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Tratamento Capilar: 
vilão ou herói 

CABELOS
Goiás na rota do 
Turismo Mundial

turiSmO
Quando seu filho 
está praticando 
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A beleza está no centro das atenções com as belíssimas Rúbia Lorena, 
Samara Ferreira (sentadas), Karine Gouveia e Karol Miranda (em pé).  

Mulheres de sucesso que transformam a vida das pessoas

muLhErES
nO tOpO





LudmiLLA rABELO
A fiSiOtErApEutA
dOS fAmOSOS

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.

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.

No mercado há mais de 10 Anos, 
Ludmilla começou atendendo pós-
operatório de cirurgia plástica em 
domicílio. Conhecida entre seus 
pacientes pela sua ética, excelente 
atendimento e comprometimento com 
o resultado, atraiu cada vez mais atenção, 
inclusive dos famosos.

Em 2015, inaugurou sua clínica, onde 
oferece mais de cinquenta tratamentos. 
Lá trabalham dez colaboradores e há 

aparelhos de ponta, como o Coolshaping 
(590 reais a sessão por área), que envolve 
sucção e congelamento da gordura para 
reduzir medidas.

Todas as etapas - da avaliação aos 
procedimentos - são supervisionadas 
pela fisioterapeuta. E na clínica tem uma 
supervisora especialista em controle de 
qualidade e qualquer eventualidade é 
atendida prontamente.

A empresa investe na capacitação 
da equipe com cursos, treinamentos, 
palestras, seminários e workshops para 
que o cliente tenha a melhor experiência 
possível na clínica.
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Profissionais de sucesso
Conheça os profissionais 

que são sucesso em Goiás
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 Confira Entrevista 

exclusiva com o 
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EntrEvista
 Dra rubia Lorena

Nos dias atuais é cada vez mais 
comum as pessoas procurarem 
tratamento estético para os
 seus dentes. E a procura é
 pela faceta em porcelana 
ou lente de contato vem 
crescendo a cada dia.

5 dicas para ensinar
 seu pet fazer xixi e cocô

 no lugar certo

Confira as dicas do chefe 
de cozinha Chrystienio 

Teles Marques, feitas com 
exclusividade para mais uma 
edição da Revista Viver Goiás

a função
 DE um gEstor 

DE obras
Valéria Barros fala

 sobre o planejamento
 e a execução de

 um projeto 

Na rota do turismo mundial

No ano de 2017 nasce a 
GELADELI, se tornando desde sua 

criação umas das empresas de 
gelados com maior importância 

do Estado de Goiás
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vivergoias@gmail.com 
Telefone: (62) 3247-3647
(62)98472-9798 / 98438-2554
@revistavivergoiás
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www.vivergoias.com.br 
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A Revista Viver Goiás não se 
responsabiliza pelos conceitos emitidos 
em artigos assinados bem como pelas 
informações ou conteúdo dos anúncios 
publicados a reprodução total ou parcial 
do conteúdo dessa obra é expressamente 
proibida sem prévia autorização. 
Matéria e entrevistas assinadas são de 
responsabilidade do seu autor.

Apresentamos aos nossos leitores mais uma edição da Revista Viver Goiás. Dessa vez 
a capa é estrelada por 04 grandes Mulheres do nosso estado que buscam aperfeiçoar 
suas carreiras no mundo da beleza. Karine Gouveia, Karol Miranda, Rubia Lorena e 
Samara Ferreira são sinônimos de sucesso quando o assunto é a estética e a beleza. E 
não poderíamos abordar esse tema sem trazer o sinônimo da beleza Brasileira que é 
a Apresentadora Ana Hickmann em uma matéria especial.  Vamos abordar também 
Turismo, Pet, saúde e muito mais. Essa edição esta fantástica e vocês não podem deixar 
de ler. Queremos agradecer a Deus, amigos, parceiros e colaboradores. E para a próxima 
edição no segundo semestre de 2018 vamos trazer as homenageadas com o Prêmio 
Mulheres Empreendedoras 2018. Mulheres que foram homenageadas em março em 
uma grande festa no Oliveira’s Place e receberam o troféu como Mulher Empreendedora 
2018. A cada edição que colocamos na rua sentimos uma grande emoção. 
Obrigado!

Boa Leitura, 
Brenno Alves & Leonardo Arruda
Diretores – Revista Viver Goiás  

“O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem terei  temor?
O Senhor é o meu forte refúgio; de quem terei medo? “
Salmos 27:1

ESTAMOS NO
instagram @revistavivergoiás

siga-nos e fique por dentro das novidades!
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· MARISTA · CENTRO · CAMPINAS · GARAVELO
· BURITI SHOPPING · PORTAL SHOPPING · SHOPPING CERRADO

· PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING · APARECIDA SHOPPING
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Além de uma mega estrutura clinica, a especialista 
desenvolveu também para seus clientes o Método Karine 

Gouveia que foi, inclusive, patenteado

KArinE gOuvEiA
A dErmAtiCiStA gOiAnA, 
ApAixOnAdA pELO mundO dA EStétiCA 
COnquiStOu O BrASiL E OS fAmOSOS

O método consiste em montar 
protocolos exclusivos para cada 
cliente, associados a mais de três 
tipos de tecnologia diferentes na 
mesma seção, com resultados 
surpreendentes. A Clínica Karine 
Gouveia Estética atende centenas 
de pacientes por dia, sendo do 
Brasil e do mundo.

Fale um pouco do seu trabalho e da 
sua carreira.
Tem mais de 10 anos que eu atuo 
na área. Fiz Faculdade de Estética e 
Cosmetologia e me especializei em 
dermaticista que é a especifica da área 
do rosto. Morei no Japão por 02 anos 
onde fiz esse curso especifico lá e fiz 
cursos livres de estética facial, que incluiu 
harmonização facial em São Paulo, Rio de 
Janeiro e morei no Paraná por 04 anos e 
sempre busco me inovar. 

Como você descobriu essa paixão 

EnTREvISTA

pela estética?
Desde os meus 12 anos de idade. 
Fazendo maquiagem e cabelo na família. 
No Japão trabalhei em salão e fabrica pra 
conseguir pagar o curso de estética. Eu 
sempre fui apaixonada!

 Fale um pouquinho sobre á clinica. 
Quantos profissionais vocês 
possuem? 
Hoje em média de 20 profissionais. 
Cada um habilitado e especializado 
em uma formação. A gente tenta fazer 
treinamento uma vez por semana, pra 
protocolar o método Karine Gouveia 
que hoje é patenteado, e trazer inovação 
para o mercado. 

Como funciona e o que é o método 
Karine Gouveia?
O método Karine Gouveia são as 
associações de várias tecnologias. 
Diferente de algumas clinicas, aqui 
montamos 10 sessões, por exemplo, 
de carboxiterapia , 10 sessões de radio 
frequência, e aqui eu vejo a necessidade 
e coloco todos os equipamentos e os 
tratamentos possíveis em uma mesma 



sessão. E a gente tenta focar no que a 
pessoa precisa, se tiver flacidez, gordura, 
vamos montar um protocolo especifico 
para aquela pessoa. A avaliação é feita de 
acordo com cada necessidade.  

Quais são os procedimentos mais 
procurados?
Preenchimento labial, botox, 
rinomodelação que é um procedimento 
feito só com preenchimento. 
A harmonização facial hoje é o 
procedimento mais procurado. 

Só as mulheres? Homens? Quem 
procura mais?
Nosso publico é 60% masculino. Eu atendo 
muito cantor sertanejo e através deles o 
público masculino aumentou 100%.

As pessoas estão mais em busca da 
beleza constante? Quais os cuidados 
que se deve tomar?
Totalmente em busca da beleza. Hoje 
não tem essa que só mulher faz ou 
só homem faz. Eu ainda acho que a 
informação esta muito precária. Muita 
gente acha que pra ter um nariz perfeito 
precisa de cirurgia, que pra ficar magro 
precisa de cirurgia. Hoje existem muitos 
métodos não invasivos, onde se tem 
uma alimentação adequada, prática de 
exercícios físicos, vai dar resultado. E a 
busca esta constante hoje. Eu busco 
dar informações todos os dias. Hoje 
meu instagram tem mais de 400 mil 
seguidores. Isso no Brasil é o instagram 
de estética mais acessado. Eu busco 
repassar as informações, dou dicas 
caseiras, onde as pessoas podem fazer 
procedimentos em casa para ter uma 
pele melhor. 

Quais os benefícios da estética? Tem 
gente que faz pra ficar mais bonito 
(a) mais a gente sabe que faz bem pra 
saúde também.
Por exemplo, se você busca 
emagrecimento, isso faz parte da saúde. 
A estética vai te ajudar a perder medida. 
A pessoa que veio buscar um tratamento 
estético pra perder medida ela vai se 
esforçar mais para perder peso. É um 
beneficio sim, para a saúde. Sem contar a 
autoestima, se a pessoa esta se sentindo 
bem ela é muito mais feliz. 

E o peeling de diamante?

    @karinegouveiaestetica 
www.karinegouveiaestetica.com.br

      /esteticakarinegouveia
(62)3434-0148 (62)9.9999-9786

 (62) 9.9858-8844 

O peeling de diamante é um método 
não invasivo, uma esfoliação mecânica 
que limpa profundamente a pele através 
de um aparelho de sucção que tem uma 
pontinha metalizada com diamante. A 
gente faz a limpeza e depois vem fazendo 
a sucção e ele deixa a pele mais fina.

Quais os profissionais que as pessoas  
vão encontrar na clinica?
Todos os profissionais são Biomédicos.  
Formados e especializados em 
estética. Temos profissionais que 
têm especialização na Coréia, 
profissionais que tem especialização 
em harmonização, outros em fio de 
sustentação. Temos um corpo clinico de 
grandes profissionais.

Como você define a estética, seu 
trabalho e a influencia na vida de seus 
clientes?
Transformar a vida de uma pessoa é 
uma satisfação. Hoje a gente faz um 
procedimento de Lifting no seio onde 
muitas vezes as pessoas não conseguem 
pagar uma cirurgia mais consegue pagar 
esse procedimento. E muitas vezes as 
clientes, saem chorando de emoção. 

Estética é minha vida! E trazer satisfação para 
o cliente não tem coisa melhor pra mim. 

Estamos vendo uma busca constante 
pela beleza, as pessoas querem 
a qualquer custo se transformar. 
Você tem algum procedimento de 
conversar antes com o paciente? 
Como funciona?
Sim, temos. A gente faz uma analise 
da pele e analisamos o que pode 
melhorar dentro do biótipo da pessoa. 
Conversamos bastante sobre o resultado 
que podemos alcançar, criando assim 
um protocolo de procedimentos. Muitas 
vezes a pessoa quer algo que não tem 
como fazer. E isso precisa ser conversado. 
Precisamos reconhecer que vamos 
envelhecer e que existem os cuidados 
que hoje em dia da pra fazer. Mais logico 
com responsabilidade. 

Você faz algum procedimento?
Faço todos! Meu rosto era bem 
redondinho, eu fiz harmonização 
facial, coloquei queixo, malar, boca 
e nariz. Eu tinha pálpebra caída 
e coloquei botox. Hoje existem 
métodos que é fácil de cuidar. 

ficamos localizamos na av. t-7 nº 371 13º andar sala 1310, 
Edifício Lourenço office, no setor oeste, em goiânia



Há 9 anos atuando em pós-operatório 
de cirurgias plásticas,  Karoll Miranda 

é Docente universitária no curso de 
Fisioterapia, docente de Pós

 graduação em Saúde e Estética

AnA KArOLLinE  mirAndA
fiSiOtErApEutA 

dErmAtO-funCiOnAL E 
SAúdE dA muLhEr

Atua em fisioterapia Dermato-
funcional: estrias, Gordura localizada, 
celulite, tratamentos faciais (peeling, 
revitalização limpeza de pele), laser para 
epilação entre outras tecnologias.
Além de atuar com a fisioterapia saúde 
da mulher, tratando e orientando 
gestantes que buscam conforto no pré 
parto, parto e pós parto, e mulheres 
em tratamento de um assoalho pélvico 
saudável, este que é de extrema 
importância na qualidade de vida, na 
prevenção de incontinências urinária 
e fecal, além de melhorar sexualidade, 
atuando de forma direta e precisa 
nas disfunções sexuais femininas 
(anorgasmia, vaginismo, dispareunia).

