
Ano VI • Edição n° 17  

Goiânia • Goiás • R$ 12,00

GoiásViver

VIDA, FAMÍLIA E TRABALHO

JURÍDICO
Divórcio ou 

dissolução de 
união estável

CIDADES
Aparecida de Goiânia,

pólo industrial, empresarial 
e universitário

GUSTAVO e
MAYARA MENDANHA

CASAMENTO
Thaise e Fabiano se 

casam após 15 anos
 de união estável
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Prefeito de Aparecida 
de Goiânia, Gustavo 

Mendanha, em entrevista 
exclusiva fala sobre vida, 

família e trabalho
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Gustavo e Mayara 
Mendanha, prefeito e 
primeira-dama de 
Aparecida de Goiânia



Dê um up na sua 
cozinha com a chef 
Vera Fortes e deixe 
todos com água na 

boca 

Um pouco da 

trajetória de Leandra 

Guedes: consultora 

de marketing digital, 

coach, empreendedora, 

modelo e digital 

influencer

Turismo em Aparecida de Goiânia
O que visitar na cidade?

Quais as diferenças de 
produção e sabor dos frangos de 

GRANJA e o CAIPIRA?

MODA PRAIA
esbanja elegância 

e sensualidade

Confira as 
premiações 

recebidas pela 
revista Viver Goiás  

em 2019



Ao lado do parque Macambira 
e do Terminal Bandeiras, 
no Bairro Eldorado
ENTRADA PARCELADA
Use seu FGTS na Entrada
ESCRITURA GRÁTIS

LANÇAMENTO

Telma Kurta - Creci: 24306

(62) 98623-9260

COM SUÍTE

Você também
pode viver em

uma localização
Privilegiada!

Além da parceria inédita com a Caixa, o novo 
residencial EBM e Vivaz também ingressou na 
Faixa 3 do Programa Minha Casa Minha Vida. 
O Minha Casa Minha Vida 3 veio para 
atender pessoas que buscam os benefícios 
do Programa Habitacional mas têm um 
poder aquisitivo maior. Elas querem 
vantagens, subsídios, juros menores,
mas não abrem mão de diferenciais 
como lazer ou vagas de 
garagem coberta.
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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.

• Contato
vivergoias@gmail.com 

Telefone: (62) 3247-3647
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/Revistavivergoias
https://twitter.com/Vivergoias
www.vivergoias.com.br 

• Realização
Alves e Arruda 
Comunicações LTDA. 
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Siga-nos e fique por dentro das novidades!
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EXPEDIENTE

Écom imensa alegria que chegamos a mais uma edição da Revista Viver 
Goiás. Uma entrevista incrível com o Prefeito de Aparecida de Goiânia, 
Gustavo Mendanha, na capa com a primeira-dama Mayara Mendanha. 

Foi uma entrevista diferente, falamos sobre a atuação poítica e sobre a vida 
do Prefeito, mudanças de hábitos alimentares, caminhadas, corridas e o apoio 
da primeira-dama. Nessa edição vamos mostrar também o crescimento de 
Aparecida de Goiânia, artigos, Moda Praia, Culinária e Turismo. Na coluna In Foco 
mais sobre a nossa sociedade e na Coluna Cenário tudo sobre politica. Temos 
uma entrevista com o empresário Onomar Novais, tudo que rolou no casamento 
da empresária Thaise e Fabiano e você ainda vai poder conhecer um pouco mais 
da Digital Influencer Leandra Guedes.
Preparamos tudo com muito carinho. E em Março vamos trazer uma edição 
especial sobre o Prêmio Mulheres Empreendedoras 2020, onde você vai 
conhecer todas as homenageadas desse ano. Uma edição bem diferente de 
todas. Um ano de muita paz e sabedoria para todos vocês. Que 2020 seja o ano 
de colher bons frutos!
Siga a gente no Instagram @revistavivergoias, dê um like no YouTube – Revista 
Viver Goiás e acompanhe nosso portal, www.vivergoias.com.br 

Um abraço dos amigos,

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

“E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim não terá fome; e 
quem crê em mim nunca terá sede”. João 6:35 
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GUSTAVO
e MAYARA 

MENDANHA
Vida, 

família e 
trabalho 
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Por Brenno Alves e Leonardo Arruda

Formado em educação física, 
Gustavo Mendanha, 37 anos, já 
foi eleito vereador duas vezes e 
ocupou o cargo de presidente 

da Câmara Municipal da cidade. Casado 
com Mayara Mendanha, tem três filhos e 
é filho do ex-deputado Léo Mendanha. O 
peemedebista já foi secretário Municipal 
de Esportes na administração de Maguito 
Vilela. Eleito como o politico promissor 
do ano, Mendanha conseguiu alavancar 
a cidade de Aparecida de Goiânia que 
deixou de ser cidade dormitório para 
uma grande metrópole. Ao lado de sua 
esposa Mayara Mendanha que hoje 
comanda a Secretária de Assistência 
Social do Município, os dois jovens 
são vistos como exemplo de 
administradores e políticos. Gustavo 
conversou com exclusividade 
com nossa equipe e falou 
sobre a administração, 
casamento, vida pessoal 
e o processo de 
emagrecimento que 
enfrentou, servindo 
de exemplo para 
outras pessoas. 

ENTREVISTA

ESPECIAL

De uma cidade dormitório a cidade de 
Aparecida tem se transformado, como foi esse 
processo? 
Historicamente foi uma cidade que sofreu 
muito por estar próxima de Goiânia. Tivemos 
um período onde um grande numero de 
pessoas de vários munícipios brasileiros 
vieram para Aparecida. E a cidade cresceu com 
muitos problemas. Nos últimos anos muitos 
investimentos foram feitos, todos os prefeitos 
que passaram deram sua contrapartida, 
principalmente na infraestrutura. E agora 
estamos tendo a oportunidade junto 
com minha equipe de deixar essa cidade 
como a cara da nossa casa. Investindo em 
embelezamento e investindo na urbanização 
da cidade.

São 12 anos juntos. Como você conheceu a 
Mayara?
Na Igreja. Conhecemo-nos muito jovens e 
temos uma historia de 12 anos juntos.

O que levou a ter uma vida mais saudável? 
Nos últimos 11 anos, engordei muito, 

sou professor de Educação Física e 
que tinha uma vida de atividade 

física muita intensa. Jogava 
futebol, nadava, corria e é algo que 
realmente da muito prazer. E com 
minha entrada na vida politica, 
primeiro por conta do tempo eu 

fui deixando de fazer atividade 
física e em contrapartida 

disso participei sempre 
de muito encontro, 

eventos e visitas 
onde é natural 
o brasileiro ser 
muito acolhedor 
e sempre oferecer 
algo, ai comia 
uma coisinha 
aqui, em outra 
casa comia outra 
e nesses últimos 
anos eu engordei 
quase o que eu 
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perdi nesses últimos meses, na faixa 
de 35 kilos e isso foi acontecendo 
ano após ano. E com uma agenda 
eleitoral intensa, com 130 kilos eu 
comecei a sofrer muito.

Como começou a rotina de 
exercícios? 
Passando o período eleitoral fui ao 
médico no qual me indiciou uma 
cirurgia, pensei que era de dor 
nas costas, hérnia e ele me disse 
que não, era a cirurgia de redução 
estômago, onde foi um choque. 
Confesso que havia muito tempo 
que não pesava, e fui pesar e 
assustei. Eu só tinha uma convicção 
que a cirurgia bariátrica eu não 
faria, onde comecei a me preparar 
mentalmente para passar por um 
processo de mudança na vida. 
Em 40 dias perdi 16 kilos. E nesse 
período dei conta que precisava 
mudar meus hábitos alimentares e 
fazer atividades físicas.

Como era a dieta?
A minha dieta era muito restrita a 
alimentação. No café da manha era 
tomar um copo de leite com café, 
desnatado, às 10h comia uma fruta, 
só comia maça. Um uso milagroso 
pra poder perder peso (risos), meu 
almoço era 100g de proteínas, 
uma carne, frango, peixe ou ovos 
e 100g de legumes ou verduras 
e lá pelas 16h outra maça 
e a noite repetia a mesma 
alimentação do almoço. E 
isso foi por 40 dias. Perdi 
16 quilos e voltei a 
fazer atividade 
física. 

E o arroz?
Nesse ultimo ano confesso que 
comi arroz umas 12 vezes somente. 
Mas confesso que sou apaixonado 
por doce. Ás vezes me pego 
comendo doces, rs.

E lá na sua casa com meninos 
pequenos. Você e Mayara segue 
alguma dieta?
A Mayara sempre foi magrinha, 
sempre teve esse corpo de modelo 
dela, ela come normal, come pouco 
arroz. E isso foi muito importante na 
minha casa, porque todos os dias 
o Gustavo chegava do serviço ou 
passava em um pit dog, ou pizzaria 
ou em uma jantinha e levava 
lanche pra casa, isso era todos os 
dias. Eu não proíbo meus meninos 
também, primeiro que são crianças 
e não vão fazer, mas nós reduzimos 
consideravelmente o consumo 
desse tipo de alimentação. Uma ou 
duas vezes por semana levo eles 
em algum lugar ou compro e levo. 
A Mayara sempre tinha um habito 
muito legal. Sempre 
foi de comer muita 
verdura. E eu já não 
comia nada. 

