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Membro da SBD e SBCD. Laser, cosmiatria e tricologia

(17)3232-7100  /  (17)99789-9765
@draflaviacaparrozdermato

R. Voluntários de São Paulo, 2929- S. J. Rio Preto - SP
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n    (17) 99172-8628
c    @disbel.cosmeticos 
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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. 

E X P E D I E N T E
  Diretora Geral: 

Marina Cr ist iane Pereira
diretor ia@vidaenegocio.com.br

  Diagramação: 
Nícholas Britto

jornal ismo@vidaenegocio.com.br

  Administrativo:
administracao@vidaenegocio.com.br

  Colaboradores:
Alex Santana

Claudio Sartor
Deivid Murad

Thales Nogueira
Daniel  Martins

Fabinho Golçalves

 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: @joicelimass 
da agencia: @dafmodels 
Fotos : @thaleco
Produção: @fabinhogoncalvesoficial

Conheçam as Melhores 
Empresas e Nomes de 2021
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            Ao escrever sobre a edição anterior do Top Golden Bu-
siness, no ano  passado, destaquei que os premiados eram ver-
dadeiros campeões por vencerem crises financeiras e incerte-
zas político-sociais, be m como por suas habilidades em driblar 
as dificuldades e criar oportunidades, construindo o futuro.  
Desde então, como todos sabemos, nossos desafios foram multi-
plicados a um nível que jamais poderíamos imaginar. 

   Esta edição especial da revista Vida e Negócio 
apresenta os vencedores do Top Golden Busi-

ness 2021, relatando como eles conseguiram 
superar as circunstâncias adversas cau-
sadas pela pandemia e seguiram adiante, 
no topo de suas áreas, oferecendo o que 
há de melhor em produtos e serviços.  
Multiplicam-se os desafios, multiplica-

-se também o valor das conquistas.  
       A revista Vida e Negócio, em seu 
ano de número 21, vai além de pa-
rabenizar esses vencedores: presta 
aqui sua reverência a todos os que 

enfrentaram o caos e persistiram, 
em muitos casos tendo que lidar 
com a tristeza de perdas pesso-
ais. Perseverança fez renovar a 
esperança e a fé em uma reto-
mada econômica robusta. Nos 
levantamos ainda mais fortes 
e estou certa de que em 2022, 
para a próxima edição do Top 
Golden Business, já seremos 
os protagonistas da recons-
trução do futuro.
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Vestido longo bordado loja Cacau Brazil, colar e brincos da loja Mãos da Terra 
Iguatemi Shopping

A Tendência de tons e variações da cor Branca segue em alta na hora de se vestir, ela tem o poder de 
influenciar a auto estima principalmente para escrever uma nova história. A ausência de cor é um 
novo horizonte que se forma, nos leva a olhar para dentro e buscar na subjetividade a inspiração 
necessária para a próxima jornada. Fotos Thales Nogueira produção Fabinho Gonçalves

Whitefashion 
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Joice Lima veste Saia, Blusa e Blazer da Cacau Brazil Rio Preto Shopping e Brincos da 
loja Mãos da Terra Iguatemi Shopping
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Joice Lima usa Blusa, Short e Cinto da loja Cacau Brazil e com Brincos da 
loja Mãos da Terra Iguatemi Shopping
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Macacão Loja Cacau Brazil, e acessórios da loja Mãos da Terra Iguatemi Shopping

Maquiagem, Produção e Style Fabinho Gonçalves (17) 98128-6718 | Fotos Thales No-
gueira (17) 99133-0706 | Modelos Joice Lima Daf Models (17) 3232-3705 | Roupas loja 
Cacau Brazil (17) 99721-7579 (17 3227-3228| Acessórios loja Mãos da Terra Iguatemi 
São José do Rio Preto (17) 99666-4508
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    É diante dos grandes desafios que nascem os maiores sucessos. Neste ano de 2021, nossa home-
nagem vai para todos vocês que, com coragem, determinação, amor e muita fé, venceram medos, 
obstáculos e barreiras. Transformaram empecilhos em degraus. Escalaram as dificuldades, se 
fortaleceram nas adversidades e trouxeram à tona o seu melhor!.
 
     E com enorme satisfação que chegamos à 7a edição do TOP GOLDEN BUSINESS, uma das 
premiações mais tradicionais e aguardadas do Noroeste Paulista. O TOP GOLDEN BUSINESS 
reverência personalidades, empresas, empreendedores, médicos e autoridades que são des-
taque ao longo do ano de 2021 em São José do Rio Preto (SP) e região. Homens e mulheres 
que geram empregos e renda, impulsionam a economia, são fonte de inspiração.  Saiba mais 
em nossas próximas páginas quem são esses  heróis e heroínas que escreveram suas próprias 
histórias em meio a pandemia. 

Produção: Make Up Hair l Equipe Alex Santana 
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TOP GOLDEN BUSINESS
Melhores do Ano 2021

Para a médica dermatologista Alessan-
dra Cesário, da clínica Ateliê da Imagem, 
os períodos mais severos da pandemia 
foram de grande crescimento: com a eco-
nomia em suspensão, ela teve mais tempo 
para se dedicar aos estudos. “Fiz muitos 
cursos de atualização e aprimoramento, 
todos voltados a dermatologia estética”, 
conta. Entre os temas estudados estavam 
harmonização facial, preenchimento fa-
cial com destaque importante ao preen-
chimento de lábios, da região zigomática 
(top model look) e da mandíbula. “Tinha 
certeza que esse momento iria passar e 
que eu iria usar todo esse conhecimento 
na prática, para trazer tudo o que há de 
mais moderno e atualizado para meus pa-
cientes”, explica. Na crista dessas inova-
ções, está o Ultraformer: “É uma tecnolo-
gia bastante útil, versátil, principalmente 
no que se refere ao tratamento de flacidez 
e no efeito lifting não cirúrgico da face e 
do pescoço”, diz a dermatologista. O equi-
pamento utiliza ultrassom macro e micro-
focado com atuação profunda, inclusive 
na redução de gordura. Por isso, é bas-
tante usado para redução de papada, por 
exemplo.  “A procura tem aumentado mui-
to, pela popularidade e alto grau de satis-
fação”, conta Alessandra. E é justamente a 
satisfação dos pacientes, pelos excelentes 
resultados, que colocam a dermatologista, 
pelo quarto ano consecutivo, no Top Gol-
den Business, por seu trabalho na derma-
tologia estética aplicada à beleza.

Dra.Alessandra Cesário
   A satisfação dos pacientes, pelos excelentes resultados, que colocam a 

dermatologista, pelo quarto ano consecutivo, no Top Golden Business, por 
seu trabalho na estética aplicada à beleza.
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@draalessandracesario

(17) 3227-0508
(17) 99260-4264
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TOP GOLDEN BUSINESS
Melhores do Ano 2021

Ana Elisa Morelli
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@anaelisamorelli_psicologa

Top Golden. “É o reconhecimento de um esforço contínuo em minha vida 
e, em especial, neste ano de 2021. Também é uma alegria a companhia de 
todos os demais profissionais de prestígio premiados.”

A pandemia, além de todas as implica-
ções sociais, econômicas e de saúde, mexeu 
também com o emocional das pessoas. Entre 
os muitos cenários que trouxeram impacto 
neste sentido estão a dor do luto, a falta de 
contato próximo com outras pessoas e até 
mesmo o inescapável convívio consigo mes-
mo. “O isolamento ampliou emoções das 
pessoas, obrigando-as a saírem do ‘modo 
automático’ e colocando-as no mundo das 
emoções. Essas emoções, quando não tra-
balhadas devidamente, podem ter aspectos 
Prejudiciais à saúde mental e demandar tra-
tamento terapêutico”, afirma a psicóloga e 
psicodramatista Ana Elisa Morelli. O contex-
to colocou em evidência o  papel da psicote-
rapia, o que se refletiu em um relevante au-
mento da demanda na área clínica para Ana 
Elisa. “O enfrentamento das dificuldades 
deu-se com a utilização das práticas preco-
nizadas por minha clínica, acreditando que 
todos nós possuímos recursos internos para 
enfrentar as adversidades da vida. À medi-
da que os pacientes superavam seus desa-
fios, meu papel profissional se fortalecia”, 
diz a psicóloga. Com a utilização crescente 
dos meios eletrônicos, Ana Elisa ampliou os 
atendimentos para outras cidades e Estados 
e até para o exterior. Superando as dificulda-
des com afeto, coragem, persistência, inte-
gridade e amor, ela pretende agora retomar 
a formação de grupos de teatro espontâneo, 
técnica do psicodrama propícia ao autodes-
cobrimento em grupos. Assim, a profissio-
nal se credencia como um dos personagens 
deste Top Golden.

 (17) 99122-9413

Centro Empresarial Oitis, sala 2 em São José do Rio Preto /SP
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TOP GOLDEN BUSINESS
Melhores do Ano 2021

o Boticário  

@oboticario 

Algumas marcas são tão conhecidas 
que dispensam apresentações: O Boticá-
rio, além de ser uma dessas marcas, é tam-
bém sinônimo de confiança e qualidade 
nas áreas em que atua. Com 12 pontos de 
venda de O Boticário em Rio Preto, a famí-
lia Bagdasaryan criou táticas diversas para 
contornar as limitações impostas pela 
pandemia. “Aceleramos nosso processo de 
digitalização, criando canais de vendas on-
-line para atendermos de forma rápida, ob-
jetiva e atenciosa, e implementamos a en-
trega em 24 horas, sem custos, para nossos 
clientes”, afirma o operador de franquias 
Leandro Affini Bagdasaryan, que, ao lado 
do pai Karabet e outros familiares, traba-
lha na gestão dos empreendimentos. Na 
venda direta, a relação com a equipe foi re-
forçada com oportunidades extras e entre-
ga sem custo para as revendedoras.

As estratégias surtiram efeito  e, mesmo 
com dificuldades, o grupo passou pelos 
momentos mais difíceis sem demissões. 
Agora, com o avanço da vacinação, a famí-
lia está muito confiante em uma retomada 
vertiginosa da economia. “Por isso O Boti-
cário está vindo com grandes lançamentos, 
super inovadores, e estamos colocando no 
mercado, por meio da venda direta, uma 
linha premium de perfumaria 100% fran-
cesa chamada O.U.i.”, diz Leandro.

Para os empresários, o Top Golden traz o reconhecimento dos esforços     
para engajar a equipe e manter a essência de comprometimento e 

credibilidade de O Boticário. 
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0800-744-0010
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TOP GOLDEN BUSINESS
Melhores do Ano 2021

Dra. Bruna Almeida

@btoodontologia

A cirurgiã-dentista Bruna Almeida Tedesqui 
não para: desde a sua formatura em 2008, ela já 
coleciona 46 certificados de conclusão de cur-
sos, incluindo uma titulação internacional na 
prestigiada universidade de Harvard. Tem tam-
bém especialização em prótese sobre implante, 
implantodontia e aquela que, nos últimos qua-
tro anos, se tornou seu serviço mais procurado: 
a harmonização orofacial e estética (HOF). 

“Como dentista, tenho esse olhar para uma 
harmonização completa, sorriso e rosto. Às ve-
zes o paciente tem um sorriso lindo, mas a face 
enrugada. Ou então tem um rosto bem conser-
vado, mas um sorriso falho. Eu trabalho para 
que todos os elementos da fisionomia fiquem 
em harmonia”, explica Bruna, que comanda a 
BTO Odontologia.

A profissional, inclusive, destaca que a HOF 
é um procedimento muito mais preventivo do 
que supõe o senso comum. “Quando uma fo-
lha de papel é amassada, ela jamais volta a ser 
igual. Com a pele, é muito semelhante, então a 
gente trabalha na prevenção. Se a prevenção 
não foi possível, então temos outros meios de 
fazer a correção”, explica a profissional, que 
atende tanto jovens quanto pacientes acima de 
90 anos. “O que faço é recuperar autoestima: 
devolver saúde, em primeiro lugar, e depois a 
parte da estética”, complementa a dentista, que 
também ministra cursos vip de HOF (Harmoni-
zação Orofacial).

Apaixonada e orgulhosa de sua profissão, Bruna exprime sua gratidão por 
ser reconhecida como Top Golden “ Posso dizer que sou abençoada com tudo o que 
conquistei, pela família que formei e pela profissional que me tornei.” 
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(17) 3022-6944
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TOP GOLDEN BUSINESS
Melhores do Ano 2021

 Dra. Carina Carla
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  “ Me sinto grata, honrada por ter sido selecionada entre os Top Golden. 
É um reconhecimento pelo trabalho no espaço de cura.”

