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Mais Respeito
Mais Amor
Igualdade por favor
Um dia desses, olhando para o passado, me perguntei: De onde veio a força da mulher? Por que
a mulher tem “mil funções”? Por que a mulher, constantemente, não é respeitada? Hoje, por mim e por
outras mulheres, eu falo ao mundo: em nossa busca constante por melhorar a vida de todos, muitas vezes
abrimos mão de nós para cuidar do outro. Por diversas vezes choramos escondido para que não vejam as
nossas fraquezas. Em inúmeros momentos, sorrimos por fora, sendo que, por dentro, estamos chorando.
Repetidamente nos arrumamos para mostrar ao mundo que somos bonitas, elegantes e amáveis, para
não sermos julgadas. Por várias vezes caímos e levantamos! Somos mães, somos esposas, somos filhas,
somos mulheres. Somos empreendedoras! E agora eu respondo: a força da mulher vem dela mesma! Mulher é sabedoria, luz
e amor! Mulher nasceu para brilhar, encantar e
conceder
a vida. Mulher sabe o que quer, por mais
que tentem bloquear seus sonhos, suas
atitudes e sua força são maiores. Quando ela quer, faz o mundo girar ao seu
redor. A luta constante das mulheres
por igualdade de direitos está causando medo aos homens. Homens
devem olhar as mulheres com amor
e respeito, eliminando de uma vez
por todas conceitos e comportamentos machistas e abusivos, que
antes eram considerados normais. Além de amor e respeito,
mulheres são dignas de reconhecimento: de seus
direitos, de sua autenticidade, de sua sabedoria, de seu empreendedorismo. Mulher
é símbolo da ternura
e da incansável persistência.
Mulher
acrescenta e dá vida
aos detalhes. 		
O Femme Diamond
nasceu para enaltecer, mostrar o brilho
e o valor dessas mulheres que estampam
nossas próximas páginas!
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Capa
Fotos : @sartorfotografia
Makeup Hair: @alexsantanapcm
Modelo: dri.frank.9/@fannyfernanda_
/@fernandadutraah
Trança: @rainhasafrohair_oficial
Agência: @dafmodels
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SemiJoias: @luxogracy

7

Fotos: Claudio Sartor
Makeup Hair: Alex Santana
SemiJoias Luxo Gracy
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Modelo: @dri.frank.9
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Modelo: @dri.frank.9
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Modelo: @fannyfernanda_
Trança: Salão Rainha Black Afro

1 1

Modelo: @fernandadutraah
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Modelo: @fannyfernanda_ l Trança: Salão Rainha Black Afro
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Modelo: @fannyfernanda_
Trança: Salão Rainha Black Afro
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Modelo:@fernandadutraah
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Onde Encontrar
Makeup hair:
Alex Santana
(17)3304-3117 l (17) 98820 -3779
Fotos Sartor Fotografia
(17) 99625-0301 l (17) 3513-0092
Trança Salão Rainha Black Afro
@rainhasafrohair_oficial
(17) 99198-2579
Modelos
Daf Models
@dafmodels / (17) 3232-3705
Acessórios:
SemiJoias LuxoGracy
@luxogracy
(17) 98828-3439

1 6

Modelo: @fernandadutraah
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Empreendedora

Encantadora

Brilhante
Empoderada

Reluzente
Inspiradora
Determinada
Amorosa
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foto: @magdapinheirofotografia

Mulher Diamante 2022

Andreza Queiroz
As publicações de Andreza Queiroz costumam acompanhar o emoji de uma flor-de-lis. Nada mais
apropriado: popularizado pela monarquia francesa, o símbolo representa poder, soberania, honra e lealdade, assim como pureza de corpo e alma. Autodenominada “desinfluenciadora” e anunciando que ali a vida
é real, ela demonstra sua força por meio de frases de impacto e também empreende por meio das redes
sociais. Entre seus negócios está o Empório Andreza Queiroz, que oferece opulentos brincos e looks completos, e a Rainha do Sul, adequadamente descrita como “ A Marca da Mulher Poderosa”. Com mais de 165
mil seguidores em seu perfil principal no Instagram (@andrezaqrz), ela ainda monitora o perfil da filha,
Manuella, que é jurada do programa “Vem Cantar Comigo Teen”, do SBT Interior. Femme Diamond inconteste, ela compartilha sua postura imponente entre flores-de-lis: “A mulher é tão foda que até no xadrez ela é a
mais poderosa do jogo.”
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Makeup Hair: Alex Santana / @alexsantanapcm Foto: Deivid Murad / @deividmurad.retratista

Mulher Diamante 2022

Amanda Braga

A luz é essência na família de Amanda Cristina Braga. É, por exemplo, fundamental para a fotografia,
arte e ofício dela e de seu marido, Dill Mancini. Se expressa também, no brilho que emana da presença de
Amanda. “Eu, como mulher, sou forte e corajosa. Tenho uma força que me faz levantar a cada queda.Tenho
objetivos, vontades e idealizo projetos, sempre buscando o novo. Gosto de ser autêntica”, diz. O ano de 2022
trouxe ainda o nascer de um novo sol para Amanda, claror e calor no qual delicadamente a luz foi chamada
de Liz. “Me tornei mãe nesse ano e é muito desafiador, porém é a coisa mais prazerosa”, conta. A união de luz
e amor está presente também em seu trabalho: “Minha missão é registrar os melhores momentos, encantando famílias através da fotografia, pois cada momento é único”, complementa. Amanda Braga simboliza,
como Femme Diamond, a conhecida frase que diz que todos ficam bonitos com uma boa luz — luz essa que
vem do interior.
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Color Hair: Cléo Lopes / Makeup Hair: @studiopaularocha_makeup.hair
Foto: Deivid Murad / @deividmurad.retratista

Mulher Diamante 2022

“Alegre, autêntica, criativa, espontânea, inovadora, guerreira, sensível, frágil e forte ao mesmo
tempo”. As várias facetas da psicóloga e psicodramatista Ana Elisa Morelli estão impressas em sua história e em sua personalidade. “Acredito que todos nós passamos por muitos desafios. Ser psicóloga, para
mim, vai além da teoria”, diz ela que atravessou o duro processo de despedida dos próprios pais enfermos e que hoje coloca essas transformações a serviço de outras pessoas: “Também senti as dores da vida
e consegui superá-las, o que me fez uma pessoa melhor e me ajudou a compreender com mais empatia
a dor do próximo.” No tempo livre, ela e o companheiro André Luiz Abdelnur Lopes gostam de reunir
amigos, ouvir uma boa música, conversar e dar risadas. Para ela, o protagonismo feminino é crescente
e essencial: “Nosso papel é surpreender através de ações que impactam a sociedade de forma positiva,
ocupando espaço no mercado de trabalho, expressando pensamento, conhecimento, visão de mundo,
opinião e ajudando a transformar nosso mundo em um lugar mais saudável”.
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Makeup Hair: Alex Santana / @alexsantanapcm Foto: Deivid Murad / @deividmurad.retratista

Mulher Diamante 2022

Cleusa Gregório

Dona de uma graça feminina indiscutível. Mulher batalhadora, determinada, forte e ao mesmo tempo comunicativa. Cleusa Gregório é mãe e avó, super dedicada a família, e ainda arruma tempo para se cuidar.
Mulher invencível que não se deixa levar pelos desafios da vida. Ela surpreende em cada ação quando se
fala em superação, passou por uma perda de seu marido a um ano, mas diante desse desafio não deixou se
levar, levantou a cabeça e lembrou que tinha uma família para se dedicar. “Meu marido sempre gostou de
me vê feliz e sempre me cuidando, vivo assim porque sei que onde quer que ele esteja, está contente”, diz.
Sempre vaidosa, ela é convicta de que a vida é para viver, com alegria e amor.
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Foto: Deivid Murad / @deividmurad.retratista