EnTREvISTA



No pós-operatório de cirurgia 
plástica a fisioterapia ganhou 
seu espaço e atua de maneira 
específica em cada etapa da 
cicatrização, minimizando os 
desconfortos “normais “ do 
processo inflamatório causado 
pela cirurgia, reduzindo 
edema, prevenindo fibroses, e 
otimizando os resultados, além 
da paciente retornar as atividades 
diárias precocemente.
Entrevista: 

De que forma o fisioterapeuta 
dermato-funcional pode atuar nos 
tratamentos estéticos localizados e 
auxiliar na redução de medidas de um 
paciente?
A fisioterapia Dermato-funcional 
como o próprio nome  diz, visa tratar 
uma afecção estética, priorizando a 
funcionalidade do tecido. 
Não tem como tratar uma “Gordura 
localizada”, por exemplo, se não sei a 
rotina da paciente, a postura adotada 
durante suas atividades, se é sedentária, 
se pratica atividades físicas, se ingere 
água com frequência ou se têm doenças 
pré-existentes. 
A primeira etapa do tratamento é uma 
boa anamnese, considerando suas 
indicações e contra indicações, avaliação 
postural, medicamentos em uso, se 
tem ou não implantes metálicos, DIU, 
silicone ou algo que impossibilita de 
realizar algum procedimento. Por mais 
que seja estético, equipamentos de 
alta tecnologia podem ser sistêmicos, e 
devem ser usados com cautela por um 
profissional capacitado.

acessória como abdominais, adutores 
e glúteo, além de cuidados com 
corpo, alimentação, sendo que alguns 
alimentos são irritativos e refletem na 
bexiga.
O que as mulheres mais perguntam 
durante a palestra é sobre as disfunções 
sexuais femininas, se é normal dor 
durante ato sexual, e se perder urina a 
pequenos esforços é comum. 
São dúvidas frequentes e que a maioria 
das mulheres acham que é normal, ou 
que fazem parte do envelhecimento.
A fisioterapia pélvica surgiu com 
intuito de promover qualidade de vida 
em mulheres, procure sempre um 
fisioterapeuta especializado.

(62) 3922-0066
rua 13 nº 533, setor oeste
goiânia goiás 
        @kmkarollmiranda
        karoll r miranda

Quais são os principais tratamentos 
estéticos localizados utilizados 
atualmente pela fisioterapia dermato-
funcional?
Existem muitos tratamentos eficazes, 
como Carboxiterapia, Lipocavitação, 
Criolipólise, Criofrequência  e 
Radiofrequência. Além dos recursos 
terapêuticos manuais que eu adoro.

Os tratamentos estéticos apresentam 
resultados por si só? Ou devem 
sempre estar associados a outras 
práticas e hábitos?
Costumo dizer para as pacientes que 
tratamento estético  “isolado “ eu consigo 
um resultado regular, se a paciente 
consegue aliar o tratamento estético 
com a prática de atividade física (mesmo 
que seja caminhada 3x por semana), se 
ingere média de 2 a 3 litros de água por 
dia e controla a alimentação, realmente 
conseguimos melhorar o contorno 
corporal e reduzir medidas de uma 
forma bem satisfatória.

Sobre a saúde da mulher. Você tem 
feito várias palestras pelo Brasil. 
Como e quais são as orientações?
Primeira orientação que dou a mulher 
seria o autoconhecimento. A mulher 
precisa conhecer seu corpo, seus limites, 
seus desejos e anseios. Minhas palestras 
são divididas em temas,
 desde orientações de “como 
urinar“, sendo que a posição
correta irá relaxar toda a
musculatura do períneo 
prevenindo  incontinências 
futuras, ressalto sempre a 
importância de atividades 
físicas e fortalecimento 
do assoalho pélvico e 
de musculatura 



A estética bucal e facial em busca de um sorriso atraente e agradável 
tem levado pessoas a procurarem, cada vez mais os profissionais 

de Odontologia, pois um belo sorriso, além de contribuir para a 
autoestima do paciente, é considerado uma característica estética de 

extrema importância para a sociedade.

A EStétiCA BuCAL
infLuEnCiA nA SuA

SAúdE E nA AutOEStimA

E nessa edição a dra Rúbia 
Lorena que trabalha há 17 
anos com Estética Dental, 
além de ser especialista em 
Ortodontia, Mestre em Clínicas 
Odontológicas  e pós graduação 
em Harmonização Orofacial,  nos 
explica a importância de tratar 
todo o sistema que envolve 
o sorriso, chamado pelos 
cirurgiões - dentistas de sistema 
estomatognático.

1- A Odontologia passou a atuar 
também na área da estética facial, 
com o uso de tecnologias que buscam 
a harmonização da face. Como 
funciona?

Na verdade, o que fazemos é recuperar a 
função muscular da pessoa, pois com o 
envelhecimento temos perda de gordura 
facial e flacidez muscular que dificultam 
o sorriso e a função mastigatória. Por 
isso, usamos preenchedores como o 
ácido hialurônico por exemplo, para 
reposicionar músculos e recuperar a 
tonicidade e volume labial devolvendo 
a função e logicamente teremos por 
consequência um enorme ganho 
estético. Não trabalhamos só os dentes, 
mas toda a face para recuperação de 
todo sistema funcional que faz parte do 
sorriso.

2-Dentes “ encavalados “ou espaço 
entre os dentes interferem - e muito 
! - na estética. Muitas pessoas ficam 
com vergonha de conversar e até de 
sorrir. Como é feito essa correção?
Bom, cada caso deve ser planejado 

ESTÉTICA



juntamente com exame clínico e exames 
complementares, para sabermos o mais 
indicado. Mas, certamente,  nesses casos, 
podemos trabalhar com Ortodontia, 
uso de aparelho e/ou lentes de contato 
dentais.

E os implantes dentais?
Os implantes são necessários quando 
perdemos o elemento dental, nesse 
caso não temos mais a raiz do dente, 
então será implantado no osso da 
mandíbula ou maxila do paciente um 
“pino”de titânio para depois então ser 
colocado a coroa - dente ou a fixação 
de próteses de mais de um elemento 
em casos em que houveram perda total 
dos dentes.  

Para pessoas com dentes amarelados 
ou manchados, um tratamento rápido 
e eficaz é o clareamento a laser. Como 
funciona? Qual a dica?
O clareamento a laser geralmente 
fazemos em 03 sessões de 40 minutos 
em dias alternados, após uma avaliação 
clínica criteriosa e se for o caso após 
realizarmos tratamento básico da 
saúde bucal, como limpeza, cáries e 
outros.
A dica é fazer sempre uma excelente 
avaliação antes para escolher o mais 
adequado  e a laserterapia para 
diminuir a sensibilidade durante o 
clareamento.

rua 87, nº 351, sl 03. 

Centro Curae. setor sul

(62) 3291-4974 

(62) 98299-2567

ig @rubialorena

rúbia Lorena garcia

www.rubialorenaodonto.com.br

Os dentes, como outras partes do 
corpo, também sofrem alterações 
com o passar dos anos? 
Sim. Os dentes amarelam, desgastam, 
perdem osso e consequentemente 
gengiva. A articulação têmporo-
mandibular  também envelhece 
apresentando dores, estalidos, sons 
arenosos e outros. Os lábios também 
perdem a tonicidade e criam os códigos 
de barra, com o tempo dificultando a 
fala e a mastigação. Por isso prevenir é 
sempre o melhor.

A melhor maneira de prevenir ainda 
é mantendo os bons hábitos bucais 
durante toda a vida. Além de garantir 
qualidade de vida, isso pode reduzir 
danos?
Certamente, a boca assim como a face 
está ligada a todo o sistema do nosso 
corpo. É comprovado cientificamente 
que doenças cardíacas como 
endocardite bacteriana podem estar 
relacionadas com problemas bucais, 
assim como pneumonia, sinusite, 
dores de cabeça, partos prematuros 
e até nascimento de bebes de baixo 
peso podem ocorrer de mães que têm 
problemas bucais.

Para terminar quais os procedimentos 
mais procurados para manter a beleza 
de um sorriso e a saúde bucal?

Os procedimentos mais procurados 
são lentes de contato, harmonização 
do lábio para recuperar tonicidade e 
volume, clareamento a laser, aplicação 
de botox para sorriso gengival e botox 
para dores por apertamento dental. 
E claro, implantes também ocupam 
lugar de destaque juntamente com os 
aparelhos ortodônticos estéticos.  
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CApA

AnA 
HICkmAnn
Gaúcha, de Santa Cruz 
do Sul, Ana Hickmann já foi eleita 
uma das mulheres mais bonitas do 
mundo, consolidando sua sua carreira 
e seu nome no universo da moda

Por Brenno Alves

Ao lado do marido e empresário 

Alexandre Corrêa, com quem se 

casou em 1998, aos 17 anos, a 

top model brasileira construiu 

sua história de sucesso. Das passarelas 

de São Paulo, Ana trilhou um caminho 

brilhante que a levou aos grandes desfiles 

internacionais, onde trabalhou para os 

mais conceituados estilistas, Armani, 

Kenzo, Emanuel Ungaro, Yojhi Yamamoto, 

Thierry Mugler, entre outros. 



CApA

Fotografada por profissionais de 
renome nacional e internacional, 
foi capa das principais revistas 
de moda do país e do mundo, 
GQ, Vogue, Cosmopolitan, Allure, 
Glamour, Marie Claire, Claudia, 
Nova, Boa Forma, Corpo a Corpo e 
muitas outras. Paris, Milão e Nova 
York foram alguns dos lugares 
por onde Ana passou, estrelando 
vários editoriais e campanhas 
mundiais. Consagrada, torna-se 
definitivamente uma modelo 
comercial, sendo comparada a 
outras tops como Niki Taylor e 
Rebecca Romins Stamos, ícones 
na América. No Brasil, Ana é 
mais do que uma modelo, é uma 
celebridade. A loira de olhos azuis e 
pernas longas, segundo o fotógrafo 
Helmult Newton, conquistou 
para sempre o carinho do público 
como apresentadora na Rede 
Record de Televisão. Desde sua 
estreia no programa Tudo a Ver, 
em 2004. Com talento e carisma, 
Ana Hickmann transformou seu 
grande sonho em uma trajetória de 
sucesso que vai além da beleza.

família 

2013 foi um ano mais do que 
especial na vida de Ana Hickmann. 
A apresentadora realiza o 
sonho de ser mãe e anuncia no 
programa Domingo Espetacular, 
da Rede Record, a gravidez de seu 
primeiro filho, Alexandre, fruto 
do casamento de 17 anos com 
o empresário Alexandre Corrêa. 
Desde o início da gestação, o 
pequeno Alexandre ganhou o 
apelido carinhoso de “ursinho” 
e o Brasil todo acompanhou os 
preparativos da “Família Urso” nas 
redes sociais, com fotos publicadas 
pela mamãe ursa Ana e o papai 
urso Ale. Neste período, Ana 
consultou sua médica, Dra. Poliani 
Prizmic, e outros especialistas no 
assunto para dar dicas de moda, 

beleza e saúde na maternidade. 
Radiante, Ana compartilhava 
suas experiências dia a dia e 
respondia às dúvidas de milhares 
de mães brasileiras, que assim 
como ela, estavam vivendo um 
momento único de suas vidas. 
Em 07/03/2014, às 21h58, alguns 
dias depois do aniversário de Ana 
(01/03), nasce o herdeiro da família 
na capital paulista, para a alegria 
do casal e dos fãs. “Sou uma mulher 
completa agora. O que faltava 
na minha vida está aqui no colo. 
Já tinha conquistado tanta coisa, 
casamento, trabalho, carreira, casa. 
Só faltava ele, a cerejinha do bolo”. 

