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CREDIBILIDADE, SEGURANÇA,
ATENDIMENTO E COMPROMISSO
com resultado tem nome em Goiânia

Na sala de espera da clínica de Ludmilla Rabelo é comum encontrar
clientes famosas, como Joelma, Naiara Azevedo, Simone e Simaria...
A fisioterapeuta de 30 anos também atende Marília Mendonça.
A rainha da sofrência já se declarou ser fiel à clínica Ludmilla Rabelo e que
não vai a nenhuma outra no Brasil inteiro.
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A especialista tem a fama de trazer sempre os melhores
tratamentos e criar métodos próprios para suas clientes.
Tudo que incomoda uma mulher, os homens também,
tem tratamento lá!

Na estética facial tem de limpeza de pele à
harmonização facial completa.
No corporal tem tratamento pra celulite, flacidez, inchaço,
gordura localizada e excesso de peso.

3941-4202

@ludmillarabelo
(62) 99312-7275
Av. C-233 esq. c/ rua C -237, 12,
Qd 554, Jardim América (em frente à
praça do ginásio de esportes)
Viver Goiás
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Que edição maravilhosa! Só temos que agradecer a Deus por mais esse trabalho
concluído com muito amor e carinho. Nessa edição temos uma entrevista exclusiva
com a atriz e modelo Andressa Suita, matérias de saúde, turismo, culinária e muitas
novidades. Em especial vamos apresentar para vocês as Mulheres Empreendedoras
2018, mulheres que conquistaram seu caminho com muita garra e perseverança.
São várias histórias de superação. Essa edição do Prêmio Mulheres Empreendedoras
ficou para a história! E já começamos a preparar a edição 2019 com muitas novidades!
Agradecemos em especial nossos parceiros que além de grandes parceiros se
tornaram grandes amigos. Que Deus possa estar abençoando cada um deles saiba
quem são na pagina 45 e sempre que precisarem vale a pena procurá-los. Espero que
gostem dessa edição e não estamos parados, estamos preparando um verdadeiro
Guia de Festas & Eventos para 2019. Uma edição especial onde vamos falar sobre
casamentos, formaturas, debutantes e nela os fornecedores mais top do Estado!
Agradecemos o carinho de cada um de vocês.
Que Deus abençoe e um Feliz Natal e um 2019 repleto de realizações!

Boa Leitura,
Brenno Alves & Leonardo Arruda
Diretores – Revista Viver Goiás
“Peçam, e será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta será aberta. Pois todo
o que pede recebe; o que busca encontra; e àquele que bate, a porta será aberta”.
Mateus 7:7-8
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@revistavivergoiás
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Atuando há mais de 15 anos no mercado de decoração e presentes, a Ideias em Formas é uma
das marcas mais conhecidas do segmento. Focada em presentes divertidos e criativos, aqui
você encontra linhas exclusivas e presentes personalizados dos mais variados estilos.
Com uma vasta gama de opções que passam por produtos ﬁtness, canecas personalizadas,
linha cervejeira e datas comemorativas, a Ideias é a opção certa para encontrar aquele
presente especial para qualquer ocasião.

ideiasemformas
ideiasemformas
(62) 9 9602.8211
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ENTREVISTA

A

ndressa Suita, modelo e
apresentadora, nascida em
Quirinópolis/Go, começou sua
carreira aos sete anos como
modelo, estrelando vários comerciais e
campanhas em sua cidade natal, aos 17
anos se mudou para o Rio de Janeiro em
busca de seu primeiro sonho, estudar
teatro.
Logo estreou na TV como atriz em sua
primeira novela, “Prova de Amor” na Rede
Record, com a personagem, Adriana. Fez
algumas participações em novelas da Tv
Globo como, Malhação e Beleza Pura, e a
participação no Programa “Turma do Didi”.
Em 2011, se inovou como apresentadora
do maior Parque Temático do Brasil, o
Beto Carreiro World. Logo em seguida, foi
convidada a voltar a Record para participar
do Reality Show “A Fazenda”.
Buscando o seu segundo sonho, cursa
jornalismo, profissão a qual tem muita
admiração e sonha em exercer.
Casada com um dos maiores ícones da
música sertaneja atual, o cantor Gusttavo
Lima, e mãe dos pequenos príncipes
Gabriel e Samuel, vive uma excelente fase,
tanto familiar, como profissional.
Referência de muita beleza e simpatia, se
tornou um fenômeno nas redes sociais,
e é uma das principais referências como
Influenciadora Digital no país, onde
compartilha com seus seguidores seu estilo
de vida, dando dicas de beleza e moda.
E nesse ano a Atriz foi uma das
homenageadas com o maior Prêmio
dedicado a mulher em Goiás, promovido
pela Revista Viver Goiás, “Prêmio
Mulheres Empreendedoras”. Andressa foi
reconhecida pelo seu trabalho e por levar o
nome do Estado pelo País a fora.
Em entrevista exclusiva Andressa Suita fala
sobre moda, beleza, carreira, família, filhos
e sobre a homenagem recebida.

Carreira
Todo início de carreira é complicado. Quais foram as maiores
dificuldades que passou?
A com certeza, o inicio é muito difícil para todo mundo. Fui para o Rio
de Janeiro, atrás de um sonho de ser atriz, lá estudei teatro, corri atrás
do meu espaço, consegui algumas participações, mas ate conseguir
alcançar algo é bem complicado. A dificuldade financeira de se manter
em uma cidade bem diferente da que eu nasci e vivia, a dificuldade de
novos amigos e pessoas pra ajudar.
Teve algum momento em que pensou em desistir?
R: Sempre pensamos em desistir antes de chegar lá né?! Tive vários
pontos baixos em que eu queria voltar, mas minha família me apoiava
muito, e minha mãe foi sem dúvida minha maior segurança, me
apoiando, dando força, que tudo ia dar certo.
Reality show é um investimento para a carreira?
R: Então depende, eu acho, no meu caso, eu com certeza tive uma
maior visibilidade depois que participei
da fazenda. Pra mim realmente
foi uma vitrine para as pessoas
me conhecerem melhor, disso
consegui mais trabalhos
quando sai, e de trabalho em
trabalho, meu nome foi sendo
visto e mais lembrado.
Pretende voltar para a TV?
Não sei se voltar á TV seria
algo interessante pra
mim agora, não vou
dizer nunca, mas agora
sendo mãe de dois
e as crianças ainda
pequenas, quero
fazer algo que posso
trabalhar, mas
ficar sempre bem
pertinho deles.
Então quero
aproveitar ao
máximo esse
momento das
redes sociais,
onde posso
compartilhar
meus trabalhos
e vida pessoal
ao mesmo
tempo.

Com Amor Fotografia

Por Leonardo Arruda
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entrevista
Maternidade
Como é a Andressa mãe?
Brava Talvez! Risos. Brincadeira, ah a
maternidade me tornou uma pessoa
muito melhor. Mais responsável,
mais madura, mais mulher. Hoje
tenho aquela sensação de completa
,sabe? Tenho minha própria família,
meus filhos. Acho que pra me
definir, eu largaria tudo pra cuidar
deles, e eu ser somente deles se
fosse preciso.

O que mudou no seu corpo depois da
segunda gravidez?
O corpo sem dúvida é outro, depois de
dois filhos tudo complica pra voltar ao
normal, risos. Mas acho que fiquei mais
mulher, acho que o amadurecimento
transforma para melhor, e você
não coloca o corpo em primeiro
lugar. Eu preciso claro para o meu
trabalho como modelo, mas a minha
preocupação maior é o bem-estar dos
meus filhos. Depois disso, o corpo volta
a ficar ótimo, e tudo acaba fluindo.

Como você administra a carreira,
casamento e a maternidade?
Ah, isso sim é mais complexo risos.
Mas consigo administrar bem sabia?
Agora que estou voltando mais a
ativa dos trabalhos. Samuel, vai fazer
3 meses, então estou começando a
voltar , apesar de já ter feito bastante
coisa dentro desse período. Mas
tento sempre me ajustar a vida e
agenda corrida que o Gusttavo tem,
pra termos um tempo só nosso,
com nossos filhos juntos, sempre
faço meus horários de acordo com o
tempo do Samuel e do Gabriel. Não
é fácil, mas arrumando direitinho
consigo me virar bem.

As pessoas se surpreendem com
sua aparência. Principalmente após
a maternidade. Qual a dica para
manter um corpo perfeito?
Nossa que nada, a idade já está
chegando pra mim, risos. Não sou
mais a mesma com certeza, risos.
Mas eu me cuido muito, tento me
cuidar bastante. Já estou de vota aos
treinos, então tento uma alimentação
mais saudável, água é sem dúvida o
melhor remédio, bebo muita água,
me hidrato muito. Me preocupo
com a questão de protetor solar
todos os dias. Mas acho que para
se manter, a melhor coisa é sempre
uma alimentação equilibrada e o
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consumo de muito liquido e água,
ahh mas minha mãe tem também
um pouco de culpa nisso, pela
genética,né? Risos.
Existe a possibilidade de ter mais
filhos?
Nunca digo nunca né? Mas agora
nesse momento não sei, por mim
pararia aqui, risos. O Gusttavo quer a
casa cheia, mas ainda não sei. Estou
muito realizada até aqui, e acho que
vamos esperar um pouco as crianças
crescerem um pouquinho, e quem
sabe mais a frente.
Como é o Gusttavo como pai?
Vocês dividem tarefas em casa, por
exemplo?
Gusttavo me surpreendeu muito.
Ele realmente é um excelente pai.
Sai dos shows e volta pra casa pra
poder acompanhar eles acordando,
tomar café junto com o Gabriel, ficar
mais com o Samuel. Me ajuda muito
a olhar os meninos quando pode.
Eu digo que ele até me surpreendeu
muito, como a vida dele e agenda é
muito corrida e cheia, mesmo assim
ele é o pai presente, está sempre ali
pra ficar ao nosso lado.

Beleza
Quando os assuntos são: moda e
beleza... você é muito vaidosa? Seus
looks são escolhas 100% sua?
Eu gosto muito, moda e beleza me
identifico bastante, até porque é o
meu trabalho. Eu tenho a ajuda de
uma stylist sim, gosto de opinar, mas
a escolha final sempre é minha.
Sobre hábitos saudáveis... como você
procura equilibrar sua alimentação
na correria do dia a dia?
Tento ter uma alimentação bem
equilibrada. Eu consigo sempre
auxiliar meus trabalhos com os
horários de minhas refeições. Então
eu quase não me preocupo assim
porque quase sempre consigo
manter. Mas quando não consigo
chegar a tempo de uma refeição, ou
eu ainda estou no trabalho, se não
tiver algo mais saudável, eu não me
prendo, eu como sem culpa. Me cuido
no dia a dia e em casa, pra quando
houver um imprevisto ou até mesmo
o trabalho não conseguir acompanhar
minha dieta, eu poder fazer a
alimentação normalmente sem culpa.
Alguma dieta especial?
Não. Não me encaixo muito em
dietas assim muito regradas ,sabe?
Gosto de comer bem, saudável, mas
como eu falei, sem culpa também do
dia que eu não consegui. O que eu
gosto muito, e nunca deixo faltar é
meu suco detox em jejum.

Mulher
Recentemente você recebeu o Prêmio
Mulheres Empreendedoras. O que
significou para você?
Isso é muito significante, nunca
havia ganhando um prêmio assim
de reconhecimento. Primeiro, pelo
trabalho exercido e pelo exemplo em
que me colocaram. Isso com certeza
é uma grande responsabilidade.
Me deixa cada vez mais atenta
e cuidadosa pra eu conseguir

mostrar cada vez mais como é
possível. É possível pra todo mundo,
persistência, discernimento e de
nunca desistir ,creio ser o primeiro
passo para chegar onde desejamos.
Qual a diferença que faz em sua
carreira?
Muda tudo, você ter um reconhecimento
pelo trabalho e ser um pouco de
exemplo pra outras mulheres que
também querem ser empreendedoras,
te deixa com uma responsabilidade
grande né? Quero tentar mostrar cada
vez mais que é possível sim você chegar
onde quer chegar. Basta ter foco, como
falei acima, perseverança, discernimento
que chega lá.
A mulher vem se destacando a cada
dia na sociedade. Como você vê esse
crescimento?
Eu acho isso incrível, temos sim que
ter nossos direitos iguais a todos.
Somos capazes iguais e por que não
termos o nosso espaço também?
Então isso é um grande avanço e
mostra pra todas as mulheres que
temos nosso espaço igual, e já está
quase ai. É só a gente batalhar um
pouco mais que chegamos lá.
Deixe um recado para os leitores da
Revista Viver Goiás.
Gente, muito obrigada pelo carinho
de cada um de vocês. Recebo
inúmeras mensagens de carinho
pelas redes sociais, mas quase não
consigo retribuir. E na rua também,
quando saio de casa, vou em
algum evento, ou em algum lugar,
sempre consigo ter esse carinho
de vocês. Meu muito obrigada por
me acompanharem no meu dia a
dia, gostarem de estar ali me vendo
mesmo que virtualmente. Quero
deixar um grande beijo pra vocês,
continuem acompanhando esse
trabalho lindo feito pelo Brenno
Alves e pelo Leonardo Arruda, aqui
da Revista. Eu sou apaixonada pelo
trabalho deles e fico acompanhando
tudo de pertinho. Grande beijo

Andressa Suita

Jogo Rápido
Lugar de mulher é? Em Todo
lugar.
Um sonho: Minha Família, e
hoje tenho ela.
Ainda quer ter um (a): desejo
um lugar ainda melhor para
os meus filhos.
Meu prato predileto é? Não
tenho um específico, mas
pode dizer os da minha mãe.
Um lugar inesquecível:
local do meu casamento.
Faço tudo por? Pelos meus
filhos.
Andressa Suita por Andressa
Suita: acho que essa vou
deixar pra vocês, rsrs

Viver Goiás
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RENASCER
PARTO HUMANIZADO

A busca pelo parto humanizado tem se
tornado cada vez mais frequente. Essa
modalidade implica em uma assistência que
respeite aos desejos maternos durante o
parto e nascimento, podendo acontecer na
maternidade, casa de parto ou no próprio
domicílio.
A Equipe Renascer foi criada em 2010 com o
intuito de disseminar a assistência ao parto
e ao nascimento de forma humanizada,
proporcionando saúde e protagonismo
da família neste momento único, tendo
atendido cerca de 90 famílias em Goiânia
e cidades próximas. É composta por dois
enfermeiros obstetras especializados ao
atendimento integral à família durante a
gestação, parto e pós-parto.
Acreditamos que o parto e o nascimento
integram um rito de passagem no âmbito
emocional, espiritual, sexual e corporal. A
oportunidade de vivenciar esses momentos
plenamente traz experiências únicas.
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Nossa especialidade
PARTO DOMICILIAR PLANEJADO
Quem Pode Ter?
A Organização Mundial da Saúde
defende que a gestante deve parir onde
ela se sinta mais segura, por se tratar
de um evento fisiológico. Para ter um
parto em casa é preciso que se tenha
uma gestação de risco habitual, ou seja,
mãe e bebê devem estar saudáveis, sem
nenhuma doença ou alteração.
É Seguro?
Está comprovado que o parto domiciliar
planejado com equipe qualificada
tem a mesma segurança que o parto
hospitalar, desde que seja desejo
da mulher e uma gestação de risco
habitual. O parto em si, assume riscos
imprevisíveis, porém o hospital não os
minimiza e sim a equipe que assiste.
Outra comprovação é que a mulher
que pari em casa está mais protegida
de sofrer intervenções desnecessárias
em comparação com uma internação
hospitalar.
Por Que Tantas Mulheres Tem Feito?
Parir em casa proporciona uma série de
vantagens. Primeiramente, por ser um
ambiente familiar, cercado por pessoas
queridas e de confiança, minimiza o
sentimento de vulnerabilidade e estresse.
Em casa, não existe a diversidade de
bactérias responsáveis pelas infecções
hospitalares. É possível construir um
ambiente aconchegante com pouca
luz, música ambiente, liberdade de
movimentação, alimentação, decisão de
como e onde irá parir.
O mais importante, é a garantia do
protagonismo da mulher em relação
ao parto e aos cuidados com o bebê.
Também é uma oportunidade ímpar
para a participação do companheiro,
visto que ele participa ativamente do
início ao fim, inclusive recebendo o
bebê na hora do nascimento. Também é
possível montar a equipe da forma que
desejar, tendo a liberdade de contratar
outros profissionais como: doula,
acupunturista, fotógrafa, pediatra.

E Se Alguma Coisa Acontecer e Tiver
Que Ir Para O Hospital?
Para todo planejamento é traçado o
plano B que é a transferência para o
hospital, feita em duas situações: a
pedido da mulher, por desistência ou
por indicação da equipe frente a algum
sinal de complicação ou necessidade
de suporte hospitalar com a mulher ou
o bebê durante o trabalho de parto ou
após.
Quais Materiais A Equipe Leva Para
O Parto?
Levamos todo material necessário
para atender um parto e possíveis
complicações que posssam surgir.
Está incluso: instrumental esterilizado
para o parto, materiais para suporte
ventilatório para o bebê, se for preciso;
medicamentos e materiais de uso
rotineiro e emergencial; materiais para
aplicação de medidas não farmacológicas
para alívio da dor - piscina, bola de
pilates, luz de cromoterapia, essências
para aromoterapia, óleos de massagem.
Existe Alguma Preparação?
Sim, o pré-natal. As mulheres podem
optar por usar o plano de saúde ou o
serviço público para o acompanhamento
inicial, porém a partir de 34 semanas,
obrigatoriamente iniciamos o pré-natal
no domicílio, que é o tempo necessário
de preparação para vivenciar o parto em
casa. A partir de então, todas as consultas
passam a ser de educação em saúde com
temas relacionados a tudo que está por vir.
Depois do Parto Existe um
Acompanhamento?
O nascimento do bebê é o início da
grande jornada da maternidade e
paternidade, estaremos presentes ainda
nos primeiros dias. Acompanhamos
quatro consultas no pós-parto: no
1º, 3º, 7º e 10º dia, englobando os
cuidados com o bebê, com a mulher,
amamentação e técnicas para
exterogestação.