Meu negocio era arroz, feijão, carne 
e colocava somente um pedaço 
de tomate no meu prato, sempre 
uma alimentação mais calórica. 
Batata frita.... E na minha casa agora 
meus meninos estão seguindo esse 
padrão de alimentação. Eles comem 
verduras e legumes.

E seus filhos?
Meu filho mais velho, Asaf não tem 
problema com peso, a Luísa, já tem 
e reduziu bastante o peso, mas eles 
comiam muita besteira. A gente 
pensa que a pessoa ser magra é 
saudável e não é. Meu menino 
comia mal e era magrinho e estava 
com uma serie de problemas. 
E hoje temos uma alimentação 
balanceada. Na minha casa 
refrigerante e doces às vezes no 
fim de semana e hoje eles tem uma 
alimentação balanceada e fazem 
atividade física.

Como é a rotina da família?
Meus filhos escolheram o que 
queriam fazer, a Luísa começou 

com balé e não gostou. Hoje 
os dois estão fazendo tênis 

que é uma coisa que eles 
gostam. Passaram pela 
natação, mais deixei eles 
fazerem uma séria de 
atividades pra escolherem o 

que eles iam fazer. E eu 
e a Mayara todos 

ESPECIAL
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os dias vamos para a academia 
juntos e nos finais de semana a 
gente não vai para á academia 
mais corremos juntos.

Você conversa muito com seus 
filhos sobre estar como Prefeito 
de Aparecida, Mayara primeira-
dama, e sobre essa importância de 
administrar o município?
Em alguns momentos específicos 
a gente conversa, mais a gente 
tenta chegar em casa e desligar. 
Até porque se a gente ficar levando 
problema pra casa acaba que a 
gente não consegue descansar e 
não consegue ter um momento 
em família. E o tempo passa muito 
rápido. Daqui a pouco seu filho esta 
com 18 anos e casando e você não 
acompanhou isso. 

Como é o momento de lazer do 
prefeito coma família?
Hoje a gente tenta regularmente ir 
para um parque, lugares onde tem 
natureza. Para a chácara do meu pai. 
Sempre que estou em casa brinco 
com eles. Meu filho mais velho é 
muito ligado a jogos e sempre tento 
acompanha-lo e sempre assistimos 
filmes juntos e vamos ao cinema. 

Como o senhor avalia esses anos 
como prefeito e sua administração?
Por conta da crise estamos indo 
bem, ate confesso que queria 
fazer muito mais. Conseguimos 
estabelecer um ritmo de obras 
acelerado. Gostaria de ter asfaltado 
mais, feito mais praças e mais 
obras... Ainda bem que a cidade tem 
condições de fazer muita coisa com 
recurso próprio. Eu tenho convicção 
que pouquíssimas cidades no 
país estão fazendo o que estamos 
fazendo em Aparecida. Estou 
comemorando esse momento. 

É candidato a reeleição?
É um processo natural, meu nome 
vai ser colocado à disposição. Eu 
não tenho paixão e não tenho 
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O marco dos preços baixos

A

ESPECIAL

Bate bola
Chegou a 100 praças?
Estamos trabalhando pra 
chegar em 140 praças até o 
final do meu mandato. Temos 
alguns novos cartões postais 
na cidade. 

Qualidade de Vida 
Hoje a cidade tem grandes 
centros comercias, tem dois 
grandes shoppings temos hoje 
não só praças temos parques 
na cidade estamos oferecendo 
uma qualidade de vida ao 
cidadão Aparecidense. 

Gestão 
Tenho pautado muita minha 
gestão em modernizar, investir 
em tecnologia continuar 
asfaltando, investir em saúde 
e educação e deixar a cidade 
com uma nova perspectiva.

Saúde
Uma das áreas que tenho 
mais investido! Aquisição de 
equipamentos, entregamos 
UBs, Centro de referência, UPA 
e o Hospital Municipal. 

Educação
Tenho paixão. Sou professor. 
Coloquei nas unidades 
escolares, robóticas, fizemos 
reformas melhorando o 
ambiente para alunos 
e funcionários, vídeo 
monitoramento, investimos no 
profissional, e valorizamos os 
professores que lida dia a dia 
com os alunos.

Segurança
Temos um projeto ousado. 
Estamos investindo em 
tecnologia. Instalando mais de 
600 câmeras nas ruas.

apego. Ás vezes as pessoas me 
pegam ate andando sozinho pela 
cidade.

O seu nome é bem avaliado. Pode 
virar ate governador...
Não sei... É um sonho distante. 
Quero ser lembrado como bom 
prefeito. Quero consolidar esse 
momento!

Qual a importância da ajuda da 
Mayara?
O apoio dela incondicional a 
mim é muito importante. Sou um 
homem falho e cheio de defeitos. 
Fora daqui tenho meus problemas 
pessoais E ela é muito parceira, 

temos conseguido sobreviver e 
viver juntos.

Todos os anos a Revista Viver 
Goiás entrega o Prêmio Mulheres 
Empreendedoras. O prêmio 
leva esse nome de Mulheres 
Empreendedoras, mais é uma 
forma de homenagear mulheres 
que são destaquem em nosso 
estado. E a gente convidou Mayara 
pra receber essa homenagem!
Que bacana. Agradecemos vocês. 
Ela merece pelo trabalho que vem 
fazendo. Parabéns pelo trabalho 
que vocês desenvolvem, e fico 
feliz por lembrar da Mayara e por 
homenageá-la. 
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MODA

Os looks de verão estão com 
tudo. Modernos e descolados, 
a moda praia e piscina esbanja 

elegância e sensualidade. Os biquinis, 
maiôs e saídas estão mais glamourosos 
e versáteis. “Hoje, moda beach e pós 
beach andam juntas, as pessoas 
querem se mostrar lindas na praia, 
mas também querem esticar o dia, à 
beira-mar, sair para um barzinho ou 
para a balada. Sem a preocupação de 
passar em casa ou no hotel para trocar 
de roupa. Isso explica em parte esta 
sofisticação”, observa Rafaella Gurgel, 
ex-modelo, com formação em estilo 
pela Trend Store Tour de Nova York.

Novos cortes e tecidos transformam 
e enriquecem as criações. Vestidos 
transparentes em off whight 
combinados com peças estampadas 
produzem looks modernos e 
sensuais. Os biquinis aparecem com 
modelagem diferenciada. Calcinhas 
cintura alta, conhecidas como pin ups, 
relembram os modelos das musas 
Marilyn Monroe e Ava Gardener, nos 
anos cinquenta.

A parte de cima também está um 
pouco maior e pode ser usada 
como cropped em cores vibrantes. 
O preto e os tons neutros também 

LOOKS 

MODERNOS E 

SOFISTICADOS 

PARA ARRASAR 

NO VERÃO

MODA PRAIA
esbanja elegância

e sensualidade
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arrasam, como o top ombro a ombro 
em tecidos diferenciados, como o 
macramê. A peça também pode 
compor com um shortinho, um pareô 
ou com uma saia longa.

MAIÔS 

Até há algum tempo, reduzido a 
segunda opção, o maiô ganha cada vez 
mais espaço, desbancando, em parte, a 
superioridade do biquini como opção 
de look. Se a intenção é sensualizar com 
elegância opte por um drapeado, com 
decote profundo e amarração na frente.

Uma das vantagens do maiô é que ele 
também funciona como como body 
em diversas produções. Opção muito 
prática, pois permite um visual elegante 
na praia, piscina e em outros ambientes. 
A sobreposição de um kimono de 
manga fluida é o look perfeito para 
qualquer programa out of beach.

REFERÊNCIAS

Um fator que também concorre 
para a glamourização da moda 
beach, segundo a analista de moda 
Rafaella Gurgel, são as redes sociais, 
especialmente o Instagram. ”Hoje, as 
pessoas não querem apenas relaxar na 
praia ou piscina. Elas não abrem mão 
de fotogragar e filmar o que usam, para 
atrair admiração e seguidores”, analisa.

Fábricas e revendedores 
também apostam cada vez mais 
nesta exposição e refletem o 
comportamento das pessoas 
na atualidade. ”A interação com 
os consumidores, por meio 
da tecnologia, permite que as 
empresas obtenham vantagens 
competitivas com a personalização 
de produtos, pois os clientes não 
estão sendo vistos, apenas na 
praia ou piscina, mas em todo o 
mundo pelas redes sociais. Por 
isso, quanto maior a exclusividade 
da peça, maior a demonstração 
de personalidade e a percepção 
nas redes,” observa Altair Camargo, 
doutorando em Administração e 
Marketing pela USP, consultor e 
professor de Marketing.