marca 

A história da marca AH começou 
em 2002, com um convite da 
Vizzano para que Ana criasse 
uma coleção de sapatos com seu 
nome. Desde então, o portfólio de 
produtos licenciados não parou de 
crescer. Desde o começo Ana viu a 
chance de construir algo maior e 
até hoje acompanha de perto cada 
detalhe do processo para garantir 
a qualidade de todos os seus 
produtos. Exigente e perfeccionista 
faz questão de conhecer as fábricas 
e visitar os pontos de venda. O 
resultado desse trabalho é uma 
linha com mais de 15 categorias 
de produtos associados à marca, 
todos sinônimos de sucesso. 
Óculos, bolsas, calçados, moda 
casual, moda praia, relógios, 
semijoias, acessórios e cosméticos 
compõem o catálogo AH, fiel ao 
estilo da apresentadora.  Com 
uma proposta inovadora aliada 
às tendências da moda e alta 
qualidade, a marca Ana Hickmann 
Eyewear tornou-se reconhecida 
mundialmente (América, 
Europa, África, Ásia, Oceania). 
Atualmente, o faturamento 
anual chega a aproximados 
R$ 400 milhões. Apenas com a 

linha de esmaltes, vendeu mais 
de 6 milhões de unidades em 
2014. “É a celebridade que mais 
fatura e que mais bem trabalha 
com licenciamento no Brasil”, 
afirma Marici Ferreira, diretora 
presidente da Abral, a associação 
nacional do setor. Reflexo de uma 
carreira sólida, conquistada com 
o trabalho e a determinação de 
uma personalidade admirada e 
respeitada por todos no Brasil. Faça 
parte deste sucesso! Em 2017 Ana 
Hickmann inaugurou sua primeira 
loja em Goiânia. 



Era fim de maio, quando meu esposo 
me ligou e disse: “Fiquei sabendo de 
promoção de passagem para Orlando 
(leia-se Disney!), vamos levar a Isabela?”. 
Minha resposta foi sim, é claro! Isabela 
estava com 4 anos, ainda acreditava em 
castelos e princesas, seria perfeito! Mas, no 
mesmo segundo, me veio à cabeça: “será 
que nossos passaportes estão válidos?!”. 

Cheguei em casa e tive a comprovação: 
estavam vencidos (e nossa filha ainda 
não tinha o visto americano). Sei o 
que você está pensando, porque 
também pensei a mesma coisa: “em 
casa de ferreiro, o espeto é de pau”. E, 
fui correndo para a internet fazer os 
protocolos de solicitação do passaporte. 

Ainda faltavam 4 meses para a viagem, 
mas, trabalhando na área do turismo 
desde 2001, sei que às vezes 4 meses 
é muito pouco para se organizar uma 
viagem internacional. Polícia Federal 
pode entrar em greve, pode faltar o papel 
moeda para confecção, a máquina de 
impressões pode quebrar... e por aí vai.

Quando você escolhe um destino 
internacional, o único documento que 

TuRISmO

pASSApOrtE

irá utilizar no exterior é o passaporte; 
com exceção dos países do Mercosul 
(Argentina, Uruguai, Paraguai e 
Venezuela), que aceitam RG (sem rasuras 
e emitido a menos de 10 anos).
E, sim, quanto antes você fizer, menos 
frio na barriga vai ter, já que ele tem 
validade de 10 anos.

Infelizmente, vivenciamos várias 
situações de clientes que nos procuram 
às vésperas do embarque com o 
passaporte vencido. Então, geralmente 
recomendamos que você tenha esse 

documento sempre em dia, mesmo que 
não tenha uma viagem internacional 
programada.

Há ainda alguns imprevistos que podem 
acontecer e você precise de tempo para 
resolver, como as quitações eleitorais, 
documento pessoal válido (CNH ou 
RG), situação militar regular ou troca de 
documentos por mudança no estado 
civil. Existem ainda, países que exigem 
que o seu passaporte esteja válido por 
no mínimo 6 meses a partir da data de 
embarque. Então, se está programando 

Legenda para as fotos:
Estados Unidos: Passaporte pode ser usado até o dia de validade.
México e Europa: Passaporte precisa ter, no mínimo, 6 meses de validade no embarque.
Chile e Argentina: Passaporte e RG podem ser usados.nA 

mãO

argentina: RG aceito 
Chile: Passaporte válido
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dAyAnA BrAgA
Turismóloga, Expert em Vistos 
Consulares e Diretora da Viajantes 
Assessoria Consular.
        @dayana0807

         @viajantesvistos
         /viajantes.viagens 
(62) 3093-7002 / (62) 98277-0077
contato@viajantesvistos.com.br
www.viajantesvistos.com.br

fiquE pOr 
dEntrO:

• Passaporte tem duração de 
10 anos para pessoas a partir 
de 18 anos. De 0 a 3 anos, o 
passaporte terá a validade pela 
idade da criança. De 4 a 17 anos, 
o passaporte terá 5 anos de 
validade.

• O passaporte não é renovável. 
Toda vez que ele vence, 
você precisa fazer todos os 
procedimentos novamente e ele 
terá um novo número.

• Menores de idade precisam 
comparecer, com o pais, para 
fazer a solicitação e retirada do 
passaporte. Caso um dos pais não 
possa comparecer, o mesmo deve 
conceder uma autorização para 
o que for, apresentar. Pai ou mãe 
que estiver no exterior, precisam 
procurar um Consulado Brasileiro 
para fazer essa autorização.

viajantes

uma viagem para daqui a um ano, 
por exemplo, e não confere se o seu 
passaporte estará válido na época, terá 
correria às vésperas de embarcar.
 
O procedimento de solicitação do 
Passaporte é feito através da Polícia 
Federal, no site www.pf.gov.br Lá, é 
solicitado os dados pessoais, para 
emissão do Protocolo e do Boleto da 
taxa de solicitação GRU. Depois de 
pago, volta-se ao site para agendar o 
atendimento pessoal. No nosso estado, 
você comparece ao Vapt-Vupt, para 
mostrar os documentos, fornecer as 

digitais e tirar a foto. Em média, o trâmite 
todo leva 3 semanas.

Em julho, dois meses depois, já 
estávamos com os passaportes 
emitidos e o visto americano da Isabela, 
concedido. Não tivemos imprevistos e 
conseguimos fazer com calma todos 
os procedimentos. Devidamente 
documentados, podemos aproveitar 
uma feliz viagem em família, com direito 
à castelos, princesas e muita diversão!

E você, já conferiu se o seu 
passaporte está válido?

Europa e méxico: 
Passaporte precisa ter, 
no mínimo, 6 meses de 
validade no embarque

Estados unidos: Passaporte pode ser 
usado até o dia de validade



Por tabelião antônio do Prado 

Planejar um casamento não é tarefa fácil, 
os noivos devem se preocupar com os 
preparativos da festa, escolha de local para 
cerimônia, Buffet, lista de convidados e a 
noiva tem ainda o desejo de encontrar o 
vestido ideal para o grande dia, com tanta 
coisa para fazer o casal pode esquecer 
da parte legal que é o casamento civil, 
por isso é importante iniciar o processo 
de habilitação do casamento com 
antecedência e evitar preocupações de 
última hora.

onde devo ir para iniciar o processo de 
habilitação do casamento civil?
Os noivos devem ir ao cartório de registro 
civil da comarca onde residem no mínimo 
30 e no máximo 90 dias antes da data do 
casamento. Esse prazo deve ser observado 
com muita cautela, afinal o processo de 
habilitação precisa seguir os requisitos da 
lei: publicação de edital e envio para análise 
do Ministério Público. É recomendado 
procurar o cartório com antecedência e 
verificar se a documentação exigida está 
completa e em conformidade com a lei, 
pois se for necessário providenciar novos 
documentos os noivos terão prazo hábil 
e não correrão o risco de não se casar na 
data escolhida.

Posso escolher o local onde será 
realizado o casamento civil?
 -Sim, o local é de livre escolha dos noivos, 
desde que seja dentro da comarca onde o 
processo foi habilitado.
Os noivos podem optar pela realização da 
cerimônia na sede do cartório (durante o 
dia ou à noite), espaço de festas, residência 
dos noivos ou chácara de eventos
Quero me casar fora da comarca onde 
resido, é possível?

Sim. Os noivos podem escolher 
o casamento religioso com efeito 
civil que pode ser celebrado na 
igreja ou qualquer outro local de 
preferência dos noivos dentro do 
território nacional.

Iniciando a habilitação do 
casamento com antecedência 
os noivos ficam livres para se 
dedicarem aos preparativos da 
festa sem se preocupar com 
surpresas desagradáveis. 

JuRÍDICO

CASAmEntO CiviL
vOu mE CASAr, O quE dEvO fAzEr?



Tamara Brossman

Que anúncio é esse?



EnLACE mAtrimOniAL
A Churrascaria Gramado da T – 63 no seu 
espaço destinado a eventos no mês de 
fevereiro foi palco do enlace de Gabriel 
Gomes Araújo e Lara Cristina Santos Melo 
Os 200 convidados foram recebidos em 
um salão coberto para um almoço de 
celebração com espaço também para 
uma pista de dança onde os noivos se 
jogaram ate o entardecer. 

ESSEnCIAL

GLóRIA 
DAmASO
gloriadamaso@gmail.com

(62) 98400-8678

BuffEt 
KELEn 
KAmiLO
Kelen Kamilo Buffet é uma 
empresa especializada em 
eventos corporativos, casamentos, 
aniversario de 15 anos entre 
outros, vem realizando sonhos 
desde 2015. Com uma equipe 
profissional e qualificada, 
oferece aos seus clientes um 
atendimento personalizado, um 
serviço diferenciado e um alto 
padrão de qualidade no buffet. 
Uma das preocupações mais 
constantes durante a preparação 
da sua celebração é a escolha do 
buffet ideal. Os clientes buscam 
um serviço de qualidade para 
tornar esse momento ímpar 
e inesquecível. Com o  Buffet 
Kellen Kamilo os anfitriões e 
convidados desfrutarão de sabor e 
apresentação sem igual. 