           Nos tempos mais difíceis, é sem-
pre um alívio encontrar momentos de 
tranquilidade. A Casa de Cristal, criada 
pela médica Carina Carla dois meses an-
tes da pandemia chegar com força, se tor-
nou esse oásis de restauração em meio 
às incertezas. E não só para os pacientes 
do espaço dedicado à medicina restaura-
tiva, mas também para a própria médica. 
“Procurei reinventar minha vida e meu 
trabalho, colocando muito estudo e espiri-
tualidade juntos”, diz. Nesse processo, dra. 
Carina acabou ganhando até uma nova 
designação: dra. Boca. “Este apelido veio 
de uma querida paciente, a partir de um 
procedimento que amo realizar, e aí virali-
zou”, conta. Ela se refere ao preenchimen-
to e reestruturação labial, procedimentos 
realizados com um conjunto muito parti-
cular de técnicas desenvolvido pela mé-
dica, com excelentes resultados. “Devolve 
charme e sensualidade, traz empodera-
mento, embelezamento e eu acredito que 
vá muito além: influencia na saúde física 
e emocional, aumenta a autoestima e a 
autoconfiança, com reflexos inclusive na 
vida profissional”, detalha. Com o reaque-
cimento do mercado, dra. Carina tem novo 
impulso para um novo projeto inovador: a 
criação da Grande Casa de Cristal, um spa 
de cura. “Para os próximos anos, teremos 
esse novo espaço terapêutico, com gran-
des médicos e de muito bem estar.”

@casadecristal.rp

(17) 3353-7566
 (17) 98193-8723
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TOP GOLDEN BUSINESS
Melhores do Ano 2021

 BPM- Isaac e Tiaguinho
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“É um prêmio super importante, que vem sendo concedido a vários profissionais 
reconhecidos, e é gratificante estar entre eles, especialmente pelo momento que a 
gente vive”   

           A reinvenção é, sem dúvidas, um 
traço de positividade que aflorou na pan-
demia.  De uma hora para outra, profis-
sionais e empresas precisaram encon-
trar alternativas em circunstâncias que 
pareciam um beco sem saída. Na área de 
eventos e shows, sem a possibilidade do 
presencial, houve um crescimento rápido 
na realização de transmissões ao vivo pela 
internet, as lives. Foi por este caminho que 
a BPM Som e Luz se reinventou, levando 
seus serviços de sonorização e iluminação 
a este novo campo de trabalho, compondo 
cenários para lives de empresas e artistas, 
sempre de acordo e até além das necessi-
dades dos clientes. 
“A principal dificuldade foram as perdas 
pessoais, nossas e de alguns contratantes. 
Isso pesou muito mais que os adiamentos 
e o financeiro. Mas fomos adiante, usamos 
nossa expertise para reinventar o negócio 
e até criamos uma novidade”, conta Isaac 
Oliveira, que comanda a BPM em conjunto 
com Tiago Barbosa.
A novidade, no caso, é uma nova dinâmi-
ca para dar uma experiência imersiva aos 
contratantes. “Além do som e da ilumi-
nação, trabalhamos com fogos e efeitos e 
convidamos o cliente para participar, vi-
venciar alguns momentos durante a apre-
sentação”, diz.

@bpmsomeluzrp

(17) 99606-7028 

(17) 98201-6650
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 Bilhar Bola de Ouro
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“O prêmio Top Golden é a coroação de todos os esforços que se junta a 
outros motivos para comemorar a retomada pós pandemia, com muita 
alegria e dedicação” afirma Rose Mattos 

      Pela primeira vez em seus mais de 40 
anos de história, a Bilhar Bola de Ouro se 
viu em uma “sinuca de bico”, expressão 
trazida do esporte que significa uma situ-
ação extremamente complexa e difícil de 
ser superada: as restrições impostas pela 
pandemia obrigaram a empresa a para-
lisar temporariamente as atividades e os 
proprietários Rose e José Mattos ainda 
precisaram lidar com perdas familiares. 
“Foi muita luta, muita determinação, muito 
equilíbrio e amor no coração para superar, 
com a presença de Deus em primeiro lu-
gar”, diz Rose. Com toda a experiência de 
décadas na fabricação de mesas esportivas 
e prestação de serviços no ramo, os em-
presários encontraram meios de dar con-
tinuidade ao negócio assim como fazem 
os grandes jogadores deste esporte: com 
muita concentração e raciocínio, planejan-
do cada tacada. O prêmio Top Golden é a 
coroação de todos esses esforços e se junta 
a outros motivos para comemorar: “Depois 
de um ano e meio, voltamos a fazer a loca-
ção de mesas de bilhar, com muito sucesso. 
Esperamos que a retomada das nossas lo-
jas seja bem próspera, que a nossa econo-
mia volte a andar com muita força e muitas 
vendas”, afirma a empresária. 

facebook  Bilhar Bola de Ouro

(17)99166-6734
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Chocoloart

@chocoloart

Quem conhece a história de Érica 
Viviane dos Santos, fundadora da Cho-
coloart, sabe que as dificuldades fo-
ram o motor para ela empreender, dez 
anos atrás. Agora, com quase 100% 
de seu trabalho voltado para atender 
festas de casamento, ela se viu diante 
de uma nova crise. A situação afetou 
não apenas o seu financeiro, mas tam-
bém emocional: para Érica, o trabalho 
é uma terapia. Sustentada no suporte 
e compreensão da família, ela buscou 
neste novo momento de aflição uma 
nova motivação para inovar.

“Aproveitei esse tempo para estudar, 
fazer vários cursos e me aprimorar”, 
conta a empreendedora. Juntando os 
novos conhecimentos, a experiência e 
o tempo disponível, ela se empenhou 
na realização de testes e combinações, 
o que trouxe um resultado especial: o 
lançamento de dez novos doces para 
comemorar os dez anos de Chocoloart.

O empenho e a resiliência em nova-
mente dar a volta por cima levaram 
Érica também a mais uma premiação. 
“Receber esse Top Golden, depois de 
tudo o que passamos e a situação que 
vivemos, é realmente um privilégio.”

 “ Receber o Top Golden, depois de tudo o que passamos e a situação que vivemos, 
é realmente um privilégio.”
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 Ateliê Chez Moi
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 “Ser Top Golden em um momento como esse é uma alegria, mas também uma 
grande responsabilidade. Essa é uma marca muito importante, que transmite 
grande credibilidade, e temos que estar sempre à altura disso.”

           Quem trabalha com o aluguel e 
venda de vestidos para festas precisou 
usar de toda criatividade para se manter 
na ativa durante a pandemia. Foi o que 
fez a empresária Flávia Salgado, proprie-
tária do Ateliê Chez Moi. “No começo foi 
desesperador, não tínhamos certezas, não 
sabíamos nem se um dia tudo voltaria ao 
normal. Então tivemos que nos reinven-
tar! Lançamos projetos de vendas on-line, 
adaptamos nossa loja física para a pro-
dução de matérias de divulgação pela in-
ternet”, relata. A instabilidade pesou não 
só no âmbito financeiro, mas também no 
comprometimento com as obrigações e 
a clientela. “Não deixamos de honrar ne-
nhum compromisso: ressarcimos aluguéis 
adiantados, jogamos ao lado dos nossos 
clientes, pois entendemos que era uma si-
tuação difícil para todos”, diz a empresá-
ria. A perseverança trouxe o triunfo. Tão 
destemida quanto elegante, Flávia cele-
bra o retorno gradual dos eventos, pronta 
para lançar mais um projeto que casa com 
sua vocação em empreender: o e-commer-
ce da Chez Moi, previsto para estar no ar 
até o fim de novembro. “Não foi fácil. Sou 
vitoriosa de estar com as portas abertas. 
Agradeço a Deus acima de tudo, especial-
mente por me prover de resiliência, mente 
forte e coração simples.”
 

@atelie.chezmoi

(17) 99771-5010
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Daniel Falchetti 
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@danielfalchettidaf

 O fotógrafo e empresário Daniel Fa-
chetti, que desde 20xx está à frente do 
Studio DAF, sempre foi inquieto na arte de 
empreender: além de estar antenado às 
novidades de seu ramo, para eternizar em 
imagens casamentos e outras festividades, 
ele constantemente busca maneiras de di-
versificar seus negócios. Uma dessas ino-
vações veio no período de pandemia. Com 
as atividades do setor de eventos suspen-
sas por conta das medidas sanitárias, ele 
começou a se dedicar mais à prática do 
ciclismo. O hobby virou negócio: “em 20 
dias, vendi 25 bicicletas”, conta Daniel, 
que se inspirou na conhecida Rota 66 dos 
Estados Unidos — pela qual já havia via-
jado — e no seu ano de nascimento, 1977, 
para criar a Rota 77 Bike. Além das bicicle-
tas, a marca trabalha com acessórios para 
ciclistas. Agora, ele espera o retorno dos 
eventos com força total para exercer a sua 
grande paixão, iniciada há quase três dé-
cadas: “Amo fotografar casamentos! Tive 
essa experiência aos 15 anos e nunca mais 
parei”, diz. Ao longo da jornada, nasceu 
outro negócio ligado a matrimônios: o “DF 
O Carro da Noiva”, que oferece o transpor-
te até a cerimônia, em veículos de diferen-
tes estilos, para todos os gostos. “Ser Top 
Golden nesse momento é a certeza que so-
brevivemos a essa batalha e saímos ainda 
mais fortes e confiantes, acreditando em 
nosso potencial para construir uma car-
reira de sucesso.”

     “  Ser Top Golden nesse momento é a certeza que sobrevivemos a essa 
batalha e saímos ainda mais fortes e confiantes, acreditando em nosso             
potencial para construir uma carreira de sucesso.”

 (17) 99114-9799
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Dantecolor Tintas
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“Ser Top Golden é motivo de muita alegria e a certeza que estamos no caminho certo. 
Traz mais credibilidade junto aos nossos clientes e reforça nossos valores: inovação, 
ética, qualidade, sustentabilidade, satisfação e sinergia”, completa Wagner.

@dantecolortintas

(17) 99669-4848 
(17) 3353-3113

           Para uma empresa que tem em sua 
visão ser referência na indústria de reves-
timentos pela qualidade dos produtos, com 
foco no crescimento e aperfeiçoamento 
contínuo, o momento de retomada econô-
mica pós-pandemia é promissor: comple-
tando 12 anos de fundação em 2022, a Dan-
tecolor Tintas e Revestimentos está em um 
importante momento da sua história, com 
a construção do seu novo e moderno par-
que fabril. As novas instalações colocam a 
empresa em um novo patamar, repleto de 
inovações e oportunidades.
“Mesmo com a pandemia, a área da cons-
trução civil esteve em crescimento. Assim, 
surgiu o projeto de uma nova planta indus-
trial. Acreditamos que o ritmo será manti-
do nos próximos meses e, com a conclusão 
das obras, poderemos atingir grandes ob-
jetivos”, afirma Wagner Gomes Conceição, 
diretor da empresa, ao lado da esposa Ana 
Helena.Com produtos nas áreas de revesti-
mentos, texturas, complementos e acaba-
mentos, a Dantecolor é a primeira empresa 
do noroeste paulista a obter o selo de cer-
tificação Qualycert, o que atesta a qualida-
de de seus produtos. A Dante está sempre 
acompanhando as tendências e tem a sus-
tentabilidade como compromisso. 
A empresa reveste também a expansão de 
sua cobertura: a marca já está presente em 
diversas regiões do país. “Nosso alvo são 
as obras de alto padrão. Vendemos proje-
tos de revestimentos para clientes exigen-
tes, que buscam por produtos inovadores e 
sustentáveis”, diz Ana Helena.
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Cíntia Cecílio
Decorações
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@cintiaceciliodecor 

 Bastam alguns minutos de conversa 
ou mesmo uma simples exploração rá-
pida nas redes sociais da decoradora e 
empresária Cíntia Cecílio para termos 
a plena certeza que estamos diante de 
alguém que encontrou sua vocação e é 
apaixonada por seu ofício.  Com mais de 
1800 trabalhos na carreira – entre casa-
mentos, aniversários de 15 anos ou sim-
ples almoços –, a profissional se reinven-
tou durante a pandemia para continuar 
na ativa, prestando serviços a pequenos 
eventos familiares, fazendo consultorias 
e mentorias. 

Também aproveitou a impossibilidade 
de realizar grandes eventos para empre-
gar seu talento e fervor na reforma da 
Casa Évora, espaço para eventos que ad-
ministra ao lado do esposo, Rodrigo, na 
cidade de Mirassol. 

Com a retomada das atividades em seu 
ramo de trabalho, o entusiasmo natu-
ral da decoradora só faz crescer. “Temos 
vários projetos na manga”, diz sorrindo, 
e completa: “Esperamos entregar todos 
nossos eventos com a excelência, carinho, 
cuidado e zelo de sempre.” 

Cíntia tem orgulho em dizer que é qua-
se toda coração, característica que se so-
bressai em seu trabalho. Mais que encher 
os olhos, ela quer emocionar. “Realizo 
decorações autorais que refletem a per-
sonalidade e a essência dos clientes, um 
cenário único para ser lembrado e relem-
brado por todos!”, diz.

“Ser top Golden é o reconhecimento de muitos anos de trabalho e dedicação. 
Agradeço à Deus, meus clientes, minha família e equipe”  

(17) 99273-2844
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“Ser considerado Top Golden nesse momento nos dá a certeza de que valeu a pena 
perseverar, mesmo quando tudo estava incerto e obscuro”

@clustres

(17) 99125-8498

           O futuro é resplandecente na 
Cristal Locação de Lustres: a funda-
dora e diretora da empresa, Edelma-
ra Luciana Antunes, conhecida como 
Mara, vem para a retomada pós-pan-
demia com muitos projetos. “É um 
momento de muitas novidades e ex-
pectativas.   Estamos cheios de fé e 
de planos, com várias peças novas”, 
conta. O setor de eventos foi dura-
mente impactado nos últimos meses, 
mas, com o apoio da família, ela con-
seguiu enfrentar os momentos mais 
difíceis deste período. “Não podemos 
em momento nenhum dizer que foi fá-
cil. Tudo mudou da noite para o dia, 
mas nossas bases sólidas nos deram 
forças para passarmos por essa pan-
demia e recomeçarmos mais fortes e 
mais experientes”, diz. A empresa re-
aliza a locação de lustres, de diversos 
modelos, estilos e tamanho, para dar 
um toque de resplendor a qualquer 
festa ou evento. “Ser considerado Top 
Golden nesse momento nos dá a cer-
teza de que valeu a pena perseverar, 
mesmo quando tudo estava incerto e 
obscuro”, completa.
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Deise Costa - Arquiteta

 @deisecosta.arq

“Vivemos um de nossos maiores desafios. E 
a arquitetura, assim como outras áreas, deve 
contribuir a fim de amenizar impactos e tor-
nar melhor a vida das pessoas” sob o olhar 
abrangente e idealista da arquiteta e urba-
nista Deise Costa, as restrições impostas 
pela pandemia devem ser um gatilho para a 
reflexão, de repensar o interior e o exterior. 
De um lado, a adaptação para a era tecnoló-
gica, numa época em que a sociedade ado-
tou o home office e colocou em evidência a 
necessidade de espaços planejados para o 
trabalho no conforto do lar. De outro, a pre-
mente necessidade de agir pelo nosso pró-
prio futuro: “Devemos deixar um legado de 
qualidade de vida e bem estar. A retomada 
viável, na minha opinião, será através da 
economia verde, aliando crescimento eco-
nômico e sustentabilidade. Isso moldará 
a nossa vida, a nível local e mundial”, diz. 
Dedicada e dinâmica, Deise vê o Top Golden 
como renovação do fôlego. “Quando há o re-
conhecimento pelo nosso esforço e empe-
nho, a sensação é de dever cumprido e de 
motivação para prosseguir evoluindo, de 
mais energia para a caminhada de supera-
ção nos momentos adversos”.

 “Quando há o reconhecimento pelo nosso esforço e empenho, a sensação é de 
dever cumprido e de motivação para prosseguir evoluindo, de mais energia 
para a caminhada de superação nos momentos adversos”.

 (17) 99627-3296
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Disbel
Distribuidora de beleza
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“O Top Golden Business é um orgulho muito grande por sermos reconhecidas por 
nossos clientes, parceiros e amigos”, diz Simone Lujan 

           A superação está nas raízes da Disbel 
Distribuidora: a empresa, que atualmente 
é referência para 120 cidades do noroes-
te paulista na distribuição de produtos de 
cosméticos, perfumaria, saúde e higiene 
pessoal, começou a ser construída há 25 
anos. Na lida diária das vendas de porta em 
porta e na batalha de uma mãe para dar o 
melhor à sua filha. A garra foi recompen-
sada e hoje a filha, Raquel Lujan Leite, é 
gestora do negócio ao lado da mãe, Simo-
ne Lujan, diretora da Disbel. Com a pan-
demia, elas precisaram unir esse histórico 
de triunfo à sabedoria de anos de mercado 
para encontrar as soluções exigidas pelas 
circunstâncias. “As vendas de maquiagem, 
que só cresciam, despencaram com o uso 
de máscaras. Por isso, passamos a focar as 
vendas nas categorias que ganharam visi-
bilidade neste período, como os produtos 
de cabelo, pele e unhas”, conta Simone. A 
Disbel ainda precisou lidar com a queda re-
pentina no faturamento, sem cortes de sa-
lários ou na equipe. “O bem estar de nossos 
colaboradores é e sempre foi nossa priori-
dade. Por isso, apostamos na diminuição 
dos custos de operação, redução da carga 
horária e atendimento comercial remoto”, 
complementa Raquel. Passados os mo-
mentos mais difíceis, a retomada vem com 
muitos planos, embalados pela conquista 
do Top Golden 2021: ampliação do mix de 
marcas, produtos e novas estratégias de 
distribuição. 

@disbel.cosmeticos 

(17) 3225-9478
(17) 99172-8628
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Deivid Murad 
Retratista

@deividmurad.retratista

“Nossa missão é retratar momentos valiosos, 
encantar pessoas desde o início com uma expe-
riência e alto astral inesquecíveis e gerar auto-
estima”. A frase é do fotógrafo e retratista Deivid 
Murad, que realizou um sonho na pandemia: 
abrir seu próprio estúdio. “Sempre atendia pes-
soas externamente, em escritórios e empresas, 
mas queria ter um local próprio. Como o pessoal 
estava ficando em home office, montei um espa-
ço apropriado para fotografar. Foi assim que eu 
consegui reverter as dificuldades deste perío-
do”, conta Deivid. 

E conseguiu mesmo: um ano depois de abrir a 
primeira unidade do Studio Deivid Murad Retra-
tista, no bairro Redentora, o profissional perce-
beu que precisaria de mais espaço para atender 
a todas as demandas. Assim nasceu a segunda 
unidade do estúdio, na região da Represa Mu-
nicipal. “Os clientes foram indicando, as coisas 
melhoraram e acredito que a retomada econô-
mica vai ser sensacional. O cenário é promissor”, 
afirma. 

Com formação em direito e música, Deivid se 
apaixonou pela fotografia aos 10 anos de idade, 
quando ganhou sua primeira câmera. Há sete 
anos ele transformou a paixão em profissão, res-
gatando algo precioso, que ficou de lado em um 
mundo de imagens digitais. “Valorizo muito a fo-
tografia impressa, entrego todo o resultado em 
papel. Trabalho com diversos tipos de álbum. 
Não dá nem para comparar ver arquivos digitais 
a sentir a textura, o cheiro do álbum. Não tem 
preço isso”, diz. Além dos característicos retra-
tos, pessoais, familiares e profissionais, Deivid 
atua na fotografia comercial, editorial, de moda 
e still. 

    “ Esse é o Top Golden da superação, de pessoas resilientes, que têm força, 
coragem e fé. E eu tenho ainda o apoio da família, especialmente da minha noiva 
Elaine Machado.”
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(17) 99149-4690
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 Banda Alta Conexão
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“Ser Top Golden, pra gente, é uma honra. É um prêmio de muitos anos, 
consagrado de credibilidade. Será uma noite especial e a oportunidade 
de confirmar nossa trajetória.”

@altaconexao

(17) 99202-1212

Os músicos e empresários Vivi Sant’ana e Mar-
celo Quadros, que têm mais de três décadas de 
experiência no setor e há 16 anos fundaram a 
Altaconexão, precisaram de inventividade para 
dar um novo tom a suas atividades e funções. 
Acostumado a fazer o transporte de toda infra-
estrutura de shows, Marcelo utilizou os veícu-
los da empresa para realizar mudanças e fretes, 
auxiliado por parceiros que trabalham normal-
mente na montagem e desmontagem dos equi-
pamentos. Já Vivi levou a sua veia artística para 
o artesanato, o que serviu não só como fonte de 
renda, mas também terapia para lidar com a tris-
teza das circunstâncias e de perdas próximas. 
As dificuldades momentâneas, porém, não che-
gam nem perto de ofuscar o brilho de uma em-
presa que, além de toda a experiência de se 
apresentar em casamentos, aniversários, bo-
das, festas corporativas e confraternizações, 
tem no histórico quatro shows na celebração 
oficial do Réveillon de São José do Rio Preto e a 
abertura da Virada Cultural Paulista de 2007. 
“Contamos com músicos experientes e qualifi-
cados e equipamentos de última geração para 
levarmos aos nossos clientes e público o que há 
de melhor, com o máximo em profissionalismo, 
respeito, bom gosto e dedicação”, diz Marcelo. 
Atualmente, os músicos e empresários já têm si-
nais claros de que a retomada será próspera. “Fe-
lizmente tivemos poucos cancelamentos e muitos 
contratos foram adiados para 2022. Os pedidos 
de orçamento voltaram a aparecer e, com o agen-
damento de novos eventos, já temos muitas da-
tas preenchidas para o próximo ano”, conta Vivi. 
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 @eleticabel_riopreto  

Próxima de completar 35 anos de 
mercado, a Elétrica Bel Materiais Elétri-
cos entra no período de retomada pós-
-pandemia com muitos projetos: renova-
ção da sua clássica fachada em uma das 
principais avenidas da cidade e amplia-
ção do quadro de vendas corporativas. Se 
há confiança no panorama da empresa, é 
porque seus diretores José Luís Genari e 
Rita de Cássia Moreno Genari souberam 
conduzir os negócios com muita sabedo-
ria nos momentos mais difíceis da crise. 
“Inicialmente precisamos reduzir des-
pesas e diminuir as compras, até porque 
ficamos sem poder fazer o atendimento 
presencial por um tempo. Mas com mui-
ta fé em Deus e trabalho, fomos superan-
do os desafios”, diz José Luís. A Elétrica 
Bel investiu em comunicação, se tornou 
mais presente nas redes sociais e levou 
para os canais remotos sua tradição de 
atendimento primoroso e atencioso. 
Com mais de 10 mil itens em estoque, a 
empresa comercializa materiais elétri-
cos de baixa e alta tensão, chuveiros e 
duchas, ferramentas, ventiladores e pro-
dutos de iluminação e segurança. “Esta-
mos sempre empenhados em servir me-
lhor nossos clientes internos e externos 
e este prêmio é o reconhecimento deste 
trabalho”, diz Rita.

“Ser Top Golden é estarmos sempre empenhados em servir melhor nossos clientes 
internos e externos e este prêmio é o reconhecimento deste trabalho”

(17) 3215-9500
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Dra. Flávia Caparroz

Foto Deivid Murad Retratista  

  “Estar no Top Golden além de ser motivo de grande alegria e gratidão, 
representa o reconhecimento dos pacientes, amigos e familiares pelo 
trabalho que faço com amor e carinho.”

      Enquanto o mundo passava por um 
momento de grandes transições, a médica 
dermatologista Flávia de Azevedo Capar-
roz vivia a sua maior transformação: se tor-
nar mãe em meio aos perigos e obstáculos 
de uma pandemia. “Meu filho João Francis-
co nasceu durante o primeiro lockdown, 
um momento de muito medo e incertezas 
ao mesmo tempo o momento mais feliz da 
minha vida”, conta. Aliado a esse cenário 
desafiador, ela ainda se imbuiu do legado 
familiar na gestão do Instituto Caparroz, 
um centro de especialidades médicas ins-
talado em um imóvel já utilizado por seu 
avô e por seu pai. O contexto, portanto, dá 
ainda mais peso à conquista do Top Gol-
den 2021. “Em uma cidade com tantos 
profissionais capacitados, eu vi que eu sou 
capaz e que é possível ser ser mãe, esposa, 
boa profissional, reconhecida e respeitada 
em todos esses papéis”, diz. Um dos pro-
cedimentos mais procurados na clínica 
é o lifting com fios de PDO (polidioxano-
na), uma técnica de suspensão de tecidos 
com resultados naturais e duradouros. “A 
procura tem crescido muito e sou apaixo-
nada pelos resultados. É um tratamento 
rápido, feito no próprio consultório, com 
o pós muito tranquilo”, explica. Os fios de 
PDO são absorvíveis pelo organismo: além 
de dar sustentação à pele, eles estimulam 
a produção de colágeno, com resultados 
que podem perdurar por até dois anos.

@draflaviacaparrozdermato

(17)3232-7100
(17)99789-9765
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FX  Tecnologia   
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 @ fxtecnologia.com.br  

Enquanto muitos setores da economia 
foram imediatamente afetados pela crise 
global de coronavírus, outros tiveram a sua 
importância instantaneamente elevada, 
como é o caso da tecnologia: de uma hora 
para outra, os serviços remotos, reuniões 
virtuais e o trabalho de casa passaram a ser 
essenciais. “Tivemos uma grande demanda 
em função das pessoas que precisaram ir 
para o home office. Tivemos que nos moldar 
às novas formas de atendimento e fornecer 
soluções mais dinâmicas”, afirma Matheus 
Falkoni, proprietário da FX Tecnologia, que 
empreende no setor desde 2006.

Gradativamente, os atendimentos presen-
ciais e as visitas vão sendo retomadas e a FX 
tem a oportunidade de apresentar a seus 
clientes novas áreas de atuação, iniciadas 
a partir da análise de problemas expostos 
pela pandemia. “Nossa empresa passou a 
atuar na área de monitoramento de siste-
mas de segurança e rastreamento veicular”, 
explica Matheus.

Para o empresário, a premiação coroa uma 
série de bons resultados, com gratidão aos 
colaboradores e a Deus. “Ser Top Golden foi 
e sempre será um orgulho para nossa em-
presa. E, neste momento, é ainda mais signi-
ficativo, pois enquanto muitas empresas fe-
charam, conseguimos dobrar nosso quadro 
de funcionários e temos essa maravilhosa 
oportunidade de brindar o sucesso!”, cele-
bra Matheus.

“Ser Top Golden é um orgulho para nossa empresa. E, neste momento, é ainda 
mais significativo, enquanto muitas empresas fecharam, conseguimos dobrar 
nosso quadro de funcionários e termos a oportunidade de brindar o sucesso!”

17 3215-2200
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“Top Golden representa visibilidade e reconhecimento ao trabalho que 
venho realizando, aos méritos que me habilitaram a fazer parte deste 
momento glorioso”

   “Nos momentos de ‘crise’, tire a letra ‘s’ da 
palavra: fica ‘crie’. Ou seja: crie alternativas”, 
afirma Waldecir José Bailo, fundador e sócio 
proprietário da Hypnosemais Hipnoterapia 
Ltda. Foi com esta visão que o hipnoterapeu-
ta ajudou muitas pessoas durante os últimos 
meses. Mas mesmo antes da pandemia do 
coronavírus ser uma realidade, ele já atuava 
para que seus clientes superassem os mo-
mentos difíceis por meio da ressignificação, 
imprimindo novos conceitos na mente. Apai-
xonado pela hipnoterapia e seus benefícios, 
Waldecir fez da técnica sua principal ativi-
dade de trabalho há 10 anos, depois de mui-
to estudo e preparação, tendo inclusive um 
atributo raro de ser encontrado na região: 
a formação por uma das mais conceituadas 
instituições da área, o Centro de Treinamen-
to de Hipnose OMNI, nos Estados Unidos. Os 
atendimentos presenciais são realizados em 
São José do Rio Preto e José Bonifácio, onde 
fica a sede da Hypnosemais, mas também 
existe a possibilidade de fazer sessões por 
meios eletrônicos, com resultados idênticos. 
Assim, Waldecir não precisou parar durante 
os períodos de maior restrição, atendendo 
clientes de todo o Brasil. “Agora, com a reto-
mada econômica, venho com muitos projetos 
e muita expectativa e o Top Golden represen-
ta visibilidade e reconhecimento ao trabalho 
que venho realizando, aos méritos que me 
habilitaram a fazer parte deste momento glo-
rioso”, diz. 

@hypnosemais

(17) 99133 4060
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Kedson Barbero
Soluções em Arquitetura
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@kedson_barbero_s_e_a 

As incertezas decorrentes da pande-
mia implicaram na paralisação de mui-
tos negócios e não foi diferente com a 
arquitetura. Mas, nesta área, houve um 
fator que contribuiu para que a retoma-
da tivesse início mais cedo, mesmo que 
de forma tímida. “As pessoas precisa-
ram ficar confinadas e perceberam que 
não estavam se sentindo confortáveis na 
própria casa. Então começaram a surgir 
os primeiros projetos, reformas, consul-
torias. Outras resolveram construir e o 
mercado se estabilizou”, diz o arquiteto 
Kedson Barbero. Alguns grandes pro-
jetos também surgiram, com empresas 
se adequando ao novo cenário. Assim, 
gradativamente, o fluxo de trabalho foi 
se estruturando e há muita expectativa 
para o contexto de retomada econômi-
ca. “Muitos contatos foram feitos, novas 
propostas de trabalho estão se materia-
lizando. As perspectivas para 2022 são 
muito positivas”, afirma. O êxito, mesmo 
em circunstâncias tão adversas, está sin-
tetizado no significado de ser Top Golden 
em 2021: “O prêmio faz crescer a autoes-
tima profissional e mostra que, apesar da 
crise, somos sobreviventes de um cená-
rio econômico e político desestabilizado. 
Demonstra que, superada esta fase, po-
deremos ainda fazer ainda mais.”

“O prêmio faz crescer a autoestima profissional e mostra que, apesar da 
crise, somos sobreviventes de um cenário econômico e político desestabilizado. 
Demonstra que, superada esta fase, podemos fazer ainda mais.”

(17) 99114-0045
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Dra.  Joelma Caparroz
 “   O Instituto da Vida chega à mais um Top Golden, reflexo de sua potência, 
variedade e capacidade: com uma equipe altamente qualificada que oferece um 
atendimento diferenciado focado no aprimoramento dos nossos clientes.”  

      O ano de 2021 tem sido muito espe-
cial para o Instituto da Vida, mesmo em 
meio ao cenário global de angústias e aos 
momentos de tristeza. Criada em 2009, a 
clínica ganhou recentemente sua primeira 
expansão, com uma nova unidade focada 
no atendimento infantil e infantojuvenil, 
o Instituto da Vida Kids. Além da psicote-
rapia, o novo espaço oferece mais possibi-
lidades para o atendimento de crianças e 
adolescentes com condições psicológicas 
específicas, como os casos de transtor-
no de déficit de atenção e hiperatividade 
(TDAH) e as muitas facetas do transtor-
no do espectro autista (TEA).Foi também 
neste ano, no mês de junho, que a cofun-
dadora e diretora do instituto, Joelma 
Caparroz, lançou seu primeiro livro, cha-
mado “Jogos como Mediadores do Com-
plexo, Dinâmico e Multifacetado Processo 
de Ensino-aprendizagem”. A obra nasceu 
a partir do trabalho apresentado na con-
clusão de um curso de pós-graduação e 
trata da importância das atividades diver-
tidas e desafiadoras no processo de ensi-
no e aprendizagem. Agora, o Instituto da 
Vida chega à mais um Top Golden, reflexo 
de sua potência , variedade e capacidade: 
com uma equipe altamente qualificada, a 
clínica oferece serviços para a saúde men-
tal, como a psicoterapia crianças, adoles-
centes, adultos, idosos e casais; avaliações 
psicológicas diagnósticas e profissionais; 
recrutamento, seleção, treinamento e 
orientação profissional; cursos e pales-
tras.

@oficialinstitutodavida

(17) 99167-6445
(17) 3014-1616
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Lineare 
Móveis Planejados   

 @fingerriopreto 

A construção civil é uma das áreas que 
mais se mostraram resilientes diante da 
pandemia: mesmo com algumas dificulda-
des, principalmente por conta do contexto 
econômico, as atividades do setor não fo-
ram paralisadas. As empresas de base só-
lida conseguiram criar mecanismos para 
continuar em evidência, como é o caso da 
Finger Móveis Planejados, representada 
em Rio Preto pela Lineare  Planejados Ltda. 
“Nesses momentos difíceis, trabalhar com 
uma marca forte, que dá todo o respaldo 
necessário, faz toda diferença. A principal 
dificuldade foi no ato de reinventar os aten-
dimentos, que até então eram presenciais, 
mas superamos essa barreira de forma rá-
pida com as ferramentas oferecidas pela 
marca”, diz o empresário Jean Lucas Perei-
ra, que desde 2016 representa a Finger. 

A recuperação da economia representa 
um novo estímulo ao setor e a Finger está 
no pelotão dianteiro deste reaquecimento. 
“As condições atuais do mercado e a expan-
são da construção civil colaboraram, mas o 
principal fator é que nossa indústria é forte 
e conseguiu manter os prazos de entrega 
e os preços em um cenário oscilante. Isso 
proporcionou uma retomada mais rápida, 
segura e potente”, explica. 

Com um agradecimento especial à famí-
lia e ao presidente da marca, Edson Finger, 
Jean celebra estar mais uma vez entre os 
Top Golden. “É o reconhecimento de um 
trabalho honesto, sério e assertivo.”

  Com um agradecimento especial à família e ao presidente da marca, Edson 
Finger, Jean celebra estar mais uma vez entre os Top Golden. “É o reconhecimento 
de um trabalho honesto, sério e assertivo.”

(17) 98801-0707
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Lions 
Serviços e Soluções
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“Ser Top Golden é ter a certeza que nosso trabalho é reconhecido por nossos 
clientes. É ser valorizado pelo que acreditamos e realizamos.”

      Assim que a Lions Serviços e Solu-
ções se estabeleceu em São José do Rio 
Preto e antes mesmo do primeiro contrato 
fechado, veio o desafio que nem a empre-
sa nem o mundo esperavam: a pandemia. 
“Tivemos aquele susto. Pensamos que não 
ia dar certo”, diz Silvia Mariani dos Santos, 
que é fundadora e sócia proprietária da 
Lions ao lado de Lucas Pazim.
Havia ainda outros desafios: conquistar a 
confiança de potenciais clientes com uma 
empresa que havia acabado de chegar à 
cidade, conduzida por jovens empreen-
dedores. Neste cenário, brilhou a perspi-
cácia, força e simpatia da dupla para cap-
tar as oportunidades. “Superamos muitas 
barreiras e várias portas que se fecharam. 
Conseguimos o primeiro contrato. E en-
tão veio o segundo, o terceiro e assim por 
diante”, conta Silvia, que já trabalhava em 
Minas Gerais com terceirização de servi-
ços como portaria, zeladoria, limpeza, jar-
dinagem e segurança.
Apoiada em um time de colaboradores 
qualificados – a quem considera família – e 
em um atendimento pessoal e atencioso, a 
Lions não apenas emergiu, como se desta-
cou: nesses dois anos em Rio Preto, a em-
presa chega ao Top Golden 2021. “A gente 
se desdobra para fazer o máximo, atender 
da melhor maneira, estar presente e estou 
certo que nossos clientes confirmam esse 
comprometimento”, diz Lucas. 

 @lionsservicosesolucoes

(17) 98178-5688
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 @hb.led

A  HB Led Produções é a expressão 
plena de que oportunidades surgem 
em momentos de crise: nascida du-
rante a pandemia, a empresa admi-
nistrada por Harisson Borges é um 
braço técnico da André Arantes Pai-
néis, que desde 2007 atende eventos 
e espetáculos com a criação de cená-
rios, LED de alta definição e ilumina-
ção.

“Analisamos o cenário e buscamos 
soluções no mercado. Passamos a 
atender a crescente demanda de 
eventos on-line, principalmente os 
corporativos. Acreditamos que a re-
tomada virá com uma revolução tec-
nológica e a capacitação técnica vai 
definir os protagonistas deste novo 
cenário”, afirma Harisson.

A experiência do empresário fica 
evidente não apenas por sua experi-
ência de anos de trabalho no setor, 
mas também nos vídeos que compar-
tilha em suas redes sociais, repletos 
de dicas sobre a montagem de pai-
néis de LED e de aspectos técnicos, 
como a utilização de ferramentas de 
performance visual.

“Assim como vemos nossos clientes felizes e realizados com nosso trabalho, 
também nos sentimos reconhecidos e realizados por sermos Top Golden.”

