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A festa de aniversário de Livinny Bianchi
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Cantora Lexa tem 
conquistado o Brasil

DEBUTANTE

EMPRESÁRIO
Onomar Novais
“Sonho e determinação”

HOMENAGEM
Câmara Municipal 
de Goiânia 
homenageia Mulheres 
Empreendedoras 2018
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A festa de 15 anos 
representa um marco na 
vida da aniversariante e 
da família. Livinny Bianchi 
conseguiu reunir em sua 
festa elementos pelos 
quais é apaixonada. Ela 
tem extrema admiração 
pela dança e por tudo que 
envolve arte. 

Focado e determinado, 

Onomar Novais, de 

funcionário se destaca 

como um grande 

empreendedor com 

várias auto-escolas em 

Aparecida de Goiânia

8

22



Com propositura do vereador 
Zander, Câmara Municipal 
de Goiânia faz homenagem 
especial as Mulheres
Empreendedoras 
2019 que receberam 
certificado de 
Reconhecimento

No mercado há mais 
de sete anos, 
Leonardo Cenografia 
investe no ramo 
de decoração e 
proporciona 
um momento único 
para seus clientes

Credibilidade, 
Luxo , sofisticação,  
convidados 
Vips, e muita 
emoção marcam 
a  20ª edição  do 
Prêmio Megha 
Profissionais 2018

46 53 36

O CASAMENTO 

DO ANO

LEXA
A CANTORA QUE 
TEM CONQUISTADO 
O BRASIL

54
16

Foi um namoro inesperado, cheio de 

amor, surpresas e meteórico, durou 

apenas dez meses, o suficiente para que 

a jornalista Jakeliny Mendonça, 33, e o 

assessor parlamentar federal, Adriano 

Ribeiro Neto, 30, tivessem a certeza de 

que queriam ficar juntos para sempre. 
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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.

É com grande alegria que estamos lançando mais uma edição da Revista Viver 
Goiás. Essa edição esta surpreendente né? Quem não gosta de fazer festas? Pois 
nela você vai encontrar diversos profissionais. Além de matérias extraordinárias. A 

capa dessa edição demonstra tudo àquilo que queremos mostrar. A linda debutante 
Livinny Bianchi é a estrela dessa edição, e vem nos mostrar esse universo das festas 
de 15 anos que tem crescido gradativamente. Filha dos empresários Júlio e Cleibis 
Bianchi, o debut de Livinny movimentou a capital, sendo umas das festas mais 
luxuosas e bem organizadas. E nessa edição teremos ainda várias matérias feitas com 
muito amor para vocês. Veja também as Mulheres Empreendedoras, homenageadas 
com o prêmio esse ano e que receberam Homenagem na Câmara Municipal de 
Goiânia. Fique á vontade para ler e se deliciar com tanta coisa boa feita para toda á 
família. E para a próxima edição estamos preparando uma edição Especial Mulheres 
Empreendedoras. 
Agradecemos o carinho de cada um de vocês.

Que Deus abençoe!

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

“Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração;  contarei todas as tuas maravilhas.”
Salmos 9:1

ESTAMOS NO
instagram @revistavivergoiás

Siga-nos e fique por dentro das novidades!
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ESPECIAL

Por Leonardo Arruda

Afesta de debutante 

é um momento 

muito esperado 

por diversas jovens 

que vão completar 15 anos 

de idade. As celebrações 

modernas ainda contemplam 

diversas das tradições 

antigas que se originaram 

com a celebração. O termo 

debutante deriva da palavra 

francesa début, que significa 

início ou estreia. E representa 

o rito de passagem da menina 

que está se tornando uma 

mulher. Diversas tradições 

circundam o evento e 

possuem uma história que 

as acompanha. A festa de 

debutante teve início na 

Europa antiga e foi trazida para 

o Brasil mantendo diversos 

dos seus costumes e tradições.

Hoje em dia, diversas atrações 

existentes nas festas de 15 

anos são diferentes das quais 

acompanhavam as festas 

tradicionais. Porém, as tradições 

cerimoniais ainda permeiam, 

mas com algumas adaptações 

aos tempos modernos.

A VALSA - A valsa é uma tradição que vem desde a época em que 
os bailes de debutantes eram realizados na Europa e até hoje está 
fortemente presente nas festas de debutantes.
Isso porque a valsa representa a primeira dança da menina, não mais 
como menina na vida infantil, mas como jovem adolescente. É dançada a 
primeira valsa com o pai, a segunda com o avô, padrinho, tio ou amigo e a 
terceira valsa, com o príncipe de gala.

A ENTREGA DA JOIA - Logo antes da primeira valsa, com o pai, a 
debutante é presenteada por ele com uma joia. Geralmente o pai faz uma 
homenagem à filha e a presenteia com uma joia que pode ser um anel 
solitário, um colar ou uma pulseira.

TROCA DO VESTIDO - Na entrada da festa de debutante, geralmente 
era parte da tradição receber os convidados com um vestido mais simples 
e de cunho mais infantil. Isso porque, na hora de cerimônia, da valsa e da 
entrega da joia, a debutante se apresenta para os convidados com um 
vestido diferente, mais adulto e decorado.

TROCA DO SAPATO - Além da troca do vestido, a aniversariante na sua 
festa de debutante ainda faz a troca do sapato que simboliza, assim como 
a jóia e o vestido, a entrada na vida adulta. Como crianças não tinham 
permissão para usar sapatos de salto, a troca do sapato baixo para um sapato 
de salto simboliza justamente essa mudança de fase na vida da jovem.

Existem diversas tradições que você pode adaptar aos dias atuais. Se você 
vai fazer uma festa de debutante mais moderna e não quer optar por 
uma valsa tradicional, pode fazer uma valsa maluca ou uma coreografia 
divertida com os seus melhores amigos e apresentar aos seus convidados. 
Está super na moda e faz sucesso nas festas!

Na hora de planejar a sua festa de debutante, é fundamental contar com 
a ajuda de profissionais especializados no assunto e que estão prontos 
para ajudá-la com a organização e realização do seu sonho do início até a 
execução completa.

ENTRE AS PRINCIPAIS 
TRADIÇÕES ESTÃO:
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A FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 

LIVINNY BIANCHI 
A festa de 15 anos representa um marco na 
vida da aniversariante e da família. Livinny 
Bianchi conseguiu reunir em sua festa 
elementos pelos quais é apaixonada. Ela tem 
extrema admiração pela dança e por tudo 
que envolve arte. Os pais, Júlio Bianchi e 
Cleibis Bianchi, partiram deste conceito para 
organizar o evento, que ocorreu em 13 de 
outubro de 2018, no Espaço Boulevard, na 
capital goiana.

Resolvemos realizar esta festa, para 
transformar esta noite em um momento 
único na vida da Livinny, que iniciará 
um período onde florescem as 
responsabilidades”, explica a mãe Cleibis 
Bianchi. Quando a família começou a 
discutir como seria a comemoração do 
aniversário, surgiu a ideia de fazer uma lista 
de opções. Livinny chegou à conclusão 
de que realmente a festa a faria mais feliz. 
Para realizar o evento dos sonhos, foram 
necessários 01 ano de preparação.

Livinny dançou a valsa com seu avô, uma dança 
de última hora, mas que ficou maravilhosa. 
Foi com uma pessoa que me criou desde 
pequena que é meu segundo pai, e eu tenho 
um amor muito grande por ele, e ainda ganhei 
um anel da minha avó que é minha segunda 
mãe, uma das pessoas que mais me ajudou em 
tudo, recebi também um colar da minha avó 
paterna que também tenho um amor imenso, 
completou a debutante. 

A jovem entrou desfilando em uma saveiro 
que pertence ao Filipe Fliper, (O carro de som 
mais solicitado em eventos na capital e fora 
da capital), onde foi um dos momentos mais 
emocionantes e aplaudidos, dirigido por seu 
padrinho. Após a entrada foi o momento 
da dança na qual teve uma coreografia 
topíssima com seu padrinho e depois com 
seus amigos e sua irmã  (Eduardo, João Vitor, 
Rafael, Enzo, Lohaenny)
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Como tudo começou e qual foi à 
sensação do debut?
Comecei com um ensaio fotográfico 
feito pela lente do melhor, In Photo e 
um vídeo excelente, super divertido, 
e diferente da Cinealta.  Foi uma 
sensação incrível no qual eu gostaria 
de ter novamente se fosse possível, 
de início fiquei extremamente 
nervosa, mas com uma cerimonialista 
(Andreia Roncato) maravilhosa e 
super atenciosa me ajudava em tudo 
e com uma equipe de profissionais de 
eventos excelentes ao meu lado fiquei 
mais calma, e tudo ocorreu bem.

Qual foi seu maior medo?
Meu maior medo em relação á festa 
foi que desse tudo errado e não saísse 
conforme planejado.

Quanto tempo foi à preparação pré 
debut?
A preparação do pré-debut durou mais 
ou menos 1 ano, no qual minha mãe 
ficou preocupada com cada detalhe e 
fez com muito amor e paixão, e toda 
decoração maravilhosa exclusiva da 
Palazzoo Bianchi.

Saiu tudo como planejado?
Saiu tudo perfeitinho, como planejado, 
bem mais do que eu esperava. 

Como foi a escolha dos vestidos, do 
salão e das cores a serem utilizadas?
O vestido, desde sempre eu queria vestir 
Maísa Gouveia, foi um vestido desenhado 
pela estilista especialmente pra minha 
festa, que ficou maravilhoso, inclusive 
no qual foi acompanhado por sapatos 
também exclusivos, e desenhados 
para minha festa pela estilista Josefa 
Bernardes. O salão foi um salão escolhido 
a dedo, no qual é um dos mais bonitos 
de Goiânia (Espaço Boullevard), me 
apaixonei pelo estilo do espaço, tem 
uma escada maravilhosa e o designer 
exterior é  maravilhoso. As cores q foram 
utilizadas são as cores q eu sempre gostei 
desde pequena, no caso o marsala e o 
preto. E a Make pelas mãos da Janaina 
Sousa do Tendence Beauty. 