A moda praia 2020 porém ainda 
comporta os looks habituais, 
como biquinis ciganinha, com 
bojo ou sem bojo, cortininha e 
outros modelos tradicionais, que 
prometem fazer sucesso ao lado 
das tendências mais elaboradas 
do momento. A versão estampa 
geométrica fica uma graça. ”As 
tendências estão aí, mas cada um 
deve se sentir livre para decidir o 
que usar, se sentir elegante mas, 
antes de tudo, confortável”, conclui 
Rafaella Gurgel.

Modelo: Iasmim Barros
Fotos: Thainara Oliveira

Rafaella Gurgel,

 analista de moda, observa que os 
looks  estão mais funcionais

Especialista em marketing,
Altair Camargo,

 realça a importância
 das redes sociais na moda
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A tradicional 
festa black-tie  
aconteceu 

no último  dia 
22  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 
FILLARDIS, e por 
diversas autoridades 
políticas regionais e 
nacionais, imprensa 
de todo o país e o 
melhor de nossa 
sociedade nacional.

HOMENAGEM

Credibilidade, luxo, sofisticação, convidados vips e muita emoção 

marcam a 21ª edição do Prêmio Megha Profissionais 2019

PRÊMIO MEGHA 
PROFISSIONAIS 2019!

Atriz Isabel Fillardis, apresentadora do evento, e 
Tancredo Simão, diretor geral do evento Cleibis Bianchi Dra. Aline Longatti

Dra.Mirian Motta Dra.Thauana Dias dos Santos Maria Caroline D. Silva Mariana Barbosa Dias

Rosângela Cardoso de Oliveira Solange Souza

Dra. Cláudia 
Maria Duque

Dra. Lanna Cristina 
Gomes Leite

Bruno Regiany 
Peixoto Pimenta

Charleston Calasans 
Pimentel
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Atriz Isabel Fillardis

Damaris Souza - Digital 
Influencer Maternidade 2019

Danila Guimarães - Digital 
Influencer Empreendedora 2019

Michele Melo - Digital 
Influencer Estética 2019

Quézia Ramos - Digital 
Influencer News 2019

Colégio Vitória
 Thaynnara Nascimento

Dali Chocolates Finos
Lívia Marques 

Essencial Copeiras de Luxo - 
Maria da Glória Damaso 

Farmácia JK - Murilo Gomes 
e Ana Vitória Mesquita

HOMENAGEM

Chic Mariah Vestuário Eireli- 
Maria Caroline Delmondes 

Flairs Coquetelaria - Unidade 
Goiânia - Estela Sahade e 

Aramis Brito de Paula Filho

Dr. Fábio Faleiro Dr. Marcos Tavares de 
Oliveira Júnior

Imagine Evento
Vinícios Borges 

Leonardo Cenografia  e 
Decoração - Leonardo Henrique 

Levi´s - César Augusto 
Miccieli

Arroz de Fyesta 
Marcos Cardoso 

Fernanda Arcanjo - 
Jornalista

Marcelo Vidal 
Jornalista  Programa Aqui em Casa - Marina Fernandes, Ed Sousa e Tati Mendes 

Programa de Tudo um 
Pouco - Sandra Queiroz

Revista Viver Goiás - Leonardo 
Arruda e Brenno Alves

Tancredo Simão Teixeira
Diretor Geral

Master Hall Multi Eventos -
Pamella Cristine da Silva Santos

Ombrellone Varanda e 
Jardim - Terezinha de Fátima 

e Aguiar 

Prime Som, Luz, Palco
Márcio da Costa Pereira e 

Sharliny Chagas Lobo
Realce Odontologia

 Surya Ferreira Nunes 

Vitória  Artesanatos - Victor 
Fernandes da Silva e Alcino 

Marques da Costa Neto 
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ENTREVISTA

O que mudou com a publicação do 
Provimento 42/2019?
De acordo com o provimento os 
casais que possuem filhos menores, 
incapazes ou nascituro (quando a 
mulher estiver gestante) também 
poderão requerer o divórcio pela via 
administrativa, ou seja, diretamente 
nos cartórios. Antes da publicação 
do provimento, o divórcio, nessas 
situações, somente poderia ser 
requerido judicialmente.

Qual será a exigência para realizar 
o divórcio em cartório quando 
houver filhos incapazes ou 
nascituro?
Será necessário comprovar o prévio 
ajuizamento de ação judicial tratando 
da guarda, visitação e alimentos 
dos filhos. O tabelião fará constar 
na Escritura Pública de Divórcio ou 
Dissolução, o protocolo da ação e o 
juízo onde tramita o processo.

Essa nova regra valerá somente 
para o divórcio?
Não, a nova regra valerá também para 

DIVÓRCIO

dissolução de união estável, separação 
e conversão de separação em divórcio.

Se houver bens a partilhar, o casal 
também poderá optar pela via 
extrajudicial?
Sim, os bens, em qualquer situação, 
poderão ser partilhados diretamente no 
cartório, desde que as partes estejam 
em comum acordo com a partilha.

A partir de quando o procedimento 
poderá ser realizado em cartório?

ou dissolução de

O provimento entrará em vigor no 
prazo de 60 dias a contar da sua 
publicação. Por isso os casais que 
desejam se beneficiar das novas regras 
deverão aguardar esse prazo para 
realizar o procedimento em cartório.

Essa permissão é para qualquer 
cartório do Brasil?
Não. Essa permissibilidade limita-se ao 
Estado de Goiás, mas existem outros 
Estados brasileiros, que já possuem 
essa previsão legal.

UNIÃO ESTÁVEL
O PROVIMENTO 42/2019 DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO 

DE GOIÁS, PUBLICADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, TROUXE UMA 

NOVIDADE PARA OS CASAIS QUE DESEJAM SE DIVORCIAR EM CARTÓRIO E 

POSSUEM FILHOS MENORES OU INCAPAZES. VAMOS FALAR UM POUCO MAIS 

SOBRE ESSE ASSUNTO COM O TABELIÃO ANTÔNIO DO PRADO.
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ARTIGO

Neste momento é preciso ter 
serenidade, pois você começará a 
trilhar o seu caminho profissional, 

portanto para os jovens que querem 
exercer a carreira advocatícia estas 
dicas que seguem te conduzirão um 
caminhar mais seguro e assertivo.

Acredite a maneira como você se 
comunica e interage será ferramenta 
motriz nesta jornada, ter uma rede de 
relacionamentos é essencial para ser 
bem-sucedido. Apesar de ser lógico, 
diversos advogados e profissionais 
jurídicos focam tanto em suas 
atividades básicas que se esquecem 
da importância da comunicação, 
seja sempre cordial e comunicativo, 
converse com amigos e desconhecidos 
demonstre confiança e disposição, este 
será o seu diferencial como profissional. 
Outro ponto essencial para o jovem 
advogado é que essa engenharia 
social, desenvolvida por ele transmita 
confiabilidade, um ponto a favor é o 
domínio de uma escrita impecável em 
suas petições, comunicar-se bem é 
imprescindível.  

Sabemos que uma das principais 
formas de captação e divulgação do 
seu trabalho, o famoso: “de boca em 

Jovens na

boca”, será um ponto de divulgação, 
portanto use as plataformas digitais ao 
seu favor, comece a dar dicas e esteja 
sempre atualizado em todas as notícias 
do meio jurídico.  Mostre ao seu cliente 
que “o problema dele” também “será o 
seu”, e que mesmo antes do contrato 
fechado ele estará em boas mãos, 
inspire confiança. O seu cliente precisa 
de um advogado, que lhe transmita 
mais que segurança, que vá além do 
âmbito legalista.

Aos jovens que estão começando a 
palavra chave é persistência, vocês 
precisam se adequar a maneira 
como tudo é feito hoje e enfrentar 
as dificuldades de cabeça erguida, 
mantendo o foco naquilo que ele 
realmente almeja.
Não tenha medo de começar, busque 
desafios, atualize, faça um cronograma 
de estudos diários, perseverando 
sempre, e nunca desistir e a chave para 
o sucesso.

ADVOCACIA
APÓS A APROVAÇÃO NO EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 

PASSADO O MOMENTO DE EUFORIA, VEM ÀS DÚVIDAS, INSEGURANÇAS E

QUESTIONAMENTOS SOBRE A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

(62) 99678-8062 / (64) 98443-3502
ribeirovasconcelos.adv@gmail.com 
Rua 127 N°84, Setor Sul – Goiânia/GO

Adriano Vasconcelos 
Martins
OAB 58.264
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ENTREVISTA

No momento em que a 
instabilidade é a palavra 
que cerca o cenário político 

brasileiro, o jovem é convidado a 
lançar seu nome como pré-candidato 
a vereador por Aparecida de 
Goiânia. 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. 
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.  E 
a Revista Viver Goiás conversa 
um pouco em entrevista 
exclusiva com esse grande 
empresário. 
 

ONOMAR NOVAIS

Como surgiu essa ideia de entrar 
para a politica? 
Não foi bem uma ideia. Foi algo que foi 
surgindo naturalmente em minha vida 
por eu estar sempre ligado a lideranças 
políticas. A decisão mesmo de pleitear 
uma vaga na Câmara Municipal foi de-

Empresário é pré-candidato a 
Vereador por Aparecida de Goiânia

cidida em comum acordo com minha 
família.