ESpAÇO CASABLAnCA
Um local espaçoso, acolhedor, vibrante, 
imponente, prático e confortável nos seus 3.000 
m² de área construída dividida em distintos 
ambientes. Este é o Casablanca Salão de 
Eventos, um lugar pensado e cuidadosamente 
projeto para fazer do seu evento um 
momento  mágico, especial e inesquecível. 
Seus diferenciais vão desde a bela arquitetura, 
Hall de entrada e salão principal uma bela 
zona ajardinada, uma moderna cozinha,  e 
um amplo estacionamento, o salão é perfeito 
para sua celebração. Conforto, comodidade, 
elegância, bom gosto e qualidade reunidos em 
um único espaço. Vale a pena conferir. 

quArtEtO 
ELLAS
A irreverência e a feminilidade 
das jovens musicistas é o grande 
diferencial do Quarteto Ellas. 
Com quase dois anos, o grupo 

já ocupa um lugar de destaque no cenário musical goiano, se apresentando 
em shows e diversos eventos sociais com críticas muito positivas do repertório 
inovador e emocionante. A formação composta por duas violinistas, uma 
violista e uma violoncelista é uma verdadeira experiência de timbres e 
imagens, traduzida em arranjos e emoções. O Quarteto Ellas surgiu de forma 
inesperada!! Cada uma  foi  convidada por um amigo em comum para tocarem 
em um evento social. Já haviam tocado juntas em orquestras, mas a primeira 
experiência como quarteto foi muito especial. O entrosamento pessoal e, 
principalmente, musical foi maravilhoso. O resultado dos ensaios e do evento 
foi tão prazeroso que decidirão seguir a diante. A partir daí, definirão os nossos 
objetivos musicais, pessoais e começaram a ensaiar e trabalhar com muito 
amor pelo que estão construindo. Estamos juntas há dois anos e já vivenciamos 
muitas experiências maravilhosas. Nosso objetivo maior é sempre emocionar 
as pessoas, fazendo da música instrumental algo acessível e surpreendente, diz 
Renata Benfica (violonista)





Por iniciativa do deputado 
Jeferson Rodrigues (PRB), 
a Assembleia Legislativa 
realizou sessão solene 
extraordinária de entrega de 
certificados a 40 mulheres 
empreendedoras do Estado 
de Goiás. Mulheres essas 
que foram homenageadas 
com o Prêmio Mulheres 
Empreendedoras 2018 
proposto pela Revista Viver 
Goiás. 
Após a execução do 
Hino Nacional Brasileiro, 
o parlamentar iniciou 
seu discurso, se dizendo 
honrado em apresentar a 
homenagem às mulheres 
que fazem a diferença pelo 
empreendedorismo.
“Estou aqui imensamente 
honrado por essa 
homenagem hoje. A mulher 
é a representação do 
alicerce, criada por Deus, 

HOmEnAGEm

Adria de Jesus - Atleta 
Paraolimpica

Ana Claudia Camargo -
 Instituto Health

Ana Cristina Andrade - 
Musical Segno

Ana Luiza de Farias -
 Equalize Eventos

Augustiane Magalhães - 
Advogada

Cassia Resende - Pipocas 
Gourmet da Cassia Resende

Cida Carrijo -
 Elegance Caixas

muLhErES 
EmprEEndEdOrAS
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Brenno Alves - Diretor da Revista Viver Goiás; presidente do Conselho 
FIEG Jovem, Thais Santos; assessora especial da Governadoria, Lamis 

Cosac, Deputado Estadual Jeferson Rodrigues; secretária municipal de 
políticas para as mulheres, Célia Valadão; a ex-deputada Daria Alves e 

Leonardo Arruda - Diretor da Revista Viver Goiás

para ser a força motriz da 
nossa sociedade. Nesta 
noite, honramos mulheres 
empreendedoras que se 
destacam com ímpeto, 
bravura e excelência. Que 
mostram que não há sexo 
frágil e que a força vem da 
vontade de fazer diferente, e 
fazem. Parabéns!”, declarou.
Agradecimentos
A jornalista Quézia 

Ramos falou em nome 
das homenageadas. Ela 
agradeceu ao deputado do 
PRB e se disse honrada e feliz.
“É com sentimento enorme 
de gratidão e alegria que 
falo em nome de todas essas 
mulheres. A mulher foi criada 
para somar, com todas as 
habilidades e características 
que faltavam ao homem. 
Muito já se conquistou, 

porém ainda falta muito a 
fazer e, com amor e foco, 
poderemos conquistar muito 
mais. Hoje é dia de celebrar, 
parabéns a todas nós que 
somos empreendedoras”, 
disse.
O diretor da Revista Viver 
Goiás, Brenno Alves, ao 
lado do Diretor da Revista 
Leonardo Arruda também 
agradeceu ao deputado 
Jeferson Rodrigues (PRB) 
por aceitar a sugestão de 
homenageá-las.
“Eu não poderia deixar de 
dizer o quanto a Revista é um 
trabalho árduo, mas que traz 
felicidade porque é fazer um 
trabalho de variedades, um 
projeto internacional. E por 
ter nela o projeto Mulheres 
Empreendedoras, essas 
mulheres de luta, de garra 
que não desistem perante os 
obstáculos”, afirmou.

Alyne Rodrigues - Mater Tecnica da 
Olenka e empresária Studio Glam



HOmEnAGEm

Cleibis Bianchi - Palazzo Biancho 
Decorações

Daniele Floter - Jornalista Floter & 
Schauff Assessoria de Imprensa

Divaneide Ataide - Diretora de 
Artes da Revista Viver Goiás

Edivânia Avelino -
 Edivânia Doces

Eliane Barbosa - Advogada 
e Presidente da 7° Corte de 

Concialiação e Justiça Arbitral
Ellen Aguiar 

 Cantora
Gloria Damaso - Jornalista  
Essencial Copeiras de Luxo

Isabel Borges
Ótica Paris

Jakeline Mendonça - Jornalista  
RecordTv Goiás

Janaina Sousa 
Tendence Beauty

Juliana Castro 
Cerimonialista

Karine Faria Alves -
Innovarmed

Kelen Camilo - Buffet Kellen 
Kamilo

Leticia Pacheco -
 Detox & Cia

Liliane Oliveira - 
Studio Liss

Luciana de Castro - Duhelen 
Moda Intima

Luciana Vieira 
Empresária

Lucy Gomes
Cerimonialista

Ludmilla Rabelo - Clinica de 
Estetica Ludmilla Rabelo

Manuela Queiroz - 
Apresentadora do Direto da 

Redação RecordTv Goiás

Mayara Omena - Closet da May Natalia Gouveia e Maisa Gouveia 
- Estilistas

Nathany Barbosa - Médica Naysa Wink - Cirurgiã Dentista

Quezia Ramos - Aprsentadora do 
Programa Em Foco

Rubia Lorena - Cirugião Dentista Sibele David - Apresentadora do 
Programa Belissima

Thaise Martins - Flair Gyn Drinks



rEtA finAL
As diretoras da Kasane 360°, Ana Paula 
Ramos e Renata Vieira, receberam com 
entusiasmo a notícia de que a empresa 
está entre as 23 finalistas do Prêmio 
Excelência e Inovação em Relações 
Públicas, em que concorreu com agências 
de todo o Brasil. Disputando o Troféu 
Jatobá na categoria Eventos Corporativos, 
a Kasane 360° se classificou com o case 
1º Passeio PET da EBM Desenvolvimento 
Imobiliário, e foi avaliada por grandes 
profissionais do mercado de comunicação nacional. O Prêmio Jatobá PR é uma 
iniciativa do GECOM - Grupo Empresarial de Comunicação, integrado pelas 
empresas Business News Online, Jornalistas Editora, Maxpress e Mega Brasil.

vip 
A apresentadora e empresária 
Ana Hickmann esteve na loja 
Ana Hickmann Collection,  no 
Flamboyant Shopping (piso 
1). Ana participou do evento 
a convite dos empresários 
Ana Flávia e Ricardo Ribeiro, 
franqueados que receberam 
clientes e imprensa para um 
coquetel exclusivo. A loja de 
moda feminina conta com 
50m², e disponibiliza as linhas de 
bolsas, roupas, óculos, relógios, 
perfumes, esmaltes e home 
spray assinados pela Ana.
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pizzA
A empresária Jacqueline Calixto recebeu 
convidados para a inauguração do salão de 
eventos da Fabbrica di Pizza, na unidade do 
Setor Bueno, em Goiânia. O projeto assinado pela 
arquiteta Lissa Azevedo tem 500 m², capacidade 
para 200 pessoas sentadas e é completamente 
mobiliado, decorado e climatizado. O espaço 
vai receber comemorações de aniversários, 
casamentos, formaturas, eventos corporativos, 
workshops, confraternizações e muito mais. O 
serviço poderá ser feito pela Fabbrica ou qualquer 

outro buffet. O novo salão de eventos fica na Fabbrica di Pizza da 
Avenida T-11,  Setor Bueno.

prêmiO 
O Prêmio Personalidade de Vendas do Ano de 2016, oferecido pela 
ADVB – Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil 
– homenageou no dia (22/11), em São Paulo, Sandro Rodrigues, 
presidente do Grupo Hinode. O reconhecimento foi entregue por 
Marcos Arbaitman, Presidente da Maringá Tursimo, Personalidade 
de Vendas 2015. A cerimônia contou com as presenças de líderes, 
empresários e autoridades, como Latif Abrão Jr., Presidente da ADVB; 
Lívio Giosa, Presidente Executivo da ADVB; Flávio Corrêa, Presidente do 
Conselho Consultivo da ADVB; deputado Itamar Borges, presidente da 
Frente Parlamentar do Empreendedorismo, dentre outros.
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dESApEgO

Para celebrar 4 anos de sucesso a empresária/
blogger Evelyn Alves, lançou a 6ª Edição 
do seu Desapego Evelyn Alves. O especial 
“Bazar Final de Ano” aconteceu no dia 07 
de dezembro aproveitando o momento 
perfeito para presentear quem você ama no 
Natal.  Conhecido pela qualidade das peças 
de vestuário selecionadas à mão por Evelyn, 
nesta edição podia encontrar grandes  marcas 
como: John John, Lelis Blanc, Lança Perfume, 
Animale, Farm e muito mais.



leoarru@gmail.com
Leonardoarruda
 62-98438-2554

BESt gOurmEt CLuB gOiâniA
O empresário cuiabano Diego 
Leonel recebeu convidados no dia 
30/10 para apresentar a 2ª edição 
do “Best Gourmet Club Goiânia”: o 
passaporte de vantagens para um 
verdadeiro tour gastronômico pela 
capital. O coquetel de premiação 
dos melhores restaurantes da 
1ª edição e o lançamento da 
nova etapa (do passaporte 
gastronômico que oferece 100% 
de desconto no segundo prato 
em renomados empreendimentos 
da cidade) aconteceu no Maktub 
Espaço e Buffet.

CruiSE 
SEASOn 2018 

As empresárias mineiras Regina 
Salomão (CEO e Sócia Fundadora 
da grife homônima), Cris Salomão 
(Diretora Criativa e Sócia Fundadora 
da marca) e o Diretor de Marketing 
e Vendas, André Freire vieram a 
Goiânia na tarde para o lançamento 
da coleção “Cruise Season 2018, 
por Regina Salomão”. O evento 
contou com trunk show da “Cruise 
Season SS18” e um talk show 
mediado pelas empresárias Cris 
Salomão e Danila Guimarães, 
com presença vip de Kamila 
Branquinho e outras influencers. 
A tarde de moda aconteceu na 
nova loja Danila Guimarães,   no St. 
Marista. O espaço, um prédio de 3 
andares, com 430 m2, tem projeto 
assinado pelo arquiteto Giovanni 
Borges, inspirado nas ideias da 
própria empresária. Na foto Danila 
Guimarães e Kamila Branquinho.
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No dia 19 de setembro, data em que a K&G Papel de Parede e Decorações 
completou 33 anos de fundação, a empresa deu início a mais uma história 
de sucesso com a inauguração de sua primeira loja no Estado de Goiás, em 
Goiânia, onde nasceu seu sócio-fundador e presidente; Adélio Gomes Cardoso. 
O ponto escolhido para a instalação deste novo empreendimento da família 
foi a Avenida 85, uma das principais e mais conhecidas vias da cidade. E o 
local promete atender os clientes goianos com tudo o que há de melhor em 
lançamentos de papéis de parede da Europa e Estados Unidos. Na foto: Kazélio 
Cardoso, João Victor Cardoso, Geisa Cardoso, Gabrielle Cardoso, Adélio Gomes 
Cardoso e Sônia Cardoso. Família K&G
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Por Leonardo Arruda

nOvA SEdE
O casal de fundadores, Mara e Edmo Dias Pinheiro e seus filhos, os empresários Yuri, 
Terencio, Ketlin e Kleiner Vasconcelos Pinheiro receberam convidados para inaugurar 
a nova sede do “INGOH - Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia” no Centro 
da cidade de Anápolis. A imponente estrutura leva a assinatura do arquiteto Marcos 
Queiroz, tem aproximadamente 1 mil m2 de área construída (distribuída em 2 
pavimentos) e obras de artes de Antônio Poteiro e Fátima Campos. 
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mAIS SERTAnEJO FESTIvAL mAIOR COnCuRSO 
SERTAnEJO DO BRASIL COmpLETA 10 AnOS

Nomes conhecidos em todo o país já 
passaram pelos palcos do concurso 
que é sediado na capital mundial da 
música sertaneja. Em 2018, o festival 
ampliou ainda mais seu alcance. Foram 
representantes de mais de 10 Estados. 
O evento consiste numa disputa técnica 
com voto de uma bancada de jurados e 
também do público.