Muitas meninas alegam que os “Meus 15 
Anos” foi o melhor dia da vida delas, você 
concorda? No seu caso também foi assim?
Sim, meus 15 anos foi o melhor dia da 
minha vida, e eu não imaginaria que seria 
tão maravilhoso quanto foi.

Para terminar...Qual conselho você 
deixa para as próximas debutantes de 
plantão?
Não desista de seus sonhos, mesmo 
que sejam difíceis de realizar não são 
impossíveis.

FICHA TÉCNICA: 
Assessoria e  Cerimonial: Andréia 
Roncato
Divulgação: Revista viver Goiás 
Coreógrafo Guilherme Otávio
Decoração:  Palazzoo Bianchi 
Decorações 
Chefe de montagem: Rafael Caetano 
Vestidos avós e madrinhas: Cássia Salles 
vestidos 
Cabine: RC Cabine Fotográfica
Som, iluminação e painel de led: 
Equalize Eventos
Pipoca Gourmet: Chef Cássia  Resende
Lustres: Kátia Monteiro Decoradora.
Smokings pai e avós: Valentino Vicenzzo
Fotógrafo oficial: Espaço fotográfico e 
Helio Júnior Fotos 
Fotógrafo 2: Roncolato 
Fotógrafo imprensa: Solimar 
Mobiliários: Palazzoo Bianchi 
Mobiliários: Locart 
Mobiliários: Fest flora 
Mobiliários: Ricardo Mello 
Passarelas: LG passarelas 
Pista de micro lâmpadas: Maissom 
produções e eventos 
Espaço: Império Boullevard 
Forração: Leonardo cenografia 
Chinelos: Calçados Silva 
Grounds Auxiliares: Prime som 
Balões de led: Mania Gyn
Saveiro luxo: Filiper
Personagens de luxo: Imagine eventos 
Bar drinks: Flairgyn
Filmagem: Cinealta Filmes 
Coral receptivo e anunciação: Musical 
Segno 
Convites: Kerom Convites 
DJ oficial: Johnny 
DJ eletrônico: Cyborg 
Imprensa: Programa em foco Quézia Ramos 
Gerador: Fábrica de  shows geradores 
Decoradora: Cleibis Bianchi 
Vestido debutante: Maísa Goveia 
Vestido mãe e irmã: Maísa Goveia
Graund auxiliar : Júnior Iluminart 
Bombons : Lebombom
Bombons: Edivania Doces 
Make debutante: Janaína Sousa 
Tendence
Make ensaio fotográfico: Ruscaia Soares 

 Marcos Silva Cheff
Copeiras de luxo: Essencial Copeiras de 
Luxo 
SPA : Essencial Copeiras de Luxo 
Top do bolo: Coisas de Sandrinha
Make amigas: Studio San hair
Totem fotográfico: Totens Big Selfie 
Sapatos luxo: Josefa Bernardes
Ensaio fotográfico: Studio Inphoto
Banners: WR Comunicação Visual
Hobbies: Milla Atersanato 
Túnel de led: Red Som e Luz
Carro de luxo para ensaio:  Marcos 
Nelore
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(62) 3247-5787 / 3247-5797
(62) 99991-8283

@spaziosansaloni / @adryellasansaloni 

www.facebook.com/spazio.sansaloni

 spaziosansaloni@uol.com.br 

Av Pedro Ludovico, n° 466 – Cidade Jardim
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Comida Caseira
Arroz Soltinho
Feijão de Caldo
Bife Acebolado
Costelinha de Porco com Mandioca

Galinhada
Ovo Frito na Hora
Peito de Frango grelhado 
na Manteiga
Sucos Naturais

24 HORAS
UNIDADE 1

Av. Rio Branco Nº 62, 
Urias Magalhães - Goiânia- GO
Fone: (62) 3210-9090

UNIDADE 2
Av. C-4 esq C/ C-6, 

Jardim América - Goiânia-GO
Fone: (62) 3088-3131

UNIDADE 3
Av. Circular Nº 710,

Pedro Ludovido - Goiânia- GO
Fone: (62) 3091-2182
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MATRIMÔNIO

O CASAMENTO 
DO ANO

Foi um namoro 
inesperado, cheio 

de amor, surpresas e 
meteórico, durou apenas 

dez meses, o suficiente 
para que a jornalista 

Jakeliny Mendonça, 33, e 
o assessor parlamentar 
federal, Adriano Ribeiro 

Neto, 30, tivessem a 
certeza de que queriam 

ficar juntos para sempre. 
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F oi um namoro inesperado, cheio de amor, surpresas e 
meteórico, durou apenas dez meses, o suficiente para que 
a jornalista Jakeliny Mendonça, 33, e o assessor parlamentar 

federal, Adriano Ribeiro Neto, 30, tivessem a certeza de que 
queriam ficar juntos para sempre. Jakeliny é natural de Ceres, 
mas cresceu na cidade de Rubiataba, ambas em Goiás. Ela 
mudou para a capital em 2006, para estudar jornalismo, mas 
acabou ficando em Goiânia, após a formatura. Adriano é natural 
de Bauru, interior de São Paulo, ele mudou para Goiás em 2014, 
para dar continuidade aos estudos e também, por causa do 
trabalho. O casal ainda em lua de mel, recebeu a equipe da 
Revista Viver Goiás no apartamento onde mora, no setor Bueno, 
na capital, para um bate-papo descontraído. 

Adriano conta que estava solteiro há um ano quando viu 
Jakeliny pela primeira vez na televisão,  daí em diante passou 
a acompanhar o trabalho da jornalista, que é repórter e 
apresentadora da Record TV Goiás. Jakeliny ficou famosa em 
2014, quando se destacou como repórter da madrugada, 
enfrentando bandidos com perguntas ríspidas e respostas 
rápidas, ganhando com isso, o apelido de Corujinha da Record.

Adriano diz que era fã da profissional, “eu amava ver as 
reportagens dela. O jeito engraçado, alegre e particular que 
ela tem de levar as notícias, sempre me encantou”. Essa paixão 
secreta durou alguns meses, até que em junho de 2017, ele viu 
uma foto dela nas redes sociais e não aguentou, “curti a foto, fui 
no inbox do Facebook e puxei conversa”. Ele diz que foi tranquilo 
o primeiro contato e que pegou leve com os sentimentos, 
“desejei sorte a ela no trabalho, apenas”. Jakeliny garante que 
só queria bater papo com o paquera, “lembro que era dia dos 
namorados, eu estava solteira e queria alguém pra bater papo, 
pra passar logo aquele dia”, brinca a sorridente jornalista.  Ele 
lembra, todo feliz, que não foi fácil convencer a amada a sair com 
ele, “foram quinze dias de conversa e nada, o único jeito que 
encontrei para conhecê-la pessoalmente, foi correr com ela na 
pista da Ricardo Paranhos, às seis horas da manhã”.

Para o casal, aquele encontro foi determinante para que uma 
amizade verdadeira surgisse, foi um momento para quebrar 
paradigmas, onde conversaram sobre inúmeros assuntos, 
conheceram melhor um ao outro e descobriram que tinham 
mais coisas em comum, que imaginavam. Naquela mesma 
semana, eles começaram a namorar. Mas o romântico Adriano 
não parou por aí, com apenas seis meses de namoro - depois 
do almoço de natal na casa da família da Jakeliny, em Rubiataba, 
a 240 km de Goiânia - ele reuniu a família dela e pediu a mão 
da amada ao futuro sogro, o senhor Osvaldo Antônio, 66, como 
manda a tradição, “eu fiquei surpreso com a coragem do rapaz, 
claro que permiti o casamento e os abençoei”, conta o pai da 
noiva do ano. Naquela data, Jakeliny foi surpreendida com um 
anel de ouro e brilhante. 

O noivado teve uma grande repercussão nas redes sociais, o 
que levou a Record TV Goiás a produzir uma série mostrando 
todos os detalhes dos preparativos do casamento, com o 
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nome, “A Corujinha vai casar”. Foram 
oito episódios exibidos nas sextas-
feiras, dentro do Balanço Geral - o 
programa de maior audiência no 
estado - todos líderes de audiência.
O casamento do ano ocorreu no dia 
20 de abril de 2018, numa chácara 
de eventos no Setor Sul, em Goiânia, 
para 300 convidados. 

A decoração foi um luxo à parte. 
A cerimônia mesclava o moderno 
com o clássico, com vasos dourados, 
flores brancas, lustres, uma luxuosa 
passarela de espelho e cadeiras 
cristais.  Adriano entrou na cerimônia 
acompanhado pela mãe, Maria Lúcia 
Ribeiro, 59. 

Ele estava usando com um terno 
slim, azul marinho composê, com 
colete na cor do terno e camisa 
branca. Jakeliny foi levada ao 
encontro do noivo pelo pai, ela usou 
um vestido branco, modelo princesa 
- tendência no momento - corpo em 
renda de arabescos, bordado a mão 
com miçangas e cristais swarovski. 

As damas de honra usaram vestidos 
com estampas florais, inspiradora nas 
damas do casamento da atriz Marina 
Ruy Barbosa. Os pajens usaram 
calças com suspensório na cor preta 
e camisa branca. Segundo Adriano, 
as crianças foram escolhidas com o 
coração, “escolhi meus três sobrinhos 
para esse momento especial, Davi 
com a Bíblia, Luís Fabiano com nosso 
cachorrinho Narciso, e a minha 
sobrinha Carol com a Santa Ceia”, diz 
o tio orgulhoso. Já do lado da noiva, 
ela escolheu as três filhas dos amigos 
Leandro Costa e Marina Borges, filho 
e nora do saudoso cantor Leandro, 
“foi uma forma de trazer para o 
momento, não só meus amigos, mas 
também de fazer uma homenagem 
para a minha dupla sertaneja 
preferida, Leandro e Leonardo, que 
sempre será lembrada por mim”, 
conta a eterna fã. 