Durante esses anos de lutas em prol 
de Aparecida de Goiânia. O que o se-
nhor aprendeu?
Já estamos há quase 22 anos em Apare-
cida, estou com 41 anos, então aprendi 
e aprendo todos os dias algo com mi-
nha cidade. Nesta cidade evolui como 
pessoa e ser humano. Devo quase tudo 
à cidade de Aparecida. Falo quase tudo 
porque primeiro devo tudo a DEUS.

Aparecida cresce a cada ano, princi-
palmente no setor empresarial. Com 
instalação de várias empresas. Como 
o senhor avalia esse crescimento?
Aparecida é uma máquina. Ela cresce 

A HISTÓRIA DE ONOMAR NOVAIS NÃO PODE SER DITA SEM SE LEMBRAR 

DA HISTÓRIA DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA. COM QUASE 20 AUTO 

ESCOLAS (AUTO ESCOLA PUMA) ESPALHADAS PELA CIDADE ONOMAR 

VIU SEU NOME CRESCER NA LUTA INCANSÁVEL PELOS ANSEIOS DA 

COMUNIDADE, COMERCIANTES E EMPRESÁRIOS DA CIDADE. 
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Telefones (62) 
3280-7391/3548-5493

Direção Onomar Novais: 
(62) 98263-7557

Você que pretende ter 
habilitação de moto, carro, 
ônibus, caminhão, ligue na

Viver Goiás | 25 

em todos os sentidos, graças aos seus 
gestores públicos extraordinários que 
por aqui passaram. Sou diretor regio-
nal da ACIAG e busco conhecer tudo 
sobre o lado empresarial do meu mu-
nicípio. Minha avaliação e opinião para 
todos é está, invista em Aparecida, está 
cidade não tem como mais parar. Apa-
recida Já é e será mais ainda referência 
no Brasil.

O senhor parece não ter entraves 
com nenhum grupo político local.  A 
que se deve essa maturidade?
Sou um empresário com várias empre-
sas que resolveu investir somente em 
uma cidade. Então conheço todos os 
políticos da cidade. Eles me respeitam 
e eu respeito eles.

Como o senhor avalia a atual gestão 
do Prefeito Gustavo Mendanha?
Quando chequei em Aparecida o Pre-
feito era o Ademir. Mais por ser empre-
sário e sempre ligado a política tive um 
pouco de contato com o Norberto. En-
tão conheço o gestão de vários Prefei-
tos. Os gestores passados fizeram o seu 
papel. Mais Gustavo foi ligeiro e apren-
deu muito rápido. Se não me engano 
foi eleito com 33 anos. Ele buscou co-
nhecimento, modernidade, qualidade 
de vida, empresas e investidores. Neste 
primeiro mandato ele está sendo ótimo 
e tenho certeza que no segundo ele 
será excelente.

Recebeu convite de diversos parti-
dos, já decidiu em qual irá se filiar? 
E quando o senhor lançará de fato a 
sua pré-campanha?
Independente de partido já sou pré-
-candidato. O pessoal conversa mui-
to. Recebi o convite de um ou outro 
amigo para me filiar é mais especula-
ção. Por eu ter um bom convívio em 
vários partidos todos acham que uma 
simples visita já é um convite para 
me filiar. Em março estarei filiado no 
partido que esteja engajado por uma 
Aparecida melhor, que seja da Base do 
Prefeito Gustavo Mendanha, e que de 

a liberdade para lutar pelo povo Apa-
recidense.

Ao falar em politica muitos apostam 
na Renovação e essa será sua primei-
ra candidatura. O senhor acha que 
haverá renovação na Câmara Muni-
cipal de Aparecida de Goiânia? 
A renovação é natural. Isso acontece 
em todos os setores. E na política não 
será diferente.

Qual será a sua principal bandeira 
e como o senhor pretende atuar se 
eleito for? 
Minha bandeira é o povo. Cada região, 
cada setor, tem sua necessidade. Ando 
pelas ruas e vejo as necessidades. Con-
verso com o povo e fico sabendo de 
outras necessidades. Aparecida é uma 
cidade que não vai mais parar de cres-
cer. Então não temos que levantar uma 
bandeira. Temos de levantar a cidade 
Ver toda sua necessidade e buscar os 
recursos necessários para que a cada 
dia Aparecida cresça mais.

E, para finalizar, qual a sua mensa-

“ Em março estarei filiado no partido que 
esteja engajado por uma Aparecida melhor, 
que seja da Base do Prefeito Gustavo 
Mendanha, e que me de a liberdade para 
lutar pelo povo Aparecidense.”

gem para a  população?
Tenho uma obrigação e gratidão com 
esta cidade. É nesta cidade que cresci 
como empresário. É aqui que eu e mi-
nha família vivemos. É aqui que vivo, 
convivo e tenho meus amigos. 
Além de agradecimentos eu tenho or-
gulho por esta cidade. E quero me de-
dicar e doar o que está cidade me deu.



(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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TROFÉU PEQUI

Aledino Montes Alessandra Carmo Alessom Stival Ana Paula Diniz Beto Brasil

Homenagem a quem faz
Os Melhores do ano em Goiás

3° edição – 2019

HOMENAGEM

A festa em homenagem aos 
Melhores do ano em Goiás, 
promovida pela Vasco 

Promoções, marcou a noite de 14 de 
novembro de 2019, como memorável 
e coroada de pleno sucesso.

Em sua 39° edição, os homenageados, 
seus familiares e convidados foram 
recepcionados no luxuoso e aprazível 

Salão Maktub, do Restaurante Árabe.

Realizado por Vasco José Mota a 
grande noite teve apresentação de 
Sandra Queiroz, com animação da 
equipe Studio 4 Som e Iluminação e foi 
embalada pelos Los Baileiros e Zardos 
e teve Moacir Dias como Mestre de 
Cerimônia, as fotos do competente 
Solimar Oliveira. 

Brenno Alves e 
Leonardo Arruda

Carlos Eduardo e Renata 
Mendonça

Carol Arantes Claudeci Borges

Daniel Leite Souza Danyela Toledo Deuselita e Euzébio Donizete de Deus Dr. Cairo de Freitas 
Rep. Wilder Pedro Morais

Clezia e Eliene
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Dra. Esdra Silva de Oliveira Rep. 
do Dr. João Seba e Jane Seba

Ednamar Gonçalves Eli José de Oliveira Emilson Pereira Enivaldo Silva e 
Ana Paula Silva

Giovanni Machado Herico Rodrigo G. da Silva Ian Vitor 
Rep. Ednamar Cardoso

Ítalo Ramalho

Jaqueline Soares Pe. de 
Gelves Junior da Costa

Joana Darc Abrão João Batista e 
Adriana Peres

João Vieira e Vera da Cruz Joaquina Ribeiro 
Rep. da Nilsinha Cabelereira

Izadora Cruz

José Guilherme Schwam Leila Quintão Liza Reis 
Rep. de Lorena Mansur

Lourdes Carvalho Luciano Moreira dos Passos

Luzimar Larceda Rep. do 
casal Manoel e Luciene

Major Paulo Sérgio Cruz Marcus Antônio Lúcio Vaz Maria Aparecida Rep. de 
Gelves Junior da Costa

Maria Helena Romão Maria Victoria Marisa Alves e Rogério Maia Marly e Luzimar Larceda Miliana Rosa

Maria Helena Rep. da 
Dançarina Heroina Matos
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Milton Bueno Nylton Marques Patrícia Amaral Fernandes Prof. Paulo Roberto Scatola 
Rep. do Prof. Marcos Queiroz

Sargento Fabiana Morais
da Silva

Sibele David Ferreira Stefani Peres Thais Peres Ulisses Aesse

Wellinta Prado
Sr Vasco José recebeu uma camisa do Goiás em forma de 

agradecimento pelos 39 anos do Troféu Pequi Vasco José Mota  e José Guilherme Schwam

Vilmar de Araújo

HOMENAGEM

30 | Viver Goiás

Fones: (62) 3287-1599 / 98438-2514 @luzia_martinsarruda

SALGADOS  PARA EVENTOSEM GERAL

Atendemos sob encomenda



na Próxima Edição

Mais uma edição do maior evento 
de reconhecimento às 
mulheres goianas

(62) 3247-3647

@revistavivergoias 
Siga nosso Instagram:

Revista Viver Goiás 

vivergoias@gmail.com 

vivergoias.com.br
@premiomulheresempreendedoras



32 | Viver Goiás

CIDADES

APARECIDA
DE GOIÂNIA
POLO INDUSTRIAL, EMPRESARIAL 

E UNIVERSITÁRIO

INFRAESTRUTURA 

VIÁRIA, URBANIZAÇÃO, 

INCENTIVOS FISCAIS E 

AMPLIAÇÃO DOS

POLOS INDUSTRIAIS 

FORAM RESPONSÁVEIS 

PELA MODERNIZAÇÃO 

DA CIDADE 

Por Rafael Freitas

Aparecida de Goiânia vive um marco 
importante de seus quase 100 anos 
de fundação, sendo a segunda 

maior cidade do Estado de Goiás e um 
dos maiores municípios brasileiros. São 
mais de 578 mil habitantes, segundo 
estatística do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). O município 
deixou o status de cidade problema – 
isso ficou no passado - e se tornou, nos 
últimos doze anos, uma das principais 
locomotivas de desenvolvimento 
econômico do Estado de Goiás e do Brasil.