Mulher Diamante 2022

Carina Carla

A médica Carina Carla costuma dizer que tem duas faculdades: a convencional, em sua área de trabalho, e a outra bastante pessoal. Ela se refere à experiência de ter vencido um câncer de mama há cinco
anos, o que lhe deu uma nova visão de futuro. “Ali eu idealizei uma vida melhor e levei isso também para o
contato médico-paciente. Meu paciente é meu amigo, cuido dele como um cristal”, diz Carina. Não por acaso, portanto, sua clínica particular no complexo Iguatemi se chama Casa de Cristal, um espaço dedicado à
medicina restaurativa, beleza e estética. O trabalho, aliás, é uma de suas grandes paixões. Outros gostos são
revelados de maneira peculiar. Ela e o marido Carlos Henrique têm cinco pets: os gatos Janis e Freddie e os
cachorros Michael, Jhoey e Mel. “Amo animais e ‘rock and roll’. Pode reparar que todos os pets têm nomes
de artistas. Só a Mel é que ficou de fora”, afirma, de maneira descontraída. Empreendedora e decidida, tem
planos para movimentar o turismo regional. “Mas os detalhes eu ainda deixo em segredo.”
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Foto: Claudio Sartor / @sartorfotografia / Makeup Hair: Alex Santana / @alexsantanapcm

Mulher Diamante 2022

Cíntia Cecílio
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A habilidade de levantar voo com a imaginação e continuar com os pés firmes no chão é um dos poderes da decoradora Cíntia Cecílio, o que a permite sonhar grandes coisas sem perder a visão da realidade à sua
volta. Some a isso amor que dedica a tudo o que faz e a capacidade de concretizar o que foi planejado e pronto:
dos maiores elementos aos detalhes, ela dá vida aos sonhos de seus clientes. Foi com essa paixão não só pelo
trabalho, mas principalmente por pessoas, que Cíntia se destacou: “Assumi uma pequena empresa familiar e
a tornei em uma marca de desejo e referência quando o assunto é decoração de casamentos”, conta. Mesmo
colecionando triunfos, ela não se deslumbra nem deixa sua essência de lado. Sempre que pode, ela e o companheiro Rodrigo Ramiro Daniel se reúnem com as pessoas que amam para jantar e jogar conversa fora. Ainda
que o brilho de suas criações pareça contrastar com a singeleza de sua vida pessoal, a fusão dessas características apontam para uma Femme Diamond, afinal, um diamante também é composto de múltiplas facetas.

Foto: Claudio Sartor / @sartorfotografia / Makeup Hair: Alex Santana / @alexsantanapcm

Mulher Diamante 2022

Cris Azevedo
O equilíbrio entre uma vida profissional de sucesso e a dedicação familiar é um sinal evidente da inteligência e sabedoria feminina, na visão da empresária Cris Azevedo, diretora administrativa da The Sign Painéis.
Ela mesma é um exemplo desse equilíbrio: nos 20 anos de dedicação à empresa ao lado do esposo Claudecir, a
família cresceu com os filhos Gustavo Henrique — que acaba de se graduar em engenharia civil —, Camila, de
5 anos, e o recém-chegado Caio, que completa 1 aninho no segundo semestre de 2022. “Sou muito realizada
com essas conquistas. Dou melhor de mim, gosto muito do que faço. Nossa missão é a satisfação plena dos
clientes. No tempo livre, gosto de ficar com minha família, curtir meus filhos, assistir filme comendo pipoca.
São coisas simples que me fazem feliz”, detalha. Forte e sensível, ela se considera bem resolvida, realista, decidida e amorosa, características que a colocam mais uma vez como Femme Diamond.
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Foto: Claudio Sartor / @sartorfotografia / Makeup Hair: Alex Santana / @alexsantanapcm

Mulher Diamante 2022

Cacilda Alves

Simplicidade, garra e dedicação. A combinação dessas características está no centro de quem é Cacilda
Alves. “Eu me descrevo como uma lutadora. Tive dois filhos, os criei sozinha. Deus levou um, mas me deixou
meu anjo, meu orgulho, meu filho Alex Santana, que é meu tudo”, diz. Tudo mesmo, tanto que ela até mesmo
trabalha ao lado dele, um dos mais reconhecidos profissionais de beleza de Rio Preto, no Salão Alex Santana.
“Sou os olhos dele, cuidando das noivas e convidadas que vêm ao salão, oferecendo meu carinho de mãe como
se estivesse cuidando do meu próprio filho”, complementa. Também é ao lado de Alex que ela gosta de passar
o tempo livre, assistindo filmes e séries ou dançando. Ele tem os talentos, mas ela, como uma genuína Femme
Diamond, foi e é o alicerce: “A mulher exerce o papel mais importante que a sociedade necessita, que é manter
a delicadeza sem fraquejar, de conseguir reinventar as coisas por meio de um olhar mais sensível e de saber
que tudo vai dar certo.”
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Mulher Diamante 2022

Cida Lopes

Femme Diamond por ser batalhadora, sua humildade e seu notório carisma, por sua entrega ardorosa, pela generosidade que transcende o peito.
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Makeup Hair: Alex Santana / @alexsantanapcm Foto: Deivid Murad / @deividmurad.retratista

Mulher Diamante 2022

Carla Paciello

Quando deixou a capital São Paulo para vir morar no interior, em 2010, Carla Paciello buscava qualidade de vida. Encontrou algo a mais: a chance de concretizar sua missão, colocar em prática o seu propósito
de promover recreação de excelência para crianças em festas e outras ocasiões, como casamentos e eventos corporativos. “Além de levar muita diversão, faço tudo com muito amor, ajudo a plantar a sementinha
de Deus em cada um”, diz. Formada em comunicação, ela viabilizou seu potencial por meio da Tia Banana
Recreação e Oficinas Criativas. Fora do trabalho, ela gosta de se dedicar à família: o marido Alex Sandro, o
filho Davi Lucas, de 8 anos, e também os felinos Fófis e Pimpinela, o que evidencia sua visão para o papel
feminino na atualidade: “Vejo a mulher como peça fundamental da sociedade, pela garra e determinação em
todos os aspectos da vida, sempre com a sutileza e a delicadeza características que temos.”
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Makeup Hair: Alex Santana / @alexsantanapcm Foto: Deivid Murad / @deividmurad.retratista

Mulher Diamante 2022

Resiliência. A palavra emprestada do campo da física ganhou visibilidade nos últimos anos com
seu significado figurado: capacidade de se recuperar ou se adaptar às mudanças. É de longa data, porém,
que essa característica acompanha Érica Viviane dos Santos, da Chocoloart Doces Finos, empreendimento que completa 11 anos em 2022. Sua história está repleta de capítulos de batalhas, mas também de
renascimento e sucesso. “Nesses anos, houve muitas lágrimas. Muita luta para chegar até aqui. Mas tudo
valeu e vale a pena”, diz. Ao lado do companheiro Fábio Antonio e dos filhos Arthur e Lorena, ela enfrentou com força e fé o último dos grandes desafios: a impossibilidade de realização de eventos durante
a pandemia de covid-19. Guerreira como é, transformou a dificuldade em oportunidade, dedicou-se a
cursos e experimentações, que culminaram em novos doces, uma agenda disputada — com poucas datas
livres em 2022 e aberta a contratos para 2023 — e em mais um reconhecimento como Femme Diamond.
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Foto: Deivid Murad / @deividmurad.retratista