O casal tinha ao todo, dezesseis 
casais de padrinhos. As mulheres 
vestiram de acordo com a vontade 
de cada uma, já os homens usaram 

terno preto, camisa branca, gravata 
prata, com uma lapela do lado 
esquerdo do peito. Dentre os amigos 
e familiares padrinhos, estavam o 
apresentador da Record TV Goiás, 
Oloares Ferreira, acompanhado 
da amiga e chefe, a gerente de 
Jornalismo, Tereza Ribeiro. A 
Apresentadora da TV Anhanguera/ 
Globo, Mariane Martins, também era 
madrinha, e estava acompanhada do 
noivo, Leonardo Mota.

O cerimônia foi feita por dois 
grandes líderes religiosos, do lado 
da noiva, o Bispo Oídes José do 
Carmo, da Igreja Assembleia de 
Deus, ministério de Campinas, a qual 
Jakeliny frequentou – até então - 
por nove anos. Do lado do noivo, o 
pastor Reinaldo Ventura, da Igreja 
Universal, onde Adriano frequenta há 
quase 15 anos.  

 Assim que a cerimônia acabou, 
os convidados foram para outro 
ambiente, no mesmo espaço, onde 
foi servido o jantar. A pista de dança 
era vidro preto com mini lâmpadas 
de led amarela, um charme à parte. 
A mesa de bolo era toda espelhada 
e tinha três partes, onde haviam 
vasos, flores, lustres, docinhos finos 
e o bolo de cinco andares - uma 
inspiração no bolo de casamento 
do apresentador Fábio Porchat  – 
onde tinham os noivinhos e um 
cachorrinho em biscuit, (Narciso, 
mordendo a barra do vestido da 
mamãe), e os bonecos com roupas 
idênticas as dos noivos, a boneca 
com um microfone da Record TV, o 
boneco, com uma camisa do Santos 
Futebol Clube, time do coração do 
Adriano. 

A festa terminou às 4 horas da 
manhã, com shows com o DJ 
Jeferson Laussen e a dupla sertaneja 
Lucas e Roger. Jakeliny diz que 
realizou o sonho de se casar, “Foi 
lindo ver pessoas que amamos ao 
nosso lado. A decoração estava 
perfeita, as palavras dos pastores 
veio direto dos Céus. Meu marido 
estava ainda mais lindo e me 
surpreendeu com uma declaração 
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de amor maravilhosa, meu pai estava 
radiante, meus irmãos, primos, 
sobrinhos, tios e todos que estavam 
presentes, ou não, estavam vivendo 
a minha felicidade. Eu estava sentido 
todas as emoções ao mesmo tempo, 
nem parecia real, mas era! Glória a Deus”! 
Conclui Corujinha.

Quinze dias depois, eles embarcaram 
para a romântica cidade de Cartagena 
na Colômbia, onde passaram a lua 
de mel - em pleno Mar do Caribe. O 
assessor parlamentar conta que foi uma 
viagem incrível, “amamos a comida, 
o povo, as músicas, a cultura e claro, 
as praias”. Foram sete dias de muito 
amor, que marcaram o início de um 
casamento consolidado, “já estamos 
planejado outra lua de mel para 2019, 
mas dessa vez, voltaremos com um 
herdeiro”, salienta Adriano, que pretende 
ser pai ainda esse ano. 

Ficha Técnica 
Decoração: @palazzoobianchieventos
Vestido noiva e daminhas: @pollyannanoivas
Terno Pai/Noivo e pagens: @maisonirock
Buquês noiva/damas: @inecarvalho
Sapato: @josefabernardes
Alianças/brinco: @brunojoias
Coroa: @jobaramilijoias
Fotos: @fernandodinizfotografia
Filmagem: @cinestart
Cabine de fotos: @gruporcevento
Passarela/pista/ @lgpassarelas
DJ: @djjeffersonlausson
Docinhos: @magnificogourmet
Bonecos Biscuit: @ateliebiscuit
Bolo: @emilibolosdecorados
Doces: @marilianayranaespecialidades
Brownie: @americanbrowniesjanine
Sorvete: @lanettosorvetes
Bem-casado: @bemboladogofestas
Souplast/taças: @diogo_amorim01
Suporte doces: @feast_day_decoracoes
Sucos: @detoxecia
Drinks: @showdrinksopenbar 
Chope: @oktosgoiania
Copeiras: @essencialcopeirasdeluxo
Massagem: @excelenciaestetica
Convites: @leartesconvites
Material do buffet e guardanapos: King Buffet
Coreografia: @pauloamoriim
Caixas padrinhos/damas: @
amandalimaartesanato
Unhas e cílios: @mademoiselleformasefios
Robe noiva/Irmã: @naranoivas
Carro noiva: @d4boss
Roupa pet: @camila.bestdog
Agência de viagem: @rones.medeiros/ @
etica_turismo
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ENTREVISTA

ONOMAR NOVAIS
“SONHO E DETERMINAÇÃO”

FOCADO E DETERMINADO, ONOMAR NOVAIS, DE FUNCIONÁRIO 

SE DESTACA COMO UM GRANDE EMPREENDEDOR COM VÁRIAS 

AUTO-ESCOLAS EM APARECIDA DE GOIÂNIA

Por Brenno Alves

Sonho de criança em ter o seu 
próprio dinheiro, através do 
trabalho, foi o início da carreira 

do Empresário Onomar Novais. E tudo 
começou ainda bem jovem, Onomar 
quando foi trabalhar em uma auto-
escola em Anápolis, a 55km de Goiânia, 
e lá ficou até os 18 anos. Onomar ainda 
criança, já focava no trabalho e via ali 
uma fonte de aprendizado. Atento e 
muito comunicativo, abordava as 
pessoas na rua e convencia-as 
a tirarem as suas carteiras de 
motorista. Naquela época 

tirar carteira não era exigido como 
hoje. Mas o garoto era tão esperto que 
todos os dias a auto-escola lhe pagava 
comissão sobre as aulas que os clientes 
negociavam.
Aos 18 anos Onomar já era 
independente financeiro e como sua 
vida profissional iniciou cedo e dentro 
de uma auto-escola, ele já era um 
conhecedor nato. Então decide que já 
era hora de ter o seu próprio negócio, 
e como já tinha sua independência 

financeira, junto com sua 
família abre a primeira 
auto-escola em Anápolis. 
Onomar de funcionário 

passa a ser proprietário de auto-escola. 

Como empreendedor que começou 
pelo sonho e acreditou que focando 
no trabalho poderia ter seu próprio 
negócio, crescer e gerar mais empregos, 
assim fez Onomar Novais em Aparecida 
de Goiânia. O empresário que há mais 
de 25 anos atrás, iniciou sua trajetória, 
sempre focado no mesmo segmento. 
Um ano se passou a Puma foi ganhando 
espaço, notoriedade pela excelência 
nos serviços prestados, como ensino 
prático e teórico dos alunos, assim 
como o desenvolvimento de uma nova 
consciência de Educação no Trânsito.

A empresa já conta com várias 
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unidades abertas e espalhadas 
por Aparecida de Goiânia, e o 
projeto ainda este ano é chegar 
a 20 unidades. Onomar costuma 
chamar as empresas de “Família 
Puma”, e afirma que a meta é 
continuar investindo no segmento 
na qualidade e que à evolução 
dos negócios é a chave para se 
destacar no mercado competitivo. 
Esta preocupação engloba todas 
as camadas da sociedade, tanto aquelas 
guiadas pela necessidade, quanto as que 
se agarram às oportunidades, e é essa veia 
empreendedora que está cada vez mais 
em evidência no mundo dos negócios.

Onomar Novais conseguiu provar 
ao mundo dos negócios que um 
empreendimento não se constrói 
através do dinheiro, mas sim através 
do sonho e da determinação, da 
vontade de crescer, da inovação, da 
qualidade é que produz o dinheiro e 
tornam homens e mulheres grandes 
empreendedores de sucesso. Confira a 
Entrevista exclusiva que o empresário 
concedeu para a Revista Viver Goiás. 

São quase 20 Auto Escolas 
espalhadas por Aparecida de 
Goiânia. Como iniciou tudo?
Iniciei no segmento de AUTO-ESCOLAS 
ainda muito novo. Na cidade de 
Anápolis como boy,  fazia de tudo 
na empresa. Vim para Aparecida há 
mais de 20 anos onde montei minha 
primeira AUTO-ESCOLA na cidade.

A auto Escola Puma é referência 
na aprovação de alunos. Como foi 

chegar nesse patamar?
Não foi fácil chegar a ter está referência, 
fui à busca de profissionais qualificados e 
dedicados. Tenho profissionais que estão 
comigo a mais de 10 anos.

Foram vários desafios enfrentados 
para hoje se tornar uma das maiores 
auto-escola do Estado. Conte pra 
gente um pouco desses desafios. 
Os desafios são diários, buscamos a 
todo o momento sermos os melhores. 
São muitos fatores, várias mudanças 
nas leis, mudanças no Detran. Mais 
sempre de cabeça erguida enfrentamos 
estas mudanças e sempre lidamos 
bem. Sobressaímos sobre tudo que foi 
mudado. Sempre procurando ter um 
ótimo atendimento e relacionamento 
com nossos clientes.

O que as pessoas podem esperar da 
auto-escola Puma?
Podem esperar coisas boas. E também 
aceitamos sugestões. Vamos sempre nos 
aperfeiçoar. Sempre buscar nosso melhor. 
Nosso objetivo para 2019 é chegar a 20° 
UNIDADE. Mais com certeza não iremos 
parar só nestas 20.

Qual a dica que você dá para 
quem pretende tirar a CNH?
A CNH hoje é um documento 
obrigatório. Um documento 
que abre várias oportunidades 
de trabalho. Então quem for 
adquirir sua CNH procure uma 
AUTO- ESCOLA de tradição, 
que se preocupa com o 
cliente, que tenha qualidade, 

que seja organizada. Que seja uma 
empresa de verdade.

Quais os planos para 2019?
São vários planos e projetos. Alguns 
planos dependem das mudanças que 
estão vindo por aí. Os planos que só 
dependem de nos mesmos, já estão em 
andamento.
Fonte: Diário de Noticias de Goiás 

Telefones (62) 
3280-7391/3548-5493

Direção Onomar Novais: 
(62) 98263-7557

Você que pretende ter 
habilitação de moto, carro, 
ônibus, caminhão, ligue na
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Casamentos,
festa de 15 anos,

formaturas,
festas infantis, coquetéis,

confraternizações,
som, iluminação,

luz decorativa,
estrutrura e DJs.