Diego Vieira de Mattos
Enfermeiro Obstretra. Graduado
pela Faculdade Arthur Sá Earp
Neto e Faculdade de Medicina
de Petrópolis - RJ, FASE/FMP.
Especialista em Enfermagem
Obstétrica pelo IBEED. Mestre
Ciências em Ambientais e Saúde
pela PUC/GO. Doutorando em
Psicologia pela PUC/GO.
Contato: (62) 98290-7119,
diegovmattos@hotmail.com

Paula Ávila Moraes
Enfermeira Obstetra. Graduada
pela Universidade Federal de
Goiás - UFG. Especialista em
módulo de Residência pela
PUC/GO e Maternidade Nascer
Cidadão. Doula pelo GAMA/SP.
Mestranda do Programa Ensino
na Saúde pela UFG.
Contato: (62) 99134-2626,
paulaavilamoraes@gmail.com

Parto Humanizado

Siga a
Renascer Parto Humizado
nas redes sociais:

/renascerpartohumanizado
@renascer_partohumanizado
Site: www.equiperenascer.com.br
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Importância do

Registro de
Nascimento
Registro de nascimento é gratuito e um
direito de todos, visto que é esse o documento
que oficializa a existência de cada pessoa
Por Tabelião Antônio do Prado
Atualmente, o crescimento tecnológico possibilita que a criança receba o
número do CPF na sua certidão de nascimento.
Vale destacar, sobre a facilidade de se obter o registro de nascimento, que
hoje se estende aos estabelecimentos de saúde interligados aos Cartórios de
Registro Civil, onde a mãe ao receber alta médica do parto já sai do hospital
portando a Certidão de Nascimento com o número do CPF da sua criança.
Outras possibilidades surgiram, como podemos citar a mãe que registrar sua
criança somente em seu nome, sem constar o nome paterno, poderá no ato
do registro de nascimento ou posteriormente, em qualquer data, indicar o
suposto pai do(a) registrado(a).
Essa indicação é encaminhada pelo cartório à Vara de Família competente
geralmente representada pelo Programa Pai Presente nos municípios
brasileiros, o qual intimará a parte e tomará as providências necessárias para
comprovação e reconhecimento da paternidade no registro de nascimento.
Neste caso, quando o registrado for maior poderá o mesmo indicar sua
paternidade perante um cartório de registro civil em qualquer parte do
território nacional, não sendo necessário ser exatamente perante o cartório
onde se encontra o registro de nascimento.
No tocante aqueles registros em que a mãe da criança não deseja indicar a
paternidade, esses são encaminhados ao Ministério Público, que em GoiâniaGO são representados pelo programa “É legal ter pai!” onde ocorre a intimação
das partes do registro, a fim de investigar e localizar o genitor daquela criança,
para posteriormente estabelecer o reconhecimento de paternidade.
Também o pai que desejar reconhecer seu filho espontaneamente, poderá
requerer perante qualquer Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais
de qualquer cidade do território nacional e há qualquer tempo, não sendo
necessário ser aquele cartório onde seu filho foi registrado.
No tocante aqueles registros de nascimento que não constar o nome do pai,
e o mesmo for falecido, neste caso o processo se dá somente pela via judicial
por assistência um advogado. O processo de reconhecimento de paternidade
é gratuito e pode ser requerido a qualquer tempo.
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 Contábil
 Fiscal
 Trabalhista /
Previdenciária
 Auditoria
 Imposto de Renda
 Societária
 Serviços Online
 Escritório Virtual
 Planejamento
Tributário

NÓS NOS PREOCUPAMOS
COM A BUROCRACIA,

ENQUANTO VOCÊ
SE PREOCUPA EM
GANHAR DINHEIRO.

Desde 1990
buscando
se adequar
às suas
necessidades

Rua C-157, Qd. 374 - Lt. 19 Jardim América Goiânia/GO

Fone(s): (62) 3259-7842 / 3259-8177
3259-0898 / 3293-7729

w w w. b m g c o n t a b i l i d a d e . c o m . b r

Marcos Medeiros Fotografia

personalidade

Quem é

Thais
Mazetto?
Há dez anos é âncora de grandes marcas
publicitárias. Desde 2013 é apresentadora
de merchandising na Record TV Goiás, onde
representou e representa comercialmente
várias empresas tanto goianas quanto de
outros estados, tendo um enorme portfólio de
trabalhos executados.
Em 2005 cursou teatro profissional e apresentou
várias peças em Goiânia, Anápolis e Brasília
e ainda nessa mesma época foi modelo
publicitária e fotográfica.
“Antes de 2008 eu gravava comerciais, mas
era como figurante, para ser âncora e gravar
profissionalmente com fala e expressão, para
representar literalmente a marca, precisava de
ter registro como atriz (DRT), a necessidade de
cursar teatro.”
Além de trabalhar com mídia televisiva e mídias
sociais, também é graduada em Direito, no qual
exerce a advocacia com muita paixão.
“O Direito é meu 2º curso superior, fiz com tanta
dedicação e entusiasmo que passei no exame
da Ordem (OAB) antes mesmo de me formar, no
9º período da faculdade.”
“Eu posso afirmar que exerço minhas duas
paixões, Comunicação e Direito, e tento conciliar
ao máximo as duas profissões.”
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Associação Filhos

do Pai Eterno

Missionário Redentorista Pe. Robson de Oliveira, de reunir o maior número

em maio de 2004. Hoje, conta com uma equipe de funcionários pronta para
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MISSÃO

Os trabalhos desenvolvidos
têm colaborado para o amadurecimento da fé de milhares
de famílias que se renovam no
compromisso pessoal, comunitário e, principalmente, na prática da vida cristã. As doações são
voltadas para a evangelização
pelos meios de comunicação
– TV, internet, rádio e impresso
– e para obras sociais mantidas
vários outros projetos voltados
para a divulgação da fé e da
devoção ao Divino Pai Eterno.

Pela televisão, por exemplo,
diariamente, são transmitidas ce-

lebrações da Santa Missa, direto
do Santuário Basílica do Divino
Pai Eterno e da Igreja Matriz de
Trindade. Além disso, as Novenas
diárias dos Filhos do Pai Eterno
e do Perpétuo Socorro e o Santo
Terço dos Filhos do Pai Eterno,
são rezadas pelo Pe. Robson
juntamente com devotos de
todos os cantos do País, que
sempre enviam os seus testemunhos de graças alcançadas
pela fé no Pai Eterno. Ainda pela
televisão, acontece a exibição do
Programa Pai Eterno, uma revista
eletrônica que mostra detalhes
da devoção, notícias de Trindade
e novidades sobre o trabalho

dos Missionários Redentoristas
da Província de Goiás.

Com o apoio a diversas obras
sociais, a Associação tem por objetivo acolher crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos
em situação de vulnerabilidade
social. A ideia é proporcionar
a essas pessoas e suas famílias
maior integração com a sociedade, dignidade e ter a oportunidade de levar a elas a Palavra
de Deus, por meio da evangelização.

Presidente-fundador
Padre Robson de Oliveira Pereira é membro da Congregação do Santíssimo Redentor. No dia 3 de janeiro de 2015, assumiu a função de Superior Provincial dos Redentoristas de Goiás. Permanece como presidente-fundador da Associação Filhos do
por 11 anos. Nasceu em Trindade (GO), em 26 de abril de 1974. Entrou para o Seminário aos 14 anos de idade, tornando-se sacerdote aos 24. Após exercer trabalhos
na Pastoral Vocacional e na formação de jovens para a vida religiosa no Seminário,
foi para a Irlanda e em seguida para Roma, onde fez mestrado em Teologia Moral
pela Universidade do Vaticano. Ao voltar para o Brasil, em 2003, se tornou reitor
do Santuário Basílica. Nesse período, sentiu necessidade de ampliar a difusão da
devoção ao Divino Pai Eterno e, para isso, buscou espaços nos meios de comunicação. Também como trabalho evangelizador, levou a Visita da Imagem Peregrina do
Divino Pai Eterno a várias dioceses do País. Percorrendo diferentes localidades, foi ao
encontro de milhões de devotos.
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Evangelização pela TV

A televisão é um poderoso meio de
difusão de ideias e está presente
na maioria dos lares. A trajetória de
evangelização do Santuário Basílica
do Divino Pai Eterno pela TV começou
em 2005, quando a TV Brasil Central
começou a exibir para o Estado de
Goiás as missas semanais celebradas no
Santuário.
Em 2007, teve início a transmissão diária
da Novena dos Filhos do Pai Eterno pela
RedeVida de Televisão, para todo o País.
O sucesso foi tamanho que, a partir
de 2009, a Novena Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro ganhou espaço na
emissora. Em 2011, o Santo Terço dos
Filhos do Pai Eterno também entrou para
a grade de programação. Outra novidade
foi apresentada no início de 2013 com a
exibição do Programa Pai Eterno.

Em Goiás, a PUC TV, em 2008, abraçou
esse projeto de difusão da Palavra do
Pai por meio da comunicação televisiva,
tendo atualmente transmissões de
celebrações, da Novena dos Filhos do
Pai Eterno e também de uma edição

especial do Programa Pai Eterno, aos
domingos. Em 2011, a TV Anhanguera
passou a transmitir, localmente, também
aos domingos, a Santa Missa em Seu Lar.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO QUE É TRANSMITIDA PARA
TODO O BRASIL, PELA REDEVIDA DE TELEVISÃO:
Novena dos Filhos do Pai Eterno
Segunda a sexta: 10h, 17h e 20h
Sábado: 12h e 21h
Domingo: 9h
Novena do Perpétuo Socorro
Segunda a sábado: 8h30 e 14h30
Domingo: 12h
Missas
Segunda, terça, quinta e sexta: 7h
Quarta: 9h

Sábado: 7h e 17h30
Domingo: 17h30
Programa Pai Eterno
Segunda a sexta: 7h35 e 10h45
(reapresentação)
Santo Terço dos Filhos do Pai Eterno
Todos os dias: 6h
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CONVÊNIOS
Goiás e passou a ser conhecida pela denominação atual. O CSR também é uma
das entidades que recebem o apoio da
por meio das Obras Sociais Redentoristas. A instituição atende, atualmente,
quase 400 pessoas, entre crianças e
adultos. A missão do CSR é acolher essas
pessoas, oferecendo uma formação

Congregação do
Santíssimo Redentor
A história da devoção ao Divino Pai
-

promovendo o desenvolvimento social
e humano, em busca de melhorias para
as famílias.

Santo Afonso Maria de Ligório, fundador
da Congregação do Santíssimo Redentor.
Como forma de viabilizar a continui-

Centro Social Pai Eterno
- CESPE
Mantido pela Congregação dos Missionários Redentoristas, o Centro Social Pai
Eterno (Cespe) tem o apoio da Associação Filhos do Pai Eterno atende cerca de
300 crianças entre 3 e 12 anos, de segunda a sexta-feira. Focado na assistência
familiar, no desenvolvimento psicossocial
dos pequenos e na evangelização, a
instituição oferece atividades de evangelização, informática, esportes, atividades
lúdico-pedagógicas, recreação, bazar
social, acompanhamento nutricional,
odontológico e psicológico.

casas dos religiosos, bem como para
os projetos sociais desenvolvidos pelos
Missionários Redentoristas da Província
de Goiás.

Santuário Basílica do
Divino Pai Eterno
Com o fortalecimento da fé e devoção

Centro Social
Redentorista - CSR
Criado em outubro de 1992, o Centro
Social Redentorista (CSR) é o sonho
realizado do Irmão Sebastião Camargos,
Missionário Redentorista, que, sensibilizado com a realidade das crianças do Setor
Pontakayana, em Trindade (GO), resolveu
desenvolver no local o projeto de uma
casa para oferecer acompanhamento
pedagógico, moral e social. Em 2002, a
então Casa da Criança foi assumida pela
Congregação do Santíssimo Redentor de
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constante com o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, visando a propagação da
devoção a todos os cantos do País. Esse
trabalho de evangelização acontece por
meio das transmissões das celebrações
de Missas e Novenas, direto de Trindade. E
também pela divulgação de ações e projetos realizados para levar o amor do Pai
aos trindadenses e romeiros que visitam o
local em busca do amor de Deus Pai.

Centro Educacional e
Capacitação de Apoio ao
Menor - CECAM
Criado em janeiro de 2012, o Centro
Educacional e Capacitação de Apoio ao
Menor (Cecam) é uma das Obras Sociais
Redentoristas apoiadas pela Associação
em Trindade (GO), proporciona a integração de pessoas acima de 13 anos em
situação de risco. A missão principal é a
prevenção ao uso de drogas, sendo para
os jovens a mediação de uma educação
preventiva, conscientizando e objetivando o cultivo da fé, da espiritualidade e
da necessidade em despertar os valores
humanos, o respeito ao próximo e a
garantia dos direitos sociais dos menos
favorecidos. As atividades oferecidas são:
evangelização, futsal, judô, natação, hidroginástica, violão, teclado, canto coral,

ESPECIAL
Associação Filhos

do Pai Eterno

dança, costura, inglês, informática, grupo
de mulheres, e atendimentos odontológicos e psicológicos.

Centro Social Redentorista
São Clemente - CSRSC
O Centro Social Redentorista São
Clemente, localizado no bairro Mariápolis, em Trindade (GO), é mantido pela
Congregação do Santíssimo Redentor
em Goiás e, com o apoio da Associação
período integral, cerca de 60 crianças
com idades entre 1 ano e 8 meses e
6 anos. O antigo Centro de Educação
Infantil de Tempo Integral (Ceiti), que era
mantido por um grupo de empresários
da cidade, em 2014, ganhou novo nome
e foi assumido pelos Missionários Redentoristas, que passaram a dar continuidade ao trabalhado realizado com amor e
compaixão. Diariamente, são realizadas
atividades lúdico-pedagógicas, de
evangelização, recreação, higienização,
acompanhamento nutricional, odontológico e psicológico, atividades físicas,
grupo de mulheres e bazar social.

Centro de Convivência
Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro - CECONSPES
O Centro de Convivência Nossa Senhora do Perpétuo Socorro nasceu em

2005, com o objetivo de oferecer um
espaço que proporcione melhor qualidade de vida para pessoas da terceira
idade, levando-as a uma convivência
saudável e a um aprofundamento
dos laços de amizade. Localizado em
Goiânia (GO), oferece evangelização,
zumba, hidroginástica, pilates solo,
massagem terapêutica, treino funcional, pintura em tela, atividades
artesanais, corte de cabelo, manicure e
pedicure, culinária, bazar social, acompanhamento médico e psicológico. O
atendimento é voltado para pessoas a
partir dos 55 anos de idade. Em 2010,
passou a ser mantido pelas Obras Sociais Redentoristas e, hoje, conta com
o apoio da Associação Filhos do Pai
Eterno (Afipe).

Escola Família Agrícola
de Uirapuru - EFAU
A Escola Família Agrícola de Uirapuru
rapuru, no interior de Goiás. Sua missão
é atender às necessidades do homem
do campo sem que ele precise sair para
as grandes cidades e possa aplicar em
seu dia a dia o conhecimento adquirido
na Escola. Em 2012, foi desenvolvida
Congregação do Santíssimo Redentor
de Goiás, que já apoiava a instituição,
para a realização de uma reforma que foi
inaugurada em 2013. A obra na instituição
permitiu a ampliação de quase toda a estrutura: dormitórios, salas de aula, cozinha,
refeitório, área de lazer e área externa.

Casa da Criança e do
Adolescente -Talitha Kum
A Casa Talitha Kum é um abrigo feminino que funciona em um espaço cedido pelos Missionários Redentoristas
e conta com o apoio das Obras Sociais
Redentoristas e da Associação Filhos
do Pai Eterno (Afipe). A direção e coordenação estão na responsabilidade
das Irmãs Passionistas de São Paulo da
Cruz, que assumiram a missão juntamente com educadores, leigos contratados e voluntários. As atividades
realizadas são: evangelização, zumba,
hidroginástica, pilates solo, massagem
terapêutica, treino funcional, pintura
em tela, atividades artesanais, corte
de cabelo, manicure e pedicure, culinária, bazar social, acompanhamento
médico e psicológico.