O ‘Estudo das Melhores Cidades para 
Fazer Negócio’, elaborado pela Urban 
Systems, revelou, em outubro deste ano, 
que Aparecida de Goiânia é considerada 

a melhor cidade goiana no critério de 
Desenvolvimento Econômico, a frente 
da Capital e de Senador Canedo. O 
município avançou 30 posições em 
relação ao ano passado e hoje ocupa a 
21ª colocação no cenário nacional. 

A evolução da cidade é identificada 
desde o crescimento populacional nas 
últimas décadas, investimentos públicos 
aplicados pelo poder público municipal 
à criação e ampliação de polos industriais 
e empresariais, que são base da atividade 
econômica do município. Já são mais 
de 48 mil CNPJ´s ativos, entre indústrias, 
empresas e comércios, segundo a 
Prefeitura de Aparecida. 

Proporcionados pela administração 
municipal, os incentivos fiscais 
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somados a obras de infraestrutura 
viária e urbanização da cidade, têm 
atraído centenas de empresas e 
indústrias de grande porte para o 
município. “Estamos investindo em 
áreas essenciais como educação, 
saúde e infraestrutura, e tenho certeza 
de que Aparecida será protagonista 
do desenvolvimento regional, com 
destaque muito maior para o setor 
econômico, com geração de emprego 
e uso de tecnologias avançadas”, 
afirmou o prefeito Gustavo Mendanha. 

 A cidade possui hoje sete polos, 
sendo eles o Polo Empresarial Goiás 
(complexo de comércio e de serviços); 
Polo Industrial Vice-presidente José 
Alencar; Pólo Empresarial Goiás; 
Distrito Municipal Agroindustrial de 
Aparecida de Goiânia (DIMAG), o 
Distrito Industrial de Aparecida de 
Goiânia (DAIAG), Polo de Reciclagem 
e o All Park Empresarial (privado). E há 
ainda cinco em processo de projeto 
como o Polo de Micro e Pequenas 
Empresas (municipal); Global Park 
(privado); Aparecida Business Log 
(ABL – privado); o Complexo Logístico, 
Industrial e Alfandegário (CLIA – 
privado); e o Complexo Empresarial 
Metropolitano (CEM – estadual). 

Aparecida se tornou também uma 
cidade universitária e conta hoje 
com dezenas de instituições de 
ensino superior, como a Universidade 
Federal de Goiás (UFG), Universidade 
Estadual de Goiás (UEG), a Faculdade 
Suldamérica, Faculdade Alfredo Nasser 
(Unifan), Faculdade Nossa Senhora 
Aparecida (Fanap), Universidade de Rio 
Verde – campus Aparecida (UNIRV), 
FacCidade, Faculdade Padrão, além das 
escolas tecnológicas como SESI/SENAI/
SENAC e Instituto Federal de Goiás (IFG). 
 
O prefeito destaca que o município 
possui equilíbrio das contas públicas e 
está na contramão da crise que afeta 
outros municípios brasileiros. “Vivemos 
em uma cidade que tem gestão fiscal 
classificada como excelente no último 
levantamento da Firjan. Isso porque 
estamos aplicando o dinheiro público 

em áreas essências para a qualidade de 
vida das pessoas, driblando a crise que 
afeta outras cidades e potencializando 
Aparecida para receber mais empresas, 
mais indústrias e mais faculdades e 
escolas técnicas”, pontuou.

CIDADE DO FUTURO
  
Desenvolvido pela Prefeitura de 
Aparecida, por meio da Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Inovação, o 
projeto Cidade Inteligente - em fase de 
implantação - visa tornar o município 
mais atrativo, humanizado e conectado. 
Com investimentos iniciais no valor 
de R$ 55 milhões, o projeto marca um 
novo modelo de governança. 

A ideia é integrar todos os setores da 
administração pública e da sociedade, 
permitindo maior controle e melhoria 
na tomada de decisões, facilitando a 
vida das pessoas em vários setores. 
“Uma cidade inteligente é aquela 
busca colocar as pessoas ao centro 
de tudo, fazendo com que elas 
utilizem inovações tecnológicas, 
proporcionando a elas soluções 
urbanas e serviços públicos com 
maior eficiência”, sublinhou o prefeito 
Gustavo Mendanha.

Faz parte do Cidade Inteligente, o 
Cidade Digital, que abrange quatro 
ações principais: a instalação de 540 
km de fibra óptica, 600 câmeras de 
videomonitoramento – capaz de 
fazer reconhecimento facial e de 
placas de veículos -, implantação de 
200 pontos de acesso livre e gratuito 
à Internet, e contratação de um data 
center próprio para o controle de 
gastos públicos.
 
Além disso, a Prefeitura de Aparecida 
deu início ao projeto Agenda 
Aparecida 2050 que, estrategicamente, 
visa formular pesquisas, engajamento 
social, debates e atividades de 
envolvimento da população sobre o 
futuro da cidade. O projeto terá como 
missão identificar as necessidades das 
diferentes regiões urbanas e apresentar 
soluções para situações emergentes 
apontadas, com a participação da 
população, sociedade civil, instituições 
de ensino superior e especialistas de 
várias áreas de estudo. 

“Já começamos 
a pensar o futuro 
da nossa cidade, 
com o apoio das 

instituições de 
ensino superior que 
irão fazer pesquisas 

e diagnosticar 
problemas urbanos 
e apontar soluções 

de curto e longo 
prazo. ”
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J O V E M
DESTAQUE

DESTAQUE

Começar a modificar a sociedade 
não precisa de grandes passos. Na 
verdade, existem inúmeros exemplos 

de projetos sociais que estão modificando 
a vida de várias pessoas neste exato 
minuto e que precisam de doação (tempo, 
dinheiro ou conhecimento) para que essas 
ações continuem existindo. Em Aparecida 
de Goiânia o Jovem  Alfredo Henrique, 
conhecido como BATATA , morador do 
Setor Jardim Tiradentes há 30 anos, tem 
dedicado sua vida na prestação de serviço 
para comunidade.

Microempresário do ramo de bebidas 
(Empório das bebidas, no setor Jardim 
Tiradentes), casado, e um homem de muita 
Fé, é conhecido por realizar  diversas obras 
sociais em prol da população carente. 

Tem dedicado anos a ajudar as pessoas 
mais carentes com doações de cestas 
básicas, remédios, internações em clínicas 
de recuperação, além de um grande 
incentivador da reciclagem e do cuidado e 
proteção aos animais. 
Batata como é conhecido,  luta desde cedo 

para contribuir na melhoria de qualidade 
de vida da população. Batalhador desde 
criança, mesmo tendo uma vida simples 
e humilde, jamais deixou de ajudar ao 
próximo. Seu projeto de vida e seu lema é 
sempre fazer algo para ajudar ao próximo. 
Sua atitude influenciou de forma positiva 
a comunidade.

EMPRESÁRIO ALFREDO HENRIQUE TEM SERVIÇO 

DEDICADO A POPULAÇÃO DE APARECIDA DE GOIÂNIA 

Dedicação a comunidade
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GRAVAÇÃO
A cantora 
pernambucana Maria 
Clara escolheu Goiânia 
para gravar a música 
sertaneja “Inteiramente 
Seu”, no dia 1º de março, 
no LKS Music, com 
produção de Blener 
Maycom, conhecido 
por ter feito trabalhos 
musicais com diversos 
artistas, como Naiara 
Azevedo, Cristiano 
Araújo e outros mais.

ESTREOU
Estreou em janeiro o novo quadro de culinária do Programa Sandes Junior 
na Tv Serra Dourada. Comandado pelo o chefe de cozinha Chrystienio Teles, 
o quadro será exibido inicialmente todas as terças e sextas feiras a partir das 
13:00hs com receitas práticas e rápidas para os telespectadores.

IN FOCO

FORMATURA 
Ela passou no vestibular em 
2015, ingressando na turma 
117 da faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Goiás. 
E esse ano aconteceu a tão 
sonhada formatura. Natalya 
Rocha é filha dos empresários 
Egnaldo Rocha e Luciene Sá 
proprietários da Boa Forma 
Modeladores. A festa de 
formatura foi realizada dia 25 
de janeiro, no Infinity Hall. E 
claro. A família e amigos estão 
orgulhosos com essa conquista. 

DERMATOLOGIA
Com a experiência de 21 anos de profissão, a dermatologista Juliana 
Araújo passou a atender em novo endereço: no edifício Buena Vista 
Office Desing, na avenida T-4, no Setor Bueno, em Goiânia.  Membro da 
Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Drª Juliana é formada pela 
Universidade Federal de Goiás (UFG) e fez residência em Dermatologia 
no Hospital das Clínicas da UFG. É especialista em tratamento de pele, 
unha e cabelos, rejuvenescimento facial com toxina botulínica, ácido 
hialurônico, peelings químicos e microagulhamento.
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leonardoarrudainfoco@gmail.com
Leonardoarruda
 62-98438-2554

Por Leonardo Arruda

DE CASA 
NOVA
Silvana Massi Designer de 
Interiores há mais de 25 anos no 
mercado... está agora atendendo 
na loja 3HCASA na Av. T-63 nº 
1813 setor nova Suíça. Silvana é 
conhecida pela sua elegância e 
bom gosto, criando ambientes 
estudados e sempre com toque 
refinado que é o sinônimo da 
designer.

