
  1
  1

22

“Um pequeno passo 
para um homem, um
 grande salto para a 

humanidade.”

Vila Guarani
Nova atração do

Hot Beach Resort
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instagram
Realizando seu sonho
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Correndo Contra o Tempo 
 

 Com novos desafios surgindo, neste mundo de incertezas percebemos a cor-
reria do dia a dia. Você acorda um pouco mais tarde, toma café da manhã correndo, 
um banho apressado, e percebe que mesmo assim está atrasado para o trabalho. Na 
empresa, muita pressão. Na hora do almoço, mal dá tempo de se alimentar. Isso sem 
falar do resto do dia... Com tanta coisa, é possível desenvolver um novo problema: a 
chamada Doença da Pressa.
 Refletindo sobre a vida atual que impacta a humanidade em recuperar o tempo 
perdido, percebo a preocupação intensa das pessoas correndo atrás 
do prejuízo . Ho- mens sempre inovando criando e não se limitando 
para alcançar seu o b j e t i v o . Prova é a previsão da próxima chega-
da do Homem à Lua em 2025.   
 O homem pisou na Lua pela primeira vez no dia 20 
de julho de 1969, data que passou a representar                   

um marco his- tórico para a humanidade em 
termos de exploração espacial. 
Nesta edição trazemos um pou-
quinho da história deste desafio. 

Confiram!
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FAÇA SEU ORÇAMENTO

(17) 99144 - 8414

Instagram

@estanciaourobrancoevento

Casamento
Aniversários
Debutante 
Bodas 
Eventos Empresariais  
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“Um pequeno passo 
para um homem, um
 grande salto para a 

humanidade.”

Capa
Fotos : Reprodução

Julho 2022

Vila Guarani
Nova atração do

Hot Beach Resort
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Médica especialista em medicina / beleza/ estética 
Dra. Carina Carla
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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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transformando
autoestima

Há

R.Abrão Thomé 317 São José do Rio Preto- SP

Moda para todasInstagram

@lojapontochic      l       17 98820-5030

fo
to

: D
ei

vi
d 

M
ur

ad



  1 1

(17)99113-1343

esmalteriaserafina

Unhas, depilação e cabelo

Agende seu horário
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Beleza & Bronze

• Vestidos de festas • Clutch • Acessórios

Rua 15 de Novembro, 2284, Centro -Mirassol-SP

@donnacamo.dress
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Beleza & Bronze

(17) 98176-7585  l  (17) 98847-1978  l  17 99241-6933

Instagram

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

Av. Presidente Roosevelt, 356

@espaco_osol
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Quem vê Rogério Zanata pela primeira vez, não ima-
gina 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 auto-
riza 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 pro-
duções de convidados para eventos em geral, 
Rogério traz nas próximas páginas tendências 
para quem busca brilhar nas festas. 
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contato:
17 3223-2800 l 17 99650-3108

@fabulousatelie

Instagram
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Garra, resiliência, talento, foco e sensibilidade são algumas das 
características marcantes de executivas e empreendedoras 
que foram destacadas e homenageadas em noite de gala no dia 
10 de junho. Mulheres que estão fazendo a diferença no mundo 
corporativo. Nesta noite marcou  presença, fazendo a entrega 
do troféu FEMME DIAMOND o ilustre EX BBB 2010/13 Elieser 
Ambrósio01. E mostrando que elas podem muito mais. 
Acompanhe nas próximas páginas.

A força feminina nos negócios
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Eternizamos o Amorr de Mãer para Mãer

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.

Rua Fritz Jacobs, 3779 - Alto Rio Preto - Espaço Alex Santana Pcm

@carolmathiasesteticaavançada.
17 99227-9975.

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

Carolina
Esteticista e Cosmetóloga 
Mathias
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Eternizamos o Amorr de Mãer para Mãer

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

c gislenemichelon    l    n 17 98160-4012
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SemiJoia LuxoGracy

n (17) 98828-3439 I c @luxogracy
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Captar recursos

Manter a vida pessoal cuidada

Por conta do medo de falhar e das in-
seguranças, muitas empreen-
dedoras acreditam que o pri-
meiro passo para construir um 
negócio de sucesso é buscar 
um sócio(a). Mas, para Daniela, 
existem muitas outras formas 
de obter recursos financeiros, 
sem precisar formalizar uma 
sociedade e diluir a sua parti-

cipação nos negócios. 
No entanto, antes de colocar 
os gastos na ponta do papel e 
começar a se preocupar com 
recursos, é importante que 
você descubra se a sua ideia de 
negócio é viável. Ou seja, você 
encontrou um problema claro 

a ser solucionado?
 O seu negócio tem objetivos 
e propósitos bem definidos? 
Com planejamento e gestão, 
encontrar apoio financeiro 
fica muito mais simples. Seja 
através de crowdfunding, fi-
nanciamento ou fundos de 
venture capital, ter confiança 
no seu projeto e saber defen-
der a sua ideia é essencial para 
a sua empresa dar os primeiros 

passos rumo ao sucesso.