Contato:
(62) 3218 3634 

99132-4004 | 99145-2623

BALANÇO GERAL MANHÃ 
ESTREIOU NA RECORD TV 
GOIÁS
A Record TV Goiás começou o mês de abril com novidades no ar: E estreou o 
Balanço Geral Manhã. Apresentado por Marcelo Vidal e Mariana Martins, a atração 
abriu a programação local das manhãs da emissora. O jornalístico irá ao ar de 
segunda a sexta das 6h30 às 7h30, promete levar ao telespectador informação 
em tempo real com foco nos primeiros acontecimentos do dia como situação do 
trânsito, previsão do tempo, contará também com matérias comunitárias, defesa 
do consumidor e tudo o que impacta no dia a dia da população.

43 ANOS DO INSTITUTO DE 
OLHOS DE GOIÂNIA
O Instituto de Olhos de Goiânia, hospital-clínica pioneiro na oftalmologia 
goiana, completa 43 anos em 2019 como referência nacional na formação de 
profissionais especialistas há 25 anos. Os Médicos e Diretores do Instituto de 
Olhos de Goiânia, Dr.a Ângela de Sant’Anna Moraes, Dr. Paulo Ovídius Stival 
Veneziano e Dr.Ruberpaulo de Mendonça Ribeiro receberam convidados para 
a comemoração que aconteceu no sábado, dia 16 de março, com um almoço 
no Castro´s Park Hotel. Houve a cerimônia de entrega de certificados do Curso 
de Residência Oftalmológica para os novos especialistas do país.  O Instituto de 
Olhos de Goiânia realiza cerca de 80 mil atendimentos anuais e já formou mais 
de 66 médicos especialistas
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leoarru@gmail.com
Leonardoarruda
 62-98438-2554

EM MILÃO
As franqueadas da CASACOR Goiás Eliane Martins e Sheila de Podestá estiveram em Milão, 
na Itália, onde participam da 58ª edição do Salão Internacional do Móvel de Milão (Isaloni)/
Feira de Design de Milão. O evento é referência mundial no setor de casa e mobiliário. A 
CASACOR Goiás este ano é em frente ao Parque Vaca Brava, com projetos arquitetônicos, 
paisagísticos e de decoração de 55 profissionais dispostos em 40 ambientes

NOSTALGIA 
NOS 3.0
Especialista em saúde estética 
(biomédico), Dieick de Sá 
completou três décadas de vida bem 
vivida e “recheada” de boas histórias. 
Para celebrar a chegada da nova 
idade, Dieick fez uma comemoração 
no dia 14 de abril, um dia após a data 
real do aniversário, no rooftop do 
edifício Walk Bueno, em Goiânia. A 
organização da festa ficou por conta 
do produtor de eventos Romulo 
Diogo. O evento teve decoração 
vintage, levando os convidados à 
nostalgia dos anos 80, 90 e início dos 
anos 2000. A animação da festa foi 
por conta da cantora Carina Duarte e 
dos DJs Jomas e Ademar Junior.

GABRIEL MENDES
O cantor sertanejo Gabriel Mendes entrega mais 
um trabalho de sucesso. Imagina O Grau Que 
Eu Tô. A faixa inédita, que foi lançada em março 
e  tem um início inovador e desenvolve com a 
batida perfeita para dançar. Gravada para o DVD 
do cantor, “Sunset do Gabriel Mendes”, a música 
promete tomar conta das festas e grudar na 
cabeça. Disponível em todas as plataformas, o 
vídeo produzido pela Showmusic foi gravado no 
Haras Arya Country com um estilo mais tropical. 
Nascido em Goiânia e criado em Israelândia, o 
jovem cantor apaixonou pela música logo cedo, 
quando seu avô costumava tocar violão e o 
colocar para cantar as clássicas de Gino e Geno, 
Chitãozinho e Xororó e Trio Parada Dura. 

Por Leonardo Arruda
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AMERICANO DE KARATÊ
Desde os 3 anos, Caio Junqueira treina karatê com o sensei Mário Kanashiro, na Dojo 
Kanashiro, e também tem se preparado com Alex Chadud, responsável por treinar 
vários Campeões do UFC. Patrocinado pela rede Fast Açaí desde 2013, a meta do 
karateca é ser convocado para o Campeonato Mundial JKA no Japão em 2020. Apesar 
da pouca idade, Caio, único representante do estado a integrar a delegação brasileira 
que viajará para a Bolívia levando dois atletas em cada categoria, já coleciona uma 
série de títulos: foi campeão Pan 
Americano, Bicampeão Sul Americano, 
Campeão Brasileiro, Goiano e do 
Centro Oeste por repetidas vezes. 
O karateca também conquistou o 
expressivo 4º lugar no Campeonato 
Mundial da Modalidade, em 2017. 
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SAÚDE BUCAL

A procura por sorrisos bonitos tem 
aumentado gradativamente por todos os 
países.  Os estrangeiros têm procurado 
bastante a nossa Odontologia Brasileira 
para procedimentos estéticos, como: lentes 
de contato, facetas e harmonização, devido 
à alta qualidade dos serviços e custos 
inferiores aos americanos e europeus. Eu e 
minha equipe desenvolvemos um método 
capaz de atender os nossos queridos 
pacientes que moram fora do país de forma 
ágil e com extrema qualidade. E devido 
a esses atendimentos personalizados, 

nossa agenda tem quantidade limite para 
atendimento. Pois os procedimentos 
requerem bastante atenção para os 
detalhes desde ao início do  planejamento, 
execução e aos resultados finais.

“Acredito em uma odontologia 
que busca devolver saúde, 
função e estética, de forma 
harmônica e natural. 
Esse é o nosso foco.”

(62) 99659-2312
Atendimento: Itaberaí e Goiânia  

    @dranaysawink 

DENTISTA GOIANA EXPORTA

SORRISOS
PARA FORA DO BRASIL

DRA. NAYSA WINK NERIS, TEM SIDO 

MUITO PROCURADA POR ESTRANGEIROS 

PARA PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS 

DENTÁRIOS, DEVIDO A EXCELÊNCIA NA 

QUALIDADE DOS PROCEDIMENTOS

Viver Goiás   |   27 

Fo
to

 L
eo

na
rd

o 
Ar

ru
da



28  |  Viver Goiás

EMPREENDEDORISMO

Referência em Goiânia

SOB O COMANDO DO EMPRESÁRIO SADALA JORGE JARMACH E 

COM DUAS LOJAS EM GOIÂNIA A PAPELARIA E LIVRARIA GREEN 

PELL SÃO REFERENCIA EM PREÇO BAIXO E ATENDIMENTO

PAPELARIA GREEN PELL
 COMPLETA 28 ANOS

Uma história de sucesso empresarial. Assim pode ser definida a trajetória 
do setor de papelaria, que completa 28 anos de atividades na cidade 
Goiânia. A empresa, fundada em 1991, é referência no mercado no setor 

de papelaria. A instalação da papelaria conta com uma diversidade de itens e 
o que faz a Papelaria Green Pell se destacar pela sua qualidade e variedade no 
oferecimento de acessórios para escritório, material escolar, malas e mochilas.

Reconhecida pela sua modernidade, a empresa conta com excelente serviço 
de atendimento. Tudo isso sem deixar de lado, claro, a sua principal marca: o 
preço, capaz de garantir satisfação e economia para o seu bolso. Localizada na 
Avenida dos Alpes no Setor União em Goiânia, à empresa também é referência 

no mercado de bolsas e mochilas com uma loja exclusiva no Centro da 
Cidade. Responsável por um grande desenvolvimento econômico e 

educacional em Goiânia o empresário Sadala Jorge é referencia no 
segmento. 

Morador da região Sudoeste de Goiânia, a história de luta do 
empresário Sadala Jorge é marcada desde a construção do 

Setor União. O fato é que os moradores sempre foram muito 
unidos, e como diz aquele velho ditado popular, a união 

faz a força, e foi assim que os pioneiros conquistaram 
tantos benefícios para o bairro. Aos poucos os 

benefícios foram chegando e transformando o 
bairro, mas não foi tão fácil quanto parecem, as 

primeiras benfeitorias eram modestas. Mas as 
mudanças foram chegando e grandes comércios 

começaram a se instalar na região.
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SETOR UNIÃO: 
Av dos Alpes n° 867

Fone: (62)3287-3089
@greenpel.papelaria

CENTRO:
Rua-4 nº 403

Fone: (62) 3224-4734
@greenpelmalas

 Sadala Jorge Jarmach e sua esposa Nina Slaiman Abrass

Há 28 anos com a experiência de grande líder 
o empresário Sadala Jorge ao lado da sua 
família esta a frente da Papelaria Green Pell. 
Poderíamos dizer que é a região que mais 
cresce em Goiânia. Hoje a Papelaria Green Pell 
tornou-se uma referencia não só na região 
como em toda a cidade e já conta com uma 
filial no centro de Goiânia.  E a região que 
não para de crescer, conta hoje com essa 
importante empresa que soma muito para 
o crescimento da região propiciando um 
bem estar para os moradores. Conhecido 
pela perseverança, dedicação e uma ótima 
administração, Sadala Jorge é um dos 
empresários mais respeitados da cidade. 

“O Setor União foi fundamental para 
consolidar a posição da Green Pell, que hoje 
atua no mercado disputando no preço e 
no bom atendimento com grandes marcas 
da cidade. Buscamos estar alinhados às 
necessidades tanto do consumidor que 
procura materiais para os filhos irem à escola 
quanto dos executivos que buscam equipar 
o escritório, salienta Sadala Jorge “. Com uma 
variedade de mochilas e malas a filial no 
Centro de Goiânia conta com os melhores 
preços. Vale lembrar que na Loja da Rua 04 
no Centro, você encontra uma variedade de 
mochilas, bolsas, pastas e muito mais.