INVESTIMENTO
Executivos da Vertente Invest receberam diretores da Constância 
Investimentos em Goiânia para apresentar a empresários goianos modelo de 
investimento com metodologia desenvolvida nos Estados Unidos e Europa, 
que consegue acompanhar mais de 60 indicadores de mais de 200 ações 
listadas na bolsa de valores. A análise permite gerir um fundo com mais 80 
posições.  Na foto, da esquerda para direita, posam: Luiz Fernandes, Marcelo 
Estrela, Daniel Abramovay e Carlos Solé. O encontro aconteceu na sede da 
Vertente, no Jardim Goiás.

PROFESSORA DA UFG 
LANÇA LIVRO SOBRE 
SUPERAÇÃO DO CÂNCER

Com o objetivo de encorajar pacientes 
que lutam contra o câncer e inspirar 
pessoas que passam por dificuldades 
no dia a dia, a Profa. Pós-Dra. Simone 
Antoniaci Tuzzo, da Universidade 
Federal de Goiás, lançou sua 
autobiografia “O Sabor da JaCA”. A noite 
de autógrafos aconteceu no dia 29 de 
fevereiro, no Mr. Black Café Gourmet, 
do Passeio das Águas Shopping. 
Todo o lucro com a venda dos livros 
foi revertido para o Grupo Carinho 
Contagiante.
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Leandra Guedes
Consultora de Marketing Digital

@leandraguedesdasilva 
+55 62 981438311

tudoqpossousar.com
leandraguedesdasilva  

HISTÓRIA DE SUCESSO

Um pouco da trajetória de

LEANDRA GUEDES

Morou  oito anos em Dublin, na Ir-
landa, entre 2009 e 2017,  onde 
se formou em Administração. 

Em conversa com nossa equipe, Lean-
dra agradece a Deus pela riquíssima 
experiência de ter morado na Europa, 
por ter trabalhado em uma Startup na 
área de diagnóstico, mais precisamen-
te desenvolvendo testes para doenças 
infecciosas, responsável pela aquisição 
de distribuidores para representar a 
marca em vários países, onde mais tar-
de tornou-se  gerente de marketing da 
empresa. Graças a esta oportunidade, 
surgiu a possibilidade de visitar e fazer 
negócios em países como China, Du-
bai, Singapura, Estados Unidos e uma 
grande parte da Europa, onde teve uma 
experiencia incrível e lhe proporcionou 
uma bagagem excepcional. 

Graças a esta vasta experiência Leandra 
Guedes retornou ao Brasil e hoje atua 
na área de Marketing Digital como 
consultora e estrategista digital, onde 
começou a ajudar outras mulheres e 
empresas através das sessões de Coa-
ching, Consultoria de Marketing Digital 
& Criação de conteúdo Digital! 
Seu trabalho é pautado na: 
• Identificação e definição de objetivos
• Identificação e definição do público-

-alvo, e personas

• Desenvolvimento de uma estratégia que 
satisfaça as necessidades do seu negócio, 
afim de alcançar metas e objetivos.

• Análise de mercado, da concorrência e o 
uso do SWOT

• Definição dos objetivos do Marketing/Ma-
rketing Digital

• Planejamento & Criação de conteúdo

“Eu, Leandra Guedes, acredito que todo 
empreendedor(a) deveria ser responsável 
pelo seu próprio marketing digital.”
Ela diz acreditar firmemente no poder da 
auto-capacitação, sororidade  e união entre 
as mulheres nessa nova era do empreende-
dorismo.

“Espero que tenham a coragem de criar sua 
própria definição de sucesso, fazer o que re-
almente amam e que vivam a vida que tan-
to sonharam.  “Seja aquela mulher que você 
sempre quis ser”, finaliza.

CONSULTORA DE MARKETING DIGITAL, COACH, EMPREENDEDORA, 
MODELO E DIGITAL INFLUENCER.  NÃO SE ASSUSTE COM TANTA 

INFORMAÇÃO, POIS A JOVEM LEVOU MUITOS ANOS PARA SE TORNAR 
ESSA MULHER COM VÁRIAS ÁREAS DE EXPERTISE
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Quando Thaise e Fabiano 
se conheceram há 
15 anos, oficializaram 

a união somente no Civil. 
Empresários queridinhos e 
conhecidos de todos que 
realizam eventos em Goiás, 
são donos do Flair Gyn Drinks. 
Em 08 de Setembro de 2019 
realizaram o sonho do dia mais 
lindo de suas vidas. Ao lado 
dos filhos compartilharam esse 
momento com a família, amigos 
e parceiros. 

CASAM ENTO

“ENTRAR NAQUELA PASSARELA COM AQUELE FRIO NA 

BARRIGA APÓS 15 ANOS DE CASADOS, NÃO TEM PREÇO.” 

THAISE

THAISE & 
FABIANO
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Ficha Técnica:
Cerimonislista: @alineribeiro.cerimonial
Local: @casatoscanaeventos
Buffet: @marcossilvachef
Décor: @qualevento
Celebrante: Pastor Edimar @edimar.santos17 
Mobiliário: @masimelolocacoes @
festivitalocacao
Forração: @artsforracoes
Open Bar: @flairgyn
Canecas pra Moscow mule @criatoaluminios 
Taças pra Gin e caneca pra choop @
midiacopos 
Vestido da noiva e dama: @
luciaferreirafestaenoiva
Sapato / tênis da noiva, sapatos das mães, da 
daminha: @josefabernardes
Joia: @lucimeirebittencourt
Aliança: @lindysejoias_
Produção: @ruscaiasoares
Terno noivo e filhos: @valentinovicenzzo
Robe da noiva, mães, dama e Madrinhas: @
artesanatomilla
Mesa de doces: @marciasuzukipatisserie
Bem Casado: @edivaniadoces
Confeitaria: @docedocinhoo
Coral: @musicalsegno
Fotos: @studioinphoto
@clodoaldomarquesfotografia
@fotografart_keniamelo
Fotos pre Wedding
Vitor Dias - Com Amor @victorsantavica_
fotografia @comamorfoto
Filme: cinealtafilmes
Som, iluminação, Led: @equalizeeventos
DJ: Marcelo Côrtes / @djmarcelodj
DJ: Marx Suell / @marksuelldj
Sax: Safira / @safiraamaralsax
Banda: Batuke da Vila / @batukedavilla
Sparkles @milfogos
Convites: @multigraff
Totem: @replayphotocabine
Coreógrafo: @wilkcoreografias
Copeiras: @essencialcopeirasdeluxo
Artesenato: @coisasdesandrinha
Sorvete italiano: @bvsorvete
Geladinho: @lu_geladinhogourmet
Gerador: @martinslocacaogeradores
Personagens: @imagineevento 
Rasteirinha: Ana Clara Shoes / @anaclaashoess
Segurança: Esmeralda Segurança /
Identidade Visual: @grasiparreira
Pastelaria: Derson Pastelaria
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Vera Fortes proporciona momentos 
únicos para cada paladar através das 
Oficinas Culinárias em domicílio para 

funcionária do lar, bares, restaurantes e 
Buffets.

Desde o café da manhã, almoço, lanche 
da tarde e jantar ela vai te ajudar elaborar 
pratos e cardápios espetaculares, com 
dicas e técnica básicas da arte culinária... 

Você vai descobrir sabor de forma 
prática e aflorar a criatividade que 
existe dentro de você. 
Já pensou nisso?

DÊ UM UP NA SUA 
COZINHA E 
DEIXE TODOS COM 
ÁGUA NA BOCA

VAMOS ELABORAR

PRATOS DELICIOSOS!?

By Vera Fortes

Buffet

(62) 99238-6313
  @buffetcozinhashow

GASTRONOMIA
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www.mistralespacobuffet.com.br  | Av. Roma, 277 Jardim Europa / Goiânia - GO

@mistralbuffet  |     (62) 99606-1889  |      mistralfestas@gmail.com



Um lugar onde você 
vai se encontrar desde 
a chegada.

Palestras
Convenções
Treinamentos 
Cerimônias religiosas
Casamento
Premiações
Aniversários
Formaturas 

www.jleventosgyn.com.br
@jleventosgyn 

(62) 3954-6444 / (62) 99117-6666
Rua V-1, Qd. V-14, Lt.s 1/2/6-9, nº 787 – Vila Rezende

Casamentos,
festa de 15 anos,

formaturas,
festas infantis, coquetéis,

confraternizações,
som, iluminação,

luz decorativa,
estrutrura e DJs.