Por trás de qualquer grande empre-
endedora sempre existirá uma 
pessoa comum, com vontades, 
sonhos e, principalmente, ne-
cessidades. Mesmo que você 
esteja feliz e satisfeita com a 
sua empresa e com as altas 
cargas de trabalho que ela 
exige, dar atenção para a vida 
pessoal é fundamental para 
que os negócios continuem 

dando certo.
Trabalhar incansavelmente, 
mas estar sempre cansada, 
sempre doente e esgotada 
emocionalmente não trará 
apenas consequências negati-
vas para a sua vida pessoal e 
de sua família, como também 
impedirá que você tenha cria-
tividade para novas ideias, 
energia para fazer networking 
e disposição para encarar com 
paciência os desafios que sur-
girem, diminuindo muito a sua 

produtividade.

pilares para mulheres empreendedoras 
terem sucesso nos negócios

Mesmo com escolaridade 16% superior à dos homens, 43% das mulheres desistem de empre-
ender por não se sentirem preparadas e pelo medo de falhar. As que seguem empreendendo 
costumam trilhar uma jornada solitária. Segundo um levantamento da Nuvemshop, plataforma 
de e-commerce para pequenos lojistas, 65% das mulheres empreendedoras no online também 
são as únicas por trás do negócio. Mesmo assim, o número de mulheres abrindo negócios no Bra-

sil não para de crescer. Durante o período da pandemia, a 
participação de mulheres de 18 a 30 anos à frente de um 
negócio próprio subiu de 6% para 25%. Seja pelo desejo 
de maior flexibilidade de horários ou pelo sonho de em-
preender, milhões de mulheres estão encarando um con-
texto desafiador para garantir o sucesso de seus negócios.

Captar recursos, fazer networking, liderar equipes e tocar um negócio sozinha são alguns dos desafios que 
acompanham mulheres empreendedoras e que, muitas vezes, são a causa da estagnação e falência de seus em-

preendimentos. Como contornar essas dificuldades, na prática?
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Saber aceitar críticas

Delegar - e não de’largar’

As críticas devem ser suas alia-
das, no entanto, filtre bem as 
pessoas que decidirá escutar. 
Afinal, apesar de ouvir críticas 
ser uma forma de estar atenta 
a possíveis melhorias, muitas 
vezes isso pode ser desmoti-
vador e paralisante. E por mais 
que você se dedique muito, as 
críticas sempre aparecerão - 
mas muitas delas levarão a sua 

empresa para frente. 
Por isso, pratique transformar 
as críticas em boas soluções, 
filtre as opiniões improduti-
vas, busque aconselhamen-
to de pessoas nas quais você 
confia e comece a encarar as 
críticas como uma oportuni-

dade de ser ainda melhor.

Sem delegar funções, a empreendedora aca-
ba virando refém do seu próprio traba-

lho, diminuindo - ou até mesmo 
extinguindo - o tempo disponí-
vel para atividades com a famí-
lia ou com os amigos. Além dis-
so, delegar é importante para 
que você perceba que existem 
pessoas capazes de fazer es-
sas funções muito mais rápido 
e melhor do que você, econo-
mizando tempo e entregando 
um trabalho de qualidade para 
os seus clientes. No entanto, 
delegar não é de’largar’. Uma 
boa liderança deve saber gerir 
e direcionar as pessoas da sua 
equipe a fim de definir quem é 
mais adequado para cada fun-
ção. Para Daniela Graicar, estar 
em contato com outras em-
preendedoras e histórias de 
sucesso é o que dá força para 
encarar todos esses desafios. 
“Sempre falamos: o que não 
conhecemos, não sonhamos. 
E o que não sonhamos, não re-
alizamos. A partir do momen-
to que começamos a ver mais 
histórias de sucesso de mu-
lheres que empreenderam e 
continuaram a conseguir exer-
cer os diversos papéis – mãe, 
esposa, amiga – passamos a so-

nhar mais com essas histórias, em 
protagonizar isso também”.