Polivalente São José
Localizada no Parque Santa Cruz, em
Goiânia (GO), a Associação Polivalente São José é uma Organização Não
Governamental ligada à Igreja Católica e,
desde 2013, uma das parceiras das Obras
Sociais Redentoristas que recebem o
apoio da Associação Filhos do Pai Eterno
e desenvolve ações voltadas para a
inclusão social. O objetivo do trabalho
é proporcionar melhores condições de
vida por meio do esporte, do convívio
social, do apoio às famílias e do incentivo
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Arquidiocese de Goiânia

Copiosa Redenção

Preocupada em contribuir para uma boa

A Pia União das Irmãs da Copiosa Redenção, que surgiu em Ponta Grossa (PR), foi
fundada pelo Pe. Wilton Moraes Lopes
C.Ss.R. e tem por carisma a adoração ao
Santíssimo Sacramento e a recuperação
de dependentes químicos. As Irmãs da
Copiosa Redenção de Trindade (GO) vivem
na Comunidade Pe. Pelágio. Elas ajudam
nos trabalhos da secretaria do Santuário
Basílica do Divino Pai Eterno, em ações sociais e ainda no atendimento aos devotos

também com a Arquidiocese de Goiânia
na realização de eventos e ações que
promovem a fé e motivam a evangeliza-

Vila São Cottolengo
Há mais de 60 anos, a Vila São José
Bento Cottolengo é um exemplo de
caridade e amor ao próximo e dedicada integralmente a cuidar de pessoas
com algum tipo de deficiência e em
situação de vulnerabilidade social.
Tida como a mais tradicional entidade
filantrópica do Centro-Oeste, a casa
desenvolve ações sociais voltadas para
a saúde, educação, cultura e lazer.
O local também é conhecido como
o Santuário do Irmão. Existe uma
parceria constante com a Afipe, no
sentido da comunicação e divulgação
de todo o trabalho que a Instituição
faz em benefício do ser humano, pois é
um lugar de caridade e de assistência
social. Nesse sentido, o papel da Afipe
é mostrar para as pessoas de todo o
Brasil e até fora dele, através dos meios
de comunicação utilizados pela Associação, que a Instituição é referência
e se tornou um ícone de caridade, de
misericórdia, de humanidade e do
cuidado com as pessoas esquecidas,
largadas no mundo. A Vila atende,
atualmente, mais de 300 pacientes
internos de longa permanência que
dependem integralmente de assistência no que diz respeito à alimentação,
higienização, cuidados e terapias. E
ainda realiza cerca de 2.200 atendimentos ambulatoriais e educacionais,
diariamente.
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metropolitana.

Carmelo
A Ordem dos Carmelitas Descalços é um
ramo da Ordem do Carmo, formado em
1593, que resulta de uma reforma feita ao
carisma carmelita elaborada por Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz. Esse ramo
divide-se em três diferentes tipos de família
carmelita: os padres ou frades, as freiras de
clausura e os leigos. O Carmelo da Santíssima Trindade surgiu a partir do anseio de
Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, arcebispo
emérito de Goiânia, que tomou as providências necessárias para a fundação do
Carmelo em terras goianas. A inauguração
do mosteiro, em Trindade, aconteceu em
7 de Junho de 2009. O local é destinado às
Irmãs Carmelitas, que têm como objetivo
de vida viver na clausura e praticar a oração. No Carmelo, elas se dedicam a rezar

Cineteatro Afipe
à evangelização, cultura e entretenimento.
Concebido em arquitetura art déco, o
antigo cinema de Trindade (GO) recebeu
novo nome, após restauração, reforma
e ampliação. A Associação Filhos do Pai
local é mantido pelas doações de devotos
associados de todo o Brasil. O local, que representa a história da cidade, seus talentos
e sua fé, se tornou palco para momentos
de muita alegria, louvor, adoração, evangelização, cultura e entretenimento.
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O MAIOR SINO
do mundo
Vox Patris
Em Trindade, está sendo construída uma nova igreja que será
dedicada ao Divino Pai Eterno.
Ela terá o maior sino do mundo.
A Nova Casa do Pai ainda está
podem celebrar essa novidade:
o sino já está pronto. Fabricada na cidade de Cracóvia, na
Polônia, a peça é feita de bronze,
composta de 78% de cobre e
22% de estanho; tem 4 metros
de altura, 4,5 metros de diâmetro e pesa ao todo 55 toneladas.
O sino, chamado de Vox Patris,
que quer dizer “Voz do Pai”,
Santuário e será acompanhado
de outros 70 sinos de tamanhos
variados.

A construção da Nova Casa do
Pai está em fase de execução das
A duração desta etapa levará em
torno de 15 meses.

AFIPE

ASSOCIAÇÃO FILHOS DO PAI ETERNO
(62) 3506-9800
contato@paieterno.com.br
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receitas
do cheff
C

hrystienio Teles Marques, 37 anos, goiano, chef de
cozinha e decorador de eventos. Trabalha na rede hoteleira
Hotel San marino há 12 anos é graduado em gastronomia.
E é um dos chefs que vem conquistando a cada dia um grande
espaço com concorrido mercado gastronômico do Estado.
Confira as dicas desse grande chef, feitas com exclusividade para a
Revista Viver Goiás.

BRUSQUETAS LANCHE

Ingredientes
• Pão caseiro - 6 fatias
• Ovos - 6 unidades
• Salsicha em conserva 12 unidades
• Mini cebolas em conserva 12 unidades
• Tomate cereja 150 gramas
• Requeijão cremoso 300 gramas
• Azeite a gosto
• Cebolinha a gosto
• Pimenta calabresa a gosto
• Sal a gosto
• Orégano a gosto
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Modo de preparo:
Primeiro passo: Torre levemente os pães
em forno pré-aquecido a 180 graus por
media de três minutos e reserve, cozinhe
os ovos por seis minutos e reserve,
corte a cebolinha finamente, fervente as
salsichas por dois minutos.
Segundo passo: Passe o requeijão cremoso
nos pães, corte os ovos cozidos e os
tomates ao meio, coloque os em cima dos
pães sobrepondo todos os ingredientes
uns sobre os outros, finalize com sal, azeite,
pimenta calabresa e orégano.

BOLO
PRáTICO DE
FLOCÃO DE
MILHO
Ingredientes
• Flocão de milho 1 copo
• Leite 1 copo
• Queijo ralado 1 copo
• Óleo 1 copo
• Açúcar 1 copo
• Ovos 4 unidades
• Fermento em pó colher
Modo de preparo
Bater todos os ingredientes no
liquidificador por 5 minutos. Unte
uma forma redonda com manteiga
e polvilhe farinha de trigo para
não grudar, coloque em forno préaquecido na temperatura de 180
graus e deixe assar por media de
30 minutos.
Obs. O copo usado nessa receita é
o copo de requeijão tradicional.
Adicionar o fermento em pó
somente depois que todos os
ingredientes tiverem batidos
e obtiver uma massa lisa e
homogenia.

CULINÁRIA

CEVICHE

Ingredientes
• Robalo 250 gramas
• Limão Taiti 5 unidades
• Pimenta do reino a gosto
• Pimenta dedo de moça (sem
semente) 1 unidade
• Sal a gosto
• Coentro a gosto
• Azeite 2 colheres de sopa
Modo de preparo:
Primeiro passo: Lave bem o peixe
em água corrente, seque com
papel toalha e corte em cubos de
1,5cm.
Segundo passo: Corte a cebola ao
meio e, em seguida, em meia-lua
fina. Junte a cebola, o coentro, às
pimentas, o suco de limão, o sal
e o azeite até formar um molho.
Reserve.
Terceiro passo: Transfira o peixe
para uma tigela e regue com o
molho de coentro reservado.
Misture bem devagar e sirva
imediatamente. Sirva com chips
de batata doce.

QUIBE CRÚ
Ingredientes
• Carne (patinho inteiro) 1kg
• Trigo para quibe 400
gramas
• Cebola 300 gramas
• Hortelã, 1 masso
• Coalhada seca 700 gramas
• Tomate cereja 400 gramas
• Azeite
• Sal a gosto
Modo de preparo:
Primeiro passo: Limpar o
patinho e cortar em cubos
grandes, deixar o trigo de
molho por 10 minutos
aproximadamente, em
seguida retire o excesso
de água do trigo, misturar
a carne e o trigo e moer
por duas ou três vezes se

necessário.
Segundo passo: Cortar a
cebola em cubos pequenos,
o tomate ao meio e misturar
as folhas de hortelã, fazer
uma mistura conforme um
vinagrete mais não precisa
temperar para evitar a
liberação de sucos.
Terceiro passo: Com um aro
para fazer a montagem,
coloque o quibe e aperte com
as mão ate ficar uma base
reta e uniforme, adicione o
vinagrete de hortelã pressione
com os dedos e para finalizar
coloque a coalhada com uma
colher puxando do centro
para lateral, decore com
pétalas de cebolas, tomates e
hortelã, sirva com azeite.
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turismo

Nas próximas
férias, estude no

exterior!
Você sabia que é possível realizar
Intercâmbio no exterior com qualquer
idade? Yes, you can!
Os cursos no exterior se diversificaram
bastante, atendendo diversas faixas
etárias e interesses. É possível fazer um
curso de culinária enquanto aprende
italiano, um curso de moda enquanto
aprende francês, aprender a surfar
enquanto estuda inglês... em turmas
com colegas de 30, 40, 50, 60 anos.
Trabalhando com viagens
internacionais há mais de 17 anos,
posso garantir a você que não
há barreiras quando uma pessoa
resolve investir em educação no
exterior. Na Viajantes, assessoramos
vistos para todos os países e
para diversos objetivos (turismo,
negócios, estudos, intercâmbios
e trabalho). Nos últimos anos,
percebemos maior interesse dos
adultos nos cursos de idiomas
que combinam aulas de negócios.

Nesse tipo de curso, não importa
a sua área, desde que você queira
aprender como atender, vender e até
negociar, qualquer coisa, em outra
língua. Países como Estados Unidos,
Canadá e Austrália possuem escolas
especializadas no Business English.
E se você acha que precisa de muito
tempo para investir na sua educação
internacional, eu te digo que há
cursos a partir de 2 semanas. Sim!
Umas ‘feriazinhas’ aqui do Brasil e você
aperfeiçoa o idioma, voltando com o
currículo melhor. Quer mais motivos?
Vou te dar mais dois: custo-benefício
e conhecimento cultural. Um curso
de 4 semanas no exterior pode ficar
o mesmo preço de uma semana em
Resort All inclusive no Caribe. E, se você
programar com antecedência (por favor,
por favor, faça isso), consegue embarcar
com tudo pago previamente. Já sobre
o conhecimento cultural, essa parte é a
minha preferida.

O casal Grasi Mattos e Luciano
Mattos, do blog @tanaminharota,
aproveitaram férias e fizeram
quatro semanas de curso, na
Kaplan de Chicago, EUA

28 | Viver Goiás

Imagine conhecer um novo país, se
identificar com o estilo de vida de lá,
criar uma rotina de vivenciar um novo
idioma e começar a pensar nessa outra
língua - dizem que um mês no exterior
é o equivalente a um semestre de
aulas no Brasil. Comer coisas diferentes,
fazer amizade com pessoas do mundo
inteiro, poder se locomover de forma
segura e independente. Você pode se
hospedar em uma “Casa de Família”
local e ter uma experiência fantástica de
saber como os nativos vivem ou pode
simplesmente alugar um apartamento
só pra você e experimentar ir e vir
de forma segura enquanto mora
temporariamente num país de primeiro
mundo (por exemplo). Será que
consegui resumir um pouco para você
o que é essa maravilha de estudar fora?
Fiz um Business English em Sydney,
na Austrália, por 4 semanas. Olha
como a gente avança no idioma: eu
ficava na escola das 8:30 às 15:30, de

A empresária Nelma
Cunha, em frente à escola
de Inglês ELS, no seu
primeiro Intercâmbio
aos 56 anos - Vancouver,
Canadá

Minha escola, Selc (Sydney, Austrália)

segunda à sexta, me hospedei em uma
casa de família, então continuava falando
inglês com a família e, tentava aproveitar
ao máximo os pontos turísticos nos fins
de semana. Também saía bastante com
minha família que era composta por um
casal e um menino de 7 anos. Me diverti
muito! Na minha sala eu era a única
brasileira (fui fora das férias escolares,
então tinham menos brasileiros na
escola) e fiz amizade com pessoas da
França, Coreia, Espanha e Colômbia...
Os processos de vistos de estudante
costumam ser mais rigorosos que os
de turista, já que a pessoa passará
mais tempo no país e ficará vinculado
à uma instituição de ensino. Mas isso
não significa que será um visto mais
difícil, pelo contrário, as regras são mais
específicas justamente para a segurança
do próprio estudante estrangeiro. Há
ainda países como Estados Unidos e
Austrália em que você pode fazer cursos
de curta duração, com carga horária
reduzida, usando o visto de turista.
Você ainda pode levar a família toda.
Os vistos de estudante permitem
acompanhantes, como o cônjuge e
filhos, que ficam como dependentes no
visto de quem vai estudar. Em alguns
países, como o Canadá, se você for fazer
um College Público, o cônjuge pode
trabalhar em tempo integral - mas aí,
estamos falando de cursos com duração
acima de 18 meses.
Consegui plantar uma sementinha aí
na sua cabeça, para você pensar nessa
possibilidade na próxima viagem?
Tomara! A Viajantes, além de especialista
em vistos, tem ótimas parcerias com as
melhores e mais seguras Agências de
Intercâmbio, que poderá ajudar você na
escolha da escola e do curso ideal para
o tempo que você tem disponível e seu
perfil de aprendizado.

Dayana Braga
Trabalhei por 5 anos com Intercâmbio
antes de me dedicar à assessoria
consular. Nessa experiência, pude
visitar várias escolas no exterior, vi
de perto a transformação que uma
viagem como essa pode trazer à vida
das pessoas. Posso garantir a você,
que não tem melhor investimento
à fazer nessa vida, do que realizar
um curso fora. Nessa época, quando
me apaixonei pela área do turismo,
me marcou muito uma frase, usada
numa campanha da agência que eu
trabalhava e fez muito sentido pra mim
e acredito que também para todos os
clientes que já auxiliamos: “Existe um
mundo lá fora, vá viajar!”.

Turismóloga, Expert em Vistos
Consulares e Diretora da Viajantes
Assessoria Consular.

viajantes
@dayana0807
@viajantesvistos
/viajantes.viagens
(62) 3093-7002 / (62) 98277-0077
contato@viajantesvistos.com.br
www.viajantesvistos.com.br
Rua 18, n282, Sala 02, Galeria Marfim,
St. Oeste. Goiânia/GO

Então, vamos?!
Fique ligado!
Custos de uma voltinha de 30 dias (04 semanas) por aí:
•Aulas de francês com Ioga, na Índia: a partir de U$ 865,00.
•Aulas de italiano com Culinária, na Itália: a partir de EUR 1.350,00.
•Aulas de inglês com Moda, nos Estados Unidos: a partir de U$ 1.481,00.
•Aulas de espanhol com Tango, na Argentina: a partir de U$ 1.660,00.

O casal Pollyana
Oliveira e Deluzor
Damásio, tiraram
férias do trabalho
e fizeram curso
em Vancouver,
Canadá
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IN FOCO

Depilação

Miss Teen
Goiás

As empresárias Angela Cajango, Geyce Monteiro Bravo e Vanessa Cardoso Tipple
inauguraram nova unidade da “Espaçolaser” em Goiânia, no Shopping Cerrado. A
arquiteta Luísa Azevedo assinou o projeto do espaço de beleza que tem 55 m2.
A maior rede de clínicas de
depilação a laser do mundo já
realizou mais de 5 milhões de
procedimentos em homens
e mulheres, tem a melhor
máquina do mercado - o laser
“alexandrite” combinado com
gás criogênio - está em franca
expansão no país, e tem
como uma das proprietárias
a apresentadora Xuxa
Meneguel.

A morena de Porangatu, Júlia
Gonçalves de Carvalho, de
16 anos, é a representante de
Goiânia no Miss Teen Goiás
2018. Ela, que se mudou para
a capital no ano passado para
estudar, briga para estar entre as
dez finalistas do concurso por
meio de curtidas em sua foto no
Instagram e no Facebook.

Fotos: Divulgação

Inauguração
A Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (ASMEGO) inaugurou seu
novo espaço de eventos na sede do Jardim Goiás. A reforma e ampliação
do salão de festas (agora com capacidade para até 800 pessoas e espaço
para cerimônias externas) tem projeto assinado pela arquiteta Lívia Propício
Bueno. A ASMEGO completa 50 anos de existência no ano de 2018. Na foto:
Os diretores da ASMEGO, Homero Sabino de Freitas, Wilton Müller Salomão e
Levine Raja Gabaglia Artiaga

 Massagem Modeladora
 Vibrocell (Edermologia Vibratória)
 Banho de Lua

Polyanna Maria
(62)
98177-3001
30 | Viver
Goiás

@polyannamariadejesus

Aceitamos
Cartões

Arquitetura geométrica
Os arquitetos e urbanistas Gustavo Nunes e Lílian Campelo assinam o projeto
do Studio Fanstone, um dos 29 ambientes na segunda edição da Mostra
Kzulo, cujo tema é A Linha do Tempo. A exposição é realizada em Anápolis e
segue até o dia 4 de novembro. O espaço dos profissionais destaca aspectos
importantes da personalidade do Dr. James Fanstone, um médico à frente do
seu tempo. O trabalho arquitetônico explora a forma geométrica do triângulo,
simples e cheia de significados, que representa a personalidade de James
Fanstone. Quadros e objetos do acervo pessoal da família do médico, como
uma farda militar da Primeira Guerra Mundial, resgatam sua história em um
ambiente decorado com riqueza de detalhes.