Mulher Diamante 2022

Denise Caldato e Viviane Sanches
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Dizem que é nas adversidades que surgem as oportunidades. As empresárias Denise Caldato Valieri
e Viviane Sanches não deixaram o ensejo passar e usaram as dificuldades como pavimento inicial de um
caminho de sucesso. “Quando fui demitida e tudo parecia estar perdido, me juntei com minha amiga e sócia
e decidimos criar a empresa Decolar Cred Soluções Financeiras. Hoje aqui estamos!”, conta Denise. “Mesmo
com todos os desafios de viver neste mundo, estamos sempre de cabeça erguida! Atitude é o que não falta,
nem sensibilidade, equilíbrio que só se encontra nas mulheres”, complementa Viviane. A parceria entre elas
dá muito certo não apenas pela competência e paixão no que fazem, mas por uma série de características
comuns, entre elas a pertinácia na busca e realização dos sonhos. Se diferem nos hobbies — Denise gosta de
curtir seus dogs Boby e Tião e a cat Marye; Viviane tem predileção pela prática do vôlei, filmes e viagens —,
convergem no apreço por desafios. Recentemente, firmaram parceria junto ao banco Rodobens para oferecer
crédito consignado privado a empresas, amparadas em um princípio: “Empresários de sucesso não pensam
apenas em si, mas na saúde financeira de seus colaboradores”.

Foto: Deivid Murad / @deividmurad.retratista

Mulher Diamante 2022

Fabiana Cesar

Confiante, empoderada, autêntica, visionária e ao mesmo tempo carismática, assim enxergamos a
empresária Fabiana Cesar, apaixonada por vendas, na adolescência trabalhou por diversas boutique e loja
de shopping, até que criou sua própria loja, a Ponto Chic, há 12 anos, empreendimento que gerencia ao lado
do marido Rafael. Além de experiência, acumulou um bem muito mais poderoso nessa trajetória: relacionamentos. “A lealdade é o valor que mais admiro no ser humano. A base do meu negócio são as conexões
criadas ao longo desses anos”, afirma. “Às vezes as pessoas olham para a gente empreendendo e não veem
essa história de muito trabalho e dedicação”, complementa. Para que o negócio entrasse em sua melhor fase
de ascensão, iniciada há cinco anos, Fabiana precisou enfrentar alguns receios. “Eu não sou uma mulher ‘padrão’ e eu precisei me expor para inspirar outras mulheres a terem um novo olhar sobre si mesmas. O meu
propósito é levar autocuidado, pertencimento e inclusão a todas, independente da numeração que usam”,
complementa. Essa visão fez com que seja reconhecida e homenageada como “Femme Diamond” .

3 1

Foto: Deivid Murad / @deividmurad.retratista

Mulher Diamante 2022

Flavia Salgado
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Mulher que nasceu para brilhar! Beleza, charme e elegância são algumas qualidade manifesta e
indefectível de Flavia Salgado. Ela não desiste de seus ideais, tudo que realiza é bem feito e com amor. Forte, empoderada, corajosa e invencível, assim se apresenta ao mundo diante dos desafios. Proprietária do
Ateliê Chez Moi, onde auxilia mulheres a reconhecer sua beleza interior, através do vestir com elegância.
Empresária confiante, que realiza tudo com muita dedicação. Seu carisma da vida a tudo que realiza, e faz
valer a pena cada momento de suas conquistas. Para Flavia ser mulher é se amar, ter a liberdade de escolha,
seu espaço e direito à voz, sem que sofra discriminação ou diminuição. Elegantes, são também seus pets,
um casal da raça spitz alemão: Pérola, a mais recente, veio na pandemia; já Johnny é seu companheiro há
cinco anos, eles enfeitam e desfilam no ateliê, além de alegrar o dia a dia das clientes e colaboradoras. Flávia
entende que o amor é a base de suas conquistas e justamente por ser quem é personifica a classe “Femme
Diamond”

Makeup Hair:Fabulous Atelie / Foto: Deivid Murad / @deividmurad.retratista

Mulher Diamante 2022

Jacqueline Mendes

Quando Jacqueline Mendes se formou, em 2005, começou trabalhando com fisioterapia familiar
de casa em casa. Com muito esforço, conseguiu posteriormente uma sala para atendimento e foi migrando
para sua área de interesse, a estética. Logo alugou a sua primeira máquina de laser. Hoje, fornece equipamentos para aluguel em diversas áreas do país e ainda gerencia a Jack Laser, empreendimento que tem
unidades em Rio Preto e Montes Claros (MG) e acaba de virar franquia. “Sou muito determinada. Comecei
do zero mesmo. A família sempre me deu muito apoio, mas financeiramente nunca recebi ajuda de ninguém. Tudo o que conquistei foi batalhando mesmo, com Deus à frente”, diz a fisioterapeuta dermatofuncional. A empresa oferece uma série de tratamentos corporais e faciais e tem como carro chefe a depilação
a laser. Fã de esportes e adepta da academia há muitos anos, ela adora viajar, e não só para Montes Claros
para ficar perto do filho Diogo, de 19 anos. “Estava indo com calma por causa da pandemia, mas estou
retomando esses passeios por novos lugares”, conta.

3 3

foto arquivo

Mulher Diamante 2022

Greice Joviane
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Meta significa “objetivo, aquilo que se pretende alcançar ou atingir”. Se usadas como prefixo, essas
quatro letras dão a ideia de mudança, transcendência ou de reflexão sobre si mesmo. A empresária Greice
Joviane fez, portanto, uma escolha certeira ao incluir a palavra “metamorfose” no título de seu primeiro livro,
“12 Passos para sua Metamorfose”. Afinal, a reflexão sobre si mesmo abre espaço para mudanças, o que nos
permite transcender e alcançar os objetivos. E ela sabe do que fala: tendo iniciado sua carreira nas vendas
trabalhando de porta em porta, hoje ela forma líderes e equipes para atuarem em alta performance. Mentora e estrategista de sucesso, Greice Joviane é também palestrante ativacional e idealizadora de métodos
como o SSS — Sucesso Sem Stress e fundadora da Marca Gerah Cosméticos, que já no seu pré-lançamento
no último dia 15 em São Paulo causou uma grande explosão de vendas e adesões de novas revendedoras. Os
depoimentos de quem passa por seus treinamentos são arrebatadores e refletem uma frase que a empreendedora gosta destacar: “É possível construir sua história de sucesso partindo das ferramentas que você tem.
Você não precisa nascer com todas as habilidades. Elas são construídas diariamente com foco, perseverança
e rotina. O importante é tomar a decisão certa para transformar os seus sonhos em realidade.”