Todos os participantes ganharam 
a oportunidade de participar de 
workshops que aconteceram nas 
cidades em que tiveram eliminatórias 
apresentando formas de se 
profissionalizar sua carreira, dicas e 
ferramentas que podem contribuir 
para o caminho do sucesso. 

Os finalistas ganharam instrumentos 
de apoio a carreira como Assessoria de 
Imprensa, Clipes Profissionais, Fotografias 
Profissionais, Identidade Visual, Gravação 
de Músicas em Estúdio Profissional, 
veiculação em Rádios comerciais, 
Websites e o principal: o título de 
finalistas e campeões do maior concurso 
de música sertaneja do mundo.

Confira aqui os vencedores 
do concurso realizado no 
inicio do ano de 2018: 
1° Bella Alencar
2° Yuri e Tiago
3° Bruno César e André

Desde 2007, o Mais Sertanejo Festival descobre e 
apresenta grandes talentos da música sertaneja. 

informaçõEs: 

(62) 3432-8374
Endereço: Avenida Engº Eurico Viana 
nº 25 Ed. Concept Office (14º Andar), 

Vila Maria José – Goiânia – GO

maissertanejofestival@grupotd1.com.br

www.maissertanejofestival.com.br



Cantora, atriz e modelo, Bella Alencar 
despertou o talento artístico aos 3 anos 
de idade, se apresentando em igrejas, 
aniversários e em shows com o pai, que 
também é músico.

Aos 11 anos, o sonho de ver o 
talento e trabalho reconhecidos se 
tornou realidade. Bella foi escolhida 
pela cantora Ivete Sangalo no The 
Voice kids Brasil 2017. A experiência 
transformou a performance da jovem, 
que aprendeu muito sobre arte, 
interpretação, e música com melhores 
artistas e professores do Brasil. “Ver 
a Ivete virando a cadeira pra mim foi 
uma emoção indescritível. O The Voice 
foi uma grande escola e um marco na 
minha carreira”, conta ela. 

A cantora mirim interpreta vários 
estilos musicais como pop, samba e 
MPB, mas o sertanejo é seu preferido. 
Em 2018, participou de mais uma 
festival – Mais Sertanejo, um dos 
maiores do Brasil. Concorreu com 
quase 220 inscritos e conseguiu 
ficar em primeiro lugar. “Foi muito 
emocionante participar deste evento 
com tantos talentos de todo o país. 
Mais um marco para minha carreira”, 
destaca a jovem, que a cada show e 
concursos disputados vai agregando 
mais experiência. 

Novidade
 
Bella é uma artista completa: faz aulas 
de teatro, técnica vocal, violão, canto 
coral e dança. Começou o ano já 
preparando um EP com cinco músicas 
inéditas com letras de Alberto Araújo 
que é compositor de Flores em Vida , 
música gravada por Zezé di Camargo 
e Luciano, Vida sem alma de Bruno e 
Marrone, Céu de Carbono interpretada 
por Gustavo Lima. Neste ano, a artista 
também já prepara alguns clipes. 

CApA

Nome: ISABELLA ALENCAR REIS - 
BELLA ALENCAR 

Artistas Preferidos: Beyoncé, 
Jessie J., Adele, Zezé di Camargo 
e Luciano, Gustavo Lima, Mateus 
e Kauan, Cleber e Cauan e Felipe 
Araújo

Quais os estilos musicais que 
mais gosta? Sertanejo, Pop 
nacional e Internacional

Um sonho? Ser reconhecida pela 
minha música e assim poder 
contribuir com a arte da música e 
levar alegria as pessoas.

Uma realização? Conseguir 
chegar ao sucesso e manter nele.
Quem é a Bella? Bella é uma 
menina que sonha alto, principais 
características são; coragem, 
garra, determinação, vontade 
de vencer conquistando seus 
objetivos

Quais novidades seus fãs podem 
esperar neste ano?
Vem aí um trabalho que está 
sendo elaborado com muito 
amor, músicas e videoclipes com 
qualidade buscando agradar o 
público.

BELLA ALEnCARBELLA ALEnCAR
1º lugar



múSICA

Com amigos em comum, Yuri e 
Tiago acabaram se esbarrando por 
destino da vida. Yuri, de 27 anos, 
nasceu em Soledade, na Paraíba, 
mas foi criado em Águas Lindas 
de Goiás. Sua paixão pela música 
começou na igreja, quando tinha 
8 anos. Mas só aos 15 resolveu 
entrar no mundo do sertanejo 
cantando na noite. Tiago, 31 anos, 
nascido em João Pinheiro, Minas 

YuRI E TIAGO
Gerais, sempre tocou na igreja. 
Aos 16 anos, começou fazer 
produção musical e cantar em 
festas, bares e eventos. 

Os dois se conheceram em 
Brasília. Cantavam juntos 
numa banda, até que em 2010 
resolveram seguir com uma 
parceria, motivamos pelo mesmo 
gosto musical. Há poucos meses 

em Goiânia, eles já comemoram as 
conquistas. Em 2017, deram uma 
guinada na carreira após serem um 
dos vencedores do Mais Sertanejo 
Festival. A dupla ficou em segundo 
lugar e já se prepara para lançar 
nos próximos meses um novo clipe 
e gravar a nova canção em estúdio. 
No Youtube a dupla já conquistou 
fãs com os clipes “Agora é a sua 
vez” e “Funk e Viola”.

2º lugar



BRunO CÉSAR
& AnDRÉ

3º lugar

Bruno César e André se 
conheceram em Belo Horizonte, 
Minas Gerais, há três anos, e 
descobriram uma paixão em 
comum: a música. Cantando 
em festas de amigos e bares da 
capital mineira, perceberam que 
a parceria estava conquistando 
o público. Unidos pelo sonho de 
crescer na carreira e ganhar espaço 
no mercado sertanejo, gravaram 
o primeiro EP com cinco músicas 
autorais. Eles se apresentaram 
nas principais casas noturnas e 
bares de Belo Horizonte e interior, 
programas de TV e rádio.

Feliz com o sucesso do trabalho, 

a dupla trancou a faculdade 
resolveu vir para a terra do 
sertanejo em busca do sonho. 
Há quase dois anos, Bruno César 
e André moram em Goiânia. 
Vieram com o talento e muita 
fé. Sem conhecer ninguém na 
cidade, tiveram que bater de 
porta em porta para mostrar o 
trabalho, e provaram que o futuro 
é promissor.

Fizeram show nas principais boates 
e bares como Woods e Villamix. 
Em 2017, também participaram 
do concurso sertanejo da TV 
Anhanguera (Rede Globo-Goiás) e 
ficaram entre os semifinalistas.

No ano seguinte, os meninos 
conquistaram mais visibilidade 
no maior concurso de música 
sertaneja do Brasail, o “Mais 
Sertanejo Festival”. A dupla 
concorreu com 220 artistas e ficou 
em terceiro lugar.

novidade

Bruno César e André lançaram 
recentemente no Youtube, o clipe 
da nova música “Adeus Sofrência”.  
E já tem nova canção pronta para 
ser lançada: “Brigar pra quê”, em 
parceria com o cantor Jefferson 
Moraes, que tem investido nos 
cantores mineiros.  
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Quem é que nunca sonhou em acordar maquiada e pronta 
para enfrentar o dia, sem ter que passar batom, delineador, 

corretivo facial, lápis para corrigir falhas nas sobrancelhas e 
outras imperfeições que incomodam? 

Esse é o sonho de muitas mulheres 
e que pode finalmente ser realizado 
através da técnica de micropigmentação. 
Através dela, é possível ter olhos 
delineados, sobrancelhas desenhadas, 
boca e maçãs do rosto rosadas, trazendo 
uma aparência jovem e saudável e, 
sobretudo, natural.
Essa técnica é a evolução da maquiagem 
definitiva, pois se vale de recursos 
mais modernos e que proporcionam 
melhores efeitos, além de poder ser 
aplicada nos mais diversos casos e parte 
do corpo. Ficou curiosa e quer saber 
mais sobre isso
Muitas mulheres sonham em exibir 
sobrancelhas bem definidas e 
preenchidas sem precisar gastar 
minutos preciosos com maquiagens 
específicas. É por este motivo que 
a micropigmentação - técnica de 
implantar pigmento na pele no tom dos 
pelos - tem sido tão procurada. 

A técnica
O método consiste em implantar 
pigmento, com a cor e o formato dos 
fios da sobrancelha, um a um, de modo 
que simule perfeitamente um fio normal. 
Cada paciente é avaliado e tratado 
individualmente quanto à densidade de 
fios e formato que mais se adeque à sua 
face. A micropigmentação é realizada 
na camada mais superficial da pele, a 
epiderme, que é onde há renovação 
celular, diferenciando-se de uma tatuagem, 
por isso, ela só dura por volta de um 
ano, quando o procedimento pode 
ser realizado novamente. O processo 
é indicado principalmente para quem 
tem sobrancelhas falhadas, ralas ou com 
cicatrizes. O material é todo estéril, a 
coloração é na maioria das vezes a que 
mais se aproxima do pelo da pessoa, 
sempre prezando pelo aspecto mais 
natural possível, e o procedimento é 
realizado por profissionais capacitadas. 

Usando o tebori desenha-se os pelos na 
espessura e tom ideais de cada pessoa. O 
Tebori é a tradicional arte japonesa de tatuar 
a mão, é diferenciada e reconhecida pela 
sua capacidade de criar sutis gradações de 
tom que são difíceis de alcançar com uma 
máquina tradicional de tatuagem. A palavra 
vem de Tebori, Te significa “mão” e Hori ou 
Horu, “a esculpir, esculpem ou inscrever”. 
Que é uma técnica diferente do dermógrafo, 
esculpe ou “tatua” a sobrancelha com o 
auxílio de uma ferramenta que parece uma 
caneta e na ponta desta ‘caneta’ tem uma 
lâmina com microagulhas, entre 7 e 21 ao 
todo. A quantidade de agulhas é escolhida 
de acordo com a espessura do fio de cada 
pessoa. O Tebori faz a pigmentação em 
formato de fios, como se fosse um fio natural 
mesmo, tendo a finalidade de deixar os fios 
mais perfeitos e os traços mais realistas. É 
um procedimento muito parecido com o 
da tatuagem. Esse é o diferencial da equipe 
Valkiria Viana

miCrOpigmEntAÇãO
COmO nãO SE ApAixOnAr?