 
No entanto, o caminho até lá pode ser muito tortuoso. Captar recursos, fazer networking, 
liderar, lidar com as falhas e precisar tocar um negócio sozinha são alguns dos desafios que 
acompanham mulheres empreendedoras e que, muitas vezes, são a causa da estagnação e 
falência de seus empreendimentos.
Para a jornalista, CEO da PROS - Menos Public Mais People Relations e fundadora do movi-
mento Aladas, Daniela Graicar, muito do que impede as mulheres de empreenderem mais 
são as suas crenças, “O ambiente empreendedor culturalmente e socialmente é masculino. 
Logo, a mulher já não se sente tão à vontade no ambiente, nas reuniões, e pensa que esse local 
não é para ela. E quanto mais mulheres pensam que 
isso não é para elas, menos esse ambiente fica aco-
lhedor”. Segundo Daniela, existem 4 pilares que, se 
bem desenvolvidos, podem colaborar para que mu-
lheres empreendedoras tenham mais sucesso nos 
negócios.  Explorando desde a parte operacional, até 
questões emocionais, confira quais são os 4 pilares e 
entenda como melhorar cada um deles:
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17-99251 0004   l   3227 7646

Aqui você encontra:
Amor

Personagens

Entretenimento infantil

Produções Artísticas

Instagram
@mundinhokidsrp
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• Casamentos 
• Nascimentos 
• Batizados 
• Aniversários 

• Debutantes 
• Chá revelação 
• Reuniões executivas 
• Halloween

(17) 99717-5007
@mariabe_bemcasados
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Com 24 anos de estrada, os músicos e cantores 
Marcio e Marcelo construíram um público cativo, 
a ponto de conseguir algo raro: mesmo sem di-
vulgação 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 ca-
samentos, 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 car-
reira, 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 Revis-
ta Vida e Negócio. “Trabalhamos com vários tipos de músicas e ritmos. Se precisar, viajamos para qual-
quer 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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Rua Campos Sales, 945 - Boa Vista
c foto.costa    l    n 17 99701-5893

Empresa de fotografia social
Especialista em fotos de casamento
Fotografias com história e sentimento



3 4 

Espaço conta com gastronomia, lojas, atrações musicais e o Viiiixi, 
um circuito interativo telado de 15 metros de altura que é único 

no Brasil

Inaugurada a Vila Guarani, a diversão 
de final de tarde e noite

Inaugurada a Vila Guarani, a diversão 
de final de tarde e noite

novidade chegou. O Hot Bea-
ch Parque & Resorts inaugurou 
uma atração muito aguardada, 
que eleva o nível de experiên-

cia dos hóspedes dos resorts do grupo. 
É a Vila Guarani, localizada entre o Hot 
Beach Suites, Hot Beach Resort e o par-
que aquático Hot Beach Olímpia, é um 
espaço para entretenimento, lazer e 
alimentação no final da tarde e à noite, 
principalmente após o fechamento do 
parque aquático. “É a primeira atração 
totalmente seca do Hot Beach Parque 
& Resorts e interativa, pois conta com 
realidade aumentada e projeção ma-
peada. Com a Vila Guarani, oferecemos 
aos nossos hóspedes novas opções de 
gastronomia, de diversão e de lazer que 
são experiências”, afirma Diego Ferra-
to, Superintendente do Grupo Ferrasa, 
empresa que detém o Hot Beach Par-
que & Resorts.O espaço tem choperia, 
pizzaria, empório de vinhos, gelateria, 
sandaliaria, moda praia e loja de fotos. 
Ao lado, o Viiiixi, que é um circuito inte-
rativo telado único no Brasil.