Makeup Hair: Alex Santana / @alexsantanapcm Foto: Deivid Murad / @deividmurad.retratista

Mulher Diamante 2022

Gracielle Gregório

“Vamos comemorar a vida.” Diante da perda recente, a frase mostra a força da empresária e designer de joias Gracielle Gregório, que comanda a LuxoGracy. Aliás, força e generosidade de quem quer
dividir as qualidades, o empoderamento e a resiliência com outras mulheres. A perda se refere ao pai dela,
José Carlos, vítima da covid-19. “Ele me ensinou tudo em relação a trabalho, vendas, design”, diz. A celebração da vida, merecidamente, pela vitória da mãe Cleusa, que também ficou em risco, mas superou a
doença e comemora, ao lado da filha, a premiação como Femme Diamond. “Nossa luz perdeu um pouco de
força com a perda do meu pai, mas agora é o momento de a gente voltar a brilhar”, pondera. Já o compartilhamento das qualidades vem de sua própria personalidade: “Gosto de incentivar a mulher a ficar bonita
para ela, para a autoestima estar sempre elevada, levar empoderamento, satisfação. Gosto muito de ver a
mulher sorrindo”, afirma. Como parte desse processo, ela desenha joias personalizadas, de acordo com os
desejos de cada mulher, para que elas se sintam ainda mais especiais. “Meu trabalho é minha paixão.”
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Como boa leonina, Jane Lima é objetiva, expressiva, intensa, cheia de vida. “Sou forte e determinada”, complementa. Ao lado do companheiro Rafael Henrique, ela comanda desde 2014 a Elite Coquetelaria, que tem a missão de entregar o melhor em drinques, indo além do que foi sonhado pelos
clientes. O aquecimento do setor de eventos para o pós-pandemia desenha um cenário muito promissor
para o ramo e consequentemente para a empresa, que tem em seu currículo ter atendido celebridades
como a influenciadora e empresária, Ana Paula Castilho, a apresentadora Adriane Galisteu, o cantor MC
Kekel e a ex-BBB Sarah Andrade. De bem com sua autoestima, Jane adora viajar. Mesmo nos momentos
de lazer, ela não perde foco dos seus pilares: família, trabalho e estudo.
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Luciani Martinelli Gimenes

Fé, honestidade e responsabilidade são alguns dos preceitos que guiam a arquiteta Luciani Martinelli
Gimenes, proprietária do escritório Projetando: Arquitetura e Design e graduanda no curso acadêmico de
gestão pública. A formação mais recente é oportuna: desde o segundo semestre de 2021, Luciani ocupa ainda
o cargo de prefeita da cidade de Guapiaçu. “Me considero uma profissional experiente e responsável, com habilidades que construíram e construirão o meu presente e meu futuro. Acredito que sou um instrumento de
Deus aqui na Terra e que minha missão é inspirar pessoas e provar ao mundo que o amor e a fé são as principais ferramentas da transformação”, diz. Casada com Jorge e mãe de Amanda, ela adora passar seu tempo
livre com a família e sua trajetória é o reflexo também de sua visão sobre a mulher na atualidade: “Cada vez
mais somos protagonistas na sociedade, assumindo novos papéis para além de dona de casa, mãe e esposa,
ocupando grandes cargos de liderança”.
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Marcia Camolezi

Há pessoas que são tão especiais que naturalmente agem como modelo e inspiração para aqueles
que estão por perto. Simpatia, empoderamento e autenticidade estão entre as características marcantes
da empresária Marcia Camolezi. Dona de um jeito especial de ser, ela é símbolo de mulher moderna e múltipla, com todas as atividades do dia a dia, mas sem deixar de lado sua sensibilidade. “Eu sonho alto. Sei
que posso chegar onde eu quiser com determinação, disciplina e amor pelo que faço”, diz. Amor, inclusive,
é uma palavra apropriada, pois vai além do que ela dedica ao marido Flavio Martins e aos filhos Leonardo,
Gabrielly e Enzo, se estendendo também a seu trabalho, com atenção a cada detalhe: o atendimento primoroso, a embalagem cuidadosamente planejada, os uniformes impecáveis da equipe. Do zero, ela iniciou
as três lojas que tem atualmente: a Donna Camo Dress, com vestidos de festa, joias e acessórios, na cidade
de Mirassol; e a Donna Camo Store, com cosméticos Eudora, acessórios e semijoias, com duas unidades:
uma em Mirassol e outra na cidade do Rio de Janeiro. Marcia evidencia com notoriedade o troféu “Femme
Diamond” como verdadeiro diamante.
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“Sou esposa, mãe e trabalhadora em tempo integral e descobrir o meu real valor me deixou forte.
Eu sou extremamente confiante”. A frase é da empresária Mara Antunes e reflete toda a tenacidade de uma
mulher que conquistou seu espaço nos negócios, no comando da Cristal Locação de Lustres, com aquela
particularidade feminina de aliar o sucesso a uma intensa dedicação familiar. “Gosto de ser o porto seguro
dos meus filhos e familiares”, diz ela que é casada com Bruno, mãe de Gabriel, Rafael e Mayra e presente na
vida das enteadas Maria e Ísis. No tempo livre, gosta de cozinhar e de ler. “Hoje podemos dizer que a mulher
se tornou protagonista na sociedade. Além do papel em casa ela ocupa cada vez mais cargos de liderança”,
completa. Empreendedora em um nicho de mercado, ela se empenha agora para ampliar o alcance de sua
empresa, para uma retomada fulgurante pós-pandemia: “Vamos deixar as festas sempre mais lindas e mostrar que os lustres em festas são um luxo totalmente acessível. ”
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Maria Elza Araujo
Neste ano de 2022, a primeira-dama de São José do Rio Preto, Maria Elza Araújo, completa 14
anos de serviços prestados no Fundo Social de Solidariedade da cidade. Ela esteve à frente da instituição
entre os anos de 2001 e 2008 e reassumiu o posto em 2017, sempre de maneira voluntária. Hoje, vê a
multiplicação dos frutos a partir das sementes que lançou no início deste trabalho, como as consolidadas
iniciativas “Presente de Coração para Coração”, que arrecada e distribui doações natalinas, e “Mais Coração, Menos Frio”, conhecida como campanha do agasalho. Em todos os eventos que participa, reforça
sempre que a solidariedade faz bem não apenas a quem recebe, mas também a quem contribui. Paralelamente ao seu trabalho voluntário, se dedica também à família: o marido Edinho, prefeito de Rio Preto
pela quarta vez, os filhos Thaysa, Bethina e Edinho Filho e os netos Maria Vitória, Edson Neto, Antonela,
Maria Cecília, Beatriz e os gêmeos Thomas e Gabriela.
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Meire Corradi

Meire Corradi é uma pessoa inquieta e inconformada com a mediocridade. “Vim de uma infância
muito simples e nunca me conformei com aquilo que estava ao meu redor. Continuo sendo essa mulher
que busca avançar e levar outras mulheres a se enxergarem de uma forma plena, intimista, única e verdadeira”, diz ela que é coach e mentora de mulheres. Para isso, criou o método “Real Identidade”, pelo qual
leva suas clientes a terem uma nova visão sobre si. “Criei também a comunidade das leoas, mulheres que
encontram sua força de impacto e de responsabilidade”, completa. Casada com Lucivaldo e mãe de Laís
e Lívia, ela acredita que a família é um projeto de Deus. “A mulher contemporânea tem muitos desafios e
pode superar o que quiser, mas nenhuma carreira de sucesso vale uma família falida e não há sucesso e
vida plena sem Deus”, afirma. Se tem a capacidade, atualmente, de ajudar outras mulheres a se levantarem, é porque ela mesma já passou por esse processo. “Sou uma mulher em constante evolução. Tudo o
que me incomoda eu transformo em aprendizado.”