Temos como missão acompanhar as 
tendências do mercado juntamente com 
a evolução das pessoas e das empresas, 
facilitando o dia a dia dos nossos clientes 
com produtos, serviços e atendimento de 
excelência. Estar entre as principais papelarias 
do mercado e ser referência em produtos 
e serviços são o que motiva, finaliza Sadala 
Jorge Jarmach.

“ O Setor União foi fundamental para 
consolidar a posição da Green Pell, 
que hoje atua no mercado disputando 
no preço e no bom atendimento com 
grandes marcas da cidade.”
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O casamento civil também deve ser 
agendado com antecedência de no 
mínimo 30 dias. Veja algumas orientações 
para não deixar esse detalhe tão 
importante atrapalhar seu grande dia.

Para os noivinhos que pretendem 
formalizar a união com o casamento 
civil é indispensável comparecer em um 
Cartório de Registro Civil das Pessoas 
Naturais no mínimo 30 dias antes da data 
escolhida para celebrar o matrimônio. 
Importante lembrar que o cartório 
escolhido deve estar localizado na 
comarca de residência de um dos noivos.

No Cartório os noivos terão que fazem as 
seguintes escolhas:
• Tipo de casamento: Civil (que pode ser 

na sede do cartório ou na residência 
e salão de eventos) ou religioso com 
efeito civil

• Regime de casamento: Comunhão 
Parcial de Bens, Comunhão Universal 
de bens, Participação Final nos 
Aquestos ou Separação total de Bens.

• Alteração do sobrenome: Poderá 
acrescentar o sobrenome do cônjuge 
ou permanecer com seu nome de 
solteiro.

CASAMENTO CIVIL
O CASAMENTO REQUER PLANEJAMENTO, E NÃO PENSE 

QUE É SOMENTE OS PREPARATIVOS DA FESTA E VIAGENS QUE 

EXIGEM ESSA ATENÇÃO ESPECIAL DOS NOIVOS.

JURÍDICO

• Data da cerimônia: O processo terá 
validade por 90 dias, sendo assim a 
cerimônia deve ser realizada dentro do 
prazo legal.

Os cartórios se preocupam com a 
satisfação dos noivos e colaboram 
para que essa data tão importante 
seja repleta de alegrias e comodidade 
para os contraentes e seus convidados, 
por isso sempre oferecem lindas 
salas para a realização do casamento 
civil, com ambientes decorados e 
aconchegantes, tornando esse dia 
inesquecível para todos.

É importante lembrar que 
no dia do casamento, 
além das testemunhas 
exigidas por lei, 
poderão comparecer 
outras pessoas, 
como convidados, 
familiares e amigos 
dos noivos, que 
irão compartilhar 
e se alegrar 
com o casal 
desse momento 
memorável.
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Seja qual for a

Comemoração
Deixamos com
gostinho de 

q u e r o  m a i s  !

End: Rua C-16 Qd. 154 Lt. 03 Casa 01 Setor Sudoeste - Goiânia - Goiás
62 9 93741454 / 62 9 92118089 / 62 3924-4460

flair.gyn@gmail.com          flairgyn.cocktails          flairgyn
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ARQUITETURA

A IMPORTÂNCIA DA 
CONTRATAÇÃO DO 

PROFISSIONAL HABILITADO NA

As pessoas sonham em juntar suas 
finanças e ter a oportunidade de 
comprar, reformar e/ou construir a 
casa própria. Contudo, devido ao valor 
do investimento em uma construção/
reforma é necessário planejamento com 
intuito de maximizar produtividade, 
racionalização dos materiais e garantir a 
qualidade do produto.

O objetivo principal na execução de uma 
obra é atender 3 condições, sendo o 

custo da construção, qualidade e satisfação 
do cliente e prazo de entrega. Dessa forma, 
faz se necessária a importância de contratar 
empresa no segmento com profissionais 
habilitados tendo experiência na área de 
atuação. 

O engenheiro e arquiteto tem a capacidade 
de planejar, organizar, direcionar, controlar 
e acompanhar as etapas de elaboração de 
projetos e construção. Sendo possível prever 
o prazo de execução e orçamento detalhado 
dos itens composto para execução do mesmo. 
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CONSTRUÇÃO

Av. T-63, Qd. 587 Lt.21, Setor 
Nova Suiça. Goiânia-Goiás. 
74280-230

gwcengenhariaearquitetura@gmail.com

(62) 98508-3690 (Camila Rodrigues)

@arq.camilarodrigues
@gwcengenhariaearquitetura

(62) 98551-2497 (George Wagner)
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HOMENAGEM

Câmara Municipal de 
Goiânia faz homenagem 

especial as Mulheres
COM PROPOSITURA DO VEREADOR ZANDER, 

MULHERES EMPREENDEDORAS 2019 RECEBERAM 

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO

As homenageadas do Prêmio Mulheres Empreendedoras 
2019 – realizado pela Revista Viver Goiás, receberam 
o certificado em reconhecimento pelos relevantes 

serviços prestados à sociedade das mãos do Vereador 
Zander e dos Jornalistas Brenno Alves e Leonardo Arruda, 
responsáveis pelo Prêmio Mulheres Empreendedoras. Ao 
entregar o reconhecimento ás homenageadas o Vereador 
citou a luta das mulheres e o espaço que cada uma vem 
conquistando. Zander citou também o trabalho realizado 
pela Revista Viver Goiás. O Prêmio Mulheres Empreendedoras 
é realizado anualmente pela Revista Viver Goiás, que tem 
como objetivo reconhecer cada mulher em sua determinada 
área ou função, que nesse ano de 2019 foram também 
reconhecidas pela Câmara Municipal de Goiânia.  Vejam todas 
as homenageadas que receberam esse certificado e em nossa 
próxima edição você poderá conferir a história de luta de cada 
uma, que serve de exemplo e inspiração. 

Anna Carolina Guimarães Carmen Divina da Costa Cleibis Bianchi Daniele Floter

Alexandra Rodrigues da Silva Ana Cristina Andrade Ana Luiza Farias Angélica Morganna

Diretores da Revista Viver Goiás Leonardo Arruda e Brenno Alves
 com o Vereador Zander autor da propositura

Adriana Ramos Adryella Sansaloni

36  |  Viver Goiás



Viver Goiás   |   37 

HOMENAGEM

Joelma Maria da Silva Juliana Pertille Leticia Pacheco Lidiane Cavalcante

Lúcia Ferreira Ludmilla Pimenta Mara Seabra Maria Bacana

Maria Gilda Lemes Póvoa, 
Representando Dª. Márcia Póvoa

Mary Anne Fernandes Naysa Wink Neide Ataide

Sandra Queiroz Silene Oliveira Thais Lobo Thaís Mazetto

Thaise Martins Vera Fortes Wirla Karla Machado Zainy Alves Martins

Foram Homenageadas também:  Cida Carrijo, Ellen Aguiar, Fernanda Arcanjo, 
Janaina Sousa, Karla Rodrigues, Kenia Vieira, Lélia Vasconcelos, Luciana Filnhold, 

Luciene Sá, Lucy Gomes, Milene Teles, Nany Sado, Quezia Ramos e Silviana Cristina

Débora Pelles Divina Helena Alves de Almeida Elaine Cristina Fabiana Marques Alves

Gercilaine Rodrigues Glória Damaso Grazy Di Francescantonio Jizelia Lima
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• Limpeza, Esfoliação, hidratação e massagem
• Calo e Calosidade

• Auxilio no tratamento de micoses
• Aparelho Coretivo para Unhas Encravadas

• Limpeza, Esfoliação, hidratação e massagem
• Unha encravada e infeccionada 

• Podopediatria
• Podogeriatria

(62) 99251-8274

@adrielepodologa 

Rua T-67 N°100, Qd. 134, Lt 13,
C-2, Espaço Vagna Souza,
 Setor Bueno Chef Vinícius

62 | 99131.4343

Serviços completos para eventos
Churrasqueiro

Garçons
Cozinheiro

Ajudante de Cozinha
Segurança

62 98641-8125
velas_finotti@hotmail.com
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TROFÉU PEQUI
HOMENAGEM

Uma grande e inesquecível festa, com direito a 
jantar musical com o Grupo Los Baileiros, marcou 

a entrega do Troféu Pequi a diversas personalidades 
da sociedade goiana de diferentes segmentos. 

Organizado por Vasco Jose Mota o Troféu Pequi é 
referencia de reconhecimento no Estado de Goiás. 

Adriana Biana - 
Representando Felicidade 

Maria de Faria Melo

Agnaldo Silva Alessandra Carmo Ana Paula Deniz Arione José de Paula

Divina Aparecida da Costa e 
Alexandre

Donizete de Deus Dr Carlos Eduardo 
Mendonça

Dr Roberto Maia ArantesCleber Ferreira

Brenno Alves e Leonardo 
Arruda

Claudeci Borges Claudia de Castro Montes e 
Aledino Montes

Claudimir Pinto de LimaBraz Divino de Macedo

celebra os Melhores do
ano 2018 em Goiás
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HOMENAGEM

Dr. Eli José de Oliveira Dra. Rose Dias Edinan Ferreira e Kerley Moreira Edson RodriguesDr Wilmar Teixeira

Enival Silva Euzebio e Deuselita 
Mendonça

Franciely - Representando 
Dra. Enilza Vicente Ferreira

Jesane RabeloEliene e Dra Clezia

João Batista e Adriana Peres José Guilherme Schwam Karolina Moraes Leila QuintãoJoana Darc Abrão

Luciano Moreira Passos Luiz Antonio Stival Luzeni - Representando Dra 
Sibele David Ferreira

Maiara AraujoLos Baileiros

Miliana Rosa Milton Bueno Nildinha e Glésia Nylton MarquesMauricio Matias

Perla Maria Borges

Professor Alcides Ribeiro 
Filho

Rhayana Carvalho - Repres. 
Loudes Carvalho

Salmom Faustino - Repres. 
Dr. João Seba e Jane Seba

Odilon Rosa e Ana Morais

Selma Ricardo - Repres. 
Marcelino Lucena

Valdo Viana Vera da Cruz e João Vieira Walkiria Barros

Sargento Fabiana Morais 
da Silva
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Você pode eternizar fotos, vídeos e lembrancinhas, 
mas já pensou em eternizar o seu buquê de noiva? 