SAúDE

(62)  3434-5148

(62) 99650-9881

 @valkiria_viana_designer/ @atelievalkiriaviana

 Ateliê Valkíria Viana

Rua Itumbiara Qd. 145 Lt. 24, 
Cidade Jardim - Goiânia - Goiás

equiPe  
valkiria viana
E novas técnicas surgem a 
cada dia e o Ateliê Valkíria 
Viana busca o aperfeiçoamento 
na intenção de oferecer o 
melhor às clientes e deixa-las 
apaixonadas por si mesmas. 
E para isso uma equipe de 
profissionais renomadas 
estão sempre aprimorando as 
técnicas para melhor atender 
suas clientes. 

sobre valkiria viana designer
Valkiria Viana, mineira da cidade de Poté, veio para Goiânia fazer a 
diferença no ramo da micropigmentação . Há 8 anos no mercado, 
tem alcançado êxito na satisfação e realização de suas clientes no 
resultado final de seu trabalho. “Sobrancelha é vida e eleva a auto 

estima de qualquer mulher”, pontua. Juntamente com sua equipe, 
formada e treinada por ela mesma, trabalha em seu ateliê situado 

no setor Cidade Jardim, em Goiânia.
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SAúDE

Você acha que não está dando a devida importância 
a você mesmo, mas não sabe onde está errando?

diCAS dE

SAúdE
Esse sentimento é comum que apareça 
quando estamos cansados, desanimados 
e sem o controle que gostamos de ter a 
respeito de nossa vida e saúde. Porém, é 
ainda mais comum adiar as mudanças, 
evitando-as _ sendo a  correria e a falta 
de tempo as principais desculpas.
É verdade que a vida anda agitada, mas é 
necessário saber como parar um pouco 
para pensar e reavaliar as atitudes que 
fazem parte do nosso cotidiano. 

A iniciativa de cada um é de grande 
importância, pois quanto mais se 
demora para começar as mudanças que 
deseja, mais difícil será promovê-las.
Para restabelecer o equilíbrio e identificar 
o que está faltando em sua vida, confira 
a seguir dicas de saúde e bem estar que 
facilmente podem ser adotadas por você.

#alimentaÇÃo saudÁvel: somos 
aquilo que comemos! Não apenas as 
pessoas que estão acima do peso devem 
estar atentas ao que ingerem, como 
todas as demais, até porque magreza 

não necessariamente é sinal de saúde.
A qualidade dos alimentos é importante 
para o nosso VIGOR mental e físico. 
Realize substituições INTELIGENTES 
trocando alimentos industrializados, 
embutidos, por mais naturais; abandone 
o supermercado e se alie à feira e 
açougue.

#PrÁtica de atividade física 
regular: exercícios são muito 
importantes para o bem-estar 
físico e mental. É possível escolher 
uma atividade prazerosa. Em casa 
mesmo pode-se exercitar o corpo 
com ginástica e alongamento, o 
que é importante inclusive a quem 
permanece muito tempo sentado 
trabalhando.

# ingesta ideal de Água: um 
hábito importantíssimo é  hidratação. De 
forma geral indica-se no mínimo 2 litros 
por dia. Nota-se melhora nos quadros 
de enxaqueca, fadiga, constipação e 
influência na perda de peso. 

# boa noite de sono: um repouso 
de qualidade é fundamental para o 
organismo. Dormir em média oito 
horas por noite, garante um melhor 
desempenho das funções vitais em 
nossa rotina.

# Pense na saÚde do corPo de 
modo global: vale lembrar que a 
saúde do corpo depende da saúde da 
mente. Quando o nosso peso está bom, 
evitamos muitas doenças, nosso corpo 
não se cansa facilmente e nossa mente 
também se beneficia, sentindo-se mais 
calma, concentrada e feliz. Reserve um 
tempo para atividades prazerosas.
DICAS simples que farão uma enorme 
diferença, quando incorporadas à rotina.

Dra Nathany R. Barbosa
CRM 20.894

Nutrologia Médica e Prática Ortomolecular 
Atendimento: Prime Business Centers - Av D, Setor Marista, Goiânia - GO 

Telefone: (62) 3996-1985 / (62) 98579-1758 
E-mail: dranathanyrbarbosa@gmail.com

Instagram:@dranathanyrbarbosa
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FICA A DICA

MELASMA NÃO TEM CURA E SIM TRATAMENTO!

Melasma é uma condição que se 
caracteriza pelo surgimento de manchas 
escuras na pele, mais comumente na face, 
que também pode ocorrer em outras 
regiões como braços, pescoço e colo.
Afeta mais freqüentemente as mulheres, 
podendo ser vista em homens também. 
Não há uma causa definida, mais existem 
fatores que estão relacionados ao 
surgimento do melasma como: uso de 
anticoncepcionais  femininos, gravidez e 
exposição solar.

sintomas
Manchas escuras ou acastanhadas 
começam a aparecer na face, 
principalmente nas maças do rosto, 
testa nariz e lábio superior (chamado 
de buço). As manchas têm formatos 
irregulares e bem definidos sendo 

geralmente simétricas ( iguais nos dois 
lados ). Muitas vezes, as pessoas com 
melasma podem agravar a condição 
com um tratamento ou procedimento 
inadequado, ocorrendo piora importante 
das manchas.

tratamentos
Buscar um profissional habilitado para 
diagnosticar e tratar essa condição. 
Os tratamentos variam, mais sempre 
compreendem com orientações de 
proteção contra raios ultravioleta e à luz 
visível, que deve ser redobrada quando 
se inicia o tratamento.
Os  tratamentos seguem no ritmo 
de uso de medicamentos tópicos e 
procedimentos de clareamento. Os mais 
realizados no momento são os peelings 
e aplicações de lasers, dentre outros.

É de extrema importância lembrar que, o 
tratamento de melasma, é um conjunto 
de associações para conseguirmos 
clarear a pele,  e no entanto, impedindo 
que o pigmento volte.
Por isso, existem várias orientações a 
serem repassadas ao paciente durante 
uma avaliação minuciosa.
Hoje o meu Espaço “ Aline Capone 
Estética “, oferece um Tratamento 
chamado “ Peeling de Ácido Vulcânico”, e 
está tendo excelentes resultados. Não é 
só em aplicar o ácido no paciente e pedir 
o uso do home care, e sim acompanhá-
lo de perto. Portanto, eu exijo retornos 
dos meus pacientes no meu consultório 
com freqüência. Fora que esse protocolo 
vem incluso as hidratações feitas em 
cabine que é fundamental para um bom 
resultado.

m E L A S m A ?
O QuE É

ALinE CApOnE
Esteticista, graduada em Gestão 
das Organizações de Beleza UEG,  
especializada em Estética e Cosmética
         @alinecaponeestetica 
        62. 99674 3111



miniStrO

Nascido em Goiânia, em 1980, 
Alexandre Baldy está no primeiro 
mandato de deputado federal e 
foi eleito em 2014 com 107,5 mil 
votos. Ele é formado em direito 
pela PUC Goiás. Escolhido como o 
novo ministro das Cidades, ele era 
filiado ao Podemos, mas deixou 
o partido para assumir a pasta. 
Antes de se filiar ao Podemos 
(antigo PTN), foi filiado ao PSDB. 
O novo titular das Cidades é 
indicação do presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) 
– peça-chave para a aprovação 
de projetos de interesse do 
Planalto no Congresso. Ao dar 
posse a Baldy, Michel Temer 
agradeceu a Maia por ter sido “a 
primeira pessoa” a lembrar do 
nome de Baldy para assumir o 
ministério.

ELEiÇõES 2018
O senador Wilder Morais 
durante abertura do Congresso 
Senado e Câmaras Municipais, 
evento realizado na Fazenda 
Toca da Orca, localizada 
entre Goiânia e Nerópolis: “Zé 
Eliton será governador por seu 
trabalho e dedicação. Tenho 
muito apreço e admiração 
pela competência deste 
líder”. O vice-governador, por 
sua vez, lembrou que o Progressistas, presidido por Wilder, “foi o primeiro a 
declarar publicamente apoio ao projeto da base aliada em 2018”. Segundo ele, 
“queremos Wilder conosco. É um amigo sincero e que tenho profundo respeito. 
Companheirismo é sua marca. Serviço sua bandeira”.

CidAdãO gOiAnO
O prefeito da cidade de São Paulo, João 
Doria Júnior (PSDB), recebeu o título 
de cidadão goiano na Assembleia 
Legislativa. O autor do projeto de 
cidadania foi o presidente do Legislativo, 
José Vitti (PSDB).  Como empresário,  
Doria é criador e presidente licenciado 
do Grupo Doria, que reúne seis 

organizações, dentre as quais o Grupo de Líderes Empresariais (Lide), uma associação 
que promove eventos pagos, tendo em sua mala-direta 1.700 empresas nacionais e 
multinacionais cadastradas que, segundo o site do Grupo Doria, respondem por 52% 
do Produto Interno Bruto (PIB) privado brasileiro. Em 2012, Doria foi eleito uma das 100 
pessoas mais influentes do Brasil, segundo a revista “IstoÉ”. Em 2016, foi escolhido para 
ser o candidato do PSDB para concorrer à Prefeitura de São Paulo, tendo sido eleito no 
primeiro turno, fato inédito na história da cidade desde 1992, quando foram realizadas 
as primeiras eleições municipais em dois turnos no Brasil.

prOjEtO SOCiAL
Referência quando o assunto é vôlei, o ex-
atleta da seleção brasileira Giba esteve em 
Goiânia para uma série de compromissos. 
Entre eles, reuniu-se com a secretária de 
Educação, Cultura e Esporte de Goiás 
(Seduce), Raquel Teixeira, para apresentar 
o projeto social Gibinha Vôlei, que tem 
como objetivo incentivar a prática esportiva e combater a obesidade infantil. 
A ação foi bem recebida pela titular da pasta que, além de firmar a parceria, 
manifestou interesse que ela já se inicie a partir do ano vem.

CEnÁRIO

hOmEnAgEm 
A Assembleia Legislativa do Estado de 
Goiás homenageou, em sessão solene 
extraordinária, os obreiros da Igreja 
Universal do Reino de Deus. A iniciativa 
foi do deputado Jeferson Rodrigues (PRB). 
Em discurso, o pastor Jeferson Rodrigues 
relembrou a primeira vez em que visitou a 
Igreja Universal no ano de 1994.



vALOrizAÇãO dA imprEnSA
Para valorizar a imprensa goianiense o vereador Jorge Kajuru (PRP) apresentou 
matéria instituindo programa que concede incentivos fiscais a empresas e 
profissionais liberais que anunciarem em veículos de comunicação e imprensa, 
com foco informativo ou jornalístico. Os veículos beneficiados serão rádios e rádios 
comunitárias; blogs, sites, portais e 
iniciativas de comunicação em ambiente 
on-line; jornais, revistas e iniciativas de 
comunicação impressa; emissoras de 
televisão e televisões comunitárias em 
VHF, UHF e web. O benefício será redução 
proporcional ao volume anunciado do 
Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) e Imposto Sobre Serviço (ISS).

OdOntOLOgiA 

O Presidente da Associação Goiana 
de Municípios (AGM), e prefeito do 
município de  Hidrolândia  Paulo 
Sérgio de Rezende ( Paulinho),recebeu 
uma homenagem em um dos maiores 
eventos da Odontologia Brasileira, o 
CIOGO (Congresso Internacional de 
Odontologia de Goiás). Paulinho em seu 
segundo mandato, tem transformado 
a cidade de Hidrolândia em Referência 
em Saúde Bucal. O prefeito reestruturou 
todo o serviço odontológico da 
Atenção Básica e inaugurou o Centro 
de Especialidades Odontológicas no 
município. Na foto com sua esposa a 
primeira dama Luciana. 

