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Explosão em cores

Maria Reis Boutique

Chega em
Rio Preto

Como recuperar 
finanças de bar, 
restaurante e 
vestuário?

Concept
Fashion 
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Av. José munia, 5497 sala 01 
Fone: 17 3600-8446

 @mariareis_boutique
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Av. José munia, 5497 sala 01 
Fone: 17 3600-8446

 @mariareis_boutique
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Modelo: Maria Claudia Reis
da Maria Reis Boutique
Mak up Hair : Alex Santana 
Fotos : Claudio Sartor
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 Vivemos tempos sombrios! Doença, Fome e Morte são as assombrosas 
companhias diárias! O medo, a desesperança e a tristeza são os sentimentos 
que prevalecem ainda no Brasil e no Mundo. Mas, pelos números de mortos e o 
crescimento dos famintos no país, nos vemos em uma situação mais grave! E hoje 
com o avanço da vacina na prevenção do covid 19, o sentimento da esperança do 
recomeço se renova a cada dia. Sentimentos com os quais se comemora, o significado 
de “passagem”, ou travessia, fazendo referência ao episódio da libertação do povo do 
“cativeiro”. A pós-pandemia na minha concepção será uma aventura incerta na qual 
se desenvolverão as forças do pior e do melhor de cada um em todas as áreas da vida, 
estas últimas estando ainda debilitadas e dispersas. Saibamos enfim que o pior não 
é certo, que o improvável pode irromper, e que, no mundo inextinguível combate 
entre inimigos inseparáveis, é sensato e revigorante tomar parte da união.

  A crise deveria, sobretudo, abrir nossas mentes, há bastante tempo reduzidas 
ao imediato, ao secundário e ao frívolo, para o essencial: a importância do amor e da 
amizade para nosso florescimento pessoal, para a comunidade e para a solidariedade 
de nossos “eus” nos “nossos”, para o destino da Humanidade, dentro da qual cada um 
de nós é uma mera partícula. Em suma, o confinamento físico deveria favorecer o 
desconfinamento mental.

 Desejamos que o mês de agosto seja o início de Tempo da Renovação baseada 
no Amor, na Solidariedade e Esperança de tempos e espaços de vida plena. 
 Sintam se abraçados por mim, desejo muitas bênçãos e prosperidade a 
todos!

TEMPO DE

RENOVAÇÃO
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beleza
Por Fabinho Gonçalves Makeup Artist
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Sem restrições
O fim da pandemia ainda parece uma utopia distante, no 
entanto, a maquiagem tem nos servindo como uma válvula 
de escape e não deixou de estar presente no cotidiano 
daqueles que a amam. Já estamos assistindo de longe, 
em alguns países, pessoas finalmente deixando suas 
máscaras de biossegurança em casa, e nós aqui criando 
expectativas para o fim das restrições do Brasil. As apostas 
de tendências para esse recomeço não estão nada tímidas, 
as marcas de cosméticos estão caminhando na contramão 
do Minimalismo, pois o Maximalismo é a trend que nos fará 
sair da zona de conforto do “Natural” para criar maquiagens 
livre de restrições, além dele, o “Revival de Beleza” vem 
resgatar o melhor do Style Vintage. Agora só falta você 
aderir ao mood! Aproveite o editorial estrelado pela modelo 
Raquel Euzébio, Daf Models, com fotos de Thales Nogueira 
e inspire-se.
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Vacinas a todo vapor e já podemos sonhar com um look montação 
para a retomada dos eventos, sinto que não vamos escapar de 

uma estética semelhante aos anos 2000, que cada vez mais toma 
uma forma definida na moda com foco no contraste de cores, 
delineados pesados, brilhos, uma mistura entre o kitsch e o 

intrigante. O Maximalismo e o Style Vintage são as apostas da 
estação: uma mistura de vários looks que já bombaram, e mesmo 

assim, é algo supernovo. ” Fabinho Gonçalves

“ 

Neste Maxi Delineador fiz uma junção de linhas no canto interno dos olhos para fazer a vez de um 
“fox Eyes”, acompanhando, fiz o efeito gatinho no canto externo, o diferencial desse efeito foi o 
espaço incompleto centralizado a íris dos olhos. E o Batom Lilás traz a feminilidade para um perfeito 
equilíbrio.
Produtos:  Caneta Delineadora para Olhos Preta e Batom Matte do Amor cor ”Eu de Lilás” ambos os 
produtos são veganos da Natura Faces.
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Vinho e Lilás
Dos Red Carpets às passarelas internacionais, as 
cores com pigmento arroxeado vão dominar os 
looks de maquiagem da temporada. Neste look de 
make que criei para modelo Raquel Euzébio usei 
nos lábios o Batom CC Hidratante Cor Violeta 4C da 
NATURA UNA e no rosto o BT Velvet cor Lavander da 
linha BRUNA TAVARES.

KIKO MILANO
UNLIMITED DOUBLE TOUCH  
R$79,90
Batom líquido de longa duração (12 horas*) 
em 2 passos, acabamento luminoso.

POP MAKEUP
BT VELVET BRUNA 
TAVARES LAVANDER  
R$ 38,90
Sombra Líquida Multifuncional 
pode ser usada como Primer de 
Sombras, Batom, Delineador e 
lápis, tem longa duração.

POP MAKEUP
BATOM LÍQUIDO MATTE 
BRUNA TAVARES
R$38,90
Batom Líquido Multifuncional, 
também pode ser usado como 
Sombra líquida, Blush e Delineador 
líquido, tem longa duração.

KIKO MILANO
LASTING PRECISION AUTOMATIC 
EYELINER & KHÔL – R$39, 90
Lápis de olhos automático para o interior e 
exterior dos olhos.

NATURA UNA
BATOM CC HIDRATANTE FPS25 
COR VIOLETA 4C - R$48,90
Batom cremoso vegano e anti sinais com 
ácido hialurônico vegetal.

NATURA UNA
BLUSH INTENSE ME COR 
UVA MATTE - R$48,90
Blush vegano em embalagem refilada 
com espelho, tem longa duração.

KIKO MILANO
3D HYDRA LIGLOSS – R$69,90
Batom gloss hidratante efeito 3D
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O Esfumado Difuso à la anos 80, é a tendência da vez e chegou para 
nos tirar da mesmice! Você com certeza já ouviu falar ”Menos é 
mais” nos últimos anos, não é mesmo? Mas hoje nos deparamos com 
o caminho oposto, onde a ousadia e a irreverência se juntam para 
celebrar o Maximalismo, este look é uma composição das cores Verde 
Holográfico e Marrom, eu gosto de brincar misturando texturas 
diferentes num estilo “Olho tudo e Boca tudo” onde é permitido 
dar evidência nos olhos e também aos lábios. Produtos: Batom CC 
Hidratante cor Terracota, lápis kajal Preto, Máscara para cílios Secret 
e Blush Intense Me cor Bronze todos da NATURA UNA, Gloss Emoliente 
PHEBO, Paleta de sombras Vênus 2 LIME CRIME.

Menos nem sempre é Mais
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Matte de impacto
Na boca ou nos olhos, o Vermelho em textura Matte “opaca” segue em alta 
e permite criar looks de alto impacto pela intensidade da cor e a textura 
aveludada. Neste look com sombra marcada, usei uma misturinha de raspas 
de sombra vermelho China com gotas de Diluidor de maquiagem para 
construir minha própria sombra líquida opaca, e exclusiva, depois foi só 
aplicar pinceladas na pálpebra e pronto, o visual Hight Tech está perfeito 
para uma balada. Produtos: Paleta de sombras Red Rose BRUNA TAVARES, 
Iluminador Marmorizado, Blush Intense Me cor Bronze, Lápis Pro Labial cor 
Rosê, Gloss Labial cor Pérola 100 todos da Natura Una.
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De Batom
Com tantas expectativas para o fim do uso obrigatório das máscaras de 
biossegurança surgiu uma nova tendência, que é o resgate do truque de 
beleza mais simples, clássico e transformador do dia a dia das mulheres: 
passar batom, promete ser um hit da estação. A regra é deixar o Batom 
Nude de lado e investir em cores quentes e marcantes. Produtos: Batom 
Matte Powder cor Rouge 2-M, Lápis kajal preto para olhos, Máscara para 
cílios Secret e Blush Intense Me cor Rose Matte todos da NATURA UNA.
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Os primeiros delineadores 
gráficos surgiram com o 

futurismo dos anos ‘60, mas os 
traços que surgem no mood atual 

vem de releituras da geração Z 
(Jovens criativos que nasceram 

entre 1995 a 2010) que aliás, 
são a “menina dos olhos” para os 

pesquisadores de tendências e 
também para as grandes marcas 

do mercado da maquiagem, fique 
de olho você também! Na hora 
de criar seu look lembre-se: o 

que você propõe tem que ter um 
significado, uma identidade. Não 

adianta só fazer por fazer". 

Serviços: Maquiagem e Penteado Fabinho Gonçalves (17) 98128-6718 | Modelo Raquel Euzébio Daf Models 17) 3232-3705
Fotos Thales Nogueira (17) 99133-0706 | Produtos Natura (17) 98128-6718 | Produtos Bruna Tavares e Pop Makeup (17) 99159-4428
Produtos Kiko Milano (11) 4380 0621 | Produtos Lancôme Loja A Perfumista (17) 17 99605-4085

“ 
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Delineador
Abstrato
A brincadeira do Delineado Gráfico virou coisa séria! O estilo moderno de 
usar traços coloridos nos olhos se tornou hit durante a pandemia, e seguirá 
em alta para a retomada das atividades. A Trend ganha um tom abstrato para 
deixar as makes ainda mais fashionistas e divertidas, uma oportunidade 
para explorar a pálpebra dos olhos sem restrições e criar arte na hora de 
se expressar com maquiagem, mas não necessariamente precisam ser só 
gráficos, apostar em Desenhos com Flores, Stickers, Delineados Casados, 
Cut Crease, Combinação de Cores mais saturadas e Tons Pastel estão 
valendo. Produtos: BT Velvet cor Mintblue BRUNA TAVARES, 
Lápis kajal Preto e Delineador Liquido Peel off Preto e 
Blush Intense Me cor Bronze da NATURA UNA e 
Batom Matte cor Boca NATURA FACES. ” 

POP MAKEUP
BT VELVET BRUNA TAVARES 
COR MINTBLUE - R$38,90

NATURA UNA
MAXXI PALETTE COR INTENSA 
R$154,90

Delineador líquido colorido
resistente à água.

KIKO MILANO 
INTENSE COLOUR LONG 

LASTING EYELINER 
R$39,90

Lápis kajal de cor intensa 
para a parte externa dos 
olhos de longa duração.

Sombra Líquida Multifuncional 
pode ser usada como Primer de 
Sombras, Batom, Delineador e 
lápis, longa duração.

Paleta de sombras com texturas 
matte, cintilantes e metalizadas.

KIKO MILANO
SMART COLOUR MASCARA 
R$59,90
Máscara de cor azul efeito 
volume panorâmico.

Batom balm que preenche 
e hidrata os lábios.

A PERFUMISTA 
L'ABSOLU 
MADEMOISELLE 
BALM BLUSH ME UP 
R$ 169,00

KIKO MILANO
SUPER COLOUR 
WATERPROOF 

EYELINER
R$59,90

Pigmento refletivo brilhante para maquiagem.

POP MAKEUP
PIGMENTO
REFLECTS SPARKLY
COR ALICE - R$19,90
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Concept summer fashion

Maria Reis Boutique traz para São José do Rio Preto o reflexo da praticidade e conforto, através 
de looks que possam ser facilmente adaptados à várias ocasiões e locais. O resultado são roupas 
leves e com movimentos. As cores vem transmitindo alegria em suas rigorosas tonalidades, 
caprichadas nas estampas florais. Tendências de looks esportistas, vem para ser únicos e exclusivos 
em sua boutique. Neste editorial combinações descontraídas e elegantes invadem a primavera / 
verão das mulheres empoderadas e de estilo. Confiram em nossas próximas páginas:

Explosão em cores

Modelo: Maria Claudia Reis
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Modelo:
Maria Claudia Reis

Fotos:
Claudio Sartor / Sartor Fotografia

Produção de moda:
Breno M Coelho 
17 991829570

Make up Stylist:
Alex Santana

Assistente Hair:
Rafael Goya

Onde Encontrar: 

Roupas: Maria Reis Boutique
Av. José Munia 5497 – sala 1 
Fone 17 3600-8446
@mariareis_boutique

Acessórios; GK Store
Instagram: @gkstorerp
Whatsapp: (17) 98195-0698

Sapato: Arezzo Iguatemi
Instagram: @arezzoiguatemisjrp  
Tel: (17) 3234-4632

Óculos: Óticas Carol Rio Preto
Instagram: @oticascarolriopreto  
WhatsApp (17) 99163-3047

Locação:  Mirante Praia Hotel  
Olímpia/SP
mirantepraiahotelolimpia.com.br
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17 3234 4633
Rua Tiradentes 2463 • Boa Vista • São José do Rio Preto
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 Quem já travou qualquer 
batalha contra a balança sabe que, para 
eliminar quilos de maneira efetiva, é 
preciso ter um alicerce fundamental: 
a mudança de mentalidade. É sobre 
esta base forte que são construídos 
novos comportamentos. Sem essa 
reestruturação da mente, é difícil 
manter novos hábitos alimentares e de 
atividades físicas.
 Assim, a hipnoterapia pode 
contribuir de maneira decisiva no 
processo de emagrecimento. “Nós 
trabalhamos a mudança de crenças. 
Na minha experiência, quase a 
totalidade das pessoas com dificuldade 
em emagrecer precisavam, antes de 
mais nada, de uma nova visão sobre 
elas mesmas”, afirma Waldecir Bailo, 
hipnoterapeuta formado pela a OMNI 
Hypnose Training Center, maior centro 
de treinamento mundial da técnica, 
fundado em 1979 nos Estados Unidos. 
“Então, geralmente, o primeiro passo 
é o resgate da autoestima. A pessoa se 
apaixona por quem ela vê no espelho e 
passa cuidar melhor de si”, completa.
 A partir daí começa um caminho 
para entender alguns comportamentos 
e remodelar a mente. Uma compulsão 
alimentar, por exemplo, pode ter se 
originado ainda na infância e ter reflexos 
no presente. Bailo cita o conhecido 
caso de pais que, bem intencionados, 
insistem sempre para que as crianças 
comam tudo o que tem no prato. “Aquilo 
fica gravado de maneira não consciente 

e a pessoa cresce ainda querendo 
agradar aos pais, comendo além da 
conta”, explica.
 Essas nuances, que variam de 
pessoa para pessoa, são trabalhadas em 
sessões que duram de 4 a 5 horas. “Esta 
é a maneira Omni de trabalhar. Nós 
vamos fundo para que, já na primeira 
sessão, a pessoa saia com a mentalidade 
renovada”, explica. Na maior parte dos 
casos, a progressão dos resultados é 
acelerada a partir já da segunda sessão.
 Entre os exemplos mais 
chamativos, Bailo lembra de uma 
cliente da cidade de Umuarama, no 
Paraná, de 40 anos de idade e que 
iniciou a terapia com 114 quilos. “Ela já 
tinha tentado várias dietas diferentes 
e recentemente, com muito esforço, 
tinha eliminado 2,5 quilos em três 
meses. Mas, para ela, era um empenho 
sacrificante. A partir da mudança da 
mentalidade, ela se apaixonou por si e 
tudo mudou: o que era difícil, como uma 
rotina de atividades físicas, se tornou 
gratificante”, conta. É como resume a 
secular frase: “mente sã, corpo são”.
 Bailo é proprietário da 
Hypnosemais Hipnoterapia, sediada 
em José Bonifácio (SP), onde 
faz atendimentos presenciais. O 
hipnoterapeuta atende também 
presencialmente em São José do Rio 
Preto. Para outras localidades, as 
sessões são realizadas pela internet, 
mas com os mesmos resultados dos 
atendimentos presenciais. 

A hipnoterapia e o 
emagrecimento

Como a técnica que trabalha com a mente pode contribuir para um corpo mais saudável
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17 99114-0045
Rua Francisco Ignácio de Carvalho, 370 - Sala 114  
Vila Santa Cruz, São José do Rio Preto - SP

K
ED

SO
N

 B
A

RB
ER

O A necessidade de
transformar ambientes

no período da



  4 5

A necessidade de
transformar ambientes

no período da

Este novo momento desconhecido e assustador, a princípio veio paralisar todo setor da 
construção civil, assim como todos os setores da economia no primeiro semestre de 2020. 

PANDEMIA

 A pandemia do COVID 19, veio 
interferir diretamente nos hábitos 
e costumes da sociedade brasileira. 
Cidades ficaram vazias e casas cheias. 
Foi o momento em que descobrimos 
que o nosso verdadeiro território, era 
o nosso lar! Foi quando muitos de nós 
percebemos que não vivíamos tão bem 
quanto imaginávamos.
 Algumas semanas de isolamento 
foram suficientes para sentir a 
necessidade de interferir no espaço que 
ocupamos. Reformular a decoração, 
reformar a casa, substituir móveis de 
lugar, trocar mobílias, fazer ampliação, 
ou seja, tudo isso expressou a 
necessidade de viver melhor, com mais 
harmonia e conforto.
 Por mais estranho que pareça, 
nós arquitetos estamos colocando em 
prática, neste momento de pandemia, 
vários conceitos que estavam 
engavetados em nossa memória. A 
tendencia e a moda do momento, passou 
a ser “viver bem”, ter qualidade de vida 
e “ter o espaço de morar.” Resgatando 
a ideologia do movimento modernista 
impulsionado pela Bauhaus, Gropius, 
Kandinsky, Lucio Costa, Niemeyer entre 

outros! Resgatando a célebre frase 
do arquiteto Le Corbusier: “A casa é a 
máquina de morar!” Conceituando o 
propósito do movimento moderno de 
aliar a forma a função!
 Em 20 anos no setor de 
arquitetura, nunca estivemos 
tão ocupados em buscar novas 
alternativas de viver bem! Cores, flores, 
ambientações, ergonomia, harmonia 
e funcionalidade. O que está em peso 
no momento não é apenas a qualidade 
visual, mas o equilíbrio de todas as 
técnicas do design para se viver bem.
 A casa deixou de ser o espaço 
apenas para repousar, mas também 
o espaço de trabalho, de convívio, 
de novas tecnologias para nos 
conectarmos com o novo mundo virtual. 
Contudo, venho aqui expor algumas das 
intervenções projetuais que vieram 
trazer mais conforto e funcionalidade 
aos meus clientes, nesse processo de 
transformação no modo de morar. 
Penso que estamos na busca de poder 
viver melhor!

Kedson Barbero
Arquiteto e Urbanista
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RES. ALAMEDAS DO SUL
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RES. TERRAS DA BARRA
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Biergarten
Rua Imperial 1108 Imperial Eko Park

Santo Lúpulo 
Unidade 1 

Av. Francisco Chagas de Oliveira 344 – Jd. Pinheiros 

Unidade 2
Plaza Avenida Shopping