Transforme seu buquê numa inusitada e 
exclusiva peça decorativa, lembrança inesquecível 

daquele que fez parte do seu grande dia.
AFINAL, ETERNIZAR É 
REVIVER MOMENTOS! 

(62) 99303-2425 
@kessiasousa.buquesdesidratados 

contato@kessiabuquesdesidratados.com.br 

www.kessiabuquesdesidratados.com.br 

(62) 3575-3896

(62) 99685-5818

@ateliemarlenecarneiro

ateliemarlenecarneiro
Rua Ciro Manoel Qd 01 Lt 12-13, Setor Santa Rita, Goiânia/Go 

O Ateliê Marlene Carneiro acompanha de perto as 
principais tendências do mercado e oferece 

todos os estilos de vestidos de noivas, damas e festas,
 com os melhores preços e condições.

Atendimento de segunda à sexta-feira, de 8h às 20h e sábados, 
de 9h às 15 horas, sem necessidade de agendar horário.
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TV POR ASSINATURA
O cancelamento dos serviços de TV por assinatura poderá ser 
realizado pela internet. É o que determina o Projeto de Lei, da 
deputada Flávia Morais (PDT-GO), que foi aprovado pela Senado. 
O texto, que facilita a rescisão contratual e alteração dos serviços 
disponibilizados pelas empresas de telecomunicações, segue agora 
para sanção presidencial. De acordo com a autora do projeto, a 
norma da Anatel vigente atualmente não atende plenamente 
os consumidores. “Algumas empresas já disponibilizam o 

cancelamento pela internet, mas queremos 
deixar essa possibilidade registrada em lei, 
garantindo maior segurança jurídica aos 
usuários”, afirma Flávia Morais.

EVENTOS
O prefeito Iris Rezende assinou, emenda ao projeto de lei que 
dispõe sobre Código Tributário do Município. A iniciativa prevê 
redução do Imposto Sobre Serviços (ISS) às empresas que 
realizam eventos na Capital de 5% para 2%. Além da redução, 
o prefeito também assinou contrato com os representantes 
do evento Villa Mix, que 
ocorrerá por mais cinco 
anos na Capital. ‘Esses 
eventos movimentam a 
economia local, aquecem o 
comércio, a rede hoteleira, 
geram empregos e 
disponibilizam diversão ao 
goianiense e aos turistas, 
destacou Iris Rezende.

CORRUPÇÃO
O governador Ronaldo Caiado 
assinou o decreto que institui o 
Programa de Compliance do Poder 
Executivo do Estado de Goiás. 
“Implantamos um tratamento 
definitivo para um processo de 
corrupção que devastou o Brasil 
e o nosso Estado”, ressaltou ele. 
Compromisso que integra seu 
plano governo, o compliance 
tornou-se realidade em menos 
de 50 dias da administração de 
Caiado. Competência de gestão e 
transparência com gasto público, 
enumerou, são dois pontos que a 
sociedade goiana exige nessa hora.

CENÁRIO
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TURISMO 
O Presidente da Federação Goiana 
de Municípios, Haroldo Naves, 
se reuniu com o Presidente da 
Goiás Turismo, Fabrício Amaral. 
Em tela foram discutidas ações 
da entidade representativa dos 
Municípios Goianos em parceria 
com a pasta na promoção, e 
divulgação do turismo em Goiás. 
Além de desenvolver a qualificação 
dos gestores públicos com a equipe 
técnica das duas entidades.

TURISMO RELIGIOSO
O vice-governador Lincoln Tejota participou de missa solene em que o 
padre Robson de Oliveira tomou posse à frente da reitoria do Santuário 
Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade. Durante a cerimônia, afirmou 
que “Goiás tem um governo que respeita as instituições religiosas, que 
realizam um grande trabalho social em prol daqueles que mais precisam”, 
relatou.   Acompanhado da esposa, a vereadora por Goiânia, Priscilla 
Tejota, disse, ainda, que, “além disso, o turismo religioso, presente em todo 
o Estado durante todo o ano e, especialmente, na época da Festa do Divino 
Pai Eterno, em Trindade, merece nossa atenção especial”.

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

BRENNO
ALVES

SOCIAL
Uma noite de amor e solidariedade. Assim foi a segunda edição do Jantar Show 
Beneficente realizado pela primeira dama de Aparecida de Goiânia, Mayara 
Mendanha. O evento contou com a participação de empresários e personalidades 
do município que contribuíram para a noite solidária. Todo a renda arrecadada foi 
revertida para seis instituições de caridade da cidade. “É dever de todo ser humano 
ajudar o próximo e muitas pessoas querem ajudar e não sabem como. Por isso que 
pensamos na realização deste jantar. Este evento hoje é a união de pessoas que 
desejam fazer o bem e para 
mim é uma alegria muito 
grande ver que tudo deu certo 
e que pudemos repassar tudo 
o que foi arrecadado para 
as instituições que fazem 
um trabalho sério em nossa 
cidade”, comentou a primeira-
dama durante o evento.

SAÚDE
O prefeito de Aparecida de Goiânia 
Gustavo Mendanha (MDB) tem realizado 
constantemente corridas pelos bairros 
da cidade. Segundo ele, o objetivo é 
incentivar a prática de atividades físicas 
entre os moradores. “A ideia é levar 
isso para toda a cidade. Até mesmo 
as empresas precisam entender que 
o colaborador que faz exercícios tem 
menos chances de adoecer”, comentou.  
O tema da saúde ganhou destaque 
na vida do prefeito desde que ele se 
dedicou a perder peso nos últimos 
meses. Mendanha diz que chegou a 
pesar cerca de 130 kg no final de 2018. 
Com o sobrepeso, vieram os problemas 
de saúde e as dores. Perguntado pela 
quantidade de peso perdida, o prefeito 
brincou: “Não perdi, porque depois vou 
achar. Eliminei 30 kg em 3 meses”.
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PRÊMIO MEGHA 
PROFISSIONAIS 2018!

HOMENAGEM

O Prêmio Megha profissionais 
completou 20 anos em 2018.  
Antecedendo a grande cerimônia 
de entrega das estatuetas, o 
evento contou com uma cerimônia 
histórica, em sessão solene na 
assembleia legislativa de Goiás, 
no último dia 12 de novembro, 
empresas e profissionais liberais 
citados pelo prêmio no ano de 
2018, 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 no último  dia 28  no 
Master Hall, em Goiânia, onde 
empresas e Profissionais Liberais de 
todo o país receberam o certificado 
e uma estatueta esculpida em 
pedra-sabão.Durante a cerimônia 
de entrega, 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, ISABEL FILLARDES, 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  20ª edição  do Prêmio Megha Profissionais 2018

Alan Patrick

A  Atriz Isabel Fillardis apresentou o Prêmio Megha 
Profissionais

Tancredo Simão - Apresentador e Idealizador do 
Prêmio Megha Profissionais

Alexandre Lemos Barros e Gracy 
Ramos Rodrigues - Brinkaboom Buffet

Aline Borges - Maria Rosa Moda 
Feminina

Andréia Roncato - Andréia 
Roncato Assessoria e Cerimonial

Cleibis Bianchi Dep. Bruno Peixoto
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HOMENAGEM

Dr. Marcus Vinicius Serra de 
Oliveira

Heloísa Helena Balbino Barros - 
Master Hall Multi Eventos

Kenia Melo 
Fotografart

Edmar   CarneiroDra.Marcela de Paula 
Agostinho

Guiovaldo  Azevedo-    
Kopenhagen

Cantor Erick Lins

Leonardo Henrique 
-Leonardo Cenografia

Homenagem Assembleia Legislativa de Goiás - Dep. Bruno 
Peixoto, Autoridades e Tancredo Simão

Luis Inácio- Ankai  Bufffet 
Oriental

Maykon Marques e Carine 
Carneiro - Arena Buffet de 

Líquidos

Murilo Gomes e Ana Vitória 
Mesquita - Farmácia JK

Samuel Victoy Dionísio e Loiane 
Victoy - Portal Dia Online

Marcos Vinicius Siqueira - 
Cinealta Filmes

Maik Venâncio - MM 
Hospedagem -  Data Center

Maria De D. Pereira dos 
Santos -   Mc Donald’s

Maria da Gloria Damaso 
-Essencial Copeiras de Luxo

Teresa Yamada - Revista 
festas e Eventos

Ricardo Ferreira e Ana Caroline 
Mendes- Tomat Iluminação

Danilo Nunes Costa- 
Cultura do Riso Produções

Mirlene Machado Esselin- 
Deline Cilios e Sobrancelhas

Charleston Calasans Pimentel 
–  Crystal Plaza Hotel  

Adryella SansaloniTricologista Sandra Assis 
Maia
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Dr. Antônio Menezes

Programa Belíssima -  Renato Ferreira e 
Belinha David

Lorenny de Cássia Vaz e André Luiz Braga 
Montalvao -  Revista  Estética e Plástica

Jan Carlos MendanhaFausi Humberto 

Jander Carvalho e Sérgio Júnior – Rádio 99,5 FM 

Roberta Aparecida de 
Oliveira Souza

Leonardo Arruda e Brenno Alves -  Revista Viver Goiás Juliana Delia Aguiar de Paula

Juliana  França Castelo Branco Lívia Camila Vítor Bento Tancredo Simão e Quezia Ramos Luciana Rosa da Fonseca

HOMENAGEM
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· Casamentos
· Aniversários

· Festas
· Eventos corporativos

· Confraternização

(62) 98406-4133

(62) 99299-7484

@espaco104eventos 

www.espaco104eventos.com.br 

Rua 104, n° 965 Setor Sul
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Rua C-157, Qd. 374 - Lt. 19 - 
Jardim América Goiânia/GO

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

NÓS NOS PREOCUPAMOS
COM A BUROCRACIA, 
ENQUANTO VOCÊ 
SE PREOCUPA EM
GANHAR DINHEIRO.