Contato:
Ana Luiza (62) 98403-2240
Je�erson (62) 99145-2623

Rua C-185, Qd.367, Lt.14 - Setor Nova Suíça
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(62) 99141-9166
@adrielepodologa 

Atendimento: 
H Beauty and Care
Rua C-248 n° 212, 
Setor Nova Suiça 

• Limpeza, esfoliação, hidratação e massagem
• Calo e calosidade

• Auxílio no tratamento de micoses
• Aparelho coretivo para unhas encravadas

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

• Podopediatria
• Podogeriatria

Rua Luiz de Matos, qd 192, lt 8,  Setor Sudoeste 

99253.1882 - Fernanda | 99336.6225 - Marlon

Locação de espaço • Buffet infantil • Buffet casamento
Decoração • Mesas • cadeiras • forros • pratos
talheres • capa de cadeira • suqueira e outros 

Chef Vinícius
62 | 99131.4343

Serviços completos para eventos
Churrasqueiro

Garçons
Cozinheiro

Ajudante de Cozinha
Segurança



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

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

Rua Luiz de Matos, qd 192, lt 8,  Setor Sudoeste 

99253.1882 - Fernanda | 99336.6225 - Marlon
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Chef Vinícius
62 | 99131.4343

Serviços completos para eventos
Churrasqueiro
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Ajudante de Cozinha
Segurança



48 | Viver Goiás

CONTRATO
Considerando a necessidade urgente de investimentos nos sistemas de água 
e esgoto na cidade de Anápolis, foi assinado, o novo contrato da Prefeitura 
Municipal de Anápolis com a Saneago. O documento estabelece aporte de 
quase R$ 600 milhões no período de vigência do acordo (30 anos), sendo 
que R$ 280 milhões serão liberados nos primeiros três anos. Uma agência 
reguladora municipal vai auditar constantemente a prestação de serviços 
da estatal e, outra novidade, é o aumento no repasse para o Fundo de Meio 
Ambiente e Saneamento Básico.

CENÁRIO

CHOQUE DE 
GESTÃO

Com a batuta da Secretaria 
de Saúde de Senador Canedo 
em mãos, o novo secretário 
da pasta, Thiago Moura, está 
colocando a casa em ordem, e 
em pouco mais de 50 dias de 
trabalho deu um choque de 
gestão, possibilitando muitos 
avanços na atenção à saúde da 
população com planejamento, 
investimentos e prevenção. “É 
nítida a transformação da saúde 
pública em Senador Canedo, que 
é uma das nossas prioridades. 
Thiago e sua equipe estão 
realizando um bom trabalho, e, 
consequentemente, isso volta para  
população em forma de qualidade 
de vida”,  disse Divino Lemes.

SOCIAL
A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) deu início ao processo 
de entrega de mais de 120 equipamentos e acessórios de informática para 
44 unidades de Assistência Social da rede municipal. A distribuição do 
material é resultado do esforço da de mapear a demanda e reorganizar 
os almoxarifados e a Divisão de Compras da Semas. De acordo com o 
secretário Mizair Lemes Júnior, a entrega dos equipamentos representa mais 
chances de inclusão do público alvo e otimização de processos. “Os novos 
computadores vão ajudar a oferecer melhores condições de trabalho aos 
servidores, que tanto se empenham em prol da Assistência Social”, afirma.

JUVENTUDE EM FOCO 
Coordenadora do 
Gabinete de Políticas 
Sociais do Governo de 
Goiás, a primeira-dama 
Gracinha Caiado tem 
afirmado que juventude 
não é problema e, sim, 
solução. É com essa 
certeza que o Gabinete irá 
mobilizar, em 2020, todos 
os esforços das cidades, 
Estado e governo federal para garantir que Goiás não perca jovens para o mundo 
do crime. “Com escola e família unidas e a solidariedade do povo goiano. vamos 
mudar vidas, reescrever histórias!”,  afirma ela.

48 | Viver Goiás



Viver Goiás | 49 

BRENNO
ALVES

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

CRLV ELETRÔNICO
O Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo 
(CRLV eletrônico ou CRLV-e) 
esta  em vigor em Goiás. O CRLV 
é o documento que contém 
o certificado de registro e 
licenciamento do veículo, e 
que todo o proprietário deve 
possuir para poder circular 
no Brasil. O anúncio foi feito 
pelo presidente do Detran-GO, 
Marcos Roberto Silva.

COMUNICAÇÃO 
A convite do Governador Ronaldo 
Caiado o ex-diretor da RecordTv Goiás, 
Marcos Silva foi nomeado Secretário 
Estadual da Comunicação, no inicio 
do ano. Com grande experiência, 
Marcos Silva promete ser o nome 
da Comunicação no Estado. “É, sem 
dúvida, uma grande responsabilidade, 
mas tenho convicção que com a 
ajuda de Deus e baseado em valores 
morais e éticos os quais prega e vive 
nosso governador, vamos juntos dar 
uma nova cara a Goiás!”, ressaltou o 
Secretário pelas redes sociais.

RENDA
O prefeito Jânio 
Darrot e a primeira-
dama, Dairdes 
Darrot, participaram 
da solenidade de 
lançamento da Épica 
Cervejas Especiais 
em Trindade.  Jânio 
Darrot agradeceu o 
empresário Kennedy e 
os irmãos por implantar a cervejaria, que vai gerar empregos e renda no município.

INOVAÇÃO 
A Prefeitura de Goiânia teve um ano marcado pela implantação de inovações que 
facilitam a vida do cidadão e ajuda a economizar tempo e dinheiro na gestão 
pública. Três aplicativos foram lançados (Prefeitura 24 horas, Goiânia contra a 
Dengue e Saúde Fácil), além do Programa Família Fácil, conjunto de iniciativas que 
desburocratizou as licenças e alvarás. Teve ainda o lançamento do novo site e a 
reformulação do Portal da Transparência.
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Somos uma empresa que trabalha 
com enorme satisfação em realizar os sonhos 

de cada um dos nossos clientes 

/LeonardoCenografia

@leonardocenografia

Formatura
15 anos

Festa infantil
Eventos corporativos

Casamentos
Eventos em geral



Av. Rio Verde,
qd 99, lt 08/10,

 sala 5,
 Vila São Tomaz,

Aparecida de Goiânia
 (próximo ao

 Buriti Shopping)

(62) 3248-4696 
@luciaferreirafestaenoiva 

Somos uma empresa que trabalha 
com enorme satisfação em realizar os sonhos 

de cada um dos nossos clientes 

/LeonardoCenografia

@leonardocenografia

Formatura
15 anos

Festa infantil
Eventos corporativos

Casamentos
Eventos em geral
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Estrutura Completa

Rua C- 185 nº 286
Nova Suiça

@tendencebeauty 

/TendenceBeauty

3595-0487

(62) 99389-8232

• Alongamento de Cílios Fio a Fio
• Maquiagem

• Penteado
• Corte

(62) 98438-4258 / 98506-7641

Carro de som

Locutores profissionais
(vozes masculina e feminina)

Vinhetas
(Spot, rádios e outras)

Locução porta de Loja
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COMIDA SABOROSA 
24 HORAS POR DIA!
O Simbora Restaurante do Lima 
é referência em comida caseira

O SIMBORA RESTAURANTE DO LIMA ESTA NA LISTA 

DOS MELHORES RESTAURANTES DA CIDADE. 

Além de salvar a noite e a madrugada 
da galera que sai com fome da 
balada. A casa não fecha, 24 horas 

mesmo! Uma das especialidades do 
restaurante é a galinhada, o Bife Acebolado 
e a famosa Costelinha de porco. 
O melhor de tudo é a comida de qualidade 
com preço acessível! 

Servindo refeições caseiras, comuns no 
prato de todo brasileiro, o restaurante 
conquistou o paladar dos clientes. 
Arroz branquinho, bife acebolado, 
feijão de caldo, ovo frito, peito de 
frango grelhado na Manteiga  e uma 
boa galinhada são as preferências de 
quem costuma comer no Simbora. 

Porém não fica apenas por aí, 
o local apresenta um cardápio 
variado com porções, petiscos, 
pratos feitos, completos que 
servem toda a família, além 
de bebidas como cervejas, 
refrigerantes e sucos.

Av. C-4, 896 - Jardim América, 
Goiânia - GO, 74255-060

(62) 3088-3131

@simborarestaurantedolima
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GASTRONOMIA

(62) 98438-4258 / 98506-7641

Carro de som

Locutores profissionais
(vozes masculina e feminina)

Vinhetas
(Spot, rádios e outras)

Locução porta de Loja



54 | Viver Goiás

CULINÁRIA

FRANGO CAIPIRA e 
FRANGO DA GRANJA

NA HORA DE PREPARAR UM FRANGO, PENSAMOS NAS DIVERSAS POSSIBILIDADES, 

COMBINAÇÕES, TEMPEROS E PARTES DA AVE QUE VAMOS USAR PARA 

DETERMINADO PRATO. CONTUDO, POUCO PENSAMOS SOBRE OS PROCESSOS DA 

PRODUÇÃO DO FRANGO ANTES DE CHEGAR EM NOSSAS MÃOS.