4 1

Makeup Hair: Alex Santana / @alexsantanapcm Foto: Deivid Murad / @deividmurad.retratista

Mulher Diamante 2022

4 2

“Parece até redundância dizer que uma das minhas maiores satisfações é ver meus clientes com
um sorriso feliz e saudável”, diz de forma bem-humorada a odontologista Nanna Mabelle Trindade dos
Santos, conhecida como Dra. Nanna, atuante nas áreas de ortodontia, endodontia e prótese. “Afirmo categoricamente que o que mais me encanta é a possibilidade de melhorar a qualidade de vida dos meus
pacientes, aliviar a dor e principalmente resgatar a autoestima. Fazer com que as pessoas sorriam mais”,
completa. Mulher e mãe de forte espiritualidade, gosta de praticar atividades ao ar livre, ler na varanda
de casa e estar ao lado do companheiro Pedro e da filha Maitê. “Vivo com leveza na alma, doçura no coração, dedicação e muito amor pela minha família”, diz. Nanna vê as mulheres com o poder de combinar
leveza, suavidade e sabedoria nas doses exatas, em todos os ambientes. “Acredito que deveríamos ser
mais atuantes na política. E a todas nós deveria ser dada a oportunidade de conquistar a liberdade de
ser quem quisermos ser, sem preconceitos e com segurança.”

foto arquivo
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Roselin Lemos

“Pra mim, o importante está sempre no todo, porém a fé, a família e a saúde são o essencial na vida
de qualquer ser humano”. A frase é da fisioterapeuta e osteopata Roselin Lemos, que realmente aplica em sua
própria vida o que recomenda aos outros. “Profissionalmente eu sou literalmente eu mesma, ponho em prática a filosofia de vida que proponho! Trabalho com bem estar físico e emocional, então busco sempre esse
equilíbrio também na minha vida e na da minha família”, diz ela que é casada com Horácio Luís e mãe de Gabi
e Lucas. O gosto acentuado pela leitura reflete seu caráter reservado: prefere receber amigos em casa. Já sair
para viajar e conhecer novas culturas é um programa recorrente. Natural de Ilhéus (BA), veio para Rio Preto
aos 17 anos para estudar e construiu uma história de autência Femme Diamond: batalhou para ter seu consultório próprio e particular e lutou ainda mais por sucesso e reconhecimento. ”Tenho eterna gratidão pelos
meus pais terem investido em mim e sempre acreditaram no meu potencial, sempre passando confiança
que daria certo”,conta Roselin Lemos. Hoje ela tem lista de espera para poder atender. “Tudo sem depender
de médicos ou planos de saúde. Nunca atendi convênios por não ter indicações nem meios para estar lá. As
conquistas foram fruto de trabalho, estudo e dedicação.”
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Rose Mattos
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Forte, otimista, sincera, amável, competente e elegante, assim enxergamos Rose Mattos que tem a mãe,
Iracema Ferreira de Souza como modelo da estrutura familiar; depois, a ampliação da família com o marido
José, filho, enteada e netos. Tudo colaborou para que se tornasse uma pessoa guerreira, confiante e dona de
si, bem-sucedida, inclusive, em uma área que jamais pensaria na juventude: a de empresária. Formada como
professora, ela e José estão à frente da Bilhar Bola de Ouro, fabricante e locadora de mesas de bilhar, fundada
há mais de 40 anos. Todo esse alicerce foi crucial diante dos desafios dos últimos anos, que incluíram perdas
pessoais e negócios em baixa. “Minha mãe sempre foi muito determinada e minha família, uma motivação para
jamais desistir. Nada foi fácil pra mim, mas sou uma mulher inabalável, poucas coisas na vida conseguem tirar
meu estado de paz”, diz Rose, O amor próprio é outro elemento fundamental de sua personalidade. “Gosto de
ter meus momentos, de me cuidar. Tenho meu próprio brilho e um Deus maravilhoso em minha vida, encontro
alegria mesmo em situações mais difíceis”, completa. Por todas essas características que é homenageada no
evento Mulher Diamante, levando o troféu “Femme Diamond”. Parabéns!

foto: Elisabete Pacifico
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Stefani Baldan e Elisabete

“Quem tem uma mulher ao lado consegue se virar em tudo, encontrar uma saída, solucionar um
problema, no lar ou no trabalho”. A percepção da empresária Elisabete Baldan sobre a representatividade
da mulher se aplica a ela mesma e para sua filha Stefani, com quem os laços vão muito além do familiar: elas
são também amigas, companheiras e sócias na Dolce Art Brigaderia Café, em Mirassol. “É dela que vêm toda
a força e beleza que há em mim. O amor dela me fez quem sou hoje”, diz Stefani. Sempre que podem, eles se
reúnem em família para compartilhar desse amor e de tudo o que construíram, incluindo Nelson, marido de
Elisabete, Stefani e o outro filho do casal, Leonardo. Ele e a esposa Fabíola são, ainda, pais do pequeno Rael,
de dois anos. Para Bete, o Femme Diamond é o reconhecimento dessa história: “Para nós é uma ocasião
especial. O sentimento é de que o momento é o mais apropriado possível. Estou muito feliz!”
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Vanessa, Cintia, Regina, Daiany
Rose e Iracema
Femme Diamond da cabeça aos pés. Na cabeça, a obstinação em ter a vitória como alvo, independentemente dos percalços; nos pés, o objeto de trabalho destas profissionais, que compartilham da graduação
em podologia e nenhuma concorrência: pelo contrário, o vínculo entre Cintia Favero, Daiany Ferraz, Iracema
Barros, Regina Carreira, Rose Oliveira e Vanessa Souza é tão vigoroso que elas torcem pelo sucesso de cada
uma do grupo, algo só explicado pela intensa amizade que constituíram ao longo de sua formação profissional e pela generosidade dessas mulheres. De origens humildes, mas diferentes, elas se conheceram e reconheceram no empenho e esmero, na capacidade de respirar fundo diante dos desafios e de seguir adiante,
resolutas, construindo passo a passo uma história de superação e sucesso. No profissionalismo carregam em
seu dia a dia o amor pelo que fazem e o gosto em servir à saúde e bem-estar de seus clientes. União, força,
altruísmo, determinação, visão e resiliência são alguns pilares construídos que as tornam o verdadeiro “Diamante” que brilha e se destaca por serem reluzentes.

4 6

Makeup Hair: Alex Santana / @alexsantanapcm Foto: Deivid Murad / @deividmurad.retratista

Mulher Diamante 2022

Sonia Cardoso

Estar em plenitude com o que conquistou e ainda ter muito a realizar. É neste equilíbrio raro de se
encontrar que vive atualmente Sonia Regina Cardoso. Depois de anos de dedicação como dentista — tendo
atuado principalmente como odontopediatra —, atualmente ela auxilia outras pessoas a encontrarem seu
propósito como coach integral sistêmica. Muito de seu tempo é dedicado aos cuidados com sua mãe, Maria
Celeste, que já se aproxima de um século de vida, mas sempre há espaço em sua agenda para os filhos Daniel, Fabio e Fernanda, noras e genro, e para os netos Benício e Cecília. “Penso que a maturidade, apesar de
seus desafios, pode ser uma fase fascinante, época de valorizar as boas amizades e de experimentar coisas
que não vivemos. Esse foi um dos motivos que me levou a fazer o curso de palestrante, para incentivar as
pessoas a viverem essa fase de maneira criativa e prazerosa, descobrindo encantos e propósito nessa idade!”, diz.
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Terezinha Benedeti
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Amor é paciência, bondade, doação, obediência e ensinamento. Assim resume a vida de Terezinha Benedeti, mãe de Adriano e Aldo Benedeti. Ela sempre tem palavras que transformam. Tem o dom
de dar conselhos com sabedoria e carisma. Estilista de alta costura, conquistou o sucesso por unir o
conceito humanizado em realizar sonhos. Dona de uma fé inabalável, Terezinha traz a elegância notável em cada detalhe de sua vida. Ela é reluzente, sábia e determinada. “Mulher tem o dom de conquistar, privilégio de conceber a vida, mulher é a verdadeira essência do amor”, diz. Terezinha representa
luz e brilho. É uma joia preciosa em seu meio familiar, é exemplo da verdade, da pureza, da perfeição,
da maturidade, da fidelidade. Simboliza a beleza da Mulher e sua garra frente a seus ideais. Parabéns
por ser diamante!