 Contábil

 Fiscal

 Trabalhista / 
    Previdenciária

 Auditoria

 Imposto de Renda

 Societária

 Serviços Online

 Escritório Virtual

 Planejamento 
    Tributário

Desde 1990 
buscando

se adequar
às suas

necessidades
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ESSENCIAL

GLÓRIA 
DAMASO
gloriadamaso@gmail.com

(62) 98400-8678

PABLO VINÍCIUS E JÉSSICA ROBERTA

FICHA TÉCNICA
• Acessórios - @juliermesiqueira
• Arte sacra - @juliermesiqueira
• Traje Masculino - @carvalholocações
• Vestido de damas - @lilicadamas
• Vestido de noiva - @maisagouveia
• Buquê - @rosamistica e @auxiliadoradecorações
• Igreja - @reitorianossasenhoradasgraças
• Cerimonial - @juliermesiqueira
• Cerimonial - @alinealmeida
• Cerimonial - @flaviapatury
• Convites - @MM Personalização
• Copeiras de luxo - @essencialcopeirasdeluxo
• Decoração - @enjoydecoraçoes
• Doces - @kellidamas @martadamaso
• Espaço - @maktubeventos
• Fotografia - @welligtonrobson
• Makeup e hair - @tendencebeauty by @Janaina Sousa
• Coral - @Musicart
• Personalizados - @MM Personalizados
• Porta Guardanapos @maktubeventos
• Lapelas@cleibisbianchi

O espaço de festas Maktub Eventos 
recebeu, em uma tarde de domingo do 
mês de  janeiro, o casamento do casal 
Pablo Vinícius e Jéssica Roberta. Os noivos 
disseram sim na Reitoria Nossa Senhora 
das Graças, na presença de 150 convidados.  
Com o cerimonial de Julierme Siqueira, 
a festa do casamento foi planejada para 
ser algo pequeno, para as  pessoas que 
tivessem proximidade com os noivos e que 
desejassem o bem a eles. Para esse grupo de 
convidados seletos, a intenção foi de oferecer 
o melhor possível. O cerimonial foi assinado 
por Julierme Siqueira,  decoração do espaço 

ficou a cargo da Enjoy Decorações. Já o coral  
Musicart contribuiu para a emoção com a 
trilha sonora escolhida pelos noivos.
Jéssica Roberta sempre teve o sonho de 
se casar vestida de princesa,  que álias a 
estilista Maisa Gouveia presenteou com 
um belíssimo modelo que tirou o folego da 
noiva. O vestido foi complementado por 
um véu bordado lindíssimo, o os acessórios  
do acervo do cerimonial Julierme Siqueira.  
A hair designer Janaina Souza  assinou 
o penteado e , a maquiagem deixando a 
noiva ainda mais bela e radiante para o 
seu grande dia. 
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DECORAÇÃO

LEONARDO CENOGRAFIA 
INVESTE NO RAMO DE

DECORAÇÃO
NO MERCADO HÁ MAIS DE 07 ANOS PROPORCIONANDO 

UM MOMENTO ÚNICO PARA SEUS CLIENTES.

Não há dúvida de que a cenografia é de importância 
fundamental para o sucesso de uma montagem, devendo 
servir a inumeráveis objetivos. Artístico inegável para a 
elaboração e a realização de seus projetos cênicos. Há diversos 
tipos de empresas que trabalham com cenografia e outras 
técnicas. Os cenários são a alma do que se quer retratar 
ou apresentar e necessita de equipamento e profissionais 
especializados. Além da parte cenográfica, também tem os 
complementos como forrações, que dão ao evento um toque 
de requinte e sofisticação. Com esse intuito e atendendo 
pedidos de diversos parceiros e clientes, a Leonardo 
Cenografia que é uma empresa reconhecida e premiada 
coloca no mercado em trabalho conjunto a opção de decorar 
eventos. Com profissionais sérios e criativos trabalhando 
juntos e movidos pela força do empreendedorismo, focados 
no crescimento do setor a empresa além de oferecer toda 
cenografia para seu evento especializou e tornou-se habilitada 
para decorar seu evento com toda modernidade e estrutura 
que o mercado oferece. Casamentos, formaturas, bailes, 
aniversários e festas corporativas estão na mira da Leonardo 
Cenografia que agora irá decorar todo o seu evento. Tudo o 
que você precisava em uma única empresa! 

LeonardoCenografia

@leonardocenografia

(62) 99375-0288

Trabalhai não pela comida que perece,mas pela comida que 
permanece para a vida eterna, a qual o filho do homem vos dará, 

por que a este o pai, Deus, o selou. João 6 versículo 27
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Léa Cristina Lexa Araújo da Fonseca, a cantora 
Lexa, recebeu o “X” em seu nome artístico, 
em homenagem à apresentadora Xuxa 
Meneghel. Nascida no dia 22 de fevereiro 

de 1995 no Rio de janeiro, começou a cantar aos três 
anos de idade.  Lexa foi aprendendo a tocar alguns 
instrumentos, dentre eles o piano, o seu predileto, que 
de fato ganhou maior espaço em seu coração. Aos 
18 anos e sempre muito estudiosa, ela passou para o 
curso de Engenharia, em uma das universidades mais 
disputadas do Rio, a UFRJ. Além de ser simultaneamente 
aprovada em outra faculdade particular, no curso de 
Contabilidade. Em 2013, Lexa resolveu abandonar a sua 
vida de estudante universitária, para assim concretizar 
o seu sonho de ser cantora. Nesse mesmo ano em 
um estúdio  localizado em uma comunidade carioca, 
Lexa gravava a sua primeira música, onde assim teve 
a oportunidade de mostrar o seu trabalho para outros 
produtores. Na sequência ela lançou “Baladeira”, música 
que deu notoriedade à Lexa no meio musical, sendo 
executada nas rádios da capital carioca, concretizando 
assim a sua carreira no Funk. 

LEXA
A CANTORA QUE TEM 
CONQUISTADO O BRASIL
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Quase no fim do ano seguinte, Lexa 
entrou em estúdio para gravar o seu 
CD intitulado “Disponível”, que agrega 
vários sucessos como “Posso Ser”, uma 
das músicas mais tocadas de 2015, 
chegando ao “Top 20” da Billboard Brasil. 
À seguir ela lançou “Para de Marra”, 
atingindo milhões de visualizações na 
internet, uma música voltada para o 
Funk, e um estilo mais urbano. Logo 
depois ela gravou o clipe da música 
“Disponível” que deu nome ao seu CD, 
mostrando uma característica mais 
Pop. “Pior Que Sinto Falta” uma das 
mais tocadas do final de 2015 e início 
de 2016,  evidenciou o lado musicista 
da Lexa, onde ela toca piano e atua no 
clipe, mostrando ao público uma faceta 
romântica da artista. No início de 2016, 
com seus números triplicados, Lexa 
lançou na Web o hit “Fogo Na Saia”.

Não custa lembrar que todos os seus 
sucessos foram exibidos e noticiados 
com exclusividade em meios como o 
Multishow, sites de personalidades e 
Influencers, atingindo assim excelente 
marca de seguidores em suas redes 
sociais, como Youtube, Instagram 
e Facebook, além de inúmeras 
participações nos principais programas 
da Tv aberta do país. como Tv Globo, 
Sbt, Tv Record, Band, Redetv. Lexa 
também já integrou o elenco do quadro 
“Saltibum”, do programa Caldeirão do 
Huck, exibido pela Tv Globo. Foi indicada 
para vários prêmios, e ganhou alguns 
deles como; “Prêmio Jovem Brasileiro”- 
cantora revelação, “Brazilian Choice 
Awards” -  revelação musical, “MIXME 
Awards” -revelação do ano, “Radio Music 
Awards Brasil” - revelação e  “Brasil Music 
Awards” como artista revelação, além de 
apresentar o  prêmio “Nickelodeon”. 

A CANTORA QUE TEM 
CONQUISTADO O BRASIL

Em 2017, lançou clipes de músicas 
como “Vem Que Eu Tô Querendo” e 
“Movimento”. Neste ano, ela ainda 
participou do Dancing Brasil, programa 
apresentado por Xuxa, sendo uma das 
finalistas. 

Mas é 2018 o ano mais marcante na 
vida de Lexa, tanto profissionalmente 
quanto no pessoal. Recentemente, 
ela se casou com Mc Guimê. Na 
vida profissional, ela também é só 
felicidade, pois conseguiu marcas 
expressivas com o hit “Sapequinha”, 
que foi responsável pela guinada 
na carreira de Lexa. O vídeo da 
coreografia se tornou o mais visto do 
Brasil, atualmente com 125 milhões 
de acessos no Youtube. É também o 
vídeo mais visto da Lexa na plataforma. 
O clipe oficial tem quase 15 milhões.  
Sapequinha também levou Lexa ao “Só 
Toca Top”, da Tv Globo. 

Lexa vive um novo momento em sua 
carreira. Em média, ela vem fazendo fez 
20 shows por mês. A artista se mantém 
bem rankeada no Spotify Brasil 
com três singles simultaneamente 
– “Sapequinha”, “Provocar” e “Só 
Depois do Carnaval”, sua trilogia 
funk, que lhe rendeu até convite para 
turnê internacional e a levou para o 
programa Domingão do Faustão pela 
primeira vez.

Depois da trilogia “Sapequinha”, 
“Provocar” (com Gloria Groove) e “Só 
Depois do Carnaval”,  Lexa tem tudo 
para se manter no topo das paradas de 
sucesso. A cantora esteve no Parque da 
Mooca, em São Paulo, gravando o clipe 
de “Amor Bandido”,  que conta com a 
colaboração com MC Kekel. 