AA carne de frango é um 
alimento bem popular na mesa 
dos Goianos, em especial para 

quem evita a carne vermelha. Porém, 
para o consumidor comum, nem 
sempre é muito simples identificar a 
procedência da ave que é levada à 
mesa. Para pôr fim a algumas dúvidas, 
veja a seguir as diferenças entre frango 
caipira e frango da granja.

É curioso pensar assim, mas antes de 
saber qual frango comer é preciso 
considerar o que seu frango come. E 
é verdade! Isso porque a alimentação 
dessas aves tem o papel de suprir  as 
necessidades nutricionais em todo 
o seu período de desenvolvimento 

e de produção, o que influencia 
diretamente na qualidade da sua 
carne.

O frango caipira, por exemplo, é 
um frango criado “solto”, sem muito 
controle no seu desenvolvimento. 
Geralmente, possuem uma 
alimentação variada, incluindo insetos 
e minhocas. O frango caipira é abatido 
entre 80 e 90 dias de vida. Apesar da 
ave caipira ser menor e com menos 
carne, por outro lado, tem um sabor 
diferenciado.

Já o frango da granja é criado com 
mais controle e supervisão, em 
um ambiente com temperatura, 
umidade e espaço favoráveis para seu 
desenvolvimento. A dieta desse tipo 
de frango é 100% vegetal, baseada 
em milho e soja, e enriquecida com 
algumas vitaminas e minerais. Como 
é uma ave para produção em escala, 
costuma ser abatida, em média, entre 

25 a 40 dias de vida. A ave de granja é 
maior e tem a carne mais macia, sendo 
mais fácil no preparo também. 

É importante atentar que frango de 
granja não significa frango criado 
a base de hormônios. Por lei, no 
Brasil, essa prática não é permitida. 
Mas, ainda assim é importante ficar 
atento aos rótulos das embalagens de 
frango e garantir se o que você está 
levando para casa é um frango de boa 
procedência, que possua certificações 
emitidas por órgãos no Brasil e Exterior 
sobre qualidade e bem-estar animal.

Fonte: hojetemfrango.com.br 

Quais as diferenças de 
produção e sabor?
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Cidade Administrativa

TURISMO

APARECIDA
DE GOIÂNIA
O QUE VISITAR NA CIDADE?

Ovigário que fez a missa foi Francisco Wand, que pertencia à 
congregação do Santíssimo Redentor. Na ocasião, o padre e o dono 
da propriedade, José Cândido de Queiroz, tiveram a ideia de construir 

um patrimônio que ficasse à disposição da Igreja Católica, foi aí que os 
fazendeiros da região uniram partes de terras para a edificação da obra.

Em maio do mesmo ano foi construído na propriedade um cruzeiro para a 
celebração dos atos católicos, e lá foi realizada a primeira missa oficial. No 
mesmo mês, a segunda missa marcou onde seria construída a capela da 
padroeira do arraial, posteriormente chamada de Igreja de Nossa Senhora 
Aparecida.

Em 1932, já existia o vilarejo de Aparecida, que com o tempo passou a se 
chamar Arraial de Aparecida. Vinte e dois anos depois, o local passa a ser o 
Distrito de Goialândia, que logo se desenvolveu e ganhou infraestrutura. 
Na década de 60, o distrito foi emancipado, passando a ser o município 
de Aparecida de Goiânia.

Atualmente, a cidade é um importante polo econômico e industrial, mas 
nem só de negócios vive a cidade, ela é também um local onde se pode 
desfrutar de locais interessantes e ter ótimas experiências.

APARECIDA DE GOIÂNIA 
NASCEU EM UMA ÉPOCA 
DE MUDANÇAS SOCIAIS 
COMO UM TODO, NO 
ENTANTO, A QUESTÃO 
RELIGIOSA AINDA ERA 
FORTE EM AUTORIDADE 
POLÍTICA NO BRASIL. 
ASSIM, FOI EM MARÇO 
DE 1922 QUE UMA 
MISSA FOI REALIZADA 
NA FAZENDA SANTO 
ANTÔNIO, EM GOIÁS, 
ONDE A POPULAÇÃO 
TINHA A OPORTUNIDADE 
DE CONGREGAR E 
FAZER AS SUAS PRÁTICAS 
RELIGIOSAS.
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CONHEÇA AGORA OS MELHORES LUGARES PARA 
VISITAR E SE DIVERTIR EM APARECIDA DE GOIÂNIA

DIVERSÃO E MÚSICA

Assim como a maioria das cidades do 
Estado de Goiás, Aparecida de Goiânia 
também tem grande admiração 
pelo ritmo sertanejo. Alguns festivais 
do gênero já são famosos e atraem 
centenas de pessoas, como o Goiás 
é Show e o Aparecida é Show, com 
música e rodeios. Mas outros gêneros 
musicais também podem ser ouvidos 
nos palcos da cidade. A vida noturna 
de Aparecida de Goiânia é conhecida 
ainda pelas várias opções de casas de 
shows, cafés e danceterias.

ESPORTE

nta com o Estádio Annibal Batista de 
Toledo, que pode receber quase cinco 
mil torcedores. É lá que os clubes de 
futebol Aparecida e Aparecidense 
realizam suas partidas.

LAZER E MEIO AMBIENTE

A Serra das Areias é a mais importante 
reserva ambiental da cidade, um local 
de natureza exuberante, onde se 
pode desfrutar de quedas d’agua e 
nascentes. A Estação Ciência São José 
é ideal para fazer caminhadas e demais 
esportes ao ar livre. Lá o visitante pode 
fazer a Trilha da Semente Peregrina e 
desfrutar das belezas do local.

GASTRONOMIA

A culinária do Goiás é famosa pelos 
pratos feitos com iguarias locais como 
o pequi e a guariroba. Pratos à base de 
milho, como pamonha e curau e o tão 
famoso empadão goiano fazem sucesso 
na cidade. Os chamados pit-dogs, 
típicos da cidade, são parada obrigatória 

principalmente para a juventude que 
gosta de sanduíches e lanches.

EU  APARECIDA

O letreiro fica em uma rotatória no 
cruzamento da Avenida A, com a 
Avenida Furnas e a Rua 5. A Avenida A é 
uma das entradas da cidade, pela BR-153.

ARTE

Os amantes da arte pedem visitar o 
Centro de Cultura José Barroso, além 
dos shows de música e solenidades, 
o local recebe feiras culturais e 
exposições diversas. No Espaço de 
Educação Ambiental Dalila Coelho 
Barbosa se pode participar de oficinas 
e recreação, em um auditório ao ar livre 
com mais de 100 lugares. O Memorial 
do Cerrado chama a atenção pela 
beleza, tem mostras de arte e cultura 
sobre a evolução histórica e social do 
planeta Terra e do cerrado.

TEMPLO DE MÃOS POSTAS

Localizado na Avenida Bandeiras, na Vila 
Brasília, o templo é obra do artista Omar 
Souto. O espaço pertence à Ordem 
Rosacruz, que é uma organização 
internacional, de natureza filosófica.

COMPRAS

A cidade tem dois grandes Shopping 
e diversos centros comerciais como 

o Shopping Independência, com 
centenas de lojas, estrutura de lazer, 
estacionamento e alimentação.

ATELIÊ AMÉRICO POTEIRO

Mais de 80 obras do artista plástico 
estão dispostas no ateliê dele, no Bairro 
Jardim Buriti Sereno. O trabalho aborda 
temas rurais e ecológicos.

PRAÇA DA FAMÍLIA

A Praça Norberto Teixeira, como é 
batizada, conta com parque para 
crianças, quadra de esporte, academia 
para idosos e pista de caminhada. O 
parque está localizado na Avenida 
Independência, no Setor Village Garavelo.

PRAÇA ISRAEL

Como o próprio nome indica, a praça 
traz a Aparecida de Goiânia tradições 
estrangeiras. Há a estátua do diplomata 
brasileiro Osvaldo Euclides de Sousa 
Aranha, bandeiras de Israel e do Brasil 
e árvores israelenses, como parreiras e 
oliveiras. O espaço fica na Rua Wilton 
Pinheiro, no Parque Trindade II.

PARQUE DAS CRIANÇAS

Já no Setor Mansões Paraíso há o 
Parque da Criança. O espaço conta 
com quadras para jogar vôlei e 
basquete, pista de skate e áreas verdes.

Fonte: Clube Candeias, G1 Goiás e Prefeitura de 
Aparecida de Goiânia
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O veículo certo para a promoção da sua empresa.

(62) 3247-3647 Revista Viver Goiás @revistavivergoias 
Siga nosso Instagram:

vivergoias@gmail.com vivergoias.com.br
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Centro Universitário Internacional Uninter – credenciado pela PMEC nº 688, de 25/05/12, recredenciado pela PMEC nº 1378, de 19/12/18. | [1] 
Campanha promocional destina-se aos candidatos que realizaram o Enem entre 2017 e 2019. Bolsa válida apenas para o primeiro ano de curso. 

Promoção não cumulativa com as demais promoções vigentes. Consulte cursos, modalidades e vigência em uninter.com/regulamentos. | FEV/2020.
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