre mão de depilação. É ideal para 
regiões mais delicadas do corpo, como buço, 
axilas e virilha.

• Cera Rosa: ideal para mulheres com pele 
seca, já que na formulação tem o óleo essencial 
de rosas, que proporciona hidratação.

• Cera de Chocolate ou Negra: reduz as 
chances de pelos encravados e inflamação.

 Profissionais qualificados e higiene 
na manipulação são essenciais. “É importante 
que se utilize materiais esterilizados 
e descartáveis, o que evita infecções e 
problemas de pele, como pelos encravados, 
irritações e manchas”, destaca Nathalia.
 Após a depilação, alguns cuidados 
devem ser tomados, pois a pele fica bastante 
sensível. “Evitar roupas apertadas e exposição 
ao sol, por exemplo”, finaliza. 
 Usar produtos que possuem ativos 
como aloe vera e calêndula ajuda a hidratar, 
refrescar e acalmar a pele. Os óleos 100% 
vegetais também são indicados para limpeza, 
porque, além de hidratar, oferecem uma 
melhor nutrição.Confira alguns tipos de ceras:
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Nathalia Pelais 17 99169-5050
Studio M 17 99248-8447
Rua Generosa Bastos 3497 - Redentora 
     @nathaliapelaisestetica
     @cleolopesolenka
     @clubedaescovaoficial

Evite irritação e manchas, escolha 
a cera ideal na hora da depilação
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