“Em 2013, 
Lexa resolveu 

abandonar a sua 
vida de estudante 
universitária, para 
assim concretizar 
o seu sonho de ser 

cantora”
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TURISMO

Que tal um banho de cachoeira, passear 
por grutas e cavernas, fazer ecoturismo, 
cicloturismo, turismo de aventura, mountain 
bike, caminhada ou corrida? Também dá para 
praticar balonismo, trilha, rapel. Pois é! Goiás 
tem tudo isso e muito mais! Rios, corredeiras, 
cachoeiras, quedas d’água, córregos e lagos, 
serras, morros, cânions… Nossa natureza 
favorece esportes ao ar livre, náuticos, aéreos, 
terrestres e aquáticos. Mas não é só isso. 
O Estado tem cultura, arquitetura, folclore, 
gastronomia, cidades com vocação para os 
negócios, lazer, agroturismo, religiosidade e 
misticismo. Vamos mostrar um pouquinho do 
que temos a oferecer, para que você fique com 
muita vontade de visitar as cidades de Goiás. 
Confira em nossas próximas edições!!! 
Fonte: Goiás Turismo 

GOIÁS TEM BELEZAS POR TODO LADO

VEM PRA GOIÁS!

Av. Tanner de Melo, s/n, Qd 10 Lt 1 A. Parque Industrial  Aparecida de Goiânia62. 3280-4352
Solicite um orçamento:

www.realdefense.com.br

R$ 49,90
Implementação à partir de R$ 550,00

e mensalidade à partir de 

A Lei Municipal determina a instalação de circuito de 
câmeras de monitoramento para o funcionamento de 
bares, distribuidoras de bebidas, supermercados, postos 
de combustíveis, boates e similares que comercializam 
bebidas alcoólicas. Plano de adequação à Lei:

AGORA É LEI,
E TEMOS A 
SOLUÇÃO.
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RELIGIÃO

58  |  Viver Goiás

Somos uma igreja criada para adorar a Deus, proclamar o 
evangelho de Jesus Cristo acolher e cuidar das pessoas nos aspectos: 
espiritual, emocional, físico e social. Defendemos a salvação por meio 

da fé em Cristo Jesus, a atualidade dos dons espirituais e temos a 
bíblia como a infalível Palavra de Deus e única regra de fé e prática

MINISTÉRIO INTERNACIONAL
DO LOUVOR DE DEUS
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RELIGIÃO

“Jesus acreditou em mim e me 
ensinou acreditar nas pessoas”

Pastor Luiz Fernando, Formado em 
Direito e pós-graduado é natural 
do Rio de Janeiro. Casado  com a 

Dra. Valeria Aparecida Pereira, advogada, 
nascida no estado de São Paulo, 
possuem Quatro filhos e duas netas. E 
está á frente do Ministério Internacional 
do Louvor de Deus.

Inaugurada em Janeiro o Ministério 
Internacional do Louvor de Deus, tem 
como foco a família, prosperidade e 
riqueza, a Igreja esta localizada na Vila 
Rosa em Goiânia. 

Quando um novo ministério é 
inaugurado, é motivo de muita alegria 

para Deus, pois sabemos que é um 
bom sinal que a família do Senhor está 
crescendo, e para isso, a casa do pai 
precisa de mais espaço para caber todo 
seu povo, para que juntos, possamos 
louvar e glorificar teu santo nome; 
comemora o Pastor Presidente Luiz 
Fernando.
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Um casamento religioso é uma experiência única 
e por que não dizer celestial? A Igreja Ministério 
Internacional do Louvor de Deus oferece o espaço 
com muito carinho e dedicação àqueles que 
queiram ser abençoados e se unir em matrimônio 
no altar do Senhor. Cada cerimônia tem um toque 
personalizado e respeitados os protocolos da igreja, 
o casal poderá incluir detalhes pessoais que darão 
ao enlace um caráter exclusivo e especial!

Também preparamos com muito carinho a sua 
formatura, entre em contato conosco e não perca a 
oportunidade.

Você pode acompanhar a nossa agenda no 
Instagram, em 2019 teremos congressos e grandes 
eventos, você é nosso convidado (a) de honra. 

CASAMENTOS 
E EVENTOS:

RELIGIÃO

60  |  Viver Goiás
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Nosso objetivo como companhia de 
educação é formar pessoas que vão 
transformar o mundo. Oferecemos 
cursos EAD e cursos presenciais.

Buscamos melhorar a vida das pessoas 
por meio da educação responsável e 
de qualidade, formando cidadãos e 
preparando profissionais para o mercado, 
contribuindo para o desenvolvimento de 
seus projetos de vida. 

Melhorando a qualidade de vida 
de milhões de pessoas com nossas 
iniciativas e futuros projetos de ação 
social queremos impactar positivamente 
às comunidades entorno de nossas 
instituições de ensino superior. 
Contamos com o envolvimento 
dos nossos alunos e colaboradores 
em atividades que permitam o 
desenvolvimento de competências 
e habilidades alinhadas às práticas 
de aprendizagem que impactam 

diretamente o desenvolvimento do 
nosso país.

Ofertamos os seguintes cursos 
Presenciais e EAD: Administração, 
Contabilidade, Pedagogia e Teologia.

Os nossos cursos EAD oferecem os 
seguintes benefícios:

Flexibilidade: O conteúdo é online 
e por isso você pode estudar onde, 
quando e como quiser. Além de 

poder estabelecer o seu próprio ritmo de 
estudo e conciliar com a sua rotina. 

Custo benefício: Preços que cabem no seu 
bolso e benefícios para toda a sua vida após a 
aquisição do grau superior.

Conteúdo: Atualizado e de qualidade, simples 
e objetivo elaborado por pessoal capacitado e 
professores bem preparados. 

Certificação: Ao final dos estudos, você será 
certificado, de acordo com os requisitos do curso. 

SOBRE A 
FACULDADE:

RELIGIÃO
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RELIGIÃO

Gratidão pela abertura do novo templo 
da Igreja Ministério Internacional do 
Louvor de Deus no bairro Vila Rosa de 
Goiânia em Goiás. 

A igreja foi inaugurada no dia 17 de 
janeiro deste ano em um culto mais que 
abençoado. A celebração de abertura 
oficial das atividades aconteceu em 
um culto festivo, pelo pastor Mauro, 
convidado especial de Anápolis. A palavra 
ministrada, sabiamente por ele, abordou 
o tema do renascimento simbolizando 
o início desta obra e a importância de 
toda a congregação ter um mesmo 
pensamento para andar em um só 
propósito. 

O louvor foi conduzido pelas cantoras 
Jéssika Barbosa e Eliane Rodrigues. 
No evento estavam presentes várias 
autoridades Civis e Eclesiásticas que 
nos prestigiaram e honraram com as 
vossas presenças e juntos pudemos alçar 
louvores ao nosso Poderoso Deus

INAUGURAÇÃO:
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RELIGIÃO

A Igreja Internacional do Louvor de Deus 
terá espaço exclusivo para atender até 
500 fiéis. A novidade são as cerimônias 
de Casamentos que podem ser 
realizadas no mesmo espaço junto com 
a recepção para os convidados. 

A visão da igreja está pautada em 
sentimentos que Deus foi colocando 
ao longo do tempo no coração de suas 
lideranças. O objetivo é ser uma igreja 
que cresça em direção a Deus, num 

compromisso sério com Ele, buscando 
conhecê-lo na Sua intimidade, poder, 
Graça e em Sua força. E por isso todo 
ministério está pautado na Palavra de 
Deus, na exposição bíblica, numa visão 
de mobilização de todo povo de Deus, à 
intercessão e ao discipulado.

O segundo aspecto desta visão é um 
crescimento para fora, no sentido de 
ser uma igreja contextualizada, que faz 
diferença na comunidade e que penetra 

em todos os campos da sociedade, 
deixando a marca da família, da 
prosperidade e da riqueza. 

O terceiro aspecto desta visão é olhar 
para dentro, e ao mesmo tempo em que 
querer ser a igreja que temha uma intensa 
busca espiritual e uma missão muito forte 
dentro do coração de cada membro, 
o desejo de ser também uma igreja 
comunidade, uma igreja família, uma 
igreja que olha uns para os outros, e que 
se relaciona com intensidade e amor.
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AGRADECIMENTOS:
Deixamos aqui nossos agradecimentos aos parceiros que 

contribuíram maravilhosamente para que este dia fosse um sucesso! 
E rogamos ao nosso Deus para que possa vos abençoar e honrar 

assim como vocês fizeram à nós! Deus vos abençoe!

@tendencebeauty 

/TendenceBeauty
Estrutura Completa

Av C-231 Qd. 549 Lt 16
Jardim América

3595-0487

(62) 99389-8232

By Cleibis Bianchi 

Prestação de serviços de Buffet e mesa de bolo 
Cozinheira e auxiliar, Garçons, garçonetes e segurança

(62) 98209-5965
Rua U 47, qd 27, lote 03,

 Setor União - Goiânia 

RELIGIÃO

Dias de culto:
Terça – feira às 20:00h (culto de missão)

Sábado – 20:00h (culto de jovens) 

Domingo às 19:30h (culto da família)
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Avenida Francisco de Melo, qd. 41 lt. 07 Vila Rosa
Goiânia Go

Telefones: (62) 3999-0787 / 99825-3933

  @ministeriodlouvor

Dias de culto:
Terça – feira às 20:00h (culto de missão)

Sábado – 20:00h (culto de jovens) 

Domingo às 19:30h (culto da família)

RELIGIÃO
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(62) 3247-3647
Siga nosso Instagram:         @revistavivergoias 

Revista Viver Goiás  |  vivergoias@gmail.com  |  www.vivergoias.com.br

Próxima Edição

o Evento que Movimentou Goiás

a Revista do Empreendedor



ALUGAMOS PARA EVENTOS, SALÃO DE FESTAS
PISCINAS, CAMPO DE FUTEBOL, ANIVERSÁRIO,

CASAMENTO, RETIRO DE IGREJA E ETC.

@dmclubeventos @dmclubeventos

62 99299-6064

@dricaoliveiraramos
@celebranteadrianaramos
Adriana Ramos
areventosassesoria@gmail.com• Assessoria de Eventos e 

   Cerimonialista
• Mestre de Cerimônias
• Celebrante de casamentos 
   personalizados

@tendencebeauty 

/TendenceBeauty
Estrutura Completa

Av C-231 Qd. 549 Lt 16
Jardim América

3595-0487

(62) 99389-8232

PUBLICIDADE

(62) 9 8501-0763 / 9 9994-8027
fabriciasilva.cerimonialista@gmail.com
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