(17) 99179-7328
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Marcelo Rakar
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“Se eu pudesse resumir em uma palavra seria ‘felicidade’. Agradeço aos 
meus fãs, cada um deles, à minha equipe, minha banda e principalmente 
aos amigos que estiveram e estão ao meu lado.” 

      Poucos músicos tiveram a oportunida-
de de passar pela crise causada pela pan-
demia com impactos moderados. Contando 
com um alicerce sólido e atuando em diver-
sas vertentes, Marcelo Rakar foi um desses 
profissionais. Já na infância, aprendeu sozi-
nho vários instrumentos, fez da música sua 
profissão e, com muito carisma, levantou 
plateias com apresentações solo, cantando 
e tocando. 
Como parte desse alicerce, está algo que se 
tornou ainda mais importante durante o 
isolamento: a presença na internet. Os víde-
os de Marcelo Rakar no YouTube têm quase 
18 milhões de visualizações, o que o colo-
ca entre algumas lideranças nos rankings 
da plataforma. “Eu já desenvolvia projetos 
on-line e acabei me voltando totalmente 
para o mercado digital. Além dos vídeos, fiz 
uma série de lives no Instagram, às vezes 
por dias seguidos”, conta. Outros projetos 
ganharam corpo: o músico gravou um DVD 
em 2020 e está finalizando um novo até o 
fim deste ano. “Também lanço em breve um 
curso on-line ensinando pessoas a cantar e 
tocar violão de um jeito fácil.”
Marcelo leva todo o seu talento ao palco na 
noite de entrega do Top Golden e diz que 
estar entre os premiados é mais um motivo 
para agradecer. “Se eu pudesse resumir em 
uma palavra seria ‘felicidade’. Agradeço aos 
meus fãs, cada um deles, à minha equipe, 
minha banda e principalmente aos amigos 
que estiveram e estão ao meu lado.” 

 @marcelorakar

Pop Rock Nacional Acústico Marcelo Rakar
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@nraudio_novorumo 

Completando 30 anos de fundação em 2022, 
a NR Audio - Novo Rumo tem uma tradição de 
realizar grandes eventos, em todos os cantos do 
Brasil. Grandes mesmo: entre seus clientes já es-
tiveram a gigantesca Marcha Para Jesus na cida-
de de São Paulo, os internacionais Slash e Camila 
Cabello e os nacionais Roberto Carlos e Daniel, 
com quem a empresa excursionou por três anos 
consecutivos em turnês pelo Nordeste. 

A NR Audio é especialista na prestação de ser-
viços e locação de equipamentos de sonorização, 
iluminação e estrutura de shows e eventos, so-
ciais e corporativos. Para o diretor e proprietário 
da empresa, Rogério Cocenzo, a pausa forçada 
pela covid-19 foi também um período de muita 
reflexão. “Com humildade, aprendemos que não 
temos o controle de quase nada, que a vida vale 
mais que o dinheiro e o trabalho, que o cliente é 
nosso grande tesouro e colaboradores são nos-
sos grandes aliados na vida”, diz.

Recentemente, desenvolveu novos negócios 
com a criação de caixas de som personalizadas, 
bastante procuradas para embalar festas fami-
liares dentro das casas durante o isolamento. 
“Começou como uma brincadeira, mas acabou 
rendendo a venda de quase 60 caixas apenas nos 
três primeiros meses”, conta.

Rogério acredita que o retorno dos eventos 
virá com muita demanda para os prestadores de 
serviço de sua área: “Agora, temos poucos even-
tos para muitas empresas, mas em breve teremos 
muitos eventos para poucas empresas disponí-
veis”, analisa. A NR estará, certamente, na dian-
teira desta retomada, com humildade e amor no 
que faz. 

“Com humildade, aprendemos que não temos o controle de quase nada, que a 
vida vale mais que o dinheiro e o trabalho, que o cliente é nosso grande tesouro 
e colaboradores são nossos grandes aliados na vida”. O Top Golden representa 
amor e satisfação pelo trabalho. 

(17) 99772-1850
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Ponto Chic 
  “Este prêmio eu dedico as minhas clientes, que representam o sucesso da 
Ponto Chic. Receber o Top Golden é um sentimento de alegria e realização ”

@lojapontochic
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      Moda para todas, do 34 ao 54. O ca-
sal de empresários Fabiana e Rafael Carlos 
Cesar faz questão de enfatizar que a Pon-
to Chic é uma loja que atende e veste bem 
clientes de todos os biotipos e tamanhos. 
“Nós temos a proposta de pertencimento 
e não só de vender, mas de cuidar, acolher, 
trabalhar com a autoestima e o autocui-
dado, levando isso para as mulheres por 
meio dos nossos produtos”, diz Fabiana.
Instalada no Higienópolis, a Ponto Chic 
oferece roupas e calçados femininos, com 
uma característica imprescindível: “Prezo 
muito pela excelência dos produtos e for-
necedores. Sou muito exigente quanto à 
qualidade, o design e a modelagem”, afir-
ma a empresária.
Com uma bagagem de vendas e atendi-
mento há mulheres iniciada há 23 anos, 
Fabiana criou sua loja própria há 11 anos, 
a partir de um apoio fundamental: “Preci-
so agradecer ao meu marido, que me deu 
suporte e é mentor de tudo isso”, conta. 
Com o tempo, a loja foi crescendo, estando 
atualmente em seu terceiro espaço desde 
a fundação. Cresceu também a clientela, 
com quem Fabiana tem fortes laços. “Acre-
dito que essa base de relacionamentos e 
a projeção na internet ajudaram muito a 
passar por esse período. Com muita resili-
ência, a gente não abandonou e não desa-
nimou”, diz.
Rafael Carlos é também uma das pessoas a 
quem Fabiana credita o Top Golden 2021. 
“Além dele, quero homenagear minhas 
clientes com esse prêmio. Elas são muito 
importantes pra mim e muitas se torna-
ram minhas amigas”, finaliza Fabiana. 

(17) 98820-5030
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Santo Lupulo 
  “Top Golden representa inovação, determinação, coragem e força para destacar 
as novidades na cultura cervejeira em meio aos desafios.”  

      A  maior prova de que o empresário 
Cristiano Fernando Carvalho encontrou 
meios de amenizar os efeitos da crise está 
nas novidades do Santo Lúpulo: a empresa 
está abrindo mais duas unidades, uma de-
las em um formato novo e escalável para a 
marca.A primeira loja, na avenida Francisco 
das Chagas Oliveira, foi fundada em 2018. 
Recentemente, foi reaberta a unidade do 
Plaza Avenida Shopping, com chopeira de 
auto serviço e kits para presentes. Desde 
2017 a marca tem também o Biergarten, 
um espaço de eventos ao ar livre, com tor-
neiras de chope, espaço kids e pet friendly.
“Estamos lançando um novo empreendi-
mento em espaço aberto e também o mo-
delo de quiosque, que tem maior escalabi-
lidade. Então temos a previsão de ter novas 
unidades a partir do ano que vem”, conta o 
empresário.Dedicado à cultura cervejeira, o 
Santo Lúpulo oferece, em sua loja principal, 
mais de 200 cervejas nacionais e importa-
das. Durante a pandemia, Cristiano criou o 
Clube do Santo, um modelo de assinatura 
em que os clientes recebem produtos men-
salmente. Com a gradual liberação de ativi-
dades econômicas, o empresário acredita 
em uma retomada acentuada. “Creio que há 
muita demanda reprimida. O pessoal quer 
sair de novo, se divertir. O consumo vai au-
mentar”, diz. Com essa confiança, Cristiano 
retoma em breve outra vertente de seus ne-
gócios: a realização de eventos que reúnem 
cervejas de qualidade, boa comida e muito 
entretenimento.

@santolupulo

(17) 99164-6338
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Prisccilla Semijóias 

@prisccillasemijoias

 “As adversidades carregam a semente de 
um benefício igual ou maior”. A máxima do 
influente escritor Napoleon Hill traduz bem 
como a Prisccilla Semijóias conseguiu con-
tornar a crise imposta pela pandemia, rea-
lizar novos negócios, crescer e chegar um 
marco imponente de sua história: a abertura 
de sua primeira franquia, na cidade de Or-
lando, nos Estados Unidos. “Já temos uma 
vendedora lá e nos próximos meses vamos 
consolidar essa novidade”, conta Prisccilla 
Sanches, fundadora da empresa, com mais 
de 20 anos de experiência no mercado. Para 
essa escalada, a visão empreendedora de 
Prisccilla foi fundamental: “Quando veio 
a pandemia, muitas empresas do ramo fe-
charam e demitiram funcionários. Eu pedi 
direção a Deus e continuei firme. Não para-
mos um dia sequer.” A empresária reforçou 
sua equipe e aproveitou o período de lojas 
fechadas para impulsionar o atendimento 
pessoal. As vendas triplicaram. Novos pro-
cedimentos na manipulação e limpeza das 
peças garantiram a segurança do time e dos 
clientes. A empresa investiu em vídeos de 
demonstração e ainda inovou nos negócios: 
“criamos um banho de prata italiano que 
resultou em peças de muito sucesso, e im-
plementamos expositores para comércios 
como lojas, farmácias e bazares”, diz. A em-
presa trabalha com todo tipo de semijóia e 
tem a linha feminina como carro chefe, mas 
tem também peças masculinas e infantis. 
Para quem tiver interesse em revender os 
produtos, o mostruário é consignado e pode 
render até 40% comissão.

“ Ser Top Golden é um grande privilégio, nos dá a certeza de termos a 
gratidão e o reconhecimento de nossos clientes e colaboradores” 
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 (17) 99128-8048
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Sttatus Filme 
“Ter o reconhecimento de um prêmio conceituado como Top Golden, pela quinta 

vez consecutiva, é muito gratificante. Agradecemos a todos os envolvidos por mais 
essa conquista.”

Para uma empresa que conquistou 
status na produção audiovisual, não po-
deria haver nome melhor: Sttatus Filme. 
Fundada em 2003, ela se consolidou por 
sua excelência ao conceber peças institu-
cionais, publicitárias e comerciais e ao re-
gistrar eventos corporativos, entre outros. 
Nos últimos anos, se notabilizou também 
pela habilidade de captar imagens aéreas 
externas e internas. Em toda sua história, 
superou as adversidades com muito tra-
balho e qualidade. Não foi diferente desta 
vez: “Com fé em Deus e  apoio  da família, 
superamos os momentos difíceis dessa 
pandemia. Temos a esperança que tudo 
vai melhorar e vamos continuar oferecen-
do sempre o melhor aos nossos clientes”, 
afirma o empresário Carlos Aidar. Prova 
disso é que a empresa, mais uma vez, foi 
selecionada para estar no Top Golden. “Ter 
o reconhecimento de um prêmio concei-
tuado como Top Golden, pela quinta vez 
consecutiva, é muito gratificante. Agrade-
cemos a todos os envolvidos por mais essa 
conquista.”

@sttatus_filme

(17) 98813-0082
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Skina Menswear 

Assim como cada ocasião pede um estilo 
próprio de vestuário, a ocasião da pandemia 
fez com que a SKN Skina Menswear buscas-
se novos estilos de negócio: se o atendimento 
presencial estava impossibilitado, a empresa 
investiu nas vendas on-line, por meio de seu 
site ou no atendimento por WhatsApp. “Fo-
ram momentos difíceis, principalmente du-
rante os períodos de lockdown, mas nos rein-
ventamos para superar as dificuldades”, diz 
José Carlos Carsoni, proprietário da SKN ao 
lado da esposa Luzia e da filha Gabriela. Por 
isso, os empresários enxergam o Top Golden 
como um privilégio.  “A premiação indica que 
somos uma referência em Rio preto e região 
e que conseguimos passar por tudo sem per-
der nossa essência, mantendo a qualidade. Só 
temos a agradecer a toda nossa equipe e aos 
nossos clientes”, completa José Carlos.

Fundada em 2007, a SKN Skina Menswear 
tem duas unidades — uma na Boa Vista e ou-
tra no Shopping Cidade Norte — e um novo 
plano de expansão, em estágio avançado. 
“Com a retomada econômica, esperamos o 
crescimento das vendas no atendimento pre-
sencial e vamos concluir nosso projeto de ter 
uma nova unidade na região sul de São José 
do Rio Preto, a ser inaugurada neste mês de 
novembro”, afirma o empresário.  

  “A premiação indica que somos uma referência em Rio preto e região e que 
conseguimos passar por tudo sem perder nossa essência, mantendo a qualidade. 
Só temos a agradecer a toda nossa equipe e aos nossos clientes”

TOP GOLDEN BUSINESS
Melhores do Ano 2021
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(17) 3222-6531

(17) 99256-1188

Loja 1: Av. Constituição, 1228 - Boa Vista 
Loja 2: Shopping Cidade Norte 
Loja 3: Av Francisco Chagas de Oliveira 440 - Jd. Pinheiros

(17) 99732-0562

@lojaskina 
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Studio Alex Santana 

Foto Deivid Murad Retratista  

@alexsantanapcm

Alex Santana é coração. Coloca amor 
em tudo o que faz. O inesperado, porém, 
fez com que seu lado racional se mostras-
se valioso: foi o planejamento econômico 
prévio, ao lado de muita fé, que lhe deu 
estabilidade para atravessar um longo pe-
ríodo de portas fechadas em seu salão de 
beleza, em consequência da covid-19. Mas 
não bastava ter segurança para si: seu no-
tório lado emocional queria abraçar e dar 
segurança a todos. “Meu maior medo era 
não poder honrar com meus compromis-
sos e principalmente não conseguir man-
ter a minha equipe comigo, deixar algum 
deles na mão nesse tempo. Aliás, eu agra-
deço à minha equipe por todas as vitórias 
recentes”, diz. 

O salão oferece consultoria de visagismo, 
corte e penteado, preparo para debutan-
tes, dia da noiva, estética facial e corporal, 
luzes e coloração, manicure e pedicure, 
maquiagem, produção publicitária e tra-
tamentos capilares, entre outros serviços. 
Para Alex, a retomada será muito mais do 
que uma agenda normalizada e repleta de 
clientes: “Estamos reformando o salão e 
iniciando novos projetos, com novos pro-
fissionais parceiros que já são parte da 
equipe. Em breve também estaremos ofe-
recendo nossos cursos on-line para todo o 
Brasil”, detalha.

“Ser Top Golden é muito mais que uma vitória: é uma prova de que a minha 
arte, que é o meu trabalho, é amor puro.”

 (17) 98820-3779
 3304-3117 / 3011-3116
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@atelierterezinhabenedeti 

A  intimidade com os tecidos e outros ins-
trumentos de trabalho é uma característica 
marcante da modista Terezinha Benedeti. A ex-
periência de décadas ofício do estilo refinaram 
suas habilidades, unindo o têxtil ao tátil: “Eu 
nem preciso olhar. Só de tocar no tecido eu já 
sei o que é e o que pode ser feito”, diz. Em todos 
esses anos de trabalho, ela jamais poderia ima-
ginar uma situação semelhante como a causa-
da pela pandemia. Acostumada a unir tecidos 
de alta qualidade, rendas, bordados e pedra-
rias para criar peças de pura elegância, ela pre-
cisou encontrar novos pontos de sustentação 
quando houve a paralisação de festas e even-
tos. “Foi muito difícil. Diminuímos bastante o 
ritmo, fazendo trabalhos eventuais. Mas agora 
já está melhor, a procura voltou e está crescen-
do”, conta. 

Nesta retomada, a modista nota que os pe-
didos por algumas cores vivas ou estampas de 
grandes proporções têm sido mais comuns, 
mas prevalece o que proclamou a inigualável 
estilista francesa Coco Chanel: “Moda sai de 
moda; estilo, nunca”. Terezinha tem a mesma 
visão: “Há tendências que têm procura, mas 
logo passam. O clássico permanece. Algumas 
clientes relatam que ainda usam vestidos que 
fiz há mais de dez anos”, conta. Permanece 
também Terezinha, a modista que fala de suas 
criações com orgulho e brilho nos olhos, sem-
pre com muita simplicidade e doçura na voz, 
de portas abertas, com atendimento persona-
lizado.

“ O reconhecimento é sinônimo do trabalho com muito amor, carinho e 
principalmente um respeito imenso por minhas clientes.”  

Terezinha Benedeti
Ateli lta Costura

 (17) 3234-4633
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“Receber o Top Golden representa nossa disciplina, honestidade, integridade, ética 
e profissionalismo são os pilares para o sucesso da Gráfica São Sebastião” 

      Mais de 2 milhões de impressos por 
mês e uma marca acima de 1500 clientes 
satisfeitos. Esses são alguns números que 
demonstram a grandeza e apuro técnico 
da Gráfica São Sebastião. Com mais de 25 
anos desde a sua fundação, a empresa in-
veste constantemente em equipamentos de 
ponta e no treinamento de sua equipe, para 
superar as expectativas com impressões de 
alta qualidade e atendimento impecável.
Em seu parque gráfico, a São Sebastião con-
ta com diferentes sistemas de impressão, 
podendo atender a diferentes necessida-
des. Na flexografia, são produzidos rótulos, 
etiquetas e os versáteis BOPP metalizado e 
BOPP transparente. Com o uso do clássico 
sistema off-set, são impressos catálogos, 
revistas, folhetos, livros, apostilas, cader-
nos, agendas e outros itens de papelaria. Já 
quando é necessário um toque infalível de 
sofisticação, a gráfica faz o uso de seus va-
riados acabamentos, entre eles o destacado 
hot stamping, uma impressão feita em altas 
temperaturas, com traços metálicos e que 
podem ser feitos em relevos. Entram aqui 
também verniz, laminação, cortes especiais 
e dobras.
O relacionamento e o respeito ao cliente 
são outras marcas inerentes à Gráfica São 
Sebastião, expressas também no rigoroso 
cumprimento dos prazos e nos preços com-
petitivos.

  www.graficasaosebastiao.com.br

(017) 3215-0700 
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“É motivo de muita alegria, por tudo o que passamos, por sermos sobreviventes. 
Agradecemos muito a Deus e a nossos clientes, pela preferência e confiança. É um 
grande incentivo para a gente procurar o melhor e retribuir.”

 A  esperança está iluminada na 
fachada dos empresários Cris e Clau-
decir Azevedo, que há mais de 20 anos 
são referência em comunicação visual 
com a The Sign Painéis: “A retomada 
está sendo um sucesso, com vários 
contratos chegando, contratação de 
equipe”, diz Cris. Para ela, esse é um 
claro sinal de que a economia está se 
levantando, depois de um período de 
muitas incertezas. “O mundo todo pas-
sou por momentos difíceis, de muita 
tristeza. Nossa base foi Deus: Ele pro-
tegeu nossa família e nossa empresa e 
nos deu sabedoria para continuarmos 
firmes e fortes”, afirma a empresária. 
Dentro deste contexto, o Top Golden 
2021 tem um sabor especial, mesmo 
para uma empresa com tantos troféus 
na estante, como a The Sign. “É mo-
tivo de muita alegria, por tudo o que 
passamos, por sermos sobreviventes. 
Agradecemos muito a Deus e a nossos 
clientes, pela preferência e confiança. 
É um grande incentivo para a gente 
procurar o melhor e retribuir.”

@thesignpaineis

(17) 3238-8578
(17) 99125 2660
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@tiabananarp

O trabalho de Carla Paciello é uma diversão 
só, principalmente do ponto de vista de quem 
mais interessa: as crianças! Para a recreadora 
e coach kids, a empresa Tia Banana Recreação 
e Oficinas Criativas é uma grande responsabi-
lidade, claro; para as crianças, por outro lado, é 
uma coleção de brincadeiras e atividades lúdi-
cas. “Meus clientes são as crianças. Estou sem-
pre de olho nas necessidades delas, com muito 
amor, carinho e cuidado”, diz. Com 12 anos de 
mercado, Carla foi também se aprimorando, 
pois as atividades são mais do que meras brin-
cadeiras. “A recreação infantil contribui para 
que as crianças desenvolvam habilidades mo-
toras, estimula a curiosidade e a autonomia, 
o trabalho em equipe, entre outros aspectos”, 
explica a recreadora. Com a retomada econô-
mica, ela está pronta para levar seu trabalho e 
sua equipe de tias bananetes e tios bananucos 
para os mais variados eventos: corporativos, 
festas e casamentos, entre outros. “Neste novo 
momento, temos uma empresa reestruturada 
e uma equipe treinada e capacitada para vi-
ver o novo normal. Adaptamos as brincadei-
ras, higienizamos os materiais utilizados nas 
festas, estamos criando e inovando”, conta. A 
Tia Banana atende crianças de 0 a 12 anos, 
com elementos apropriados para cada faixa 
etária, desde o espacinho para a soneca dos 
bebês até os itens tecnológicos dos pré-ado-
lescentes. “Mas o meu forte são os brinquedos 
pedagógicos, principalmente os sustentáveis, 
construídos a partir de materiais recicláveis”, 
explica. Durante a pandemia, inovou com a 
criação do Reino Encantado da Bananolândia, 
na Vila Imperial, onde acolheu crianças em pe-
ríodo parcial ou integral, com muita alegria e 
aprendizado

 “O Top Golden representa um marco de grande importância, o reconhecimento 
de um trabalho que vai muito além: existe muito estudo por trás de uma simples 
brincadeira, requer muita dedicação para que a gente possa realizar desde uma 
pequena festa até um grande evento.”

 (17) 98826-2339



  5 3

TOP GOLDEN BUSINESS
Melhores do Ano 2021

Valéria Maschio 
Cerimonialista

Fo
to

 D
ei

vi
d 

M
ur

ad
 R

et
ra

tis
ta

  

“O Top Golden é um reconhecimento por toda dedicação qualificação e 
experiência no ramo de eventos e cerimonial”

 A resposta é: trabalha muito mais, de 
maneira a precisar se multiplicar para dar 
conta de tudo. “Estamos falando de noivas, 
de um dia que precisa ser único, especial e 
inesquecível. Com a necessidade de adiar 
a data, muitas começavam a desanimar, 
então eu juntava minhas forças para dar 
essa injeção de esperança a cada uma de-
las”, conta a profissional. Zelosa, Valéria 
não descuidou um momento sequer de 
suas clientes, mesmo com os eventos para-
dos, impactando em seus próprios ganhos. 
“Tive noivas que precisaram remarcar a 
data duas, três, até quatro vezes. Mas mi-
nha vida é concretizar esses sonhos, vivo 
100% dessas realizações. Então eu preci-
sava passar confiança para que elas não 
deixassem o sonho acabar”, explica. Com o 
tempo, foram surgindo propostas de ceri-
mônias menores, sem festa, para 30 a 50 
pessoas, dentro do que era possível. Ago-
ra, com o avanço da vacinação e o início 
da retomada dos eventos, vai tudo se acu-
mulando: “Estou trabalhando ainda mais, 
atendendo todo o pessoal que chegou em 
2020 e 2021 e tem uma nova data definida 
e os novos contratos que estão chegando, 
a maioria para 2023”, diz. Mesmo no mo-
mento mais difícil de sua extensa carreira, 
Valéria buscou aprimorar ainda mais seu 
trabalho, fazendo cursos para trazer me-
lhorias para a empresa. Tudo pela sua vo-
cação: “Quero que todas essas noivas que 
tiveram seus casamentos adiados tenham 
um dia inesquecível, maravilhoso. Faço 
tudo para isso acontecer, dou o melhor de 
mim.”

@cerimonialistavaleriamaschio

 (17) 99111-6898
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@cervejariavelvet

O setor de cervejas e chopes, que vinha 
em crescimento gradativo, foi duramen-
te afetado pela pandemia, sob o impacto 
do fechamento de bares e suspensão de 
eventos. O consumo, portanto, foi migran-
do para dentro dos lares e a Cervejaria 
Velvet, fundada em Rio Preto em 2015, foi 
pioneira ao trazer, desde 2017, um produ-
to muito propício para este momento: os 
growlers de 1 litro. “É o chope em garrafa.  
No início, a procura foi baixa, mas quando 
a pandemia chegou, o produto foi um gran-
de diferencial, pois a demanda para consu-
mo em casa explodiu. Hoje temos o proje-
to das latas em andamento que, em breve, 
estará disponível em diversos pontos de 
venda”, afirma o mestre cervejeiro e sócio 
fundador da empresa, Adalberto Afonso, 
conhecido como Beto. Os desafios para a 
retomada econômica continuam, mas Beto 
acredita em uma sensível melhora para 
2022, focado no lançamento das novas la-
tas e no principal: manter a qualidade dos 
produtos. “Atendemos a todos os públicos, 
principalmente aqueles que apreciam be-
ber uma cerveja de qualidade, com insu-
mos exclusivos e que buscam fazer desse 
momento uma experiência marcante e sa-
tisfatória”, diz Beto. Além dos growlers, a 
marca trabalha com barris (30 e 50 litros) 
e latas de 473ml.  “Hoje temos mais de 10 
tipos diferentes de cervejas e um bar na 
fábrica, para que nossos clientes apreciem 
seu chope vendo onde ele foi produzido.”

“Sem duvida ficamos felizes. É um momento singular na história moderna de 
nossa sociedade.  Atravessar tudo isso e ainda ser reconhecido como um dos 
melhores em nosso seguimento, que é extremamente competitivo, nos garante que 
estamos no caminho certo.”

(17) 99132-6622
(17) 3304-0695
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“É emocionante ver o Projeto Aquário ser premiado com o Top Golden porque é 
um trabalho social, totalmente gratuito, com atividades para afastar as crianças 
das ruas e das drogas”

 Os anos de 2020 e 2021 foram de novos 
desafios para o Projeto Aquário, fundado em 
2014 por Celso Luiz de Oliveira, conhecido 
como Peixão, que está em seu terceiro man-
dato consecutivo como vereador em São José 
do Rio Preto. Acostumado a atender cerca de 
450 jovens do bairro Vila Toninho e adja-
cências com atividades esportivas gratuitas, 
o projeto precisou suspender as aulas por 
conta da pandemia. “Mas o Aquário, mesmo, 
nunca parou: passamos a dar assistência 
para as famílias atendidas, até porque mui-
tas enfrentaram dificuldades nesse tempo”, 
conta Peixão. Assim, o projeto passou a fazer 
a distribuição mensal de cestas de alimen-
tos e semanal de cesta de legumes a cerca de 
250 famílias, em média. “Em alguns meses, 
o número de atendimentos passou bastante 
disso, chegando a 400 famílias”, diz. Para dar 
conta de honrar esses compromissos, Peixão 
e sua equipe precisaram de empenho e garra. 
“Não foi fácil essa luta! A gente tava sempre 
batalhando por esses alimentos, arrecada-
dos com colaboradores”, afirma. Além disso, 
o Aquário dava ajuda pontual, em casos es-
pecíficos. Um dos mais marcantes foi de uma 
moradora do bairro que perdeu tudo em um 
incêndio na casa alugada em que morava. 
“Por meio do projeto, conseguimos arreca-
dar móveis e dinheiro para que ela pagasse 
antecipadamente o aluguel de outra casa, 
por alguns meses”, diz Peixão. Em outubro 
de 2021, o Projeto Aquário finalmente con-
seguiu reiniciar as atividades com os jovens. 
“Tem muita coisa boa vindo por aí, estamos 
voltando com força máxima, inclusive com 
uma reforma geral do prédio.”

@oficialaquario

oficialaquario

oficialaquario
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@viversaudavelrp

  Fé, muita determinação, trabalho, 
estratégias de vendas e também muito 
empenho dos colaboradores”. Esses fo-
ram os ingredientes da Viver Saudável 
para superar as dificuldades impostas 
pela pandemia. Quem conta é Osania 
Teodora da Silva, proprietária da em-
presa ao lado de Isac Medeiros desde 
2009. “Agradecemos a Deus, aos nossos 
clientes e aos colaboradores por estarem 
ao nosso lado nestes momentos”, diz. A 
empresa carrega sua missão no nome: 
incentivar um Viver Saudável aos clien-
tes, oferecendo produtos naturais de alta 
qualidade, tanto em composição como 
em sabor. Além disso, se fundamenta no 
bom atendimento e no relacionamento 
com os clientes. 

Para Osania e Isac, a indicação ao Top 
Golden 2021 é uma recompensa a todo 
esforço durante os últimos meses e um 
sinal de esperança. “É uma grande vitó-
ria, principalmente diante dos desafios 
enfrentados. Esperamos agora que as 
vendas voltem a crescer como antes da 
pandemia, para darmos andamento aos 
projetos da empresa e expandirmos ain-
da mais”, afirma Osania. 

“Top Golden 2021 é uma recompensa a todo esforço durante os ultimos meses e 
um sinal de esperança.”

(17) 3233-7094

´
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“Enfrentamos desafios sem precedentes de maneira técnica e 
responsável e preparamos a cidade não só para a retomada, 
mas para o futuro.”

 É no município que as coisas acontecem”. O pre-
feito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, não 
só gosta de enfatizar esse aspecto da gestão pública 
como tem autoridade para certificá-la: em seu quarto 
mandato como chefe do Executivo na cidade, tem doze 
vitórias consecutivas em eleições, tendo sido também 
deputado estadual e federal, prefeito de sua cidade na-
tal, Santa Fé do Sul, e ministro da Secretaria Nacional 
de Portos. Com esta visão, Edinho prima por uma ad-
ministração integrada e articulada em todas as esferas 
da gestão pública, para que a população tenha, em Rio 
Preto, ampla oportunidade de acesso aos serviços mu-
nicipais, estaduais e federais. Na pandemia, criou um 
comitê técnico para orientar os protocolos sanitários e 
outro para coordenar as ações de retomada econômi-
ca. Investiu com responsabilidade os recursos recebi-
dos, de maneira a deixar um legado de infraestrutura 
para a Saúde. O investimento em Infraestrutura, aliás, 
é uma marca pessoal: no fim de setembro de 2021, 
Edinho conseguiu aprovação da Câmara para investir 
R$ 300 milhões em um pacote de 42 obras previstas, 
entre elas a reforma do complexo esportivo Wilson 
Romano Calil, incluindo o ginásio Natalone e o Júpi-
ter Olímpico, e a transformação do Bosque Municipal 
em um zoobotânico. Dois projetos importantes estão 
em fase de conclusão: o primeiro é o Anel Viário, um 
complexo de ruas e avenidas com 35 quilômetros de 
extensão de impacto extremamente positivo para a 
mobilidade urbana. Outro é o Hospital Regional Norte, 
com mais de 95% das obras concluídas. Além disso, 
já entregou ciclovias, novas escolas municipais, refor-
mas em unidades de saúde e outros espaços públicos, 
como o Pet Park. O Centro foi revitalizado com obras 
no Calçadão, no Mercadão e na estação ferroviária. Foi 
criada a Região Metropolitana de Rio Preto. “Enfren-
tamos desafios sem precedentes de maneira técnica 
e responsável, demos assistência para as famílias em 
vulnerabilidade e preparamos a cidade não só para a 
retomada econômica, mas para o futuro. Estou seguro 
de que estamos construindo uma Rio Preto ainda mais 
próspera para as próximas gerações”, afirma Edinho.

@edinho.araujo

´
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@thiagopratesassessoriadedança 

A dança, como outras formas de expres-
são artística, tem o poder libertador de 
elevar o espírito, trazer renovação à alma. 
Depois de todo o isolamento e aflições 
causadas pela covid-19, é difícil encontrar 
quem não queira dançar. Esse desejo cole-
tivo está no radar do professor, coreógra-
fo e dançarino Thiago Prates. Nos últimos 
meses, ele precisou de jogo de cintura para 
reinventar a sua empresa, que tem como 
carro chefe a elaboração de coreografias 
para festas e eventos, como casamentos e 
baile de debutantes. “A pandemia foi um 
marco desafiador para o mundo todo, mas 
conseguimos manter a empresa firme, atra-
vés de aulas particulares, lives e aproveita-
mos ainda mais o tempo para aprimorar 
as técnicas da dança”, conta o coreógrafo. 
Muitas dessas aulas, aliás, foram realizadas 
em ambiente on-line. As lives também fo-
ram acompanhadas pelos alunos que pu-
deram dançar junto, cada um em sua casa. 

Por isso mesmo, o gradativo retorno dos 
eventos e festas é um grande estímulo. “A 
retomada está vindo com força! A agenda 
deste ano e do próximo já tem vários traba-
lhos. Também temos novos projetos saindo 
do forno”, diz. 

Para o coreógrafo, o Top Golden é mais 
um indício de que, em breve, a dança se 
mostrará ainda mais forte, libertadora e 
capaz de trazer alegria e divertimento.

 “Top Golden é mais um indício de que, em breve, a dança se mostrará ainda 
mais forte, libertadora e capaz de trazer alegria e divertimento.” 

(17) 99179-2520
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 “É gratificante poder dividir este momento com a equipe do studio, que nos deu a 
mão nos momentos mais difíceis!”

      O setor de beleza — um dos mais du-
ramente afetados pela pandemia — ressurge 
com uma espécie de seleção natural: só quem 
é predestinado a suportar pressões e guerre-
ar com coragem e alegria conseguiu resistir 
ao período de restrições e angústias dos últi-
mos meses. Assim é a empresária Cleo Lopes, 
proprietária do Studio M Personal Hair e cria-
dora do Clube da Escova. “É um serviço que 
ganha cada vez mais adeptas por suas van-
tagens e considerável custo-benefício”, diz.  
A inovação, patenteada por Cléo, pode ser li-
cenciada para outros salões. Ao fazer a assi-
natura, que se renova mensalmente, a clien-
te tem acesso ao atendimento quantas vezes 
desejar. “A ideia é facilitar a vida da mulher! 
Com o clube, nossas clientes estão sempre 
arrumadas, com astral elevado e belas todos 
os dias. Por somente R$ 150 mensais, a só-
cia garante a manutenção de seu visual com 
agilidade, praticidade e economia”, diz a em-
presária. A assinante pode lavar e escovar 
seus cabelos quantas vezes precisar, tendo 
atendimento garantido em no máximo 24h.  
Agora, a empresária pôs em campo um time 
especialmente capacitado para prospectar e 
captar novos licenciados para a sua marca. A 
conquista do Top Golden chega como recom-
pensa pela batalha vencida. “A compreensão, 
o apoio e a parceria da nossa equipe foram es-
senciais. Por isso, ofereço esse reconhecimen-
to tão honroso a cada profissional que ficou e 
lutou comigo. Não há dúvida que retomamos 
mais fortes e revigorados.”

 @cleolopesolenka 

(17) 99272-0263
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Retomada ao Brilho 
tendências para festa de final de ano

Neste utilizamos as paletas mais tons ferrosos harmonizando com o tom de pele e o 
tom de cabelo.   

foto: Sartor fotografia
produção: Alex Santana
modelo: @stellagianezis
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“Trança despojada com coque, para que dure a noite inteira, pois passamos muito tempo 
sem nos abraçar, esse penteado serve para que as pessoas possam voltar a se abraçar em 
família, ao mesmo tempo uma pele glow é o que há no momento.” diz Alex Santana

Tendências para festa de natal

foto: Sartor fotografia
produção: Alex Santana
modelo: @amabilezanetti



6 2 

foto: Sartor fotografia
produção: Alex Santana
@amabilezanetti
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“Para as que gostam de pele em um tom de maquiagem voltado para o nude, uma 
pele Glow em HD com delineador gatinho e cílios postiços para dar a leveza a 
maquiagem.” diz Alex Santana 

foto: Sartor fotografia
produção:  Alex Santana
modelo: @gavaleti  
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A vida que você quer 
começa dentro de 

você!
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Tratamento de flacidez moderada da pele l Harmonização Facial l Botox  
Redução de rugas e linhas de expressão l Fios de sustentação facial

Preenchimento Labial  e Facial l Peeling 

17 98193.8723
Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 500, sala 1203 - Iguatemi Business

São José do Rio Preto/SP 
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     Reuni as principais tendências de beleza para criar 
esse editorial que reflete os desejos das novas gerações 

de Noivas, no momento em que vivenciamos uma 
zmudança no casamento dos sonhos, o estilo de Noiva 
austera e tradicionalista passa a dar espaço para um 

estilo de beleza mais simples, leve e individualista, com 
romantismo na medida e aquela pegada 

contemporânea perfeita que a gente ama.  Os Looks de 
maquiagens estão cheios de cor e brilho em diversas 

texturas: laqueado nos lábios, brilho espelhado no 
 iluminador, cintilância nos olhos e cores de transição 

rosácea como os nudes rosados, rosa chá, lilases, malva 
até chegar no vinho bordô, para embelezar e 

abrilhantar os futuros casórios que estão por vir em 
tempos tão desafiadores. Fotos Thales Nogueira.   

beleza
Por Fabinho Gonçalves Makeup Artist

Noiva
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Inspirado no look da 
atriz Italiana Sophia 

Loren em meados dos 
anos ‘60, criei esse look 

para evidenciar o 
formato puxado dos 

olhos da modelo 
Nínive Castrequine,

 uma versão do estilo 
Foxy eyes atual,
 escolhi usar o 

BT Mirror da linha
BRUNA TAVARES,

 apliquei o produto para 
iluminar pontos 

estratégicos do rosto e 
dos olhos. Nos lábios usei 
o Batom BT Lux cor Dri 

da mesma marca. 
O Penteado de coque 
baixo com franjinha 
lateral podrinha traz 

jovialidade e requinte ao 
look.
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BRUNA TAVARES

BT Mirror
 Iluminador 
espelhado 
multifuncional

BT LUX
Batom Aveludado

O contraste de texturas deixa o look Noiva mais 
especial, neste look da Nínive Castrequini criei pele e 
olhos iluminados com brilho e contrastei com o blush 
e o batom opaco de textura aveludada, usando estes 
produtos:

Choque de Texturas

BT Velvet Off  
White

Produto 
Multifuncional.

Pode ser usado 
como Sombra, 
Blush, Batom, 
Primer de 
sombras e 
também 
delineador.

BT Velvet 
Rose Téa
Produto 
Multifuncional.
Pode ser usado 
como Sombra, 
Blush, Batom, 
Primer de 
sombras e 
também 
delineador.

BT Blush Camélia
Blush cor de Rosa

BT Big Lash
Máscara para cílios

BELEZA

Por Fabinho Gonçalves 
Makeup Aryist
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Rosa Aveludado
    Usei o BT Velvet Téa Rose da LINHA BRUNA TAVARES para criar um look monocromático para a
modelo Nínive Castrequini, apliquei o produto nos olhos e lábios, o tom Rosa Chá é atual, discreto 
e combinado ao delineador de gatinho deixa o look da Noiva ainda mais romântico com pegada
sessentinha. O Penteado de coque alto com trança é simples, sofisticado e traz ousadia ao look. 
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Lábios Laqueados
Para dizer Simmm! E o beijo apaixonado não borrar, a marca de maquiagem Italiana KIKO 
MILANO, oferece no seu portfólio a linha de batons intransferível e de longa duração mais 
usada por noivas em todo o mundo, a Unlimited Double Touch dispõe de 28 cores incríveis 
para todos os tons de pele e estilo de noivas, neste look a Miss São Paulo 2021, Ana 
Manginelli usa o batom Unlimited Double Touch cor 122 Bordeaux. 

BELEZA

Por Fabinho Gonçalves 
Makeup artist
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Depois de um longo período usando máscaras de biossegurança, o estilo de maquiagem “Boca tudo e 
olho nada” promete ser uma forte tendência para as Noivas que querem seus lábios em evidência, neste 
look da modelo Giovana Franco, usei nos olhos as Sombras High Pigment Eyeshadow cor 06, Magnetic 
Storm cor 3, Glitter Shower cor 08 e a Máscara Luxurious Lashes Waterproof, nos lábios, usei o Batom 
Unlimited Double Touch cor 104 Sangria que não transfere na hora do beijo, todos os produtos são da 
KIKO MILANO.
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BELEZA

Por Fabinho Gonçalves 
Makeup artist

KIKO MILANO
High Pigment Wet And Dry Eyeshadow 
cor 43  Matte Dark Mauve

Water Eyeshadow  cor 202 Malva Dorato

Unlimited Double Touch cor 120 
Rosa Malva

Lasting Precision Automatic 
EyelinerAnd Khol cor 01

Glow Fusion Highlighting Drops Gouttes de Lumiére 
03 Gold Mine

Radiant Touch Creamy Stick 
 Highlighter cor 100 Rosa Naturale

Luxurious Lashes Waterproof

Water Eyeshadow  cor 201 
Taupe Rosato

A combinação da Sombra Matte com a Sombra Cintilante do 
mesmo tom cria uma transição de cor e textura muito 
sofisticada, e o toque de mestre para arrasar no “DIA DO 
SIM” é somar o Batom Laqueado da mesma cartela cores 
no look, que também tem brilho, porém, em outra textura  
confira os produtos:

Cor e Brilho
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Olhos Cintilantes
Para uma inspiração a lá anos 90 com coque alto, criei uma versão Noiva Iluminada para a Miss São Paulo 
2021, Ana Manginelli, usando uma corzinha, as sombras High Pigment Wet And Dry Eyeshadow cor 43  e 
a Water Eyeshadow  cor 202 e 201,  o Lápis Nude Lasting Precision Automatic EyelinerAnd Khol cor 01 
e a Luxurious Lashes Waterproof Máscara, nos lábios, eu usei o Batom intransferível Unlimited Double 
Touch cor 120, e finalizei com Blush e Iluminador cremoso em bastão Velvet Creamy Stick Blush cor 07 
e  Radiant Touch Creamy Stick Highlighter cor 100, todos os produtos usados são da KIKO MILANO, veja 
detalhes dos produtos na página ao lado. 
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A prova de lágrimas
Para as noivas que não abrem mão de um olhar marcado e delineado de preto para cerimônias noturnas 
criei esse look a prova d’água e a prova de borrões usando produtos da KIKO MILANO, nos olhos da Miss 
São Paulo 2021, Ana Manginelli, usei a Sombra Long Lasting Eyeshadow Stick cor 47 Vintage Rose, o Lápis 
Lasting Precision Automatic Eyeliner and khol cor 16 Nero, o Delineador Definition waterproof eyeliner e 
a Luxurious Lashes Waterproof Máscara, nos lábios, escolhi o Batom Gossamer Emotion Creamy Lipstick 
cor 131 Rosa Téa Novitá. 

SERVIÇOS: Maquiagem, Texto, Produção de moda, direção e Style Fabinho Gonçalves (17) 98128-6718 
  Penteados Vanessa Vicenti (17) 98190-4095 | Modelos Nínive Castrequini e Giovana Franco Daf Models 

(17) 3232-3705 | Miss São Paulo 2021 Ana Manginelli (11) 97327-2332| Vestidos de Noivas Alda Toscano e 
Acessórios Fiancé (17) 3231-0756| Fotógrafo Thales Nogueira (17) 99133-0706| Maquiagem Bruna Tavares 

www.farmamake.com.br 
 Maquiagem Kiko Milano (11) 4380 0621 (11) 2089-0257 (11) 4380 7275 (11) 4130 3719 (11) 51810151

www.kikocosmetics.com

BELEZA

Por Fabinho Gonçalves 
Makeup Artist
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      Gin conquista ainda mais espaço por 
suas características marcantes e promete 
ser a bebida do verão.   

Em 2016, Marcelo Cherubini e Emmanuel  Mendes Boldrin, 
apaixonados pela arte de fabricar cervejas e outras bebidas, 
começaram a produzir cervejas artesanais na propriedade 
rural da família Cherubini de Lima, na região de São José 
do Rio Preto interior de São Paulo. 

Desde o início seus produtos sempre fizeram suces-
so entre os grupos de amigos, o que foi um incen-
tivo para dar continuidade neste hobby que aos  
poucos foi sendo aprimorado. Em 2018, seguindo a ten-
dência mundial de consumo de drinks elaborados com be-
bidas destiladas como o GIN, os amigos se dedicaram na 
fabricação desta bebida.
  
Após concluirem um curso de produção de GIN  na  Escó-
cia e algumas adaptações do maquinário de fabricação, 
acertaram a fórmula e criaram o GIN MORRISON! Suces-
so pela seu alto grau de qualidade e sabor marcante.

n 17 99145-2784



  7 7

c  @ginmorrisonbr
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“Um Amor Chamado 
Flores de Tecido”

Porta Guardanapos 
l Flores l Forminhas 
para doces, nos mais 
variados tecidos

• Cetim
• Linho
• Laíse 
• Organza
• Voal

c @elizabetesinhorini

 n (17) 99631-5485
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COMER BEM para viver
MELHOR

Venha conhecer os melhores produtos Naturais! 

viversaudavelrp                           
Av. Constituição,1375- São José do Rio Preto

17 99782-9984 
17 3233-7094
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semen-

to econômi-
co será sua área 

de lazer de clube, com 
piscinas, churrasqueira, 

academia, fitness externo, salão 
de festas e de jogos, playground, qua-

dra gramada, brinquedoteca. Serão mais de 
dez itens de lazer.

 O Mirai Jardim Nunes será construído em um ter-
reno de mais de 21 mil m², na Avenida Anselmo Liso, 

2.648, no bairro Jardim Nunes, região Norte de Rio Preto, que 
concentra 40% da população e já conta com ampla infraestrutura 
de serviços públicos e privados de saúde, comércio, escolas, além 
de infraestrutura viária.Além disso, com 19 pavimentos, o Mirai 
se destacará na “paisagem” da região - essencialmente mais “ho-
rizontal”. “A região Norte se desenvolveu por meio de residências 
horizontais, de modo que não há mais tantos terrenos conecta-
dos à malha urbana para esse tipo de empreendimento. Por isso 
odesenvolvimento de condomínios verticais neste lado da cidade 
é algo que precisa ser encarado como movimento natural. Além 
de oferecer mais facilidades, conforto e segurança. O futuro da re-
gião norte é ‘para cima’”, avalia Simões.Para esta primeira etapa do 
Mirai Jardim Nunes, está prevista a entrega de 298 unidades - que 
terão condições especiais de compra neste período de pré-lança-
mento. Quem quiser saber mais sobre essas condições também 
pode conhecer o apartamento decorado do Mirai, instalado na 
loja conceito.

A 
SUGOI 
inaugurou  
durante um café da 
manhã para convida-
dos, sua lojaconceito em Rio 
Preto. Localizada na rua   Ber-
nardino de Campos, 1.856, a loja, es-
tilizada com as cores e identidade visual 
da marca, servirá como centro administrati-
vo e de vendas para os lançamentos imobiliários 
da construtora na cidade, dentro de seu plano de 
investimento a longo prazo, como explica Silas Simões, 
diretor de Incorporação.“A SUGOI está ‘de mudança’ para São 
José do Rio Preto. A cidade possui excelentes indicadores
socioeconômicos, tem mantido saldo positivo de geração de 
empregos e de crescimento de sua população, e possui déficit 
habitacional na primeira moradia. Acreditamos neste poten-
cial e por isso estamos vindo para ficar. Daí a importância de 
termos um escritório para centralizar nossas operações”, diz 
Simões.A SUGOI é uma construtora que atua há mais de 10 
anos no segmento econômico. Está presente em 15 dos mais 
importantes municípios do estado de São Paulo, com mais 
de 3 mil unidades já entregues e mais de 27 mil em desen-
volvimento. A SUGOI deve lançar dentro de algumas semanas 
o Mirai Jardim Nunes, condomínio residencial que terá ao final 
de todas as etapas quatro torres de 19 pavimentos e 1,1 mil apar-
tamentos de 47 e 48 m², com 2 dormitórios, varanda, ventilação 
e iluminação natural em todos os ambientes. Outro importante 
diferencial do Mirai em relação a empreendimentos do
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EXPERIÊNCIA

Referência no mercado de tercerização de 
serviços e segurança patrimonial, atendemos 
empresas e organizações de diversos portes 
e ramos de atividade, oferecendo soluções 
completas e eficientes para cada cliente.

PROFISSIONAIS TREINADOS
Prontos para atender as demandas exclusivas 
de cada empresa, com máxima qualidade e 
confiabilidade.

SERVIÇOS OFERECIDOS
Soluções customizadas e integradas para 
clientes de todos os portes e segmentos

ATUAÇÃO
Com uma sólida estrutura organizacional, atu-
amos com eficácia e integridade, nas mais di-
versas localidades.

REDUÇÃO DE CUSTOS
PARA SUA EMPRESA

E CONDOMÍNIO

LIONS SERVIÇOS E SOLUÇÕES
(17) 3304-9576 | (17) 9 8178-5688

RUA JOSÉ HENRIQUE DUARTE, 336JARDIM SANTA CATARINA 
 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 

@lionsservicosesolucoes
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NOSSAS SOLUÇÕES 

• Limpeza e Conservação

• Recepção e Telefonia

• Portaria

• Portaria virtual 

• Zeladoria

• Vigia 
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Santo Lúpulo
Unidade 1

Av. Francisco Chagas de Oliveira 344- Js.Pinheiros 
Unidade  2 

Plaza Avenida Shopping
Unidade 3

Rua Imperial 1108 - Imperial Eko Park 

Biergarten
Rua Imperial 1108 Imperial Eko Park
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n     (17) 99759-0245

c   @topdjsandrolima

• CASAMENTOS
• ANIVERSÁRIOS
• EVENTOS CORPORATIVOS
• E DEMAIS EVENTOS
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@hb.ledc 

• Locação de Painéis de Led
• Dicas de Resolume
• Dicas de Paineis de led

(17) 99179-7328n
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