Mulher Diamante 2022

Vera Cecílio
sequer.

Femme Diamond por sua inteligência e por não deixar de ser guerreira em um único momento
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Valéria Maschio

A cerimonialista Valéria Maschio tem uma vida realmente agitada. A retomada de festas e eventos
impulsionou a agenda e novos compromissos vieram, avivando o cotidiano da profissional. “Ainda há muitas
remarcação de ocasiões adiadas pela pandemia e novos contratos e, por isso, o dia começa cedo e vou até
depois das 22h atendendo clientes, principalmente noivas”, conta. A agitação se justifica: Valéria se empenha
para realizar em todos os detalhes os sonhos idealizados por cada pessoa que atende, desde o planejamento
até o grande dia. Por isso mesmo, ela precisa reservar alguns momentos para si e para a família. De vez em
quando, reúne o pessoal para um filme e se desconecta do celular. Mas o que a renova mesmo é tirar tempo
para qualificação. “Estudar, fazer cursos, ler livros. É isso o que me faz bem”, diz. Assim, até mesmo nos seus
momentos de paz, investe em ser ainda melhor profissional. Agora, a meta é conseguir reavivar outra de
suas paixões: encontrar tempo e oportunidades para dançar. Empenhada como é, não é difícil saber que logo
conseguirá.
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Viviane Santana

“A arte tem o poder de emocionar e transformar pessoas. Como cantora, tenho o privilégio de poder
observar esses sentimentos através da minha música”. A frase é de Vivi Sant’ana, empresária e musicista.
Determinada desde cedo, a arte sempre foi sua aliada. “Nunca tive medo do desconhecido, fui à luta desde
criança, sempre incentivada por minha mãe, Teresinha Santana, exemplo de conduta de vida, batalhando
pelos meus objetivos, curtindo e agradecendo minhas conquistas. Adoro desafios, isso me move e me dá
forças para poder enfrentar um dia de cada vez”, conta. Ainda que seu lado artístico mais conhecido seja
o de cantora — principalmente ao lado do companheiro Marcelo Quadros com a Altaconexão Eventos.—,
Vivi tem outros talentos: “Adoro artes de uma forma geral, e pintar me faz muito bem. Tenho isso como
hobby e, na pandemia, esse hobby virou profissão e terapia, por não estar podendo atuar com a música”,
diz. Ao lado do trabalho e da família, que conta ainda com o casal pet Kakau Gabriela e Théo Antônio, tem
em Deus um de seus pontos de apoio. “Amo o que faço, a música me completa. Quando as pessoas são tocadas pelo meu trabalho, tenho a sensação de missão cumprida, através do dom que Deus me concedeu”.

5 1

A

Acredito no poder transformador da beleza e, por isso, me
atento a cada detalhe”. A frase é de Alex Santana, que não
apenas está convicto de cada
palavra, mas as vive intensamente, com segurança de quem já
produziu mais de 1800 noivas em
seu salão.
“Temos uma estrutura diferenciada, visando sempre pela qualidade e por
um excelente atendimento”, completa Alex, que
conseguiu, por meio de muito estudo, dedicação e
trabalho, construir
um nome que é
sinônimo
de
confiança no
setor de
beleza.
Nas
próximas
páginas
Alex traz,
em suas
produções
o clássico
junto ao
romantismo.

@ alexsantanapcm
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Foto: Sartor fotografia
Produção: Alex Santana
Modelo: @amabilezanetti
Agência: Daf Models

Bride
to
Charm

Nesta edição a maquiagem vem transmitindo a essência e personalidade da noiva. Inspiradas
na obra de William Shakespeare “Sonho de uma noite de verão”, as produções vem trazendo a
leveza dos tons mais neutros e corais, usados assim como na obra, onde juntou o clássico com o
romantismo que a data tão especial pede, o casamento.
Produção e Maquiagem Alex Santana l Foto Sartor Fotografia
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Foto: Sartor fotografia
Produção: Alex Santana
Modelo: @ester_black8
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Foto: Sartor fotografia
Produção: Equipe Alex Santana
Assistente make: @rafaelgoya
Assistente cabelo: @vanessasartory
Modelo: @anaalvesoliver
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Modelo: @anaalvesoliver
Onde Encontrar
Maquiagem e Produção:
Alex Santana
(17)3304-3117 l (17) 98820 -3779
Fotos Sartor Fotografia
(17) 99625-0301 l (17) 3513-0092
Vestidos Alda Toscano
(17) 98224-3883
Acessórios:
Ana Wicher Design & Acessórios
@anawicher
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Agende seu horário
Unhas, depilação e cabelo
(17)99113-1343
esmalteriaserafina
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de Cores Ooutono Inverno
Uma ampla seleção de cores contrasta nossos desejos contraditórios em busca de
descanso e relax junto com uma expressão exuberante e sem regras.
tom de amarelo claro (Yellow Butter)próximo ao delicado e apetitoso da temporada anterior - com um toque mais intenso
e quente, promete bombar na tendência das
estações. Inspirada, na essência dourada e
brilhante do mel, traz à tona uma sensação
de acolhimento. A matiz evoca elementos
da natureza, que contrapõe suavidade e intensidade, perfeito para as produções
dessa época.
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Digital Lavender já havia se consagrado
como a cor do ano de 2023. Desde então, o
tom, que se traduz em um lilás vivo e muito criativo, vem aparecendo de inúmeras
formas nas passarelas e nos looks das
fashionistas. Mas, podemos dizer
que seu triunfo, começa mesmo
nesta temporada, nas produções outonais e invernais.

Oxide Orange

cor vibrante da
estação è o Oxid
Orange, com um
ar mais ameno e
acessível. A cor
laranja transmite
energia e tem o poder de elevar a
criatividade com muito alto astral.
O Oxid Orange é uma ótima opção
de transição entre estações, pois
trás a vibração quente do verão, ao
mesmo tempo emite um estilo acolhedor que buscamos no inverno.
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Instagram

SemiJoia LuxoGracy

n (17) 98828-3439 I c @luxogracy
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Beleza & Bronze

Cabelo
(mechas, luzes, coloração)
Sobrancelha
Unha de fibra
Manicure
Pedicure
Bronzeamento

Instagram

@espaco_osol
(17) 98176-7585 l (17) 98847-1978 l 17 99241-6933
Av. Presidente Roosevelt, 356
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Quem vê Rogério Zanata pela primeira vez, não imagina o que existe por trás daquela figura jovem, alegre,
cheia de sorrisos e simpatia... Tudo isso é verdadeiro, mas
a experiência de pelo menos 20 anos de trabalho o autoriza a falar, com a máxima competência, em produção
de maquiagem e cabelo, tudo que se relaciona a esse
fantástico mundo da beleza. É essa experiência
que ajudou a levar o Fabulous a se transformar
num dos mais completos e sofisticados ateliês
de beleza de Rio Preto. A dedicação maior é em
relação às noivas, madrinhas, debutantes e produções de convidados para eventos em geral,
Rogério traz nas próximas páginas tendências
para quem busca brilhar nas festas.

foto: Deivid Murad Retratista

foto:@deividmurad.retratista
agência: @dafmodels
modelo: @gaby.regovich

A mistura das cores marrom avermelhado e do cobre é a combinação perfeita com
o pérola e o rosé, deixando um olhar atraente. A tendência de pele efeito (glow),
mais iluminada, da um toque de delicadeza e acabamento impecável, e continuará
ganhando força para o próximo inverno!
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O efeito espelhado que o gloss
concede por cima do batom
transmite o brilho que confere
à maquiagem, proporcionando
um efeito óptico que dá aos lábios a impressão de serem mais
carnudos. O gloss deve ser aplicado no centro dos lábios , para
que não espalhe demais para as
laterais!