Por Leonardo Arruda

Foto: Pedro Prestes

leoarru@gmail.com
Leonardoarruda
62-98438-2554

Ponte aérea
Especialista em saúde estética, o
biomédico Dieick de Sá esteve em
São Paulo no início deste mês para
realizar atendimentos na Estética
& Spa NATU. Diante da grande
demanda de clientes paulistanos
atendidos pelo profissional na
capital goiana, Dieick resolveu abrir
sua agenda uma vez por mês na
capital paulista para atender os
clientes que saíam de lá para buscar
atendimento com ele em Goiânia.
A agenda do profissional está cada
vez mais lotada! O ator e modelo
Bruno Damásio foi atendido pelo
biomédico Dieick de Sá.

De Goiânia para Espanha
Os médicos Geórgia e Alessandro desembarcaram em Barcelona, na Espanha,
para participarem do World Experts Meeting 2018. Os dois goianos estão no
congresso Palau De Congressos de Catalunya. Com especialistas da dermatologia
e da plástica de todo o mundo, Alarcão apresenta a palestra “Minha experiência
de sete anos de sutura Silhouette”. O evento trará novidades sobre o Ellansé,
preenchedor dérmico que chegou recentemente ao Brasil.
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@alinecaponeestetica
alinecaponeestetica
62.99674-3111
Rua Itu, Torre Opportunity, sala 1004
Edifício B&B Business,
Vila Brasília - Aparecida de Goiânia
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Limpeza de pele profunda
Peeling de Diamante e Químico
Revitalização Facial
Radiofrequência
Rose de Mer - Peeling 100% natural
Peeling Elétrico - Eletrocautério
Microagulhamento
Tratamento de Melasma
Tratamento de Rejuvenescimento

engenharia

DICAS VALIOSAS DE

REFORMA
Reformar seu imóvel anda te deixando
apavorado e de cabelo em pé?
Ter qualidade de vida é o sonho da
maioria das pessoas. E um dos fatores
que mais expressa satisfação é o
ambiente em que moramos.
A vida agitada e o stress de todo dia
fazem com que desejemos chegar ao
nosso lar e nos sentirmos confortáveis.
Com você também é assim?
Reformar o ambiente em que dedicamos
nossos momentos de comunhão e
lazer, seja em família, sozinho ou entre
amigos, pode nos fornecer o conforto
que tanto buscamos. Será que isso é
realmente possível sem dor de cabeça
e transtornos que geralmente sofremos
quando decidimos arriscar na obra?
Sim! É possível minimizar e muito os
transtornos que podem ser gerados,
muitas vezes por falta de simples

comunicação. Por isso, se liga nas
próximas dicas que podem ser adotadas
por você e pelo profissional habilitado
de confiança.
Vai reformar?
Por onde começar?
#Dica 01: Lista de desejos! Parece
besteira, mas listar e enumerar seus
desejos e prioridades para a reforma são
de extrema importância, tanto para o
andamento da reforma quanto para o
orçamento. Já pensou ter que quebrar
o que já foi feito por se lembrar de algo
que queria muito?
#Dica 02: Projetos! Sim, são essenciais.
Por mais que todo mundo tenha um quê
de arquiteto, engenheiro e decorador,
somente os profissionais habilitados

são capacitados a desenvolver projetos
que atendam à sua expectativa e que
estejam de acordo com as normas e
parâmetros legais vigentes.
#Dica 03: Equipe qualificada para
execução! Um dos grandes problemas
de reforma são os imprevistos que
podem surgir. E para que sejam
solucionados de maneira rápida,
eficiente e com menor custo, a equipe
deve ser qualificada. Por isso, conte
sempre com empresas e profissionais
éticos que podem oferecer as melhores
alternativas para a realização do seu
sonho.
Pense bem, posso afirmar que seu sonho
é importante demais para ser deixado na
mão de qualquer um!

Engª Camila Nunes Perillo
CREA 25.654/D-GO

Rua 07, nº 354 sala 206 Edifício Britânia
Centro, Goiânia – GO
Telefones: (62) 3942-0405 | (62) 98313-0405
E-mail: engenharia@camilaperilloeng.com.br
Instagram: @camilaperilloeng
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CENÁRIO
Campeão de
Votos

O empresário, pastor, ex-cantor
sertanejo e agora deputado
estadual Henrique César, do PSC,
foi o mais bem votado em Goiás. O
então candidato teve 46.545 votos.
Nascido em Ouvidor, no sudeste
de Goiás, ele contou que trabalhou
como assessor de diferentes
representantes públicos desde
os 20 anos, vê na política uma
forma de proporcionar mudanças
e pretende priorizar as demandas
da saúde no seu mandato. Aos 39
anos, ele é casado há dez e tem
dois filhos: Asase, de 6 anos, e
Sofia de 3. “Minha vida se resume
a minha família e trabalhos da
igreja. Hoje não sou pastor oficial,
sou cooperador, mas faço uma
vigília toda semana”, resumiu.

Estrutura Completa
Av C-231 Qd. 549 Lt 16
Jardim América
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Governador
O Senador Ronaldo Caiado (DEM)
foi eleito governador de Goiás no 1º
turno das eleições 2018. Caiado teve
1.773.185 votos. Atualmente com 69
anos, Ronaldo Ramos Caiado é natural
de Anápolis, a 55 km de Goiânia. Ele
é senador pelo estado desde 2015,
tendo como primeiro suplente Luiz
Carlos do Carmo. Antes, foi deputado
federal por cinco mandatos. Formado
em medicina e com especialização
em ortopedia, o futuro governador é
casado com Gracinha Caiado e tem
quatro filhos: Maria Caiado, Ronaldo Caiado Filho, Marcela Caiado e Anna Vitória
Caiado. O político nasceu em 25 de setembro de 1949 e é parte de uma família de
produtores rurais que tem forte atuação política no estado.

Senadores
Vanderlan, do PP, e Jorge Kajuru, do PRP, foram eleitos senadores da República por
Goiás para os próximos oito anos. Vanderlan recebeu 31,35% dos votos válidos, com
1.729.637 votos, e Kajuru
totalizou 1.557.415 votos, o
que representa 28,23% dos
votos válidos. Vanderlan e
Kajuru derrotaram os atuais
senadores Wilder Morais (DEM)
e Lúcia Vânia (PSB), além do
ex-governador Marconi Perillo
(PSDB), que ficou em 5º lugar na
votação para o cargo no estado.

@tendencebeauty
/TendenceBeauty
3595-0487
(62) 99389-8232

Novo presidente
Sandro Mabel será o novo
presidente da Federação
das Indústrias do Estado
de Goiás (Fieg), a partir de
2019. O anúncio foi feito pelo
atual presidente, Pedro Alves
de Oliveira. Sindicatos que
compõem a entidade já foram
avisados. Sandro Mabel milita
no segmento associativo
empresarial desde 1984 e
atualmente preside o Sindicato
das Indústrias de Alimentação no
Estado de Goiás (Siaeg).

Homenagem
O vereador Cairo Salim (PROS)
fez homenagem aos 20 anos
da Igreja Videira em sessão
solene na Câmara Municipal
de Goiânia. A sessão também
comemorou os 30 anos de
ordenação do pastor Aluízio
Silva, que preside a Igreja. Além
dele, foram homenageados 80
pastores que contribuíram para
a Videira nessas duas décadas
de história. A Videira foi
fundada em Goiânia em 1998
pelos pastores Marcelo Almeida
e Aluízio Silva.

MISSÃO
Presidente da Associação Goiana de Produtores de Algodão (Agopa), Carlos
Alberto Moresco compôs a comitiva brasileira em missão comercial no oeste
e sul da Ásia. A Missão Vendedores 2018 passou pela Turquia, e China, e
desembarcou em Hong Kong para participar da Conferência Internacional
do Algodão (ICA). Capitaneada pela Associação Brasileira de Produtores de
Algodão (Abrapa), a missão tem visitado países compradores do algodão
nacional, estreitado laços comerciais com indústrias têxteis e promovido
reuniões com foco na apresentação das vantagens do algodão brasileiro.

BRENNO
ALVES
Contato
(62) 98472-9798
@brennoalvesalmeida
/BrennoAlves
/brennoalves
alves.brenno@gmail.com

Deputado
Federal
Pela segunda vez consecutiva, o delegado
Waldir Soares (PSL) foi o candidato
a deputado federal eleito com maior
número de votos em Goiás. No pleito
deste ano, ele obteve 274.406 votos,
apenas 219 a menos do que em 2014,
quando teve a maior votação para o
mesmo cargo na história do estado.
Defensor de vários projetos na área
da segurança pública e aliado de Jair
Bolsonaro, ele almeja a presidência da
Câmara e acredita que os números nas
urnas refletem seu posicionamento
contra a corrupção.
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BUFFET
E LOCAÇÃO
DE MATERIAIS
PARA EVENTOS

3597-6064
3261-9951
98453-1710

(62)

www.kingsfestas.com.br
contato@kingsfestas.com.br
@kings_festas
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SAÚDE

Prevenção
e se você pudesse descobrir que pode ter câncer de
mama antes mesmo de desenvolver a doença?
No Brasil, o câncer de mama
representa a principal causa de
morte por neoplasias malignas
em mulheres. Segundo o Instituto
Nacional de Câncer (Inca),
cerca de 59 mil são acometidas
anualmente pela doença no País.
Em Goiás, o número estimado
para 2018 é de 1.600.
Entre os especialistas, o consenso
é de que a prevenção é a melhor
maneira de se evitar complicações
e chegar à cura. Detectado na fase
inicial, as chances de recuperação
da saúde chegam a 90%.
O autoexame é um importante
aliado na prevenção do câncer
de mama. Mas e se você
pudesse descobrir que poderá
desenvolver a doença antes
dela se manifestar? Hoje em dia,
através dos testes genéticos isso
é possível.
O geneticista Rodrigo Fock,
médico que integra o corpo
clínico do Atalaia, laboratório da
Dasa, explica que os principais
exames genéticos que detectam
a predisposição para o câncer de
mama são o sequenciamento e
o MLPA do BRCA1 e do BRCA2.
“O BRCA 1 e 2 são genes de
reparo, supressores de tumor, no
sequenciamento nós avaliamos
se eles apresentam alguma
mutação. Caso apresentem
alguma mutação, isso significa
que a pessoa pode desenvolver
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a doença”, afirma o geneticista
do Atalaia. Para complementar
esses exames, também pode
ser realizado o painel de câncer
hereditário, que vai analisar outros
genes além dos dois citados.
Fock adverte que cerca de 10%
dos casos de câncer de mama
são hereditários. “Quando existem
casos deste tipo de câncer na
família, há a chance da pessoa
também apresentar a mutação,
por isso, é importante investigar.”
Quando o exame mostra uma
alta probabilidade para o câncer
de mama, podem ser tomadas
diversas medidas para diminuir os
riscos de desenvolver a doença.
A paciente passará por um
acompanhamento contínuo com
o mastologista, que pode solicitar
exames de prevenção ou, em
alguns casos, a realização de uma
cirurgia redutora de risco, como a
mastectomia.
Sobre o acompanhamento
genético
Agora o Atalaia passa a oferecer
em suas unidades exames
genéticos. A GeneOne, laboratório
de medicina genética da Dasa,
dispõe de amplo portfólio de testes
de doenças genéticas hereditárias
e somáticas (ou adquiridas)
nas áreas de oncogenética,
cardiogenética, neurogenética e
de doenças raras.

Paixão por

viagens!

Especializada em roteiros religosos, a Paris 4 Turismo oferece pacotes personalizados e guia
exclusivo. Tudo com qualidade superior para tornar sua viagem uma experiência única.
É tanto conforto que você vai se sentir em casa. Ou melhor, o mundo vai ser a sua casa!

NOSSOS SERVIÇOS: Passagens aéreas | Pacotes | Passeios | Roteiros | Hotéis | Circuitos
Ticket’s de trem | Aluguel de carros | Aluguel de casas no exterior | Seguro viagem e mais!
Pacotes personalizados:

Para empresas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Viagens de negócios
• Viagens de incentivo para equipes
• Feiras e congressos internacionais

Roteiros Exóticos e Enogastronômicos
Roteiros Religiosos e Culturais
Cruzeiros
Safari
Intercâmbio Cultural
Resorts
Paradores de Turismo
Hotéis de Boutique
Hotéis de Charme

Para grupos:
• Grupos religiosos e retiros espirituais internacionais
• Grupos de compras (ex: enxovais para noivos e gestantes)

RESERVE JÁ!

62

Desconto para colaboradores de empresas cadastradas

Lazer esportivo:
•
•
•
•
•
•

3626-4786

Fórmula 1
Tour de France
GP de Motovelocidade
Champions League
Mundial Interclubes
Maratonas internacionais

SIGA AS
NOSSAS REDES
SOCIAIS:
@paris4turismo

Av. E, nº 1470, Qd. B-29A, Sala 305 - Ed. JK Concept
Business - Jd. Goiás - Goiânia/GO - CEP: 74810-030
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UNIDADE 1
Av. Rio Branco Nº 62, Urias Magalhães - Goiânia- GO

Fone: (62) 3210-9090

UNIDADE 3
Av. Elias Bufaiçal, Qd. 08, Lt. 12-R
JD. Beveldere - Caldas Novas-GO

UNIDADE 2
Av. C-4 esq C/ C-6, Jardim América - Goiânia-GO

UNIDADE 4
Av. Circular Nº 710, Pedro Ludovido - Goiânia- GO

Fone: (62) 3088-3131

Fone: (62) 3091-2182

simbora24h
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Somos uma empresa que trabalha com
enorme satisfação em realizar os sonhos
de cada um dos nossos clientes

/LeonardoCenografia

@leonardo.evon
Viver Goiás

| 41

“Espalhe para todos a alegria
que vive dentro de você.”

Ouse Sonhar

Infraestrutura Moderna - Excelente Localização
Ambientes Climatizados - Espaços Versáteis - Estacionamento Próprio
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(62) 3999-9200 | oliveirasplace.com.br

HOMENAGEM

Mulheres
Empreendedoras

2018
N

Fotos: Com Amor Fotografia

esse ano de 2018, em
sua terceira edição a
Revista Viver Goiás
realizou a entrega do prêmio
Mulheres Empreendedoras. 40
Mulheres foram homenageadas
pela sua atuação no mercado de
trabalho, de diversos segmentos,
no Estado de Goiás.
Um merecido reconhecimento
que aconteceu durante uma
linda festa de homenagem e
entrega do Troféu Mulheres
Empreendedoras 2018 no
Oliveira’s Place em Goiânia.
Confira quem foram essas
Mulheres Empreendedoras
de Sucesso!
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HOMENAGEM

ADRIA Jesus
A

dria Jesus da Silva, 35 anos, formada em Gestão de
Recursos Humanos, é atleta paraolímpica há 12 anos.
Aos 16 anos teve um acidente automobilístico que
levou a amputação da sua perna esquerda abaixo do joelho,
quando saiu do hospital não tinha noção do que era ser
deficiente, do que era perder uma perna, de como seria da sua
vida, passou três anos só indo para o colégio. Quando terminou
o ensino médio foi procurar um emprego, ainda não tinha
colocado a prótese. Foi tudo muito difícil, salienta. Pegar ônibus,
ir para o mercado de trabalho, foi um período complicado, logo
depois quando estava na associação conheceu o Guedes que
é seu técnico, no qual tem muita gratidão, ele de cara já fez o
convite para que ela conhecesse o vôlei sentado, no inicio ela
ficou com certo receio.
“Nunca tinha praticado vôlei, não gostava de esporte, no colégio
não fazia aula de educação física, mas fui conhecer o vôlei
sentado, comecei do zero, aprendi tudo no vôlei sentado, toque,
manchete, eu não sabia fazer nada, como eu tive dificuldades,
mas persisti e logo veio à primeira convocação para seleção,
fui cortada na primeira seletiva, voltei e continuei a treinar,
tive vontade de desistir, mas o desejo de me superar foi maior,
veio outra convocação em julho de 2006 para representar a
seleção brasileira no mundial na Holanda, e hoje são 12 anos
representando a seleção, não vou dizer que foram anos perfeitos,
sou humana, tive meus altos e baixos, vontade desistir, pensei
que não conseguiria aprender a jogar, mas vieram as coisas
boas que o esporte paralímpico me proporcionou, conheci
pessoas com limitações que me ensinaram que a minha era
pequena. Amizades, reconhecimento, vontade de vencer,
vieram grandes conquistas com o vôlei sentado, a maior delas
foi a minha superação, pra quem não gostava de esporte e não
praticava nada, e aos 22 anos começar do zero no esporte e hoje
representando a seleção Brasileira de vôlei sentado”.
São quatro mundiais e duas paralimpíadas.
Suas principais conquistas: Medalha de prata no Parapan
American Toronto/2015 , bronze no World Para Volley
Intercontinental na China em 2016, bronze nos jogos Paralímpicos
no Rio 2016, prata no pré-mundial em Montreal/Canadá 2017. “O
sonho continua de subir ao pódio e ouvir o nosso hino na próxima
paralímpiadas que vai ser no Japão 2020”.
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ana Cristina
A

na Cristina G. de Andrade Pinheiro, é a idealizadora por
trás do maravilhoso Musical Segno, uma empresa única
e diferenciada no mercado goiano. É uma orquestra
organizada e especializada para tocar em todos os tipos de eventos
sociais. Hoje, a Ana Cristina tem 32 anos, é casada com o Kalebe
(31), mãe de um menino de 4 anos (Davi) e de uma linda menina de
10 anos (Mariana); e é natural de Goiânia. Começou a trabalhar com
eventos socias desde cedo, com apenas 15 anos de idade. Nesse
período fez parte de vários corais, e inclusive conheceu seu esposo
em um deles. A partir da vivência, experiência adquirida nessa área,
e seu o espírito empreendedor, surgiu a ideia de criar o próprio
musical onde pudesse colocar em prática o que achava importante
para melhor servir os clientes. Assim, com poucos meses de casados
em 2012, Ana e Kalebe criaram o Musical Segno, empresa que
surgiu com o ideal de realmente fazer a diferença com excelência
não só em Goiânia, mas em todo o Estado.
Juntos, criaram uma empresa onde oferecem, de formações
mínimas para cerimônias, até uma grande orquestra; de uma
recepção com violino, até o mais sofisticado combo de Jazz.
Segundo Ana Cristina, o maior desafio na criação do grupo, foi
a dificuldade em encontrar músicos talentosos que tivessem
disponibilidade e que ainda topassem a ideia, para moldá-los ao
perfil do Musical Segno e assim oferecer qualidade e exclusividade
aos clientes. Depois de quase 7 anos de caminhada e muito esforço
diário, contam com um time de 40 músicos experientes, prontos
a realizar o sonho de clientes e levar a melhor música todos os
eventos.
Uma das prioridades do Musical Segno enquanto empresa, é a
qualidade de atendimento, entrar na atmosfera do cliente, entender
o que sonham e esperam para o “Grande Dia” e superar suas
expectativas. Dessa forma, ela e a família muitas vezes abrem mão
de eventos em família e viagens, para realizar e dar seguimento ao
trabalho procurando sempre prestar o melhor serviço possível. “Vale
muito a pena”, comenta.
De acordo com a sua jornada empreendedora com o Musical
Segno, a Ana Cristina aconselha a todos que não tenham medo de
empreender: “Se você sabe fazer algo e faz com amor e satisfação:
invista e persista, se cair, levante-se e recomece, pois assim, tão logo
alcançará seus objetivos e colherá os frutos do seu trabalho”.
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Alyne Rodrigues
A

lyne Rodrigues empresária na área da
beleza há 18 anos, proprietária do Studio
Glam, um dos salões de beleza mais
requisitados da região do Eldorado em Goiânia.
Começou a carreira muito nova e se apaixonou
pela profissão. Formada pela Academia Pivot Point,
Hair Scholl São Paulo. A empresária ministra cursos
e trabalhou com equipe do renomado Hair Styling
Rodrigo Cintra.
Hoje comanda uma equipe de 12 pessoas no Studio
Glam. O Salão vem se tornando referência pelo
cuidado com que a equipe tem em tratar os cabelos
antes e depois da Química, o diferencial do salão é
entregar os cabelos saudáveis.
Alyne Rodrigues criou um método exclusivo de
desintoxicação capilar para recuperar os cabelos e
tem sido um sucesso e hoje esta atuando na criação
e desenvolvimento de uma linha de produtos que
será lançada em breve.
Especialista em cor e mechas, a jovem empresária
ministra cursos de aperfeiçoamento para
profissionais que querem se tornar diferenciais no
mercado da área da beleza.
Alyne Rodrigues fez cursos com os melhores
profissionais como Romeu Felipe, Rodrigo Cintra,
Mário Henrique, Natan Correia e Alan Albuquerque
sempre trazendo novidades para o Estado de Goiás.

“

Especialista em cor e mechas,
a jovem empresária ministra
cursos de aperfeiçoamento para
profissionais que querem se
tornar diferenciais no mercado
da área da beleza.”
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REFERÊNCIA
EM EDUCAÇÃO NA
ARÉA DA SAÚDE

CONFIRA NOSSAS TURMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO
Especialização em
Nutrição Clinica,
Funcional e Fitoterapia
Aplicada á prescrição

Especialização em
Gestão de Unidades
de Alimentação e
Nutrição – UAN

MBA em Gestão e
Empreendedorismo
em Serviços de
Saúde

Especialização SCIH –
Serviço de Controle de
Infecção Hospital com Ênfase
em Segurança do Paciente

Especialização
Farmacologia Clinica,
Hospitalar e Atenção
Farmacêutica

Especialização em
Enfermagem em
Urgência e
Emergência

Especialização
em Nutrição
Esportiva e
Comportamental

Especialização em Saúde
Estética e Cosmética
Avançada: Facial, Corporal
e Capilar

INSTITUTO HEALTH

Formando profissionais éticos, humanistas e respeitados
no mercado de trabalho com cursos reconhecidos pelo MEC
www.institutohealth.com.br

99164-9971
(62) 3091-7079

institutohealth

institutohealth

Rua 87 n° 523, Setor Sul
Goiânia/GO
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Leonardo Arruda

Ana Claudia
Camargo A

na Claudia Camargo Campos é órfã de
pai e mãe, ambos, vítimas de diagnósticos
tardios de doenças crônicas, atendimentos
precários feitos por profissionais com déficit de
conhecimento teórico-prático, seguido de uma série
de descaso e principalmente de falta de humanização
no atendimento. Nosso país tem sido veiculado como
uma realidade constante de falta de investimento em
saúde e educação. Neste cenário, a vontade de mudar
e investir em capacitação de profissionais de saúde
com qualidade, com foco na prática e respeito ao ser
humano, tornou-se uma premissa em sua vida. Formouse em Biomedicina, fez Mestrado e Doutorado em
Medicina Tropical pela UFG/UFMT. Tornou-se Professora
Universitária há 15 anos, escreveu livro e percorreu parte
do território nacional levando conhecimento a vários
alunos de graduação e pós-graduação.
A história do Instituto Health surgiu em 2012 em
Goiânia-GO pela sua iniciativa em que vários alunos a
questionavam com frequência onde deveriam realizar
a sua formação. Percebeu-se em 2013 a necessidade
de um Instituto voltado para a qualidade e com
foco na prática e humanização do ensino, tendo
início a criação deste grande projeto. Em 2014 foram
desenvolvidos vários cursos de curta duração, e em
seguida as pós-graduações. Iniciou-se então em 2015,
o Instituto Health, devidamente autorizado pelo MEC,
em uma sede parceira. Em 2016 o Instituto Health
adquiriu a sede própria na unidade Setor Sul em uma
área com excelente localização e já com várias outras
turmas. Atenta às mudanças, em 2017 foi inaugurada a
primeira sede em Mineiros-Go, iniciando o processo de
expansão da empresa.
A instituição conta com um quadro atual, em 2018,
composto por 198 docentes, seis coordenadores de
curso, um coordenador geral, oito colaboradores e dois
gestores. São mais de um mil e trezentos profissionais
formados pela instituição em especializações nas
áreas de enfermagem, farmácia, biomedicina, nutrição,
medicina, fisioterapia, educação física, estética, psicologia
e mais de trinta cursos de curta duração. Visando a
ampliação de seus serviços educacionais de qualidade,
o Instituto em 2018 está em processo de expansão para
outras cidades em Goiás. Além disso, a nova sede está
sendo construída no Setor Universitário, com excelente
espaço físico, localização privilegiada, acesso facilitado,
tecnologia e inovação aplicada a laboratórios, todas as
salas climatizadas e com recursos áudio visuais. Manter a
excelência no ensino é nossa maior missão.
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ana Luiza
A

na Luiza Farias Rocha estudou estética e cosmética, mas foi
conhecendo o empresário Jefferson Lausson que conheceu
a área de eventos e se encantou por ela. Hoje, administra ao
lado de seu esposo uma das maiores empresas de som e iluminação
do estado de Goiás e graças a sua dedicação têm levado a Equalize
Eventos á um patamar de destaque em seu segmento!
A empresa atua no mercado de eventos sociais há mais de oito
anos, especializada em som e iluminação, conta com equipamentos
modernos e busca sempre pela inovação e qualidade acima de tudo!
Tem como missão principal o compromisso com seus clientes, assim
como a transparência e preço justo. A Equalize conta também com
Djs qualificados podendo atender qualquer tipo de evento, com
repertórios atualizados e a visão de que cada evento é único e deve
ser tratado como tal.
A empresária Ana Luiza, responsável também pelo marketing, está
sempre em busca de novidades e acredita que a qualidade de
divulgação e principalmente no atendimento faz toda a diferença
desde o primeiro contato e é esse trabalho que vêm realizando
com muito sucesso, prova disto são os feedbacks positivos dos
eventos realizados, que com toda certeza tem levantado dia após
dia o nome desta empresa.
Ousada, determinada e proativa, Ana Luiza garante que isso é apenas o
início de uma longa jornada “ainda temos muitos degraus pela frente e
vamos conquistar um a um”!

“

A Equalize conta com Djs
qualificados, podendo
atender qualquer tipo de
evento, com repertórios
atualizados e a visão de que
cada evento é único e deve
ser tratado como tal.”
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Cássia Resende
C

“

As pipocas
gourmet
compõem
perfeitamente
em qualquer
tipo ou
tamanho
de evento;
embalada ou a
granel encanta
os olhos e o
paladar, pelas
suas cores
vibrantes e
sabor intenso.”

HEF Cássia Resende
Formada em
Administração
de Empresas pela PUC e
Gastronomia pela Cambury,
a Chefe Cássia Resende tem
Pós-graduação em Docência
Superior pelo Ipog. Trabalhando
na área da Gastronomia há mais
de 20 anos, desenvolvendo
cardápios, receitas, treinamento
e aperfeiçoamento na equipe
de cozinha. Desenvolveu uma
linha de Azeites aromatizados
e temperados e uma linha de
Pipocas Gourmet, as quais são
produzidas de maneira artesanal.
A linha de Pipocas Gourmet
Trufadas é composta por sete
Sabores: Chocolate Branco,
Chocolate Crocante, Churros,
Capuccino, Limão, Morango,
Maracujá e outros em fase de
testes. Tendo como base um
ingrediente tão simples, a pipoca
se torna especial pela espessa
camada de chocolate. Compõe
perfeitamente em qualquer tipo
ou tamanho de Evento; embalada
ou a granel encanta os olhos e o
paladar, pelas suas cores vibrantes
e sabor intenso.

(62)99360-9616
@chefcassiaresende
cassialresende@gmail.com
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cida Carrijo
“E

m 1996, o Senhor Jesus nos presenteou com
uma grande ideia de negócios, que nós jamais
imaginávamos que existisse, um mundo fora da nossa
realidade na época”, salientou a empresária Cida Carrijo.
Caixas para presentes... como fazer, onde vender, pra quem? Eram
inúmeras perguntas que Deus foi respondendo com o passar
do tempo, salienta. Com apenas R$ 25,00 a empresária iniciou a
Elegance Caixa de Luxo. “E o nosso sócio Jesus, sempre esteve à
frente de tudo, como ainda se mantém até os dias de hoje e para
sempre, amém”!
Hoje, com 22 anos no mesmo ramo, no mesmo endereço, como
mesmo número de telefone, A Elegance tem uma clientela
respeitável, primeiros os clientes de balcão que foi que ensinou
a trabalhar e conhecer o mercado através de suas necessidades,
depois as noivas com seus grandes sonhos de presentear os
padrinhos onde deu noção de glamour e requinte, por último, mas
não menos importante, chegaram as empresas. Esse publico nos
ensinou a colocar pra fora os talentos escondidos, cada encomenda
um desafio diferente a Coca-Cola foi uma das primeiras a nos
desafiar e até hoje estamos cumprindo cada um deles, citou a
empresária Cida Carrijo.
A empresária revela que não foi e não continua sendo um mar de rosas,
se não fosse pela parceria da sua irmã Nair que por longos e difíceis
anos foi sua sócia. E uma grande amiga Cida Botosso que direcionou ao
fazer o financeiro funcionar. “Agradeço muito essa amiga!”“ Minha mãe,
minha saudosa mamãe Maria, saia de casa em casa com uma sacolinha
mostrando nossas primeiras caixinhas, com tanto orgulho falava de cada
uma delas...saudade eterna... obrigada mamãe”!
Seu esposo, Wesley Carrijo, ela conta que foi com quem o Senhor
falou sobre as caixas, perseverança tamanha difícil de ver ela
encontrou nesse homem, de origem muito simples, porém com
muita vontade de vencer e superar uma vida muito difícil de mais
baixos do que alto. “Deus meu deu de presente um homem, que é
provedor, e tem a família como prioridade, às vezes quero matá-lo
kkkk, mas escolhi amá-lo... Obrigado meu amor e parceiro”, conta
emocionada a empresária Cida Carrijo.
Perguntamos qual seria sua meta de vida e ela nos responde: Minha
meta de vida: As pessoas esquecerão o que você disse, esquecerão
o que você fez, mas nunca esquecerão o que você as fez sentir...
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cleibis Bianchi
N

“

Se hoje sou
essa mulher
guerreira e
batalhadora
foi graças
a minha
família que
acreditaram
e acreditam
em mim e
sempre estão
comigo.”

ascida em Morrinhos interior de goiás.
Onde viveu até os 12 anos começou
muito cedo a trabalhar para ajudar
seus pais. Não media esforços o que aparecia
fazia. Logo veio para Goiânia na tentativa
de realizar seus sonhos. Estudou, trabalhou
fazendo doces e assim foi tocando a vida. Aos
17 anos conheceu Júlio Cezar Bianchi e juntos
começaram suas histórias com muita garra e
persistência batalharam para concretizar sonhos.
Formada em jornalismo, Cleibis se especializou
em fotografias onde começou na área de
eventos. Tornou-se uma fotografa conceituada e
em 2003 montou uma empresa junto com seu
esposo, que tem como formação Cinema. Nesse
período cresceram bastante, não se fazia eventos
na capital sem os clicks do casal.
Hoje Cleibis Bianchi é mãe de duas princesas.
Lohaenny Gabrielly Bianchi e Livinny Ghiovanna
Bianchi e graças aos nomes dados as suas filhas que
surgiu a razão social de uma das maiores empresas
de decoração do estado a L.G. Bianchi Eventos,
nome fantasia da Palazzoo Bianchi Decorações.
Hoje Cleibis vive de criar sonhos, decora variados
tipos de eventos. Com sede própria o Palazzoo
Bianchi decorações fica situado em um bairro
nobre e conceituado da capital, possui ambiente
sofisticado para sempre atender com qualidade e
conforto os clientes que por lá passam.
Para Cleibis. Sua vida deve exclusivamente ser de
agradecimentos, nunca deixa de colocar Deus em
primeiro lugar e aos pais que foram seu alicerce e
incentivadores Sr. Marcondes e Sra. Maria.
“Se hoje sou essa mulher guerreira e batalhadora
foi graças a eles que acreditaram e acreditam em
mim e sempre estão comigo. Sou grata ao meu
bem maior, minhas filhas e meu fiel companheiro
Júlio. E ainda tenho muitos sonhos, que com
humildade, ei de conquista-los” acrescenta Cleibis
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Cora Coralina
C

ora Coralina (1889-1985) foi uma poetisa e
contista brasileira. Publicou seu primeiro livro
quando tinha 75 anos e tornou-se uma das vozes
femininas mais relevantes da literatura nacional.
Ana Lins dos Guimarães Peixoto conhecida como Cora
Coralina, nasceu na cidade de Goiás, no Estado de Goiás,
no dia 20 de agosto de 1889. Filha de Francisco de Paula
Lins dos Guimarães Peixoto, desembargador, nomeado
por Dom Pedro II, e de Jacinta Luísa do Couto Brandão.
Cursou apenas até a terceira série do curso primário.
Em 1965, com 75 anos, Cora Coralina conseguiu realizar
o seu sonho de publicar o primeiro livro “O Poema dos
Becos de Goiás e Estórias Mais”. Em 1970, toma posse da
cadeira nº. 5 da Academia Feminina de Letras e Artes de
Goiás. Em 1976, lança seu segundo livro “Meu Livro de
Cordel”. O interesse do grande público só foi despertado
graças aos elogios do poeta Carlos Drummond de
Andrade, em 1980.
Nos últimos anos de sua vida, sua obra foi reconhecida
sendo convidada para participar de conferências e
programas de televisão. Cora Coralina foi agraciada com
o título de Doutor Honoris Causa da UFG. Recebeu o
“Prêmio Juca Pato” da União Brasileira dos Escritores, como
intelectual do ano de 1983, com o livro “Vintém de Cobre:
Meias Confissões de Aninha”. Em 1984 é nomeada para a
Academia Goiânia de Letras, ocupando a cadeira nº. 38.
A poetisa que escreveu sobre o seu tempo e sobre o
futuro, destacando a realidade das mulheres dos anos
de 1900 é o principal nome da cidade de Goiás. Em
2002, a cidade de Goiás com sua paisagem urbana
predominantemente marcada pela arquitetura dos
séculos 18 e 19, recebeu o título de Patrimônio Histórico e
Cultural da Humanidade, dado pela Unesco.
A casa onde morou a poetisa Cora Coralina é hoje o
museu da escritora.
Cora Coralina faleceu em Goiânia, Goiás,
no dia 10 de abril de 1985.
Em março, Cora Coralina foi homenageada pela Revista
Viver Goiás como uma das mulheres Empreendedoras
de Sucesso. Sua Neta Célia Bretas Tahan, veio á Goiânia e
recebeu essa homenagem em nome da Família da Poetisa.
“Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou.
Ensinou a amar a vida e não desistir da luta,
recomeçar na derrota, renunciar a palavras e
pensamentos negativos.
Acreditar nos valores humanos e ser otimista.”
Cora Coralina
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Daniele Flöter
E

m Goiânia há sete anos, a paulista
Daniele Flöter é sócia-fundadora
da Flöter&Schauff Assessoria de
Comunicação, com sede em São Paulo e
escritório no edifício Focus Business Center, em
Goiânia. Apaixonada por Comunicação, formouse em Jornalismo pela PUC-SP, onde conheceu
sua sócia Ana Beatriz Schauff com quem
fundou, em 2004, a empresa. Com clientes nas
mais variadas áreas, Daniele não tem medo de
desafios e se dedica full time ao seu escritório.
Ao encarar a mudança de cidade em 2011
- é casada com o cirurgião plástico goiano
Dr. Pablo Rassi Florêncio - Daniele decidiu
buscar seus primeiros clientes regionais. Em
poucos meses, já celebrava seus primeiros
contratos. Atualmente, a Flöter&Schauff tem
em sua carteira de clientes locais: Mega Moda
Shopping, Clube de Costura, Rio Quente
Resorts (atendimento regional), Construtora e
Imobiliária Bambuí, Amcham Goiânia, Prothen
– Segurança e Vigilância. Também já atendeu
outras grandes marcas e empresas como
a rede Unhas Fast, Blant Cosméticos, COPE
Ensino Médio – Colégio PreparaEnem, GMPR
Advogados, CCBEU Goiânia, Centro de Cirurgia
Oral – CCO, Clínica Odonto Condé, Grupo RMEX,
Raquel Schiavon, Flávio’s Calçados, entre outros.
O serviço de assessoria de imprensa é o
carro-chefe de sua agência e está presente
em sua trajetória desde a época da faculdade.
Ao passar por grandes agências em São Paulo
e também pelo jornal DCI, Daniele possui
uma grande experiência na área e está em
constante atualização, seja para definir uma
nova estratégia ou para gerenciar uma crise.
No entanto, seu maior diferencial está no
atendimento ao cliente: sinergia e dedicação
permitem à empresa uma conexão verdadeira,
com resultados reais e direcionados à real
necessidade das empresas que atende.

“

O serviço de
assessoria
de imprensa
é o carrochefe de sua
agência e
está presente
em sua
trajetória
desde a
época da
faculdade.”

ASSESSORIA DE IMPRENSA - MÍDIAS SOCIAIS - CONTEÚDO
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EDIVANIA Avelino
H

á 12 anos, Edivânia descobriu
o talento para transformar doces
tradicionais em peças sofisticadas.
As receitas dos docinhos são elaboradas pelas
belíssimas mãos recheadas da Edivânia Doces
Finos e com isso, hoje ela é considerada uma
das profissionais requisitadas para eventos.
Os doces são com um amplo diferencial, feito
com muito amor, dedicação e carinho, com o
seu sabor encantador.
Seu objetivo é oferecer produtos originais e
sofisticados, os docinhos que garantem que
Edivânia Doces Finos & Gourmet acertou
em cheio foi: Cachepô de Cereja, Cachepô
de Fizzales, Cachepô de Pimenta, Cachepô
de Nutella com Lasca de Amêndoas, Olho
de Sogra Caramelizado, Camafeu de Nozes,
Damasco.
Os deliciosos Doces Gourmet, que decoram
mesas e agradam a qualquer cliente. Entre
esses sabores estão Brigadeiro de Leite Ninho
com Nutella, Ninho com Nutella, Brigadeiro
de Churro Brigadeiro de Café, Brigadeiro de
Cappuccino, Dois Amores.
Edivânia não só faz com suas belas mãos
doces finos como também faz com muito
zelo seus belíssimos bolos como os de: Ninho
com Morango, Prestigio, Brigadeiro, Abacaxi
com Coco, Abacaxi com Ameixa, Baba de
Moça, Sonho de Valsa.
Como também fabrica os docinhos
tradicionais que todos amam como a Trufa,
Trufa de Limão, Trufa Maracujá, Trufa de Coco,
Bombom de Coco, Bombom de Brigadeiros.
E ela não esconde de ninguém a fórmula de
seu sucesso é amor, paixão, dedicação pelo
que faz e seu maior prazer é atender você,
não fique de fora para experimentar seus
deliciosos doces.
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“

A fórmula de
meu sucesso
é amor,
paixão,
dedicação
pelo que
faço e meu
maior prazer
é atender
você.”

HOMENAGEM

Leonardo Arruda

Eliane Barbosa
S

ou Eliane Barbosa da Silva, filha de
pais maravilhosos, nasci em Goianésia
GO, mais firmei minhas raízes em
Goiânia nasci com um destino traçado de
fazer minha própria história, as palavras
que sempre caminharam comigo foi FÉ e
FAMÍLIA, sempre fui determinada a aprender
e poder contribuir com o próximo. Constitui
uma família linda que para aplausos veio
ao mundo Sophia e Inys Kawane, ambas
assinam Barbosa para compor os alicerces
familiares concretizando assim o que
chamamos “Vida”.
Sou formada nas áreas da Educação e
na área do Direito, fui professora por 20
anos, mas foi na carreira jurídica que me
encontrei. Sempre fui independente
e determinada, buscando fazer com
excelência o meu trabalho e tentando
permanecer nesse mercado. Não obstante,
tento assumir com responsabilidade e
transformar a vida empresarial que hoje
é muito burocrática, assessorando o
empresário para ter mais comodidade nas
soluções dos seus negócios. Tenho como
papel principal um trabalho excepcional
em diminuir os impostos federais que
fazem uma grande diferença no orçamento
da empresa. Nesta história empresarial
tento ter um papel fundamental na busca
de conciliações, renegociação de dívidas,
assessoria geral jurídica bem como redução
das cargas tributárias eminentes no país.
Sou uma pessoa simples, gosto de dançar,
cantar, sorrir e viver.
Buscando mais conhecimento para
melhor atender o meu público, fiz
então várias especializações nas
áreas de Docência Universitária, e em
diversas áreas do Direito, sou Mestre em
Educação, e sempre aprendendo para
desenvolver com maestria meu trabalho,
pois tenho como prioridade meu cliente.
Busco a perfeição sempre no mais célere
das soluções, respeitando as ideias da
ética e da justiça. Atuo no litigioso de
várias áreas jurídicas, sendo meu forte o
TRIBUTÁRIO, sou consultora de tributos

estaduais e federais para recuperação
destes créditos.
Sou sócia Fundadora do Escritório de
Advocacia Eliane Barbosa um escritório
jurídico no Setor Sul, para atender a cada
cliente considerando a sua causa a mais
importante, buscando soluções cabíveis.
Presidente e Juíza de Conciliação da 7ª
Corte de Conciliação e Justiça Arbitral
e Mediação do Brasil. Sou Membro da
Comissão da Arbitragem, Mediação e
Conciliação da OAB/GO. Recebi o Título
de COMENDADORA por Honra ao Mérito
pela Ordem Jurídica indicação do Senado
Federal, pela Academia Brasileira de
Honrarias ao Mérito.
Tento conciliar minha carreira profissional
junto com meu papel de mãe, amiga,
companheira, advogada e empresária,
o que me torna uma mulher guerreira,
empreendedora, que sempre lutou para
permanecer na sociedade, que hoje com
a Crise Econômica que o mundo enfrenta,
tento com maestria transformar a minha
profissão como uma solução para a
sociedade que tanto sofre com o descaso
da justiça, tento com o meu trabalho ser a
voz deste povo que clama por uma lei que
muitas vezes não é cumprida.
A mulher hoje desempenha vários papéis
o que na minha opinião a faz ser uma
EMPREENDEDORA. Em resumo este é
o meu papel na sociedade, onde com
respeito a vida e dignidade profissional
mantenho meus objetivos alicerçados
na minha família e em Deus que me deu
a vida e me fez ser VENCEDORA. Dedico
essa minha homenagem aos meus pais,
minhas filhas e meus amigos que sempre
me apoiaram. Obrigada.
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glória Damaso
P

rofissional gabaritada, Glória Damaso vem
construindo uma carreira que se traduz em
dedicação, competência e sucesso. Formada
em jornalismo e empreendedora por vocação, concilia
ainda as atividades de assessora de imprensa, diretora
de atendimento da empresa Essencial Copeiras de Luxo
e atualmente atua como assessora parlamentar. Passou
pela TV Capital canal 32, como produtora e repórter,
também na emissora foi editora-chefe dos programas
Jornal Argumento e Capital Urgente. O trabalho de
Glória Damaso é reputado como diferencial na conquista
de pontos importantes por onde passa. Mesmo com
tantas atividades Gloria Damaso dedica seu tempo a
imprescindível arte de ser mãe de Bruna, que além de
carinho e afeto, ensina lições de sucesso.
A frente da Essencial Copeiras de Luxo que é uma
empresa que atua há mais de 10 anos no mercado
de festas de luxo, eventos corporativos, lançamento
de prédios entre outros, atendendo com excelência e
profissionalismo todo o Estado de Goiás e até fora do
estado, Gloria resolveu inovar o negocio ao lado da
microempresária Cleusa Damaso, de 49 anos, que trabalha
há mais de 10 anos com eventos. Elas foram além do
trivial, que é manter equipe na manutenção da festa (com
limpeza e organização das mesas e ambientes), a Essencial
Copeiras de Luxo passou a montar kits de “emergência”
para os convidados, o que agregou valor ao serviço e o
tornou diferenciado.
Trabalhando com os melhores cerimonialistas e casas
de eventos sociais, a equipe oferece profissionais
uniformizados e que cuidam dos toaletes e do salão
mantendo a higienização e organização com kits
funcionais e todo material de limpeza necessária para
o bom funcionamento do evento. A Essencial Copeiras
de Luxo oferece também Spa nós pés com massagem
relaxante. Ninguém está imune á imprevistos durante uma
festa, desde os mais básicos até os constrangedores.
Pensou em Festa, pensou em Glória Damaso
e Essencial Copeiras de Luxo!
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isabel Borges
E

empresária do segmento óptico,
Isabel Borges é diretora do grupo
Ótica Paris e Óticas Provence.
Seu sucesso profissional deve-se a um fator
essencial – dedicação. Faz de seu trabalho
sua vida e transformou sua empresa em
um dos melhores lugares para se trabalhar
e construir uma carreira promissora.
Com 12 lojas nas principais regiões de
Goiânia e Aparecida, o grupo se destaca
cada vez mais no mercado e se configura
entre as principais empresas do segmento.
A Ótica Paris oferece a maior variedade em
lentes, armações e óculos das principais
grifes mundiais possibilitando aos seus
clientes a melhor escolha. Possui um
moderno laboratório com entrega
rápida, sempre prezando a qualidade
em tudo o que faz e no compromisso de
melhor servir.
O foco está em atender de forma
personalizada. Em cada unidade da Ótica
Paris o cliente se sente em casa, pois é
sempre bem recebido por uma equipe
altamente qualificada.
Recentemente inaugurou as ÓTICAS
PROVENCE no Flamboyant Shopping
Center. O nome escolhido por Isabel
retrata sua paixão pela França, um país
encantador, que traduz todo o requinte
que a loja proporciona aos seus clientes.
Léo Romano assina o projeto de
arquitetura que surpreende e encanta em
cada detalhe.
Ótica Paris e Óticas Provence.
Suas melhores escolhas!

@oticaparisgo

“

A Ótica Paris
e Óticas
Provence
trazem a
sofisticação
e a elegância
das grifes
mais famosas
e desejadas
do mundo da
moda e do
luxo.”

@oticasprovence
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Jakeliny
Mendonça
A

Jornalista Jakeliny Mendonça começou sua
carreira aos 17 anos, como locutora na Rádio Vale
FM, em sua cidade Rubiataba.
Aos 20 anos deixou à emissora e a faculdade de
Administração e veio para Goiânia estudar jornalismo - um
sonho de infância. Enquanto estudava, trabalhou em agência
bancária e em uma cooperativa médica.
Foi estagiária de jornalismo na Record TV Goiás. Formou em
2011 na PUC-GO, e voltou a trabalhar no rádio. Foi produtora
e apresentadora na Rádio Vinha FM. Em seguida, passou a
executar o mesmo cargo na Rádio Paz FM. Conciliando com
a rádio, foi contratada pela Record TV Goiás como produtora
executiva. Aos nove meses de TV, se tornou a repórter da
madrugada, onde apareceu e atuou por quase dois anos no
Jornalismo Policial, ganhando com isso, o apelido carinhoso
de Corujinha.
Ela já substituiu os apresentadores dos programas
“Balanço Geral” e “Cidade Alerta”, atualmente é a segunda
apresentadora do quadro “A Hora da Venenosa”. Está há seis
anos na emissora, agora é repórter do povo, fazendo a linha
comunitária. Diariamente, entra ao vivo no “Balanço Geral
Goiás” e no “Balanço Geral Nacional”.

“

Aos nove meses de TV, Jakeliny se
tornou a repórter da madrugada,
onde apareceu e atuou por quase
dois anos no Jornalismo Policial,
ganhando com isso, o apelido
carinhoso de Corujinha.”
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Juliana Castro
J

uliana Castro nasceu na Cidade de Rio Verde - Goiás, tem 40 anos,
é Cerimonialista de Eventos e Empresária, esposa e mãe. Casada
com Rosalvo Castro e mãe da Sophia 10 anos e Mariah 4 anos.
A organização e o DNA empreendedor de fazer acontecer sempre esteve
presente na vida de Juliana Castro. A empresa de Assessoria & Cerimonial
que leva seu nome é uma empresa consolidada e atuante no mercado
de eventos sociais em Goiânia a 13 anos. Bacharel em Turismo pelo
Centro Universitário Uni Anhanguera, Especialista em Eventos Sociais
e Corporativos. Atua na área de eventos desde 2005 como Mestre de
Cerimônias em Congressos, Formaturas e Eventos Públicos. Em 2007
ingressou aos eventos sociais, especialmente no sonhado “mundo”
dos Casamentos. Era pitada que faltava para sua realização profissional
e pessoal. Oferecendo seus serviços de Assessoria, Consultoria e
Cerimonial juntamente com sua equipe.
Juliana Castro é reconhecida pelo carisma, seriedade,
comprometimento e dedicação que conduz cada evento, é
considerada uma referência no mercado, principalmente por sua
atenção a riqueza de detalhes que envolvem cada evento.
A Empresa Juliana Castro Cerimonial tem por objetivo a satisfação do
cliente através de uma assessoria e execução de seu grande dia, com
projetos personalizados para Eventos Sociais e Coorporativos.
Do Briefing á festa, ela assume o gerenciamento dos diversos
papéis que envolvem a organização de um evento. Para ela a
responsabilidade de cuidar de um evento é imensurável, sendo assim
apenas uma equipe coordenada por bons profissionais é capaz de
garantir a excelência esperada.
O que muitos não sabem, é que a função de uma Cerimonialista vai além
da organização de um simples cortejo de padrinhos ou recepcionar os
convidados. Somos a força propulsora que momenta toda engrenagem.
Não importa o tamanho do seu evento, nossa missão é torná-lo
inesquecível. “Minha inspiração vem do prazer que sinto em elaborar
os projetos, vivenciando momentos únicos e memoráveis com as mais
incríveis Histórias de Amor.”

“

Minha inspiração vem do prazer
que sinto em elaborar os projetos,
vivenciando momentos únicos e
memoráveis com as mais incríveis
Histórias de Amor.”
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Karine Faria
P

rofissional gabaritada, Karine de Faria
Alves, vem construindo uma jornada
empreendedora de sucesso desde 2014 que
reflete dedicação, esforço e visão de sucesso.
Formada em Enfermagem, e empreendedora de
coração e alma, concilia ainda as atividades do cuidar
ao cargo de Diretora Comercial da INNOVARMED
Tecnologia em Produtos Médicos atualmente.
Sua jornada começou quando muitas pessoas do
seu convívio profissional de saúde, e área comercial
começaram a pedir consultoria e assessoria em
processos tanto no âmbito hospitalar quanto
no comercial de produtos hospitalares, e
surgiu a oportunidade de ter a própria
empresa que inicialmente começou como
consultoria e com o tempo ganhou espaço
e permeou pelo caminhos da inovação
no mercado de produtos hospitalares,
desenvolvendo expertise no seguimento
e operacionalizando a importação de
produtos em seguimento cirúrgico
denominado OPME com perfil de
distribuição exclusiva, no qual, atuam
não somente vendendo os produtos mais
ofertando consultoria para implantação
viabilizando a relação custo x benefícios da
implantação somatizando e entregando valor
de mercado juntamente com os produtos.
Atualmente a INNOVARMED se destaca por
distribuir no Centro-Oeste o BOKA que é um
clamp duplo umbilical digital que registra
exatamente o dia, hora e ano de nascimento
das crianças e com 1 ano ele canta no mesmo
horário parabéns e é possível ter este registro
por anos, além de tornar o parto seguro e livre
de infecções por ser estéril e de uso único. E a
INNOVARMED segue permeando por caminhos
de inovação e exclusividade para mudar a visão
e cultura dos processos e profissionais em
saúde para com produtos OPME.

62 | Viver Goiás

“

Atualmente a
Innovarmed
se destaca
por distribuir
o BOKA
que registra
exatamente o
dia, hora e ano
de nascimento
das crianças
e com 1 ano
ele canta no
mesmo horário
parabéns.”

HOMENAGEM

Kellen Camilo
K

“

O diferencial
do Buffet é
o cardápio,
personalizado
de acordo com
a preferência
dos clientes,
ela não usa
cardápios
formatados.”

ellen Cam ilo é formada
em Administração de
empresas trabalhou na
área de comunicação por mais de
oito anos assessorando prefeituras,
foi diretora geral da Amazônia
TV, afiliada Rede Record do Pará,
foi bancária, morou muitos anos
fora do Estado de Goiás, quando
voltou, sentiu a necessidade de
empreender no que mais gosta de
fazer: Comida, com certeza, ela é
daquelas que a cozinha é o melhor
lugar para receber as pessoas, e
sempre fez questão de preparar o
almoço de domingo para a família
e amigos.
Daí surgiu a idéia de montar algo
no ramo da gastronomia, logo
montou o Buffet em parceria com
um espaço de festas aqui em
Goiânia, com o tempo viu surgir
novos horizontes, sob a direção
e proteção de Deus e incentivada
por clientes e amigos, decidiu alçar
vôos maiores lançando o Buffet
Kellen Kamilo.
O diferencial do Buffet é o cardápio,
personalizado de acordo com a
preferência dos clientes, ela não
usa cardápios formatados. Para
o Grande dia das nossas vidas,
queremos que tudo se pareça
conosco, não é mesmo? Quando
atendemos os clientes, sempre
atento para sugerir pratos que
atendam o seu paladar, como o de
seus convidados, afinal eles serão os
anfitriões da festa!

@buffetkellenkamillo
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Kenia
Vieira Cardoso
K

enia Vieira Cardoso, empresária de 37 anos, mãe de dois filhos, João
Lucas Vieira Costa de 18 anos e Kiara Raquel Vieira Antonietti de 6
anos é filha do Pr. Aylton V. Alves e Vilma Sônia.
Kenia desde muito nova já dava indícios de que se tornaria uma empresária
de sucesso, pois aos 15 anos de idade começou a trabalhar na fabricação e
venda de pão de queijo e rosquinhas na pequena cidade de Araçu, e aos 17
anos já era gerente de uma confecção com mais de 30 funcionários.
Aos 20 anos se mudou para Europa em busca de novas oportunidades, lá
investiu no ramo de decorações de festas no qual não durou muito tempo. Mas
não desistiu de ter seu próprio negócio, então montou um escritório de limpeza
onde prestava serviços em casas, escritórios, prédios e etc. Sempre usando o
comércio abriu também um quiosque em parceria com loteria onde ficou até seu
retorno para o Brasil em 2012. Hoje é sócia administradora da empresa Tendence
Metais, líder em acessórios para confecção em Atacado. Onde passou por vários
processos de aprendizagem, sociedades desfeitas entre outras dificuldades, as quais
não fizeram desistir de seus objetivos. Já com seus cinco anos de funcionamento a
empresa Tendence Metais é uma empresa consolidada no mercado goiano e em
alguns estados Brasileiros e já caminha para o comércio Internacional.
Uma mulher independente, determinada, poliglota fluente em francês,
espanhol, italiano e português. Ama viajar e faz com excelência seu
trabalho e permanece no mercado, sempre em busca de mais
conhecimento para melhor atender o seu publico.
Agradecimento especial a Deus, sua família e amigos desta
mulher visionária que tem muita Fé e sempre pediu a Deus que
direcionasse seus caminhos.

“

A fórmula de meu sucesso é
amor, paixão, dedicação pelo
que faço e meu maior prazer é
atender você.”
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liliane Oliveira
L

iliane Oliveira já nasceu
com o dom para o universo
dos cabelos, pois desde
criança já cortava o cabelo das irmãs.
Na adolescência, veio para Goiânia e
começou a trabalhar na área. Começou
como assistente e depois de 4 anos já
ocupava uma cadeira de cabeleireira.
Buscou sempre aperfeiçoar os
procedimentos que fazia. Fez cursos
fora do Estado e fora do país. Aprendeu
em academias como: Vidal Sassoon em
Londres e L’Oréal Paris na França.
Atualmente, junto ao esposo Alisson
Moura, possui um Studio e uma
Barbearia que conta com mais de
70 colaboradores. É uma líder nata e
exige que toda a sua equipe faça um
atendimento de qualidade, buscando
a satisfação plena do cliente. Em breve,
pretende expandir ainda mais as suas
técnicas e conhecimento.

“

Liliane Oliveira é uma líder
nata e exige que toda a sua
equipe faça um atendimento
de qualidade, buscando a
satisfação plena do cliente.”
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Distribuidora de Produtos Naturais em GO, DF e TO
Chegou a Goiânia para inovar com marcas renomadas,
e conscientizando que comida saudável não é ruim.

Afinal, a beleza vem de dentro!

www.naturalmenteleve.com.br
contato@naturalmenteleve.com.br
(62) 3586-6805 / 9 9967-7703

@naturalmenteleve.go
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letícia Pacheco
L

eticia Pacheco Martins, natural
de Barro Alto-GO, chegou em
Goiânia em 2002, para estudar e
Trabalhar. Formou em Administração e fez
MBA em marketing. Casada e mãe de uma
princesa de sete anos.
Sempre trabalhou com seu esposo, porem
sempre teve vontade de ter seu próprio
negócio. Mas tinha medo de investir em
algo que eu não se identificasse, e parasse
na metade do caminho.
Apaixonada por alimentação saudável, em
2015, ao lado de uma amiga fez a parceria
e começaram a fazer sucos naturais,
porem com um mix de frutas e verduras
para auxiliar o bom funcionamento do
organismo, da forma mais natural possível.
Começaram com o kit Detox Day, que eram
6 garrafinhas de sucos de 350ml, para ser
consumido ao longo do dia. Seria um dia
de desintoxicação. Tomando a cada 3 horas
uma garrafinha.
Mas as pessoas pediam algo que durasse
mais, que fosse saudável, onde teve a ideia
de fazer as polpas Detox. Elas são um misto
de frutas, verduras, hortaliças e grãos, sem
adição de água, açúcar ou qualquer aditivo
químico, e feito com maquinários corretos
não esquenta durante o processo. E logo o
congelamento rápido. Mantendo assim até
70% das propriedades de ingrediente.
A aceitação foi muito boa, hoje a Detox &
Cia atende todo estado de Goiás, Tocantins,
Brasília e Mato Grosso.
Sempre com uma equipe bem preparada,
com uma nutricionista e uma engenheira de
alimentos, para garantir a melhor qualidade
do produto.
Sinto-me realizada com a Detox e Cia, pois
faço algo que amo, completa.

“

A Detox &
Cia conta
sempre
com uma
nutricionista
e uma
engenheira
de alimentos,
para garantir
a melhor
qualidade do
produto.”

A beleza que vem de dentro!
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Luciana de Castro
L

uciana de Castro é empresária,
proprietária da loja de lingerie
Duhellen juntamente com seu
esposo Yuri Guimarães Mendes. Atuando
no mercado de lingerie desde 1989, a
Duhellen foi ganhando todo o Brasil e hoje
também atua na exportação de suas peças.
O crescimento se deu através da constante
busca pela perfeição, utilizando de pesquisas
de mercado internacional. O objetivo da
marca é posicionado na essência da moda
feminina e se destaca pela qualidade,
sofisticação e alto padrão das peças.
Luciana que até então nunca empreendeu,
abraçou a oportunidade quando veio a
gravidez. A maternidade e o total apoio do
seu esposo foram a motivação necessária
para a coragem de empreender.
Resolveu então abandonar a sua carreira
como nutricionista e abrir seu próprio
negócio buscando assim a flexibilidade de
estar sempre com sua filha que até os 8
meses de vida acompanhava a empresária
em sua loja, situada na Rua 1131, Galeria
Flora no Setor Marista cuja inauguração foi
em Agosto de 2017.
O empreendimento tem só um ano, mas
deu tão certo que hoje, Luciana passou
a compartilhar dos mesmos sonhos que
seu esposo, que já trabalha no ramo há
mais tempo : o sonho de ver o sucesso e
expansão da empresa!
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“

A maternidade
e o total
apoio do meu
esposo foram
a motivação
necessária para
a coragem de
empreender.”

HOMENAGEM

LUCY Gomes
L

ucy Gomes Cerimonialista e Coach, nasceu na cidade de Goiás,
a cidade na nossa querida CORA CORALINA, veio para Goiânia
recém-nascida com sua mãe. Aos 8 anos de idade não media
esforços ,e o que aparecia fazia. Sua infância não foi muito fácil, mais isso
não foi problema para que essa empresária ficasse de braços cruzados.
Lucy Gomes correu atrás de seus sonhos com muita luta e garra. Sempre
cuidou de sua querida mãe, sua grande inspiração e força para lutar e
correr atrás dos seus projetos e objetivos. Casada com RONIERY PEIXOTO
empresário da empresa LG EVENTOS E FESTAS, localizada na cidade de
Senador Canedo.
Lucy Gomes vem buscando sempre estudar e adquirir mais
conhecimento, formada em Eventos Social pela PUC, e pela
ACADEMIA INTERNACIONAL DE COACHG AIC a EMPRESARIAL vem
levando seus conhecimento para suas Noivinhas e Empresários que
quando a conhece fica encantada com seu jeito doce e meigo de
lidar com cada detalhe dos eventos no qual é contratada.
Hoje vive de realizar SONHOS organiza vários estilos de eventos
empresariais e social, 15 anos, casamentos e bodas. Com escritório
próprio localizado na cidade de Senador Canedo, fazem atendimento
em todo o estado de Goiás. Apaixonada por seu trabalho, Lucy
se sente desafiada quando o assunto é casamento. A emoção de
organizar e executar um evento com amor e carinho é o diferencial
da cerimonialista.
Atualmente Lucy Gomes Cerimonialista e Coach já ganhou vários
prêmios e certificados. Participou de um curso com Roberto Cohen, o
cerimonialista das Estrelas, ganhou o certificado de empreendimento
Sebrae Goiás , e nesse ano é reconhecida com o Prêmio Mulheres
Empreendedoras pela Revista Viver Goiás. Lucy Gomes é conhecida
pelo carisma, seriedade, comprometimento e dedicação que conduz
seus eventos.
Realizadora do projeto NOIVA IMPACTANTE (um casamento FAKE
com participação de duas celebridades, onde eles se divertem e
participam de um casamento ao vivo com vários brindes, como
sorteio de ternos e do vestido de noiva e dia de noiva) o projeto é
realizado na cidade de Senador Canedo onde a mesma, pretende,
levar para Goiânia e região.
Minha inspiração vem do Senhor que fez o Céu e a Terra, pois nele eu
confio, foi com DEUS que hoje estou vivenciando momentos únicos e
momentos lindos com meus Noivinhos e Empresários, complementa.
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ludmilla Rabelo
L

udmilla Rabelo possui
graduação em Fisioterapia pela
Universidade Estadual de Goiás
- Escola de Educação Física e Fisioterapia
de Goiás (2007), especialização em
Fisioterapia Dermato Funcional pelo
Centro de Desenvolvimento Científico em
Saúde (2009) e em Docência Universitária
pela Universidade Estadual de Goiás Escola de Educação Física e Fisioterapia
de Goiás (2010).
Atualmente possui uma clínica de estética
em Goiânia, atuando principalmente na
área de Dermatofuncional nos seguintes
temas: Estética avançada, criolipólise,
Criofrequência, tratamento de celulite,
estrias, pós-operatório de cirurgia plástica,
drenagem linfática manual e mecânica,
tratamento de fibroses, Rejuvenescimento
facial, manchas e cicatriz de acne.
Há mais de 10 anos no mercado da estética
sempre traz, de forma pioneira, os melhores
e atuais tratamentos que existem para os
homens e as mulheres de Goiânia. Está
sendo sempre reconhecida pelo seu trabalho
nas redes sociais, rádio e televisão local.

“

Há mais de 10 anos no mercado
da estética, Ludmilla Rabelo,
sempre traz, de forma pioneira,
os melhores e atuais tratamentos
que existem para os homens e as
mulheres de Goiânia.”
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Maiara &
Maraisa
Q

uem disse que seria fácil para Maiara e Maraísa? Elas cantam
desde os cinco anos de idade, já moraram em várias cidades
diferentes para tentar a carreira na música. Naturais
de São José dos quatro Marcos/MT viviam pela casa cantando
“Vamos construir” de Chitãozinho & Xororó e Sandy e Júnior.
Com isso acabaram despertado a atenção dos pais. Participaram
de festivais e fanfarras em Araguaína/TO. Eram fãs de Leonardo,
aos 11 anos, Maraísa começou a compor, aos 14 a letra de
“Amar é mais” surpreendeu a irmã Maiara impressionada com
o conteúdo” maduro. A passagem por Governador Valadares/
MG foi muito importante, segundo elas foi o lugar onde
mais aprenderam fizeram aulas de canto, violão, piano e
se apresentavam em shoppings da cidade. Quando a
família mudou para Belo Horizonte vieram as influências
do pop e rock – “Como mudávamos muito de cidade
íamos assimilando a cultura local” comenta Maiara.
Nessas idas e vindas conseguiram gravar o primeiro
DVD da carreira ao vivo no dia 31 de março de 2015 em
Goiânia, com um repertório escolhido a dedo, com uma
estrutura linda e com participações pra lá de especiais
como Jorge e Mateus, Cristiano Araújo, Bruno e Marrone
e Marília Mendonça. Quando lançaram o primeiro DVD,
saíram sucessos que se destacaram nacionalmente e
viraram hits como a “10 %” e “Medo Bobo”. O DVD foi lançado
a nível nacional pela som livre em novembro de 2015.
Elas são um dos principais destaques do atual cenário da
música sertaneja. Na internet não poderia ser diferente, elas
já alcançaram marcas expressivas como superar 2 bilhões
de visualizações e mais de 3 milhões de inscritos no canal
oficial do youtube. Além disso, a dupla foi um dos nomes mais
procurados do ano de 2016 na internet, segundo o Google. As
gêmeas que conquistaram o Brasil recebeu o prêmio destaque
Mulher. Por divulgar nosso estado em todo o país. Maiara e
Maraisa foram capa da edição de número 09 da revista Viver Goiás
e são consideradas mulheres fenômenos da música sertaneja.
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HOMENAGEM

Maísa Gouveia &
Natália Gouveia
N

ascida em Jataí, Maísa teve uma formação
bem diferente do contexto que a deixou
conhecida no universo fashion . Ela se
graduou em Pedagogia pela UFG, mas logo fez
intercâmbio de moda pelo Instituto Italiano, em
Florença. E montou seu primeiro Ateliê há 23 anos,
produzindo apenas vestidos de festas. O sucesso
veio rápido e ela se estendeu para o atendimento a
noivas. Anos depois, pelo volume de produção e de
clientes, abriu um segundo Ateliê, em uma casa em
frente à primeira, no Setor Marista.
A filha Natália Gouveia seguiu os passos
da mãe e se formou em Design de Moda.
“ Natália cresceu imersa no dia a dia
do Ateliê, observando o savoir faire
(competência, habilidade) da nossa
criação. Desde que nasceu, ela respira
moda. A vocação é de berço e foi
formalizada na faculdade,” define a mãe.
Maísa e Natália criam os vestidos,
mas acatam opiniões das
clientes e definem juntas o que
mais se adequa ao estilo da
mulher. “A criatividade vem
de Deus, e como Deus é
infinito, a criação também é
inesgotável”, diz Maísa.
Entre as clientes estão artistas
e celebridades de Goiânia e
de outras cidades. “Temos um
estilo já consagrado e, quando as
pessoas nos procuram, elas vêm
guiadas por trabalhos que viram
e aprovaram. Isso dá segurança
à cliente. E nós sentimos
tranquilidade em atender e até
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em superar as expectativas”, afirma.
As estilistas têm um enorme acervo de
peças para locação e se dedicam à criação
de modelos sob encomenda. Esse estoque
ocupa uma casa frequentada apenas pela
equipe do Ateliê. Isso porque a estilista
tem um método de disponibilizar suas
criações às clientes , que não têm contato
com toda a produção. As peças não ficam
expostas. A cliente explica à atendente o
estilo que deseja e o tipo do evento em que
irá. Aguarda em uma sala individual, onde
experimenta os que gostar, auxiliada pelas
funcionárias e pelas duas estilistas. Dessa
forma, a cliente não se cansa porque não
precisa olhar centenas de peças nas araras.
E os vestidos não ficam com a imagem
desgastada porque não são vistos por todas.
Para o receio que as mulheres têm de chegar
a uma festa usando um vestido igual ao
de outra convidada, o Ateliê tem cuidados
rigorosos: a cliente informa os dados do
evento e tudo é registrado, com controle da
saída dos modelos, evitando que outra pessoa
escolha uma peça semelhante para a mesma
festa. E a cada locação, o vestido passa por
pequenas mudanças. “ Se eu tiver que resumir
em poucas palavras o meu estilo, eu diria que
é arrojo, ousadia e criatividade”, diz Maísa.
Reconhecida por um estilo de glamour, a
estilista atende centenas de clientes em dois
Ateliês, um destinado às noivas e outro para
mães, madrinhas e convidadas das festas. É neles
que ela recebe mulheres de diversas cidades
brasileiras. ”Onde existe uma alma feminina, eu
tenho uma cliente em potencial “diz.