COmBuStívEL 
Deputado Estadual Bruno Peixoto (PMBD) apresentou projeto que protege 
o consumidor de fraudes em postos de combustíveis. A proposta está em 
tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (PL 3734/17) 

e  protege o consumidor de fraudes 
relacionadas à quantidade de combustíveis 
fornecidos por postos revendedores, golpe 
popularmente conhecido como “bomba 
baixa”.  O Projeto tem o objetivo de vedar 
a utilização de quaisquer dispositivos 
na bomba medidora ou nos tanques de 
armazenamento, seja ele mecânico ou 
eletrônico, sob controle remoto ou não, 
bem como de sistemas de informática.

ECOnOmiA
Ao participar da inauguração da nova sede do Sindicato e da Organização das 
Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás (OCB Goiás), o governador Marconi 
Perillo afirmou que o cooperativismo goiano foi fundamental para o salto 
registrado pela economia goiana nos últimos 20 anos. Marconi observou que, 
há 60 anos, o Estado amargava a condição de penúltimo Estado em riqueza 
econômica e que hoje ocupa a nona posição, aumentando a distância para o 
décimo colocado, Pernambuco.

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

BREnnO
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ESTÉTICA

SEu SOrriSO
diz muitO SOBrE vOCê...

Dizem que o sorriso de uma pessoa é a porta de entrada ou o 
cartão postal de qualquer rosto, ou seja, o sorriso é o primeiro 

detalhe notado quando alguém chega perto de você

Para ter dentes, bonitos saudáveis e bran-
cos, além da higiene bucal, uma alimen-
tação saudável rica em fibras e pobre em 
açúcares é fundamental. O que também já 
ficou comprovado é que “O sorriso inter-
fere diretamente na auto-estima de cada 
pessoa”. A odontologia estética tem como 
uma das principais funções a ressocializa-
ção, já que muitas vezes a insatisfação com 
o sorriso dificulta os relacionamentos das 
pessoas, e isso acaba por trazer problemas 
sérios de convivência entre elas.

Existem excelentes profissionais da área, 
uma referência é a Odontóloga Dra Da-
niella Mendonça Rodrigues, que hoje, 
em Goiânia, na área de reabilitação oral 
e estética, vem se destacando por trazer 
de forma simples não somente um belo 
sorriso, mas também a tão sonhada har-
monização facial, que é a simetria do ros-
to. Muitos especialistas afirmam que uma 
simetria facial perfeita não existe, mas 
algo próximo a ela sim. E muitas pessoas 
reclamam justamente por que não estão 
satisfeitas por terem o rosto bem longe 
da simetria que julgam ser a ideal, o que 
pode provocar uma sensação ruim e de 
baixa auto-estima.    

Mas é bem claro que o que muitos bus-
cam é de fato um belo e harmonioso sor-
riso de ESTRELA. . Segundo a Dra Daniella 
Mendonça, esse belo sorriso hoje está 
diretamente associado à saúde bucal da 
pessoa e a características como forma, 
cor, posição e o tamanho dos dentes. 

O que pouca gente sabe, segundo a 
odontóloga, é que algumas pessoas nas-
cem com os dentes mais amarelados, 
por conta do esmalte carregado de pig-
mentos. Esse fator interfere, inclusive, no 
resultado do processo de clareamento 
dental, já que o gel age sobre o esmalte. 
Para simplificar o entendimento e mais 
fácil dizer que quem tem mais esmalte, 
tem mais facilidade de ter dentes claros 
e conseguir uma remoção maior dos pig-
mentos absorvidos no clareamento.

Com quase vinte anos dedicados ao sorri-
so das pessoas. A empresária, Dra Daniella 
Mendonça, hoje está à frente de um dos 
maiores institutos voltados para esse 
mercado da beleza, localizado no Setor 
Oeste em Goiânia, o IDM, “Instituto Da-
niella Mendonça” é um dos locais prefe-
ridos por vários anônimos e famosos que 
buscam um belo sorriso.

Cantores, artistas, jornalistas e celebrida-
des conhecidas em âmbito nacional e 
internacional já passaram pelas mãos da 
Dra Dani, como é carinhosamente cha-
mada pelos seus pacientes.

O caso mais recente de transformação 
do sorriso de uma pessoa conhecida, fei-
to pela Dra Daniella Mendonça, foi com 
o jornalista e apresentador da Record TV 
Goiás, Fred Silveira, o jornalista procurou 
o Instituto para melhorar o sorriso pois 
ele não estava satisfeito, Fred acredita-
va ter um sorriso infantil demais para 
sua idade, o que acabava influenciando 
em seu trabalho na TV, pois quando se 
trabalha com imagem, que é o caso do 
jornalista de Tv, o sorriso é ainda mais im-
portante e fundamental para se ter uma 
harmonização no vídeo.

 “Eu nunca imaginei que a mudança fos-
se tão grande, quando pensei em fazer o 
procedimento achei que iria mudar, mas 
não tanto assim, se eu soubesse que seria 
dessa forma juro que havia feito antes”, 
comentou o apresentador.

Dra Daniella 
mendonça rodrigues,

odontóloga





ingredientes
• 1 kg de carne de sol dessalgada
• 1 kg de mandioca 
• 1 litro de leite
• 500 ml de creme de leite
• 300 gramas de cebola
• 300 gramas de tomate
• 1 maço de cheiro verde
• 400 ml de manteiga de garrafa
• 400 gramas de catupiry
• 200 gramas de parmesão 
• 50 gramas de alho
• Sal e pimenta a gosto 

CuLInÁRIA

rECEitAS do ChEff

modo de preparo:
Dessalgue a carne e corte em pedaços 
médios e cozinhe ate ficar bem macia, desfie 
em seguida, corte o tomate sem semente e a 
cebola  em julienne. Em uma panela coloque 
200 ml da manteiga refogue o alho a cebola 
e o tomate, adicione a carne desfiada e 
finalize com o cheiro verde, reserve. Cozinhe 
a mandioca, bata aos poucos com o leite 
criando uma mistura fina, em uma panela 
adicione o restante da manteiga e misture 
com o purê da mandioca, deixe cozinhar por 
media de cinco minutos em fogo brando, 
finalize com creme de leite e se precisar 

Chrystienio Teles Marques, 37 anos, goiano, chef de cozinha e 
decorador de eventos. Trabalha na rede hoteleira Hotel San 

marino há 11 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.

ESCOndidinhO dE 
mAndiOCA COm 
CArnE SErEnAdA

ingredientes
• 300 gramas de robalo
• 1 cebola media
• 1 tomate
• 200 ml de leite de coco
• 50 gramas de pimentão vermelho
• 50 gramas de pimentão amarelo
• 30 ml de azeite de dendê
• 2 dentes de alho
• Meio limão 
• Coentro
• Sal e pimenta a gosto
 

modo de preparo:
Tempere o peixe com sal e limão de reserve, corte a cebola, 
tomate e pimentões a portuguesa. Em uma panela doure o 
alho no azeite de dendê faça uma cama de cebola, tomate 
e pimentões, coloque o peixe e cubra com a cebola, 
tomate, pimentões e o coentro, tampe a panela e quanto 
levantar fervura adicione o leite de coco e deixe cozinhar 
em fogo médio, ajuste o tempero com sal e pimenta 
agosto, não é preciso adicionar água, deixe cozinhar 
somente no leite de coco.

obs. Não é necessário mexer o peixe na panela. 

mOquECA dE rOBALO

ajuste com um pouco de sal dependendo 
do tempero da carne, em um recipiente 
forre o fundo com purê, uma camada de 
no máximo um dedo e meio de altura, 
coloque a carne depois o catupiry, cubra 
com outra camada de purê com no 
máximo um dedo de altura e finalize com 
o parmesão ralado para gratinar.

obs.: É importante a massa esta mais lisa 
e fina, deixe assar ate levantar fervura e 
o parmesão ficar dourado, importante 
também bater a mandioca por pouco 
tempo no liquidificador para não criar liga.



ALmOndEgAS 
BLEndE AO 
mOLhO hOt

ingredientes:
• 1 kg de patinho moído
• 600 gramas de peito de frango moído
• 400 gramas de bacon moído
• Um quilo e meio de batata baroa 
• 400 ml de creme de leite
• 500 de leite
• 200 gramas de manteiga de leite
• 1 kg de tomate
• 300 gramas de cebola
• 100 gramas de alho
• 300 ml de água
• 20 gramas de amido de milho
• Cheiro verde
• Sal e pimenta a gosto

modo de preparo almondegas 
Primeiro moer as carnes ao mesmo tempo, formando com 
isso uma mistura mais homogenia. Adicione alho, sal e pimenta a 
gosto grelhar as almondegas em fogo médio (não deixar dourar 
muito, para não perder o ponto da carne na finalização), retire a 
carne da panela e reserve, corte a cebola e o tomate em brunoise, 
grelhe a cebola e em seguida adicione o tomate, pimenta e a água 
na mesma panela que grelhou a carne, deixe ferver ate virar um 
molho vermelho, adicione o amido para engrossar levemente o 
molho, finalize com sal e cheiro verde a gosto.

musseline
Cozinha as batatas com a casca, em seguida descasque e 
bata no liquidificador com o leite, em uma panela adicione a 
manteiga o purê batido e o sal, em fogo médio cozinhe por 5 
minutos e finalize com o creme de leite, se precisar adicione 
um pouco a mais de leite ou creme de leite para a mistura ficar 
mais fina.

obs. Forre o recipiente que for ser servido com a musseline e 
coloque o molho com o blende de carnes e sirva quente.

2
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prêmiO mEghA 
prOfiSSiOnAiS 2017!

HOmEnAGEm

O Prêmio Megha profissionais completou 
19 anos em 2017.  Antecedendo a 
grande cerimônia de entrega das 
estatuetas, o evento contou com uma 
cerimônia histórica, em sessão solene na 
assembleia legislativa de Goiás, no dia 13 
de novembro, empresas e profissionais 
liberais citados pelo prêmio no ano 
de 2017, foram referendados em sua 
totalidade por aquela nobre casa de leis, 
naquela ocasião os agraciados receberam 
um certificado de honra ao mérito 
pelos serviços prestados a sociedade. 
Ação proposta pelo nobre deputado 
estadual Bruno Peixoto, que enfatizou a 
credibilidade nacional do evento.
A tradicional festa Black-tie  aconteceu dia 
24 de Novembro de 2017  no Master Hall, 
em Goiânia, onde empresas e Profissionais 
Liberais de todo o país receberam o 
certificado e uma estatueta esculpida 
em pedra-sabão. O Prêmio Megha 
Profissionais, possui dimensão nacional, 
nos principais veículos de comunicação, 
tais como: Rede Globo, SBT, TV Record, 
Band TV, Rede TV, entre outros.
Em dezenove  anos de realização, o evento 
já foi noticiado em diversos veículos de 

ao décimo nono ano de realização 
consagrado pelo público e crítica, 
pela qualidade e seriedade em que é 
conduzida a premiação e principalmente 
pela organização do evento.
Durante a cerimônia de entrega do 
Prêmio, artistas se revezaram no palco, 
em apresentações ao vivo. A exemplo 
de edições anteriores do evento, a 
cerimônia sempre é prestigiada por  
artistas de renome nacional, destacando-
se esse ano Adriana Bombom, Isabel 
Fillardes e Marcelo Marrom, e por 
diversas autoridades políticas regionais 
e nacionais, imprensa de todo o país e o 
melhor de nossa sociedade nacional.