A Máscara para cílios que
combina a ação de ativos
especiais para estimular a
criação de um filme sobre os
fios, promovendo o aumento da
curvatura + volume dos cílios,
deixando-os bem pretinhos e
definidos desde a primeira
camada. O uso dos cílios
postiços hoje é indispensável , sendo de vários formatos
e tamanhos, combinando com os
olhos e estilo da cliente !!
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contato:

Instagram

17 3223-2800 l 17 99650-3108
@fabulousatelie
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Ciclos e a necessidade dos recomeços
Diante

desse grande desafio que é ser
“mulher” ainda numa sociedade patriarcal, gostaria de compartilhar um pouco
com vocês sobre a força que nós mulheres temos em renascer — diante das muitas vezes em que sabiamente precisamos
morrer para dar espaço àquilo que realmente precisa nascer. Numa eterna sucessão de morte e nascimento, a força da
natureza da mulher simboliza nossa sabedoria em conduzir às transformações necessárias para brilhar, lapidando nosso ser
e nos transformando em verdadeiros diamantes.Para refletir um pouco sobre essa
força da mulher, chamo a atenção para um
conto que inspira muitas mulheres a renascerem e encontrarem sua essência na
vida. No livro “Mulheres que Correm com
os Lobos”, Clarissa Pinkola Estés descreve
vários mitos e arquétipos da mulher e nos
ajuda a refletir sobre nossos antepassados
e como nos fortalecemos no decorrer de
nossa história. A mulher-esqueleto, um
de seus mitos que escolhi para citar nesse
texto, nos ajuda a refletir sobre essa força
que simboliza a natureza vida-morte-vida
— nas quais lutamos constantemente. Falamos aqui de um mito onde essa mulher
“magoa” seu pai, que a joga de um penhasco.
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Ao cair no mar, ela morre, sendo devorada por peixes e todos os elementos que a
força do oceano tem. Nesse momento, a
mulher deixa de ser filha; isso representa
um rompimento, um luto ao sair de casa e
precisar de transformação. A mulher, que
representa vida, agora morre.
Seguindo o seu caminho,
a mulher continua a sua
jornada! Muitas pessoas não a percebem e às
vezes ela mesma não
encara suas dores.
Porém, em algum
momento, começam o s
a
nos
fortalecer e nos
encantar pela
vida, por
pessoas
e por amores.Nessa jornada,
dores, decepções e
tristeza podem fazer
parte dessa mulher que
quer renascer.

Continuando o conto, em um determinado momento, assim como acontece em nossas vidas,
a mulher esqueleto é encontrada por um pescador. Ao fisgá-la em seu anzol — acreditando
ter pego um grande peixe —, ele se assusta
ao ver essa mulher tão frágil e sem vida. Mas,
mesmo com medo e assustado, o pescador a
leva para casa. Quando a mulher esqueleto
chega na casa do pescador, ele começa a retirar os linhas do seu corpo frágil, sente ternura
e derrama uma lágrima; ela, com muita sede,
se aproxima dessa única lágrima e encosta
sua boca no rosto do pescador. A lágrima que
lhe parece um rio percorre seus lábios e sacia
a sua sede. Nesse momento, ela se aproxima
ainda mais do pescador e, com suas mãos,
toca seu coração, sentindo suas batidas como
se o estivesse segurando com as próprias
mãos. O som e a vibração lhe parecem música.
Eu, lendo o texto original, imaginei um instrumento musical como o surdo, percussão que
dá vida para aqueles que gostam de um bom
samba, como eu. Bem, continuando o texto, a
mulher esqueleto, enquanto sente as batidas
do coração, vai se vestindo de carne, ganhando um corpo de mulher, com tudo o que ela
pode ter: cabelos, seios, as formas e a beleza
feminina se fazem presente. O feminino então
surge e ela consegue se perceber mulher.Esse
conto é mais longo do que descrevo aqui resumidamente, mas mostra o quanto
uma mulher consegue superar
e retomar a sua vida em um
novo movimento. Claro que
estamos falando de uma
relação saudável, diferente
de outros contos como o
“Barba Azul”, que reflete as relações abusivas
das quais precisamos nos
afastar verdadeiramente.
Aqui falamos da co-construção dessa
mulher que renasce
em outros papéis.
Quando falamos da
“Mulher esqueleto”,
nos referenciamos à
morte cíclica no sentido de nascimento,
manutenção da vida
e morte; e para renascer muitas

vezes, nós precisamos olhar nos olhos
dessa mulher esqueleto que habita em
cada uma de nós, que não é tão bonita
assim, que muitas vezes se sente insegura
e frágil; em outros momentos, a baixa autoestima nos impede de continuar ou até
mesmo sentir ciúmes de outras pessoas.
Retirar as linhas e os anzóis da mulher esqueleto representa um olhar genuíno para
a nossa mais profunda essência, incluindo os medos, dores e tristezas. E apenas
esse olhar profundo nos ajuda realmente
a fortalecer as nossas relações de forma
mais saudável. Isso não reflete apenas na
relação entre casal e sim nos diversos relacionamentos que cultivamos ao longo
da história e que precisam de cuidados
para renascer. Amplio a leitura do conto para refletir não apenas o projeto de
parceria e sim de todas as relações: com
amigos, filhos, profissionais, parceiros,
entre outros. São relações que precisam
de cuidados para que sejam saudáveis,
respeitando e complementando-se genuinamente. Por fim, é necessário perceber o
quanto somos fortes em superar os ciclos
que precisam ser encerrados para abrir
novos caminhos.E você? Como andam
seus ciclos? Ainda existem questões que
precisam ser visitadas para abrir um novo
momento de vida e renascimento?Muitas
vezes, as pessoas me procuram para fazer
terapia quando estão nesse processo de
luto e transformação. Olhar para si mesmo lhe permite despertar para o mundo. Seja a mulher que você quer ser e
respeite as despedidas, lutos e mudanças que você quer e merece ter
para ser feliz.

Celebre, comemore e se
permita brilhar no palco da
vida!

ANA ELISA MORELLI
@anaelisamorelli_psicologa
Psicóloga e Psicodramatista

CRP 06/61653

foto: sartor fotografia
make up hair: alex Santana
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Carolina

Mathias

Esteticista e Cosmetóloga

Esteticista Cosmetóloga, Pós Graduada em
Docência no Ensino Superior, Pós Graduanda em
Cosmetologia e Estética Avançada, Docente no
Instituto Forma Estética, Técnica de Treinametos
da Bioage e Ibramed, Há 17 anos de Experiência na
Área da Estética.

Arquivo Pessoal.

Contatos
Carol Mathias Estética Avançada.
@carolmathiasesteticaavançada.
17 99227-9975.

Especialista em
Limpeza de Pele, Peelings Químicos,
Microagulhamento, Drenagem Linfática.