HOMENAGEM

Manuela
Queiroz

“

Manuela sempre
encarou os
desafios que a
vida lhe ofereceu.
Recém-formada
se mudou para
os EUA onde
estudou inglês
por quase um
ano pra atender
qualquer
demanda que
a profissão
oferecesse.”

M

anuela Queiroz é
Jornalista, formada pela
Universidade Alves Faria,
Pós-graduada pela Universidade
Federal de Goiás e Apresentadora e
repórter da Record tv Goiás, desde
2008. Apresenta o jornal Direto da
Redação. Representou Goiás na
apresentação do nacional Fala Brasil
entre os anos de 2014 e 2016. Antes,
porém, comandou um jornal diário
na Record Belém onde também
foi repórter em rede nacional. Já
trabalhou em outras áreas como
assessoria de imprensa, jornal
impresso e revista.
Manuela sempre encarou os
desafios que a vida lhe ofereceu.
Recém-formada se mudou para
os EUA onde estudou inglês por
quase um ano pra atender qualquer
demanda que a profissão oferecesse.
Desde que voltou de São Paulo,
em 2016, ela divide a carreira de
jornalista com sua maior paixão, a
filhinha Maria Clara.

Viver Goiás

| 73

HOMENAGEM

Mayara Omena
U

m excelente click!
Essa seria uma das principais
características que levou a Alagoana,
Mayara Taciana Franca de Omena a empresária
que se tornou hoje. Com o objetivo de oferecer
diferencial de moda a preço justo, ela se firmou
no mercado e cresceu dentro das mídias digitais
onde sua beleza e simpatia fotográfica não
podem passar em branco.
Da fábrica de Bodies criada em 2013 com o marido
André Henrique Lopes (diretor financeiro Closet da
May), para “financiar” uma sonhada viagem, ao que
se tornou hoje o Closet da May, se passaram cinco
anos. Eles tiveram dois filhos David e Lyz, junto a
isso veio também a responsabilidade com suas
clientes e colaboradores .
Hoje a multimarcas vende para todo o País e
exterior, Mayara se destaca como uma Diretora
Comercial visionária e não abre mão de
escolher a coleção a dedo e fotografar as
peças, que viram desejo em poucos minutos.
“O desafio da venda online é constante e
dinâmico, é preciso estar sempre atenta as
mudanças de mercado”.
Outro diferencial do sucesso é transformar
o provador do seu Closet em um local de
divertimento para suas clientes. “ Quero sempre
apresentar as minhas clientes uma excelente
experiência de compra!”
Tudo isso veio de uma personalidade divertida
e leve. Mayara se expressa sempre com voz
suave, sem deixar de ser objetiva e clara em suas
colocações e ideias. É otimista e persistente.
Ela ainda não chegou onde quer, tem muitos
objetivos e planos para o Closet da May. Ampliar
a loja, aumentar o alcance e qualidade de suas
vendas online estão sempre no seu radar. “Estamos
nos estruturando para isso, quem sabe uma
coleção própria de vestidos de festa?”
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“

desafio da
venda online
é constante
e dinâmico,
é preciso
estar sempre
atenta as
mudanças de
mercado”.

HOMENAGEM

Nathany Barbosa
N

atural de Araguari, Minas Gerais, a jovem médica Nathany
Ribeiro Barbosa mudou se para Goiânia ainda na infância
e desde pequena sempre se destacou pelo desempenho
escolar de excelência, proatividade, senso aguçado de responsabilidade
e prestatividade com todos que a cercavam. Decidiu cursar medicina,
pois sempre foi a única opção que vinha em mente, não se imaginava
sendo advogada, dentista, engenheira; mesmo com a insistência de
seus pais para que seguisse por outros caminhos.
Cursou medicina na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, durante
a graduação iniciou duas pós graduações e no final do curso , iniciou
mais duas novas pós graduações. Hoje a jovem médica de 26 anos,
tem dois anos de formada e já soma quatro pós graduações em seu
currículo.
Atualmente é médica clínica na Vila São Cottolengo, preceptora de
Clínica médica pela PUC-GO na Santa Casa de Goiânia, Responsável
Técnica da unidade DocctorMed em Trindade, sócia-proprietária da
empresa Águia Plantão Médica, além dos atendimentos médicos que
presta em seu consultório em Goiânia na área de Nutrologia Médica
com Prática Ortomolecular.
A jovem doutora tem enfoque na prática da medicina integrativa com
foco na saúde e na cura, enxergando seu paciente como um todo
(corpo, mente e espírito), considerando fatores do estilo de vida, dieta,
exercício físico, qualidade de descanso e sono, bem como natureza
das relações interpessoais. Aborda todos de maneira holística,
individualizada e personalizada.
“A palavra medicina provem do latim mederi, que significa “saber
o melhor caminho” ou “tratar”, “curar”, sempre foi uma profissão
aclamada por muitos, mas realmente dedicada por poucos.
Essa “arte de curar” altera de forma permanente a vida de quem
verdadeiramente se entrega a ela”.

“

A jovem doutora tem enfoque
na prática da medicina
integrativa com foco na
saúde e na cura, enxergando
seu paciente como um todo.”
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HOMENAGEM

NAYSA Wink

“

Aposto em um conceito próprio
em busca da naturalidade. Cada
paciente tem sua identidade própria
e assim, buscamos tratamentos
individualizados.”
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Leonardo Arruda

H

á nove anos atrás, Naysa Wink Neris, nascida em
Itaberaí, no interior de Goiás, com seus 16 anos, ainda
estudando no ensino médio, decidiu se jogar no
mundo da odontologia. Antes mesmo de cursar Odontologia
trabalhou como auxiliar de consultório dentário para saber
se realmente era aquilo que seu coração queria para o seu
futuro. Apaixonada pela profissão mudou-se para Goiânia e
cursou Odontologia pela Universidade Paulista. No decorrer,
da sua formação continuou a trabalhar na área e engajada
pela profissão se dedicou totalmente aos estudos. Trabalhos
científicos apresentados e premiados em Congresso, notas
explicativas em jornais de renome do Estado. Se formou em
apenas quatro anos.
Formada e agora cirurgiã dentista, se mudou para sua cidade
natal, onde trabalha como plantonista no Hospital Regional da
cidade e em seu consultório particular. Mesmo no interior, não
parou seus estudos, atualmente com 16 aperfeiçoamentos na
área, pós-graduada em Estomatologia pela UFRS e mestranda
Implantodontia pela São Leopoldo Mandic em Campinas/SP.
A área odontológica que mais atua é na reabilitação oral,
desde cirurgias a procedimentos estéticos, sendo carro chefe
do seu consultório as famosas lentes de contato. Devido a
alta demanda, se tornou sócia de um consultório em Goiânia
onde atua com a odontologia digital, scanners e impressoras
3D. Naysa, aposta em um conceito próprio em busca da
naturalidade. Alega que cada paciente tem sua identidade
própria e assim, busca tratamentos individualizados. E, ressalva
que não vai parar, continuará seus estudos para sempre
oferecer o melhor aos seus pacientes.

HOMENAGEM

Quezia Ramos
Q

uézia Ramos, apresentadora,
jornalista e empresária.
Nasceu em Goiânia, casada
com Vitor Cezilio há 14 anos, mãe
do Vitor Gabriel (11 anos) e da Sara
Valentina (5 anos).
Dinâmica, determinada e dona de
um sorriso cativante, começou sua
carreira aos 18 anos com um programa
Gospel. Posteriormente seguiu em um
estilo jovem, mas foi em um programa
direcionado a família que se encontrou.
Programa Em Foco, veiculado
há 15 anos, atualmente as
quartas feiras 21h30min na Fonte TV
canal 5.1 para todo o estado de Goiás
e entorno de Brasília.
Entretenimento e informação com
matérias de moda, beleza, saúde,
gastronomia e entrevistas com
personalidades e celebridades
sempre com estilo único, cativante e
envolvente.
Quézia Ramos é também
empreendedora, produtora e diretora
de vários trabalhos na TV através
de sua empresa R&V Produções
Cinematográficas. Nas redes sociais
tem se destacado alcançando números
expressivos de seguidores e a marca de
quase 3.000.000 de visualizações em
seu canal exclusivo no You Tube.
E ela não para, exala alegria e carisma
por onde passa. Com projetos arrojados
traça novos planos: “Não podemos
parar, se Deus gerou grandes sonhos
em nossos corações, é porque Ele os
tem para nós”.

“

Não podemos
parar se
Deus gerou
grandes sonhos
em nossos
corações é
porque Ele os
tem para nós.”
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HOMENAGEM

rubia Lorena
D

ra Rúbia Lorena atua há mais de 17 anos como cirurgiã - dentista
na cidade de Goiânia. Formou-se na Universidade Federal de
Goiás no ano de 2000 e é Mestre em Clínicas Odontológicas
pela mesma instituição. Em 2006 fez especialização em Ortodontia e
Ortopedia Facial pela FUNORTE. Foi professora na especialização de
Ortodontia em duas instituições e atualmente faz parte de um grupo
de empreendedorismo na Odontologia, conhecido como Grupo
Qualidade em Saúde.
Dedicada, ampliou seus conhecimentos cursando várias pósgraduações como: Estética e Dentística, Harmonização Orofacial e
Prótese sobre Implante.Hoje, trabalha a sua marca rl odontologia em
uma Odontologia integrativa e inovadora, proporcionando saúde,
função e estética. O trabalho compreende personalizar um tratamento
para cada cliente, de forma a satisfazer não só pela técnica primorosa,
como principalmente pela forma de entender as expectativas
emocionais de cada cliente.A dra nos explica: “A visão da equipe é
olhar o nosso cliente como um todo, prezando por sua saúde geral e
melhora da auto-estima.”
Apaixonada por trabalhos sociais, Rúbia Lorena se destaca por
participar de várias ações de cunho filantrópico, junto ao Grupo
Qualidade em saúde e a Uniodonto, cooperativa da qual é membro.
Nessas ações, há doação de alimentos, brinquedos, roupas, kits de
higiene oral e prevenção para famílias carentes. Nesse ano adotou
crianças, da comunidade do entorno do antigo lixão de Aparecida de
Goiânia para receberem tratamento odontológico completamente
gratuito em sua clínica, junto com outros cirurgiões - dentistas
amigos, desenvolvendo o projeto sorriso amigo. Entusiasmada
fala de seus projetos sociais: “É muito bom fazer alguma coisa pelo
próximo, saber que uma pequena atitude nossa pode, pelo menos,
aliviar naquele momento, a necessidade de alguém. Os abraços, os
sorrisos, valem muito a pena! “

“

É muito bom fazer alguma coisa
pelo próximo, saber que uma
pequena atitude nossa pode, pelo
menos, aliviar naquele momento, a
necessidade de alguém.”
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HOMENAGEM

Sibele Carvalho
S

ibele Carvalho David Ferreira, a querida “Belinha”, como é
carinhosamente conhecida por todos, é advogada atuante na
área Cível. É casada com Renato S. Ferreira e mãe de Matheus
David Ferreira. Desenvolve sua função laboral como advogada e
Apresentadora do Programa de TV, Belíssima, que estreou há 01 Ano e
já é sucesso absoluto. Estamos falando de um Programa local com a
“pegada” de Programa Nacional, não só pela versatilidade e dinamismo,
mas também pelo alto nível de sua produção que é feita pela Chroma
Filmes, empresa da qual é sócia proprietária.
Investem na Belinha e no Programa Belíssima não só marcas Goianas,
bem como marcas nacionais e de grande expressão.
De um coração generoso e postura equilibrada, tem brilho próprio e irradia
doçura por onde passa. No entanto é firme e inflexível quando o assunto
envolve posturas e questões as quais não as negocia por nada. Acredita
veemente em Deus e O tem como o Senhor da sua vida! Adota para sua
vida, a assertiva de que “o bem atrai o bem”. Vive em constante renovação de
idéias e ideais e acredita na mudança positiva do ser humano. Afirma que
o século XXI é o século das idéias e da criatividade. Assegura que sempre é
necessário mudar.
E quando é necessário mudar? A perguntamos. E a resposta foi
surpreendente:
“Quando é necessário mudar? Antes que seja necessário; pois a
melhor maneira de prever o futuro, é criá-lo! O perigoso não é
pensar grande e não conseguir ser grande; o perigoso é pensar
pequeno e conseguir ser pequeno.”
Desenvolve alguns Projetos Sociais junto à grupos da nossa
capital, dentre eles: Projeto Nunca Desista dos Seus Sonhos,
que já é de âmbito Nacional e Internacional e Projetos
do Entre Amigas Goiânia. Descartou 02 convites atuais
para concorrer ao cargo de Deputada Estadual pelo PSD
e também pelo Partido Patriota. Disse que aguarda o
tempo oportuno.
Nos cabe afirmar que essa mulher tem muito a
contribuir com a sociedade. Por tudo isso ela se
consagra como mulher empreendedora e de sucesso.

“

Quando é necessário mudar?
Antes que seja necessário.”
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HOMENAGEM

THAÍS Gouveia
T

haís Angélica Gouveia é Advogada, especialista em Direito
Constitucional e Penal, tendo atuado no mundo jurídico por mais
de uma década. Atualmente desenvolve um importante trabalho
como Coach de alta perfomance e analista comportamental, possui mais
de 5 certificações internacionais, e é formada através da maior escola de
coachs da América latina. É especialista em desenvolver líderes, políticos
e empreendedores, tendo como clientes grandes ícones do nosso País.
Atenta às mudanças do mercado, dedica grande parte do seu tempo
desenvolvendo pessoas para criarem seu próprio negócio através da
economia conectada, que é a nova tendência mundial de mercado.
Grande bilionários do mundo ensinam sobre a nova forma de ganhar
dinheiro no século XXI, que já não é mais a mesma do século passado.
Hoje somente o estudo convencional não é suficiente para fazer as
pessoas prosperarem, é necessário um conhecimento que vai muito
além do que é passado dentro das salas de aulas.
Conhecer o ser humano e estar atento às mudanças de hábitos e
necessidades é imprescindível para quem pretende vencer e se destacar.
Atualmente é diretora de expansão na América Latina da maior empresa
de marketing multi nível do Brasil, Grupo Hinode, responsável por
encontrar pessoas que realmente queiram transformar suas histórias e
desenvolver as características necessárias para chegarem a posições de
líderes com altos rendimentos.
Atualmente treina e desenvolve equipes em sete Estados da Federação
e em dois países da América Latina. Sempre em busca de novos talentos,
ela lança uma ótima oportunidade para quem é do Estado de Goiás e
pretende mudar completamente de vida.
“Meu trabalho é encontrar pessoas que tenham, primeiro vontade, para
então transformar essa vontade em atitude e mostrar o caminho de
como passar de uma vida mediana para uma vida extraordinária”.

“

Meu trabalho é encontrar pessoas
que tenham, primeiro vontade, para
então transformar essa vontade em
atitude e mostrar o caminho de como
passar de uma vida mediana para
uma vida extraordinária.”
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HOMENAGEM

Thaise Martins
T

haise Martins Ramos, é formada em
administração de empresa, casada com
Fabiano Ramos, e mãe do Israel e Davi,
dedica seu tempo como empresária no ramo de
eventos sociais, empresa na qual fundou junto
com seu esposo.
Thaise é dedicada tanto no lar quanto na empresa
que comanda a Flair Gyn Drinks & Coquetéis. Há 8
anos no mercado a empresa tornou-se referência
no quesito eventos.
A Flair.gyn é uma empresa especializada em
serviço de bar para eventos de todo o porte e
perfil, que está sempre comprometida com pleno
sucesso de seu evento. Atuando formalmente
desde o início de 2007 seu crescimento foi maior
que o esperado, por trabalhar com profissionais
conceituados e graduados neste segmento, para
que o atendimento seja sempre alegre, respeitoso
e cuidadoso. O real objetivo da empresa, é fazer
com que seu evento seja ainda mais memorável e
que seus convidados saiam satisfeitos e felizes por
terem feito parte da comemoração, seja ela, social
ou empresarial
Atualmente, a Flair Gyn é uma das empresas
mais bem-conceituadas na área de drinks. E não
para por ai! Thaise, responsável pelo marketing/
administrativo da empresa, está sempre em busca
de novidades, novas parcerias, e conhecimento
no meio. Sempre com um sorriso no rosto e
personalidade forte, características fundamentais
para fazer a Flair Gyn seguir em frente, sempre
acreditando em Deus e no trabalho de sua equipe
fixa, com colaboradores de extrema confiança, que
a cada dia se mostra mais dedicada, garantindo a
qualidade do serviço prestado.
Determinada, compromissada e otimista, Thaise
segue em frente nessa jornada juntamente
com seu esposo e garante: “ainda estamos só
começando! ”
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NOSSoS AGRADECIMENTOS AOS PARCEIROS!
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*As cantoras
Maiara e Maraisa
foram
homenageadas
em 2018

O Prêmio MULHERES
EMPREENDEDORAS é o
reconhecimento as mulheres
que transformaram seus
sonhos em realidade,
e cuja a vida é exemplo
para tantas outras
mulheres que sonham em
ser empreendedoras.
Serão premiadas
mulheres que tiveram
destaque em 2018.

Mais informações:
www.vivergoias.com.br
producaovivergoias@gmail.com
(62) 3247-3647
98472-9798
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