Construído na copa das árvores, a aven-
tura é chegar de uma torre à outra uti-
lizando passarelas com obstáculos de 
diferentes graus de dificuldade a uma 
altura que atinge 15 metros, mas em to-
tal segurança. As “pontes” que ligam as 
torres têm laterais e teto fechados por 
telas, o que permite a livre circulação 
inclusive de crianças, desde que acom-
panhadas de um adulto, conta Maryana 
Pinto, arquiteta do Grupo Ferrasa.
E o Viiiixi também é um brinquedo cê-
nico. À noite, em alguns momentos, 
surpresas. Dele saem fumaça, feixes de 
lazer e sons de maneira e criar um ce-
nário temático. “Quem está passando no 
circuito telado vai ter uma experiência 
interativa. Vai ver fumaça saindo de al-
guns pontos, ouvir o som de um animal. 
Tudo para a pessoa sentir a sensação de 
estar num cenário que remete ao folclo-
re”, acrescenta a arquiteta. E na descida 
do circuito telado, há a opção de voltar 
ao solo por tobogãs.
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Em seus caminhos sinuosos e com bastante 
vegetação, a Vila Guarani tem tenda lembran-
do um circo, palco e uma loja colaborativa de 
artesanato olimpiense, o que remete às antigas 
cidadezinhas do interior. À noite, a iluminação 
especial contribui para o cenário. Os muros do 
parque aquático voltados para a Vila Guarani 
foram recobertos com imagens de seres en-
cantados, obra do artista plástico olimpiense 
Zé Otávio e que vão oferecer dupla experiência 
interativa.
Parte do mural é destinada à projeção mapeada 
todas as noites, como um show de abertura. No 
restante do mural recobertos por seres encan-
tados estão distribuídos cinco pontos de reali-
dade aumentada, em que o visitante aponta o 
seu celular para as imagens e elas interagem. 
“Ao apontar o celular para a sereia do mural, 
por exemplo, a sereia vai contar um pouco so-
bre sua lenda. É um espaço para imersão inte-
rativa”, explica a arquiteta.
E tudo na Vila Guarani permeado por ativida-
des culturais diariamente, das 19h30 às 22h. 
Haverá música ao vivo e outras atrações todos 
os dias. Outra novidade é que o Espaço Folclore 
e Saberes Tradicionais, inaugurado em outubro 
de 2021 no Hot Beach Suites, agora está na Vila 
Guarani. É como uma praça de cidade do inte-
rior, de entretenimento, diversão e convivência.

Folclore e interatividade

Instagram

www.hotbeach.com.br



3 6 

@hb.ledc 

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

(17) 99179-7328n
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(17) 98135-3862
elivihbuffet@gmail.com
Av. Arthur Nonato, 6847
Av. Arthur Nonato, 6697

Jd. Maracanã - São José do Rio Preto/SP

     Elivih Buffet
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(17) 98179-4682

Instagram

@dillmanciniphotofilmes
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Banda
Músicos para cerimônias 

e recepções
DJ

O glamour e a sofisticação 
que seu evento merece  

Pista de dança l Painel de Led l Iluminação l Sonorização

Instagram
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Esquadrias

Vidro temperado   Portas   Janelas

ESQUADRIAS DE 
ALUMINIO

@autenticoesquadrias(17) 98800-4236
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• CASAMENTOS
• ANIVERSÁRIOS
• EVENTOS CORPORATIVOS
• E DEMAIS EVENTOS

n     (17) 99759-0245

c   @topdjsandrolima
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 “Um pequeno passo para um homem, um grande 
salto para a humanidade.”

No dia 20 de julho de 1969, o astronauta Neil Armstrong, comandante da missão lunar Apollo 11, entrou para 
a história como o primeiro ser humano a pisar em outro corpo celeste. Assim, foi concretizada uma conquista 
antecipada muitas vezes tanto pela literatura como no cinema e que completa 53 anos. Sendo assim a maior 
e mais complexa de todas as explorações feitas pelo ser humano começou em meio a corrida entre, Estados 
Unidos da América e URSS, onde os EUA já vinham perdendo pois a URSS já havia lançado o primeiro satélite 
ao espaço (Sputnik), e o primeiro satélite a orbitar a lua.
Exploração essa que contou com três tripulantes, sendo um deles o icônico Neil Armstrong, o qual realizou o 
feito de dar o primeiro passo de um ser humano em solo lunar. Dizendo a celebre frase “Um pequeno passo 
para um homem, um grande salto para a humanidade.”
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JOFEMA

Nacionais e Importados 

Diagnóstico computadorizado
em injeção eletrônica

AUTO MECÂNICA
Nacionais e Importados

R. João Mesquita, 2072 , Parque Industrial

3232-0077

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

39 anos
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Santo Lúpulo

Unidade  1 
Plaza Avenida Shopping

Unidade 2
Rua Imperial 1108 - Imperial Eko Park 

Biergarten
Rua Imperial 1108 Imperial Eko Park
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prefeitura
guapiaçu