Rua Fritz Jacobs, 3779 - Alto Rio Preto - Espaço Alex Santana Pcm
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Eternizamos o Amorr de Mãee para Mãee

Fotógrafa especialista em newborn, gestante, acompanhamento mensal, família,
batizado e aniversário.

c gislenemichelon

l

n 17 98160-4012
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Veste Jalecos: @brancoonline_ l Foto : Sartor Fotografia l Make uo hair: Alex Santana

Podologia auxilia a prevenção
de doenças
Podologia: uma área da saúde
Alívio das dores, sensação de conforto
e bem estar, prevenção e diagnóstico. A
terminologia já indica que estamos na
área da saúde e é importante que isso
fique claro. A podologia é um campo auxiliar da medicina, onde a atuação concentra na anatomia, fisiologia, patologia
e conhecimentos biomecanicos dos pés.
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“Atualmente os profissionais da podologia
seguem na luta para serem reconhecidos
oficialmente na área da saúde, assim fazendo parte de equipes multidisciplinares, mostrando que o podologista tem conhecimento
e capacidade para atuar ao lado de médicos,
enfermeiros e profissionais da saúde, no seguimento da prevenção, orientação, encaminhamento e tratamento do indivíduo com
patologias em membros inferiores. ”
Cintia Favero fala não só por sua
experiência, mas também por
sua formação. Ela tem bacharelado em podologia no curso
reconhecido pelo MEC
, graduada na mesma
turma que

outras cinco amigas: Daiany Ferraz, Iracema Barros, Regina Carreira, Rose Oliveira
e Vanessa Souza. “Somos éticas e comprometidas com o trabalho. A nossa busca por
conhecimento e atualização não para, somos
realizadas por cuidar da saúde dos pés, trazendo bem-estar aos pacientes”, diz Rose.
Além de compartilharem o zelo e o empenho
em seu trabalho e de serem amigas, elas atuam em comunidade, de maneira integrada,
sendo que cada uma escolheu as áreas que
mais têm afinidade para trabalhar dentro
das vastas possibilidades da podologia. Entre os problemas mais comuns tratados por
profissionais da área estão unhas encravadas,
calos, micoses, ressecamento e fissuras. Mas
há muito mais. Há pessoas, por exemplo, com
problemas severos de locomoção, seja pela
idade ou por patologias nos pés. Por isso, elas
levam o serviço até o cliente. “Gosto muito
de atender na casa do paciente, o chamado
home care. Possibilita praticidade para quem
não pode se locomover”, diz Iracema. Outra
complicação recorrente são os pés diabéticos, que acarretam uma série de sintomas e precisam de tratamento, pois
as consequências
podem ser graves,
chegando inclusive à amputação de
dedos, pé ou perna em
casos extremos. A área esportiva também recebe atenção dos profissionais de podologia,
pois pés saudáveis são fundamentais em variadas modalidades. Outro segmento é o da
podoposturologia, que estuda a relação entre
os pés e a postura corporal humana. “A podoposturologia é um campo bastante complexo
e, com instrumentos cada vez mais modernos,
veio para promover ainda mais qualidade de
vida aos pacientes”, explica Regina. Como em
outras áreas da saúde, na maior parte dos casos, as pessoas só buscam ajuda profissional
quando há um problema instalado, causando
incômodo. Mas a recomendação é de que sejam feitas visitas regulares e preventivas ao
podólogo. “Queremos proporcionar conforto e bem-estar aos pés dos nossos clientes,
promovendo hábitos saudáveis e prevenindo
doenças, com transparência e ética”, complementa Vanessa.

A parte emocional
também interfere na saúde dos pés, por isso a importância das terapias holísticas
integrada aos tratamentos podológicos, enxergar o paciente por completo é fundamental para ter resultados positivos no tratamento, afirma Daiany Ferraz.
Visitas regulares a um podólogo, mesmo
que você não tenha problemas, podem manter seus tornozelos e pés fortes e saudáveis.
Muitas pessoas só procuram podólogos
quando a dor no pé se torna um problema, e
muitos desses problemas poderiam ter sido
evitados por meio de cuidados preventivos.
Para garantir que seus pés estejam em ótima forma, é importante
que você consulte
um podólogo para
cuidados.
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Aqui você encontra:

foto arquivo

Amor
Personagens
Entretenimento infantil
Produções Artísticas

@mundinhokidsrp

17-99251 0004 l 3227 7646
7 2

Instagram

Foto: Deivid Murad Retratista

•
•
•
•

Casamentos
Nascimentos
Batizados
Aniversários

•
•
•
•

Debutantes
Chá revelação
Reuniões executivas
Halloween

(17) 99717-5007

@mariabe_bemcasados
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Foto: Deivid Murad Retratista

Com 24 anos de estrada, os músicos e cantores
Marcio e Marcelo construíram um público cativo,
a ponto de conseguir algo raro: mesmo sem divulgação sistematizada em redes sociais e mídias
jornalísticas, eles seguem em alta, com uma série
de trabalhos a fazer. “Trabalhamos muitos anos em clubes como Monte Líbano e Automóvel Clube e
quase uma década em bares e restaurantes tradicionais. Atualmente fazemos mais eventos como casamentos, tanto na igreja como na festa, confraternizações de empresas e festas do peão”, diz Marcio.
Lá no início, os músicos tiveram experiências em bandas de baile, mas a grande formação veio mesmo
em dupla, tocando na noite. “A verdadeira escola do músico é o bar. É lá ele aprende a conversar, lá ele
educa a voz, é ali que ele ‘vira gente’, no bom sentido”, co mplementa Marcio, com muito bom humor.
E não é só a noite rio-pretense que conhece a agitação de Marcio e Marcelo. “Nesses 24 anos de carreira, nós rodamos boa parte do Brasil, com muitos shows principalmente no Paraná e em Rondônia.
Na cidade de Cacoal (RO) nós cantamos para um público entre 4 mil e 5 mil pessoas”, diz Marcelo. E a
companhia era boa: eles fizeram apresentações em datas que contavam com Gilberto & Gilmar, Cezar
& Paulinho e Duduca & Dalvan. “Só banda grande, nomes consagrados e nós com violão, teclado e voz”,
complementa Marcio. Eles fazem questão de ressaltar: tudo é feito ao vivo. Marcio, ao violão; Marcelo,
nos teclados; ambos na voz.
A dupla agora é a atração que promete agitar a edição 2022 do Femme Diamond, promovido pela Revista Vida e Negócio. “Trabalhamos com vários tipos de músicas e ritmos. Se precisar, viajamos para qualquer lugar do Brasil e até para o exterior levando um repertório bem eclético”, diz Marcio. O contato e
contratação pode ser feitos pelo telefone (17) 98172-3250.
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Empresa de fotografia social
Especialista em fotos de casamento
Fotografias com história e sentimento

c foto.costa l n 17 99701-5893
Rua Campos Sales, 945 - Boa Vista
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• Locação de Painéis de Led
• Dicas de Resolume
• Dicas de Paineis de led

n (17) 99179-7328

c @hb.led
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Instagram

(17) 98179-4682
@dillmanciniphotofilmes
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O glamour e a sofisticação
que seu evento merece

Instagram
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Banda
Músicos para cerimônias
e recepções
DJ

Pista de dança l Painel de Led l Iluminação l Sonorização
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Esquadrias

ESQUADRIAS DE
ALUMINIO
Vidro temperado Portas Janelas

(17) 98800-4236

@autenticoesquadrias
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• CASAMENTOS
• ANIVERSÁRIOS
• EVENTOS CORPORATIVOS
• E DEMAIS EVENTOS

n

(17) 99759-0245

c @topdjsandrolima
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Estrutura moderna
Serviços preventivos e corretivos
em injeção eletrônica
Promoções em óleos de diversas
marcas

JOFEMA
AUTO MECÂNICA
Nacionais e Importados

39 anos

Diagnóstico computadorizado
em injeção eletrônica
Nacionais e Importados

3232-0077
R. João Mesquita, 2072 , Parque Industrial
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