Credibilidade, Luxo , sofisticação,  convidados Vips, e muita emoção 
marcam a  19ª edição  do Prêmio Megha Profissionais 2017

comunicação, dentre eles: Programa 
Amaury Jr (Rede TV), Hebe Camargo (SBT), 
Programa do Gugu (SBT e Record), Leão 
Lobo (Gazeta), Ana Maria Braga (Globo), 
Altas Horas (Globo), Olga Bongiovanni 
(CNT), TV Fama (Rede TV), Jornal Hoje 
(Globo), Programa do Jô (Globo), Regina 
Volpato (SBT), Fausto Silva (Globo), Estrelas 
(Globo), Silvio Santos (SBT), Encontro com 
Fátima Bernardes (Globo), entre outros.
Os agraciados são escolhidos através de 
pesquisas realizadas pelo Portal Megha, 
onde o público vota nas empresas 
e profissionais liberais que mais se 
destacaram no ano de 2017.
O Prêmio Megha Profissionais chega 

Danila Guimarães Fausi Humberto Priscilla Calixto Quézia Ramos Rafa Kalimann

Tancredo Simão Teixeira , a dançarina Adriana Bombom, atriz Isabel Fillardis e o apresentador Marcelo Marrom



HOmEnAGEm

César Augusto Miccieli dos 
Santos - Levi´s

Danilo Nunes -  Cultura do 
Riso Entretenimento

Dayana Paula da Silva - 
VR Mens Wear

Evane Carneiro Naves - 
Osklen

Fábio Bianco - Valentino 
Vicenzzo

Kenia Vieira Cardoso e 
Julio Cesar Reis -  Tendence 

Metais

Silvio Damasco e  Helena 
Rodrigues de Sousa - Sonho 

de Festas Decorações
Tom Sucesso  - Sucesso 

Suplementos

Vanusa Machado de Freitas 
- Supermercado Bretas - 

Cencosud

Glória Damaso e Bruna 
Damaso  - Essencial 

Copeiras de Luxo

Alexandre Queiroz Freitas e 
Daniela Cristina Caixeta  - 

Real Park Valet Service

Felix Ferreira - 
Calvin Klein

Gilberto Scislewski filho  - 
Wizard Jardim Goiás

Jefferson Lausson - 
Equalize Eventos

Juliana Santos  - 
Ankai Buffet Oriental

Kátia Caldeira Borges -
Coca cola

Márcia Suzuki  e  Paulo 
Seabra - Ateliê dos Doces

Pamella Cristine - Master 
Hall Multi Eventos

Rosangela Cardoso Oliveira 
e Adilson de Castro Andrade   

Zen Adega e Restaurante
Sandra Assis Maia   - Alto 

Stima Clinica Capilar

Júlio Cesar  Bianchi , Lohaenny 
Bianchi, Livinny Bianchi,   Cleibis 

Bianchi - Palazzoo Bianchi

Antônio Carlos Cardoso Ferreira, 
Camila Cardoso Ferreira e Natálya 
Cardoso Ferreira  - Studio In Photo

Carine Carneiro e Maykon Marques 
- Arena Buffet de Liquidos

Eduardo Antunes e Gisele Antunes - 
Colégio Vitória

Gabriela Rufato e Francielle Araujo 
- Drogasil

Márcia Suzuki  e  Paulo Seabra - 
Ateliê dos Doces

Gabriela Rufato e Francielle Araujo 
- Drogasil

Márcia Suzuki  e  Paulo Seabra - 
Ateliê dos Doces



Brenno Alves e Leonardo 
Arruda - Revista Viver Goiás

Juliana Carnevalli - Revista 
People

Leonardo Gobbi e  Leandro 
Vieira  - TV Goiânia - Band

Renato Silva Ferreira e 
Belinha David- Programa 

Belíssima

Victor Andrade - 
Apresentador do Globo 

Esporte

HOmEnAGEm
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Rua Jaraguá esq. com Rio Grande do Sul,  N° 06 -  Setor Campinas

(62) 3591-1358        (62) 98469-7272        @Cetrocamisaria        /RegisCetro

PREÇOS

especiais
para

Revendedores

VESTINDO COM AUTORIDADE

Especializada em
aluguel de

roupas para festas 
e casamentos 

A t a c a d o
e  Va r e j o



De acordo com o último Censo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica 
(SBCP), em 2016, houve um aumento de 19,6% no número de cirurgias para 

aumento das mamas. Foram 288.597 procedimentos só em 2016.

12 fAtOS SOBrE O
SiLiCOnE
quE pOdEm AjudAr nA SuA dECiSãO

Para tirar algumas das principais 
dúvidas, seguem 12 fatos sobre o 
implante de silicone:

1A prótese pode camuflar 
diagnósticos de exames de 

imagem, como mamografia ou 
ultrassom?
A presença de próteses mamárias não 
interfere na realização dos exames para 
detecção de doenças mamárias. Pode-
se fazer normalmente a mamografia, 
ultrassonografia ou ressonância 
magnética.

2 Pode haver rejeição por parte do 
meu corpo? Se acontecer, qual o 

procedimento?
Na verdade, não existe “rejeição” de 
qualquer prótese pelo corpo humano. 
O que pode ocorrer é um processo 
infeccioso ou inflamatório ao redor 
da prótese. Em alguns casos, pode ser 
necessária a retirada temporariamente. 
Após o tratamento adequado e 

finalizado do processo infeccioso ou 
inflamatório, é possível rever a nova 
implantação do silicone.

3 Sou muito nova – ou – estou 
muito velha para colocar silicone?

A idade mínima para a colocação de 
próteses é definida individualmente: 
as mamas devem ter completado 
totalmente sua formação e 
crescimento, o que se dá por volta dos 
16 anos. Não há idade máxima para se 
colocar ou trocar a prótese de silicone, 
desde que as condições de saúde da 
paciente permitam uma cirurgia segura.

4 Como saber o tamanho ideal para 
meu biotipo?

A definição do tamanho ideal para cada 
paciente leva em conta diversos fatores: 
desejo da paciente, volume, medidas 
e forma inicial das mamas, medidas de 
altura e largura da caixa torácica, entre 
outros. Somente após uma consulta 
com um cirurgião plástico é que 
podemos definir o volume que deverá 
ser utilizado na cirurgia.

ESTÉTICA

5 E se eu achar que coloquei pouco 
ou muito?

Sempre há a possibilidade de se trocar as 
próteses, o que necessitará de novo de 
um procedimento cirúrgico.

6 Hoje, há uma série de tipos de 
prótese. Como saber qual a mais 

segura?
Assim como na escolha do tamanho, 
vários fatores influenciam nessa escolha. 
Na consulta com o cirurgião plástico, 
há a exposição dos diversos tipos de 
próteses e definição da mais adequada 
para cada paciente.

7 Há perigo de estourar ou vazar?
Há, sim, o risco de rompimento da 

prótese. Estudos atuais indicam taxas 
variáveis entre 1 e 5% ao longo de 
10 anos. O fenômeno de vazamento 
(bleeding) tem diminuído muito ao 
longo dos anos. Atualmente, é mais raro, 
devido à melhoria constante da qualidade 
das próteses, que possuem hoje um 
gel de preenchimento e camadas de 
revestimento mais resistentes.



8 Vou ter a mesma sensibilidade nos 
seios com a prótese?

Pode haver diminuição da sensibilidade 
das mamas, geralmente parciais e 
reversíveis. Alguns estudos apontam 
que a maioria das pacientes que 
permaneceram com alteração 
da sensibilidade fariam a cirurgia 
novamente. Isso indica que a melhoria 
da autoestima supera eventual alteração 
da sensibilidade.

9 Posso amamentar normalmente? 
O silicone pode interferir na 

produção do leite?
Se a prótese for colocada via 
inframamária (incisão embaixo das 
mamas) ou pela via axilar, não há cortes 
na glândula nem nos ductos mamários. 
Assim, não há prejuízo na amamentação.

10 Preciso trocar a prótese depois 
de um determinado tempo?

As próteses atuais não possuem “prazo 
de validade”. Só há necessidade de troca 
em caso de alguma complicação, como 
ruptura.

11 Caso a paciente opte por um 
tamanho maior que o ideal 

para seu biótipo, há algum risco? 
Quais?
Sim. Há maior possibilidade de 

desenvolvimento de estrias e sinmastia 
(quando as mamas se unem na região 
central do tórax).

12 Como é a recuperação?
O período de recuperação 

da cirurgia de próteses mamárias é 
relativamente curto. Durante a primeira 
semana, há necessidade maior de 
repouso. Havendo uma boa evolução, 
eventos sociais, como um jantar, 
encontro de amigos ou um passeio 
curto, já estarão liberados. Em cerca de 
três semanas, a paciente já retomou 
grande parte de suas atividades 
habituais, incluindo exercícios físicos 
moderados.
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Av. E, nº 1470, Qd. B-29A, Lt. Único, Sala 305 - Ed. JK Concept
Business - Jardim Goiás - Goiânia/GO - CEP: 74810-030

PARA RESERVAS E MAIS INFORMAÇÕES:

(62) 3626-4786 @paris4turismo

O PACOTE INCLUI:

ROTEIRO: Istambul, Capadócia, Konya, Pamukkale, Hierapolis, Laodiceia,
Alasehir, Sardes, Selçuk, Izmir, Pérgamo, Éfeso, Kusadasi, Patmos, Tiatira

•  Aéreo saindo de Goiânia em classe econômica;
•  Hospedagem em hotéis 4* com café, almoço e jantar;
•  Seguro viagem + kit viagem;
•  Guia acompanhante Paris 4 e guia local em português;
•  Ônibus executivo com ar condicionado;
•  Passeios: Visita às Mesquitas, passeio de barco pelo Bósforo,
        compras no Gran Bazar, Capadócia, Casa da Virgem Maria e
    Castelo de Algodão.
OPCIONAL: Passeio de balão na Capadócia, espetáculo de danças folclóricas
e passeio de barco na Ilha de Patmus.

13 DIAS / PACOTE COMPLETO

O PACOTE INCLUI:
•  Aéreo ida e volta voando TAP em classe econômica;
•  12 noites em hoteis 4 estrelas com café da manhã;
•  12 jantares em hoteis ou restaurantes locais;
•  12 almoços durante o roteiro;
•  Transporte privativo com ar acondicionado;
•  Guia acompanhante em português ou espanhol.
ENTRADAS: Viena - Palácio de Shonbrunn, Abadia Melk e Santuário Mariazell.
Budapeste - Igreja de Matias, Forte de Pescadores e cruzeiro pelo Danúbio.
Cracóvia - Catedral de Wawel, Igreja Mariana, Auschwitz, minas de sal Wieliczka,
Museu de João Paulo II em Wadowice. Częstochowa: Mosteiro de Jasna Gora.

ROTEIRO: Praga, Viena, Bratislava, Budapeste, Zacopane, Wadowice,
Auschwitz, Częstochowa, Warsóvia.

LESTE
EUROPEU

16/10/18

15 DIAS / PACOTE COMPLETO

O PACOTE INCLUI:
• Aéreo ida e volta voando Avianca em classe econômica;
• 06 noites de hospedagem em hotéis 4 estrelas em
   regime de pensão completa:
• Ônibus de luxo durante todo o percurso;
• Guia em português (Madrid, Toledo, Barcelona e Montserrat);
• Toledo: entradas na Catedral, sacristia e Igreja de São Tomé;

ROTEIRO: Madri, Toledo, Zaragoza, Barcelona e Montserrat.ESPANHA
BEATIFICAÇÃO DOS

MÁRTIRES EM CATALUNIA
DA CONGREGAÇÃO

SÃO PEDRO AD VINCULA

05/11/18

S A Í D A

G A R A N T I D A

7 DIAS / PACOTE COMPLETO

OPCIONAL: Tour ao Estádio Camp Nou, um dos pontos turísticos mais visitados
de Barcelona e o museu mais visitado da Espanha.

Faça a viagem dos
seus sonhos com
a Paris 4 Turismo!

Conheça alguns dos nossos pacotes:




