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BREVE L ANÇ AMENTOUMA
EVOLUÇ Ã O
EM TODOS OS
SENT IDOS.

Mais do que mudar 
de casa, mude de vida.

ou (17) 3042-0532
Informações: BKO.COM.BR
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distribuição em são José do rio Preto e região 
Construtoras / Escr i tór io de Engenhar ias e  Arqui-
tetura / Mater ia is de Construções/ Lojas de deco-
rações / Lojas de piscinas e tudo relacionado a 
construção civ i l  em geral.
Cl ín icas em Geral / Centros de Estét ica / salão de 
beleza / Academias de Ginást ica / Agências de Au-
tomóveis / Agências de tur ismo / bares / restau-
rantes / Lojas de moda / Câmara Municipal / Con-
domínios Fechados / Escolas em geral / Prédios / 
Choper ias / Churrascar ias / Hotéis / Lojas de Noi-
vas / Ót icas / Pizzar ias /  Postos de Combust íveis / 
dent istas / Cartór ios / buffets / Comércio em  Geral 
e distr ibuição direcionada de acordo com o públ ico 
alvo dos cl ientes. 

A reprodução total ou parcial de fotos, textos e anúncios 
sem a devida autorização estará sujeita à penalidades 

previstas por lei.

ExPEdiENtE

  Diretora Geral: 
Marina Cr ist iane Pereira

diretor ia@vidaenegocio.com.br

 Jornal ista Responsável:
Luciano Moura -  MTB 47509/SP

jornal ismo@vidaenegocio.com.br

  Diagramação: 
Matheus Isso

arte@vidaenegocio.com.br

  Administrativo:
administracao@vidaenegocio.com.br

  Colaboradores:
Daniel  Martins
Claudio Sartor

Fábio Gonçalves
Fabí  Forni

 Tiragem: 20.000 exemplares

  Administração Revista Vida & Negócio:
Av. Francisco Chagas de Oliveira, 344, 

Piso Superior - Jardim Pinheiro
(Próximo ao Riopreto Shopping)

17 99156 3096 | 17 99157 5716
vidaenegocio.com.br

  facebook: revistavidaenegocio
São José do Rio Preto-SP 

Mais informações:
www.vidaenegocio.com.br
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Viver Bem

Tudo novo, de novo
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Somos fortes e guerreiros. 
Nossa celebração à vida é 
sempre permanente. 

Que venha 2019

“
”

CARTA DA EDITORA

Diretora Geral
Marina C. Pereira

Não tem como finalizar um ano sem fazer um ba-
lanço das conquistas e, claro, das perdas. 2018 foi 
marcado por acontecimentos que nos fizeram re-
fletir sobre o verdadeiro sentido da palavra comu-
nicação. Afinal, a frase criada e imortalizada por 
Abelardo Barbosa, conhecido como Chacrinha, há 
décadas, não poderia ser mais atual! A comuni-
cação é uma ferramenta fundamental para a so-
brevivência. “Quem não se comunica se trumbica”.  
Neste ano tivemos Copa do Mundo, eleições presiden-
ciais – marcada pela onda de Fake News (falsas notí-
cias) e as brigas por candidatos deu o tom pra lá de 
agressivo nas redes sociais. Mas seguimos firmes e com a 
certeza de que podemos sim ter um 2019 ainda melhor.  
É preciso deixar de lado as diferenças sociais, religiosas 
e até partidárias para construirmos um país mais justo 
e humano. A Revista Vida & Negócio se mantém como 
um dos principais veículos de comunicação do interior 
paulista. Abraçamos novos parceiros, realizamos even-
tos grandiosos e continuamos focados na nossa mis-
são empreendedora, que vai muito além de informar.  
A premiação Femme Diamond mostrou o prestí-
gio da revista e reverenciou histórias de mulheres 
batalhadoras que se destacaram pela força, poder 
e empoderamento. Embarcamos de vez na era di-
gital para acompanharmos as mudanças necessá-
rias e significativas no universo da comunicação.  
A edição de dezembro traz na capa a modelo Lara 
Wolf, que é de São Paulo, com propostas para o fim 
de ano, no editorial intitulado “Golden Nigth”. O dou-
rado é a bola da vez, sendo usado em assessórios 
ou no look total. O editorial de moda foi prepara-
do pela produtora de moda Fabi Forni, maquiagem 
por Fabinho Gonçalves e as fotos por Claudio Sartor. 
Leiam também o que os astros dizem sobre o ano 
que vem. A psicóloga Joelma Caparroz fala sobre 
TDAH (Transtorno Déficit De Atenção com Hipera-
tividade). Fechamos assim, a última edição do ano, 
mostrando que o fôlego está em plena forma para 
iniciarmos 2019, com novos planos e novos projetos. 
A Revista Vida & Negócio se reinventa a cada edição, a 
cada ano e a cada desafio. Somos fortes e guerreiros. 
Nossa celebração à vida é sempre permanente. E não 
poderíamos fechar 2018 sem deixar nossos profundos 
agradecimentos aos nossos parceiros, colaboradores e 
amigos. Tenham uma ótima leitura e um Feliz Natal e 
Próspero Ano Novo!
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Vestido - Luigi Sacchettin
Acessórios - Mini Store

Em pequenos detalhes ou no look total 
o dourado promete abrilhantar ainda 
mais as festas de fim de ano! 

Fotos: Sartor Fotografia / Assistente de Fotografia: Sarina Lopes
Modelo: Lara Wolf - DAF Models / Styling: Fabi Forni
Beauty: Fabio Gonçalves / Locação: Buffet Almeida Pires
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Body - Cacau Brazil
Acessórios - Fiancee & Co

Vestido - Cacau Brazil
Acessórios - Mini Store

Vestido - Manas Redentora
Acessórios - Mini Store
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Vestido - Martinelli Modas
Sandália - Versátil Calçados
Acessórios - Mini Store

Vestido - Luigi Sacchettin
Acessórios - Mini Store
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Blusa e Saia - Cacau Brazil
Sandália - Versátil Calçados
Acessórios e clutch - Mini Store

Vestido - Martinelli Modas
Acessórios - Mini Store
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Vestido - Manas Redentora
Acessórios - Mini Store

Sapato - Acervo
Modelo - Lara Wolf da agência Daf Models 
(17) 3231-9396
www.dafmodels.com.br

Foto - Sartor Fotografia / Claudio Sartor 
(17) 3305-4297

Assistente de Fotografia - Sarina Lopes
Beauty Artist - Fábio Gonçalves 
(17) 98128-6718

Styling - Fabí Forni 

Locação - Buffet Almeida Pires
Avenida Nossa Senhora da Paz, 555
Jardim Alto Alegre - São José do Rio Preto
(17) 99215-8060
https://almeidapiresbuffet.com.br/

Cacau Brazil - (17) 3227-3228
Luigi Sacchettin - (17)3305-5859
Manas Redentora - (17) 3305-1256
Martinelli Modas - (17) 3233-8535
Mini Store - (17) 3227-3099
Versátil Calçados - (17) 3224-5923

Staff Onde
encontrar
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por Fábio Gonçalves Makeup Stylist

Ultra Rouge
“Não foi eleita a cor do ano pela Pantone, mas aqui e ali, das vitrines dos shoppings às comemorações de Hollywood, 
o vermelho tem sido o protagonista dos looks de maquiagem de 2018. Até quem mantém um kit de maquiagem 
básico e varia somente do preto ao nude está com os olhos voltados aos tons quentes e vibrantes da cartela do vermelho, 
que além dos lábios colorem também os olhos e as bochechas. A cor chegou sem pedir licença, e se depender dos 
posts de Instagram das fashionistas ao redor do mundo, a cor continuará em alta durante muito tempo. 

Beleza por Fábio Gonçalves com fotos de Claudio Sartor
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Looks 
tons 
pastel

Laços

Ombros estruturados

Transparência 
em looks de dia

As estações mais 
quentes de 2019 
ficarão mais amenas 
com produções em 
tons pastel como 
azul, rosa e lavanda. 
De maneira geral a 
proposta é compor 
looks monocromá-
ticos e com alguma 
fluidez atribuída por 
tecidos leves.
Porém, para quem 
não abre mão da 
estruturação há op-
ções em couro e al-
faiataria.

Os laços, 
especialmente 
os médios e 
grandes, farão 
bastante suces-
so na primavera 
verão 2019.
O objetivo é 
adicionar mais 
delicadeza 
as produções 
particularmente 
aquelas que 
remetem ao 
universo bem 
feminino.
Esse ‘detalhe’ 
cheio de charme 
pode estar no 
pescoço, cintura 
ou outros pon-
tos da peça

Essa tendência está retornando diretamente dos 
anos 1980 para deixar a silhueta feminina um pouco 
diferenciada. Os ombros estruturados – em muitos 
casos com o auxílio de ombreiras – estarão no topo 
das tendências fashionistas. Você pode apostar num 
blazer com ombros largos ou então em peças mais 
discretas que adicionam detalhes bordados aos om-
bros, por exemplo. A dica é dar uma ‘aumentadinha’ 
nos ombros.

É muito associada a 
produções noturnas, contudo, 

uma das tendências da moda 
primavera verão 2019 que pro-
metem fazer sucesso é o uso de 
peças com esse estilo em looks 

diurnos.
Para as mais discretas é pos-
sível fazer sobreposições de 

camisetas transparentes com 
camisetas básicas.

PRIMAVERA 
VERÃO 2019
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Red Carpet Memória monocromática
O batom vermelho de textura aveludada sempre foi sinônimo de glamour e se eternizou como coringa da 
maquiagem pela versatilidade de combinar com tudo e com todos, principalmente por sustentar sozinho 
o look “femme fatale” que a gente ama. Dica: para evitar um efeito ressecado ou craquelado nos lábios 
ao usar batom matte prepare bem a pele da boca antes de aplicar o produto - faça uma esfoliação labial 
seguida de uma hidratação com produtos específicos para essa região, além disso, o mercado da beleza 
oferece primers específicos para lábios que ajudam a firmar uma textura lisa além de prolongar 
a durabilidade do batom.  Na maquiagem da modelo Maria Eduarda, Daf Models, usei batom matte LAN-
CÔME L’absolu Rouge, cor Isabella Matte 189 da loja A Perfumista Rio Preto Shopping.

Nem sempre o monótono é chato, digo, pois no caso de hoje, looks de maquiagem “combinandinhos” 
usando uma única cor, é tudo, menos chato! A maquiagem monocromática vem ganhando força na 
moda graças a tendência retro anos ’80 e com ela o surgimento de produtos multifuncionais que facilitam o 
uso. Na maquiagem da modelo Milena Camar, Daf Models, usei nos olhos sombra vermelha KRYOLAN 
Pure Pigments cor Pure Passion, e nas maçãs do rosto e lábios foi aplicado uma misturinha, feita da 
mesma sombra usada nos olhos diluída em creme hidratante para ser usada como blush cremoso e 
batom hidratante para lábios.

BELEZA

Por Fábio Gonçalves 
Makeup Stylist
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MAC Delineador 
Líquido Liquidlast 
R$ 110,00
Delineador líquido 
de cor intensa e 
longa duração

MAC Eye Shadow 
cor Ruddy - R$ 89,00
Sombra em pó altamente pigmentada 
que pode ser usada seca ou umedecida.

Protagonista

Em primeiro lugar, lembre-se da seguinte regra: não há no mundo ninguém que não possa usar batom vermelho. 
Simplesmente há quem ainda não encontrou sua tonalidade adequada da cor! Quem tem pele clara combina com 
todos os tons de vermelho, principalmente os de frutas silvestres como framboesa e cranberry, mas é o formato e o 
volume dos lábios que vai influenciar a escolha da cor. A regra é geral, quanto mais fino e pequeno for os lábios, mais 
vivo e vibrante deve ser o vermelho, já quem tem pele em tom médio combina com tons de vermelho vivo e clássico 
como tomate, escarlate e coral; quem tem pele escura pode gostar mais dos tons mais fechados como o cereja, vi-
nho e o Bordeaux; e as ruivas são favorecidas por batons em tons de amaranto e vermelho-rosado. Na maquiagem 
da modelo Maria Eduarda, Daf Models, à esquerda da foto, usei batom ÊTRE BELLE Pure Matte Lipstick COR 9 e 
na Milena Camar, Daf Models, à direita da foto, usei batom líquido matte esfumado em dégradé com gloss lakeado 
ÊTRE BELLE Lip Finish cor 10.

ONDE ENCONTRAR:
PRODUTOS: Lancôme loja A Perfumista        (17) 99605-4085 |Être Belle loja Lumina Derme        (17) 99783-4989

KIKO www.kikocosmetics.com | Kryolan -       (11) 99284-9594 | MAC www.maccosmetics.com.br 
Clarins www.sephora.com.br | SD Make-up www.sdmakeup.com.br

Simple Organic www.simpleorganic.com.br | Natura www.rede.natura.net

SERVIÇOS: Maquiador Fábio Gonçalves       (17) 98128-6718
Fotografia Claudio Sartor (17) 3305-4297 | Modelos DAF Models (17) 3234-4254

ÊTRE BELLE Lip Twist  R$ 192,00
Batom hidratante em formato de 
lápis retrátil, permite uma aplicação 
com desenho preciso e tem 
formulação a base de ômega 3, 6 
entre outros ingredientes nutritivos.KIKO MILANO 3D 

Hydra Lipgloss 13 
Fire Red R$55,90
Batom gloss de 
fórmula hidratante 
com efeito 3D
  

SIMPLE ORGANIC 
Batom Líquido 

matte cor 01 
R$ 75,00 

Batom líquido com 
ingredientes 100% 
naturais e fórmula 

orgânica.

NATURA Aquarela Quarteto de 
sombras cor 1.200 R$53,90
Quatro tons de Sombras compactadas 
em embalagem refilada com espelho.

CLARINS Water 
Lip Satin R$ 179  

Composta por mais de 
77% de água, funciona 

como uma tinta para 
evidenciar os lábios 

com um tom suave de 
vermelho em sensação 
de “segunda pele” sem 

efeito de secagem

LANCÔME 
L’absolu Rouge 

cor 189 Isabella 
Matte R$159,00
Batom clássico de 

acabamento matte em 
textura confortável e 

embalagem luxuosa de 
sistema de abertura de 

clique.

SIMPLE ORGANIC Lip & Cheek 
cor Cherry R$ 68,00
Maquiagem multifuncional para o 
rosto. Use nos lábios como batom, nas 
bochechas como blush e nos olhos 
como sombra cremosa.

NATURA UNA SENSES cor
Vermelho Floral R$ 47,90

Batom matte aveludado em formula 
de longa duração e ativos anti sinais

SD MAKE-UP 
Lip Pencil Cor: 

Red Carpet  
R$ 39,00

Lápis para contorno 
labial em textura super 
macia e aveludada, que 

não craquela ou resseca 
a região da boca. 

KRyOLAN PURE PIGMENTS 
Pure Passion R$134,00 
Pó pigmento cosmético profissional 
de textura fosca, pode ser usado de 
forma multifuncional como sombra, 
blush e para misturinhas criativas 
de maquiagem.

BELEZA

Por Fábio Gonçalves 
Makeup Stylist

UM VERMELHO PARA CHAMAR DE SEU

O vermelho intenso sai da boca e passa a ser usado nos olhos, têmporas e 
bochechas, como neste look que criei para a modelo Vitória Silva, Daf Models, 
olho esfumado em formato gráfico com a sombra MAC eyeshadow Ruddy. 
Confira os lançamentos da nossa lista vermelha de desejos: 
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Qual 
bíquini
usar?

Bíquini 
com manga

Cintura 
alta

Estampa POA

As mangas são 
itens essenciais 
para os biquínis 
do verão 2019. 
Elas trazem 
feminilidade e 
deixam o look 
mais moderno! 

Biquínis de 
cintura alta vão 

invadir as areias e 
piscinas durante 

as altas tempera-
turas. Aposte em 
cores e estampas 
alegres, que são a 

cara do verão. A 
boa notícia é que a 
peça (de baixo) vai 
bem com qualquer 

modelo de sutiã 
(parte de cima): 

meia taça, cortini-
nha, frente única e 

todas as outras.  

A estampa de POA já foi febre e 
agora promete voltar com tudo 
no estilo ‘vintage’. Vale apostar 
em diversas cores e variações.

Cintura 
marcada

A cintura marcada é 
uma das tendências 

do verão 2019 e, para 
isso, nada melhor do 
que acrescentar um 
cinto ou faixa para 
acentuá-la ainda 

mais. Vale apostar em 
biquínis cintura alta 

e maiôs.
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Dificuldades em se planejar, em contro-
lar o tempo, na conclusão de tarefas. 
Falta de continuidade nas atividades 

que iniciam e de organização em casa e no 
trabalho. Baixa persistência. Objetivos inal-
cançados. Planos frustrados.

Essas são algumas das consequências do 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperativi-
dade (TDAH) na vida adulta, quando não é fei-
to o controle e o tratamento dessa condição. 

E, muitas vezes, não se trata nem mesmo 
de a pessoa não querer controlar o TDAH: ela 
nem sequer sabe que tem o transtorno. “Os 
adultos que têm TDAH geralmente acham que 
isso é da própria personalidade deles. Então, 
como acreditam nisso, é muito difícil que eles 
busquem ajuda, que tenham avaliação corre-
ta”, afirma a psicóloga Joelma Caparroz, dire-
tora do Instituto da Vida.

Por falta desse diagnóstico, esses adultos 
com frequência são tachados de desleixados, 
desorganizados, desinteressados e até pre-
guiçosos. “Então, geralmente, quando chegam 
para serem avaliados, eles já vêm como mui-
tos problemas de autoestima e autoconfiança, 
justamente por acreditarem que todas essas 
condições fazem parte dela”, diz Joelma.

A princípio, o TDAH era um distúrbio asso-
ciado a crianças e essa relação se tornou sen-
so comum. Até hoje, aliás, é fácil ver crianças 
repletas de energia serem chamadas de hipe-
rativas.  “Ao longo dos anos a gente percebeu, 
através de pesquisas científicas e  avaliações 
neuropsicológicas, que existe uma população 
muito grande de adultos com TDAH”, explica a 
psicóloga. Ela diz que, de acordo com as esta-
tísticas, a cada três crianças com o transtorno, 
duas vão manter os sintomas pela vida adulta. 
As consequências podem ser bem mais graves 
que desatenção, desorganização e planeja-
mento comprometido. 

“Quando não tratado e controlado, o TDAH 
pode trazer outros problemas, as chamadas 
comorbidades. Entre elas estão distúrbios do 

TDAH em 
adultos

sono, vício em álcool ou drogas, compulsão, an-
siedade, depressão, dislexia e até mesmo com-
portamentos antissociais e violentos”, explica.

Por isso, é essencial a busca por tratamen-
to, a partir de um diagnóstico profissional. “O 
mais correto e indicado é que a pessoa pro-
cure um neurologista ou psiquiatra, que são 
médicos capazes de fazer esse estudo e princi-
palmente vá até um psicólogo para fazer uma 
avaliação neuropsicológica”, diz Joelma. A essa 
avaliação, ela explica, faz um mapeamento de 
todas as funções cognitivas, como concentra-
ção, atenção, memória, percepção e praxias.

Com o diagnóstico correto, vem também o cor-
reto tratamento, que pode ir desde a adoção de 
tarefas e exercícios simples até o uso de medi-
camentos específicos “A psicoterapia também é 
fundamental, aliada a outros tratamentos, para 
a melhora no dia-a-dia, na elevação da auto-esti-
ma, na superação de crenças negativas que já se 
instalaram na vida da pessoa”, completa a psicó-
loga. E o melhor: com o controle e tratamento, 
vem a qualidade de vida.

Joelma Caparroz é 
psicóloga, proprietária e 

admistradora do 
Instituto da Vida

Rua Professor Francisco 
Barbeta Júnior, 489 
(17) 3014-1616
facebook: oficialinstitutodavida/
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Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, geralmente relacionado 
a crianças, tem também interferência na vida adulta e precisa ser tratado

Por Daniel Martins
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Com o advento de novas técnicas , como a lipo 
enxertia de face, consegue-se um resultado 
mais natural. Uma aparência jovial se caracte-
riza por volumes, curvas, linhas bem definidas. 
Com o passar dos anos, os volumes diminuem 
(perde-se gordura facial), as curvas se desfazem 
(os tecidos ficam flácidos), as linhas se alteram 
(os tecidos faciais sofrem uma queda).
Portanto, existe um conceito novo de associar 
duas técnicas cirurgicas: a reposição do volu-
me facial com a gordura do próprio paciente, e 
a suspensão dos tecidos profundos combinada 
com uma leve tração de pele. 
A combinação dessas duas estratégias cirúrgi-
cas configura o que há de mais moderno e com-
pleto em termos de lifting facial.
 A primeira parte da cirurgia consiste na re-
posição de volume, com a própria gordura do 
paciente. Uma lipoaspiração coleta a quantida-
de necessária de gordura, a qual passa por um 
processo de centrifugação, enriquecendo esta 
amostra com uma gordura pura, rica em células 
tronco. Com cânulas finíssimas, esta gordura vai 
minuciosamente sendo enxertada nas regiões 
faciais deficientes de volume. O plano de coloca-
ção do lipofilling é profundo, abaixo da muscu-
latura, logo acima da ossatura facial.
A segunda e última parte da cirurgia é o repo-
sicinamento da camada de tecido logo abaixo 
da pele e acima do plano muscular e nervoso 
da face. O descolamento e sua fixação na parte 
alta ao lado da maçã do rosto proporciona uma 

O cirurgião plástico
Dr. Octávio Luz

(17) 3234-1902
Rua Pernambuco 3130 - S. J. do Rio Preto

face com curvas e contornos naturais, absoluta-
mente sem modificação das feições do paciente. 
O côncavo e o convexo em proporções ideais na 
face, resultando num rejuvenescimento facial 
natural. Evoluções desta técnica podem ocorrer 
com o passar do tempo, mas a essência perdu-
rará para sempre e veio para ficar: o rosto com 
volume, curvas e linhas bem definidas.

A Cirurgia 
Plástica de 
Face com 
resultado 
natural e 

duradouro

Viver bem

A cirurgia de face está em alta.
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Ter um idoso em casa que necessita de 
cuidados especiais é uma situação de-
licada. O que acontece é que a família 

precisa organizar sua rotina e estruturar o 
imóvel para deixá-lo mais seguro para o bem
-estar do ente querido. Pensando em garantir 
uma condição de vida mais saudável a essas 
pessoas, muitos vêm optando por entidades 
especializadas. Mas nada de imaginar aquele 
estereótipo de asilo em que o idoso era aban-
donado. Não! As moradias ou casas de repou-
so de hoje em dia são uma grande família que 
mora junto e mantém uma rotina agitada e 
com muita socialização. “Encontrar um espa-
ço adequado para passar a velhice é sempre 
um desafio. Com a idade avançada o que mais 
se precisa é de atenção e carinho, por isso in-
vestir em um espaço que cuida especialmente 
do ente querido é a escolha mais assertiva nos 
dias de hoje”, explica Ruan Bacco e José Alber-
to Fernandes Junior sócios proprietários da 
Castelo Residence “Costumamos comentar 
que somos uma família que cuida da sua fa-
mília”, reforça. “Esse tipo de atividade sofreu 
uma mudança muito grande desde que abri-
mos as portas. Hoje é bem mais aceita pela so-
ciedade, até porque antes as famílias tinham 
muito mais tempo para cuidar do idoso. 

E realmente é uma mudança comportamen-
tal e cultural”, complementa.

As vantagens de 
um lar para idosos

 A razão da escolha
Um dos principais motivos para deixar um 

idoso em um espaço que oferece cuidados es-
peciais é a socialização. “É possível que numa 
moradia coletiva o idoso se sinta mais protegi-
do, amparado e com companhias como em sua 
própria casa”, explica junior, 

Acontece com certa frequência que em casa 
o idoso pode passar o dia inteiro em frente à 
TV, sem falar com ninguém, uma vivência de 
solidão. A família, na correria do dia a dia, aca-
ba não percebendo a falta que isso faz para o 
idoso, porque avalia que cuidando da saúde e 
da higiene é o suficiente. “A relação emocio-
nal que os hóspedes mantêm entre si e com a 
equipe de atendimento é muito intensa. Aqui 
se ri, canta e por vezes se chora. É a vida que 
continua”, explica os proprietários Junior e 
Ruan. “Isso está totalmente ligado à qualida-
de de vida”. A intenção é oferecer carinho e 
bem-estar aos idosos mantendo-os saudáveis 
e motivados. Em muitos casos, porém, o pre-
conceito e a resistência da família na hora de 
fazer a escolha são maiores do que os benefí-
cios que o idoso poderia ter. “Ao oferecer um 
ambiente acolhedor, acreditamos que cum-
primos nossos objetivos de tratá-los com res-
peito e carinho, lemas que estabelecemos há  
anos”, reforça .

Além da socialização, outras vantagens do 
local são a alimentação balanceada, higiene 
pessoal, enfermagem, terapias ocupacionais e 
atividades diárias. “Nosso diferencial é justa-
mente essa disposição em lidar com essa não 
rotina e com o perfil de cada família”, afirma, 
lembrando ainda que idosos e suas famílias 
ficam seguros de poder contar com acompa-
nhamento diario.

Ruan Bacco e 
José Alberto 

Fernandes Junior
são proprietários da 

Castelo Residence
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O conceito de lar para idosos mudou muito com os anos; 
segurança e tranquilidade são alguns dos benefícios
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O calendário anuncia a chegada de um 
novo ano e esse período é de pensar 
novos planos, de balanço. Fazer uma 
retrospectiva do que fizemos ou dei-

xamos de fazer, fica quase inevitável. É como 
que um ritual: desengavetamos projetos e es-
tabelecemos novos sonhos pois temos a sen-
sação de estarmos fechando um ciclo e come-
çando outro. A ideia da virada, da passagem 
de um ano para outro traz esse simbolismo e 
essa reflexão. 

Contudo, se depois dessa reflexão enten-
dermos que o ano que passou não foi dos 
melhores para nós, o importante é nos repro-
gramarmos para uma nova e melhor possibi-
lidade. Sabemos que os nossos pensamentos, 
nossas falas e nossas ações determinam os 
acontecimentos de nossa vida. Então, esse é 
o melhor momento de nos darmos a capaci-
dade de, com o positivismo realista, fazermos 
as boas mudanças que julgarmos necessário.

O modo como nos expressamos pode im-
pactar outras pessoas, pois estamos de algu-
ma maneira nos relacionando com elas. Não 
vivemos sozinhos, mas, a renovação começa 
dentro de nós, e, portanto, podemos ser, não 
só para nós, mas também para as pessoas 
com quem convivemos, um estímulo para ver 
o lado bom que a vida tem, compartilhando 
nosso entusiasmo e nossa solidariedade. 

Depois desse período de euforia é comum 
entrarmos novamente na rotina, engavetan-
do nossos projetos e delegando aos outros as 
condições de criar os nossos sonhos. Passa-
mos, em vez de planejar o futuro, a nos preo-
cupar com ele, pois geralmente olhamos para 

Tudo novo, de novo

o futuro com os olhos voltados nas experiên-
cias que tivemos no passado. 

Entretanto, o que temos de verdade é o nos-
so momento presente, e por mais que ele pa-
reça curto, o momento é eterno, pois estamos 
sempre nele. O passado já foi e o futuro ainda 
não chegou. Vamos então fazer desse nosso 
momento um eterno agradecimento a tudo 
que somos e que temos com a eterna esperan-
ça de que nossas metas podem ser alcançadas, 
mantendo durante o ano todo o foco nos nos-
sos objetivos. 

A física quântica afirma: o futuro é incerto, 
mas com possibilidades; se boas ou ruins, de-
penderá de nós. Assim, o maior presente que 
podemos nos dar é percebermos o nosso ago-
ra, buscando sempre estar em contato com 
bons pensamentos, para com eles criarmos o 
melhor para nós. E, deste modo, motivados à 
renovação, reflitamos nas palavras de Emily 
Dickinson: “O para sempre é feito de agoras”.

Cidinha D’Agostino é 
Terapeuta Emocional e 

Psicoterapeuta 
Holística com foco na 

física quântica.
Autora dos livros: 

Ter ou Ser...eis a 
nova questão e  

Imagem e Semelhança

www.cidinhadagostino.com.br
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Os arianos começarão o ano com objetivos claros 
e concretos, determinados a cumpri-los até de-
zembro. Mas será preciso ter muita paciência para 
controlar a sua impulsividade, especialmente no 
lado profissional. No amor, as notícias são boas 
tanto para os solteiros (que poderão encontrar um 
amor ainda esse ano) quanto para os comprometi-
dos, que poderão ter laços renovados. No trabalho, 
acesso a posições de prestígio e maior poderio fi-
nanceiro também estão previstos, mesmo que os 
arianos tenham medo de trabalhos a longo prazo, 
isso trará conforto a eles.

O Horóscopo 2019 alerta: teremos um ano de muitas surpresas! Isso irá acontecer principalmente pelo posicionamento 
de Júpiter, que entrará no signo de Sagitário atraindo muita energia positiva para as relações pessoais, a comunicação e o 
bem-estar pessoal. Além do posicionamento de Júpiter, outros astros irão trazer influências marcantes a todos os signos 
em 2019. Saturno estará em Capricórnio, e essa influência pode dificultar o nosso progresso em 2019 pois atrai muitas 
incertezas. Por outro lado, Urano estimulará o sucesso na carreira com ideias inovadoras, mas será preciso aproveitar 
rápido pois esse posicionamento positivo só dura até o mês de março. Sentimos muito em dizer que: no amor, os astros es-
tarão imprevisíveis esse ano! Nós bem alertamos que esse ano seria cheio de surpresas, mas nada a temer. O que podemos 
esperar são experiências incríveis tanto para os solteiros quanto para quem vive um relacionamento. O fogo da paixão e a 
energia romântica do amor estarão em destaque e irá mexer com os corações de (quase) todos os signos. Já em relação à 
saúde, os astros estão um pouco mais claros: estabilidade (mesmo que com pequenos desvios ao longo do caminho). Não 
haverá, para a maior parte dos signos, os riscos de acidentes graves ou problemas sérios de saúde. Os astros vão favorecer 
os atletas e estimular o exercício físico a todos, o que resultará em melhorias gerais de saúde. Confiram:

Este será um ano de “limpeza” para os librianos, 
pois haverá mudanças drásticas, mas necessárias 
para uma renovação e novo começo. Não seja relu-
tante nem perca o pique ao meio do percurso. No 
amor, será hora de aproveitar as pequenas alegrias 
e viver intensamente. O sexo será uma ponte para 
formar novos casais. Quem está comprometido há 
muito tempo poderá enfrentar crises. No campo 
profissional, será época de colheita depois de bas-
tante tempo de estudo/trabalho. Finalmente você 
terá um salário com que se sente mais confortável.

Será um ano para os geminianos repensarem os 
seus passos e decisões tomadas anteriormente: o 
que está impedindo você de alcançar o tão dese-
jado bem-estar? Os nativos de gêmeos que estão 
solteiros precisarão ter paciência se quiserem um 
relacionamento sério. Quem tem um relaciona-
mento longo, perceberá um certo distanciamento, 
mas nada que não possa ser revertido. No trabalho 
você estará determinado a melhorar o seu percur-
so profissional, e a melhor maneira de fazer isso 
é investir em suas ideias criativas e aproximar-se 
dos seus superiores. Será um ano com dinheiro 
contado, geminianos, por isso, apertem os gastos!

O ano de 2019 começará estável para os sagitaria-
nos, mas irá alavancar aos poucos com um empre-
endimento que caminha (a passos lentos) em dire-
ção ao sucesso, é preciso ter paciência. A ascensão 
da sexualidade será o que caracteriza os sagitaria-
nos solteiros durante este ano, que estarão com 
vontade de explorar coisas novas na cama. Quem 
está comprometido, vai se sentir muito livres esse 
ano depois de conversas que deixam ambos à von-
tade. A sexualidade também estará aflorada entre 
os casais, que vão se sentir em uma lua de mel pro-
longada.

Será um ano cheio de reflexões para os leoninos. 
Com muito trabalho, a área financeira e profissio-
nal será favorecida. Mas cuidado para não relaxar 
demais se sentindo convincente e perder essa boa 
fase. No amor, você precisará refletir muito antes 
de começar um novo relacionamento sem resolver 
problemas internos. Será um ano para explorar o 
contato sexual, mas nada de confundir relações fu-
gazes com sentimentos. O leão terá pouco tempo 
livre esse ano, mas quando as férias vierem, vai ser 
possível relaxar e descansar completamente, tal-
vez sejam as melhores férias da sua vida.

O Horóscopo 2019 mostra que o ano começará 
lento para os aquarianos, que vão precisar apres-
sar o ritmo e agir de maneira diferente da usual. Os 
nativos desse signo sentirão uma vontade intensa 
de encontrar um par e fugir da solidão. É comum 
que os aquarianos se sintam apaixonados por um 
amigo ou alguém próximo. Nos casais, será preciso 
entender que o sexo não é o eixo central da relação 
e tentar negociar a demanda sexual para que todos 
consigam viver bem em casal. O trabalho será pu-
xado esse ano por isso precisará de concentração 
intensa para livrar-se de erros, você será exigido 
ao máximo.

2019 será um ano de aprendizados aos taurinos, 
especialmente na área financeira. O ano começará 
com trabalhos difíceis que necessitam de sua per-
sistência. Vocês deverão aprender com os erros do 
passado e seguir em frente, e assim a parte pro-
fissional será seu ponto forte do ano. No amor, os 
taurinos solteiros terão que admirar o que as pes-
soas têm por dentro ao invés de se verem encan-
tados pela beleza física, se não quiserem se mago-
ar. Os relacionamentos longos podem sofrer com 
tensões, será preciso muita tolerância. A teimosia 
pode te atrapalhar nesse ano, tente domá-la.

O escorpião entra o ano com bases firmes e con-
vicções bem definidas. Tudo dependerá apenas de 
você, sem precisar da decisão de outros, o que te 
agrada muito. No amor, os solteiros precisarão de 
uma autoanálise crítica antes de começar um novo 
romance, como perceber que apenas amor não é 
o suficiente para um relacionamento dar certo. 
Quem já está comprometido, pode esperar bons 
ventos. No trabalho: boas notícias. Você irá come-
çar a conquistar a vida econômica que sonhou e 
vai começar a sonhar com um negócio próprio. 
Mas nada de desespero, esse é um ano de calma e 
consolidações bem pensadas.

Os cancerianos tentarão fazer neste ano uma ten-
tativa desesperada de mudança, com intenção de 
sair da sua zona de conforto. Não será tão fácil 
pois boas ideias nem sempre produzem bons re-
sultados, e os nativos de câncer vão perceber isso 
durante o ano. No amor, os cancerianos que estão 
solteiros sentiram uma vontade imensa em ter 
um relacionamento novamente. Para quem já está 
num relacionamento, será ano de decisão: ou rom-
pe logo ou vai aquecer, mas a energia de rompi-
mentos é intensa. No trabalho pode haver algumas 
tensões e estresse, para sair dessa situação você 
precisará se relacionar bem e fazer economias in-
tensas.

Os capricornianos perceberão nesse ano que o 
mundo material não o supre e buscarão expandir 
seus horizontes para o terreno espiritual. No amor, 
a busca por relacionamentos estáveis, sensíveis e 
a longo prazo serão o principal objetivo dos capri-
cornianos. Quem já tem um par, sentirá a necessi-
dade de explorar novos campos com o seu parcei-
ro. No trabalho, novas oportunidades surgirão, e 
vão exigir dos capricornianos a coragem de aceitar 
uma posição que irá lhe tirará da zona de conforto.

Os virginianos que estão acostumados com o con-
formismo e rotina, vivenciarão mudanças muito 
importantes, que começarão dentro de si mesmos. 
O melhor  será abrir-se para essa mudança de 
perspectiva que irá trazer um grande crescimento 
pessoal. É ano de decolar, Virgem. No amor, você 
estará com o lado erótico acentuado e sua natu-
reza sexual irá mudar a forma como você encara 
sua vida amorosa. Haverá oportunidades de cres-
cimento no campo profissional e econômico, im-
pulsionado pelo seu lado criativo.

Este será um ano de fertilidade e colheita para os 
nativos de peixes. Você sentirá o prazer de ver os 
seus resultados finalmente aparecendo depois de 
tanto plantio. No amor, os solteiros irão preferir fi-
car sozinhos e isso não será um problema, a falta 
de compromisso amoroso irá lhes fazer bem. Em 
contraste, os piscianos comprometidos farão o 
possível para preservar essa situação e manter o 
romance firme. No trabalho, as notícias são boas: 
sua carreira vai encontrar o caminho que você de-
seja, seja de crescimento, estabilidade ou mudan-
ça, os ventos sopram ao seu favor.

ÁRIES

HORÓSCOPO 2019

LIBRA

GÊMEOS SAGITÁRIO

LEÃO AQUÁRIO

TOURO ESCORPIÃO

CÂNCER CAPRICÓRNIO

VIRGEM PEIXES

Fonte: http://www.wemystic.com.br/artigos/previsao-horoscopo-2019
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O assunto não é novidade, mas é sempre 
bom lembrar os poderes terapêuticos 
do vinho. Muitas pesquisas foram reali-

zadas por universidades e centros que possuem 
nomes consagrados na presteza dos resultados 
e todos encontraram efeitos benéficos do vinho 
no organismo humano.

O vinho tinto de alta qualidade pode vir de di-
versas origens, mas a uva Cabernet Sauvignon 
da família das viti-viniferas, produz uma bebida 
de paladar, aroma e características indiscutí-
veis. Essa uva é originária da região de Borde-
aux, no sudoeste da França, e é a variedade de 
maior prestígio no mundo inteiro. É conhecida 
como “a rainha das uvas tintas”. Hoje é cultivada 
na maior parte das terras em que se produz vi-
nho. A Cabernet Sauvignon tem seus bagos mui-
to escuros, pequenos e com uma casca espessa, 
por isso a bebida apresenta uma coloração rubi 
intenso e gostinho de frutas vermelhas.

Além dessa realidade dos tatos, mais precisa-
mente da visão e do paladar, a Cabernet Sauvig-
non traz substâncias que atuam como defesa à 
saúde humana. A variedade é rica em resvera-
trol, um polifenol que pode ser encontrado na 
casca ou na semente das uvas pretas e quanto 
mais intensa for a cor do vinho, maior será o 
conteúdo em polifenóis. Pesquisas indicam que 
ajudam a diminuir os níveis de lipoproteínas 
de baixa densidade, também conhecidas como 
colesterol LDL ou “mau” colesterol e aumen-
tam os níveis de lipoproteínas de alta densida-
de, colesterol HDL, ou “bom” colesterol. Outra 
composição do vinho é o álcool, que em quan-
tidade moderada, diminui o stress, reduz os 
radicais livres e as reações óxido-redutivas, im-

O vinho 
e a saude

plicadas no envelhecimento precoce. A frutose 
e a glicose também estão fortemente presentes 
nessas uvas, assim como os monossacarídeos 
(C6H12O6), que no metabolismo do corpo são 
as principais fontes de energias. A produção de 
hormônios é ativada com o iodo, elemento quí-
mico essencial para produção dessas glândulas. 
Outros elementos compostos são o potássio, 
que fortalece a contração muscular; flúor pre-
venindo a formação do tecido ósseo e dentário; 
tiamina (vitamina B1) importante para o bom 
funcionamento do sistema nervoso, incluindo 
músculos e coração, auxilia as células na pro-
dução de combustível para que o corpo possa 
viver melhor sua atividade mental. A riboflavina 
e niacina, vitaminas B2 e B3, são essenciais para 
uma aparência saudável da pele, boca e cabelo. 
Protege o fígado, os tecidos nervosos e o apare-
lho digestivo. Ajuda a regular a taxa de coleste-
rol no sangue e favorece o metabolismo das gor-
duras. Os flavonóides e os taninos compostos 
no vinho são polifenóis que beneficiam vários 
órgãos do corpo. O primeiro contém alto poten-
cial para a prevenção do câncer e das doenças 
cardiovasculares, com ações anti-inflamatória 
e anti-alérgica por causa de suas propriedades 
antioxidantes. O segundo auxilia no combate a 
sensação de adstringência e têm a função bacte-
ricida e anti-viral.

Para finalizarmos esse conhecimento, o vinho 
feito da uva, Cabernet Sauvignon, se harmoni-
za com massas, sempre com molho ao sugo, e 
acompanha bem as carnes vermelhas e as de 
caças.

 Fábio Góes
Enólogo da Vinícola Góes

O vinho 
e a saude
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Ideias para 
decoração de Natal

“Quanto falta para o Natal? Tá chegando?”. A garotada 
deve repetir essas perguntas à exaustão na semana 

que antecede a data. Para aplacar a ansiedade, que tal 
fazer uma decoração de Natal diferente? Pendure sete 
baldinhos marcados com os dias restantes para o natal 

e encha-os com guloseimas. A cada dia, as crianças 
podem esvaziar um baldinho e comer os doces.

Para criar arranjo natalino rápido 
e charmoso, use potes de conser-
va e acomode as bolas coloridas!

Novo destino para as lâmpadas 
queimadas: dê um banho de glitter 

nelas e coloque-as para decorar!

Que tal fantasiar a geleia 
de papai noel? Use recortes

 de papéis coloridos!

Para deixar a mesa da ceia ainda 
mais charmosa, use guizos, bar-

bante e um raminho para decorar 
os talheres! 

Pinte as 
pinhas com 
tinta spray 

e amarre-as 
em um 

cordão para 
enfeitar 

qualquer 
cantinho da 
casa. Para 
arrematar, 
use laços 

feitos com 
belas fitas.

Que tal ten-
tar as luzi-

nhas de natal 
de maneira 
diferente na 
decoração 
esse ano? 

Coloque-as 
dentro de 
luminária 
de ferro e 

escolha um 
cantinho 

especial. Elas 
criam um lin-
do efeito no 
ambiente! 
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Arroz de forno
Ingredientes:
4 xícaras de arroz;
1 vidro de palmito picadinho;
1 lata de ervilha;
1 lata de creme de leite;
300 g de queijo parmesão ralado;
2 gemas;
2 colheres (sopa) de margarina com sal;
1/2 copo de leite;
1 peito de frango cozido e desfiado;
1 lata de molho de tomate.

Modo de preparo:
Cozinhe o arroz e reserve;
Unte um recipiente de vidro que possa ir ao forno com 
margarina e polvilhe farinha de rosca;
Coloque um pouco do arroz cozido e reserve;
Faça um cozido com o palmito picadinho, a ervilha e 1 
colher de margarina. Deixe no fogo por 5 minutos e des-
ligue;
Coloque o cozido sobre arroz reservado e cubra com mais 
um pouco de arroz;
Faça um molho de tomate com azeitonas picadas (opcio-
nal) e misture com o peito de frango cozido e desfiado, 
despejando o molho por cima do arroz que está no re-
fratário;
Coloque mais uma camada de arroz e reserve;
Por último faça um molho frio com as 2 colheres de mar-
garina, a gema, o queijo parmesão ralado e o leite, mexen-
do bem e depois acrescente o creme de leite, colocando 
por cima do arroz que está no refratário;
Polvilhe com queijo parmesão e leve ao forno para grati-
nar por cerca de 20 minutos;
Sirva com a salada de Natal e com carne assada.

Receitas de Natal



4 2   4 3

Receitas
de Natal

Chester recheado
Ingredientes:
1 chester
1 ½ de água
5 colheres de sopa de vinagre
1 copo de água
2 dentes de alho amassado
1 cebola picada
1 colher de chá de sal
Recheio:
3 colheres de sopa de manteiga
1 cebola picada
1 dente de alho amassado
1 colher de chá de sal
2 cenouras raladas
2 colheres de sopa de cebolinha cortada
1 ½ xícara de farinha de milho amarela
Calda:
Suco de 5 laranjas
1 colher de sopa de açúcar
1 colher de sopa de manteiga
3 cravos da índia

Modo de preparo:
Lave o chester, por dentro e por fora. Em uma bacia, co-
loque-o com a água e o vinagre e deixe por 20 minutos, 
retire e deixe secar.

Em um liquidificador, coloque 200 ml de água, os 2 den-
tes de alho amassados, 1 cebola e bata tudo. Esse será o 
tempero do chester.

Despeje o tempero em cima do chester seco, tomando 
cuidado para que todas as partes estejam cobertas com 
esse molho, tanto por dentro como por fora. Deixe na ge-
ladeira durante 12 horas para pegar o gosto do tempero. 

Em uma panela, coloque a manteiga e espere derreter, em 
seguida acrescente a cebola e deixe dourar, depois colo-
que o alho amassado, coloque uma pitada de sal, adicione 
a cenoura e deixe durante 2 minutos no fogo, mexendo 
sempre para não queimar. Retire o recheio do chester do 
fogo, acrescente a cebolinha e a farinha de milho, misture 
bem para incorporar os ingredientes.

Em uma panela, coloque a manteiga e espere derreter, 
despeje o suco de laranja, o açúcar, os cravos da índia e 
misture bem. Deixe no fogo durante 5 minutos.

Pegue o chester temperado e coloque em cima de uma 
assadeira. Abra a ave e coloque todo o recheio dentro, 
cubra bem toda a parte interna. Costure a parte em que 
colocou o recheio e amarre as coxas com uma linha. Tam-
pe a assadeira com papel alumínio. Leve a carne ao forno 
pré-aquecido a 200º C durante 2 horas. Dica: depois do 
preparo, não se esqueça de tirar as linhas usadas para 
costurar e amarrar as coxas.

Retire o papel alumínio, coloque um pouquinho do molho 
de laranja, o suficiente para cobrir toda a parte de cima 
do chester e deixe até dourar. Retire do fogo e despeje 
o restante do molho. Coloque em uma travessa bonita e 
própria para essa data e está pronto para servir.
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Um dos setores que mais impacta no de-
senvolvimento do Brasil é o setor da 
construção civil. Além de desenvolver o 

crescimento do país, o setor impacta no Produto 
Interno Bruto - PIB e gera milhares de empre-
gos. Apesar de demonstrar recuperação, alguns 
pontos, que antes não eram prioridade, hoje es-
tão no topo da lista; custo-benefício e, a famosa 
expressão, “time is money” são tópicos aborda-
dos de cara em um planejamento de obra.

Segundo Renato Las Casas, diretor comercial 
da empresa Ecogranito, que produz revesti-
mentos semelhantes às rochas ornamentais, a 
economia de uma obra começa, principalmen-
te, nos detalhes. “Percebendo esta mudança de 
comportamento na construção civil, trouxemos 
para o Brasil a tecnologia vinda do Japão, para 
revestimentos inteligentes. Esse tipo de ma-
terial possui, principalmente, fácil aplicação e 
atua na redução dos impactos ambientais” con-
ta. Ele explica que um estabelecimento revesti-
do com granito, levaria cerca de quinze ou mais 
dias para ficar pronto. Com o Ecogranito, essa 
aplicação poderia ser feita em um dia ou dois 
dias, dependendo do tamanho do local a ser 
aplicado.

A economia, de acordo com ele, representaria 
um alívio no orçamento, pois, além do material 
possuir um custo menor e a aparência ser seme-
lhante à pedra, o tempo gasto com a mão de obra 
diminuiria consideravelmente. “Todo empresá-
rio, hoje em dia, sabe o impacto que a variável 
‘tempo’ possui no orçamento. Por isso, a impor-
tância de agilizar e simplificar as ações”, escla-
rece Renato. Atualmente, a empresa Ecogranito 
é responsável pelo revestimento da maioria das 
drogarias Araújo que inauguram.  Totalizando, 

até hoje, 38 unidades já implantadas.
Além da preocupação com o custo-benefício, a 

atenção com o meio ambiente também está em 
pauta quando o assunto é construção civil. Con-
siderado um dos setores que mais produz re-
síduos, alternativas para reduzir os danos vem 
sendo difundidas. “Com a tecnologia aplicada, 
não utilizamos o corte de rochas. Nós aproveita-
mos os resíduos de mármores gerados nas jazi-
das, visando o diminuir os impactos ambientais 
e gerar sustentabilidade”, pontua Las Casas. De 
acordo com matéria da Exame, construções sus-
tentáveis podem proporcionar uma economia 
de 50% no consumo de água e 30% de redução 
no custo de energia.

Você sabe o que é 
revestimento inteligente?
Construções sustentáveis são a ‘bola da vez’ da construção civil

Revestimentos que
imitam madeiras, concretos e aço
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(17) 3215 2952 | 99136 8720
Av. Miguel Damha, 1270, 

Bloco A - Residencial Gaivota
www.juniorcorrea.com.br | pro-

jetos@juniorcorrea.com.br
Junior Correa
engenheiro

Quinta do Golfe, Damhas, EcoVillage, Gaivotas, Recanto do 
Lago e Quinta do Lago. Condomínios em áreas nobres 
de Rio Preto, com lotes e imóveis valorizados. A Cons-

trutora Junior Correa, que iniciou seus trabalhos em 2002, tem 
projetos concluídos em todos esses condomínios, entre outros. 

Os projetos residenciais em condomínios são a principal ati-
vidade da empresa, que, por sempre estar desenvolvendo no-
vos planos, busca atualização constante no que há de tendência 
na arquitetura. Atualmente, estão em alta na fachadas residen-
ciais as lajes construídas em balanço, em que a estrutura pa-
rece flutuar. Outra tendência que permanece é a integração de 
ambientes. “Estamos cada vez mais eliminando paredes para 
integrar os espaços”, afirma a arquiteta Carolina Sinibaldi, que 
está há sete anos na empresa.

Neste ano a empresa atingiu uma marca importante: ultra-
passou o projeto de número mil. Projeto, aliás, que apontou no-
vos mercados para a construtora: o milésimo desenvolvimento 
foi de um posto de combustíveis, na cidade de Lins. O empreen-
dimento foi projetado do zero e abriu novas portas no mercado 
de estabelecimentos comerciais.

Junior Correa sempre enfatiza que as conquistas da constru-
tora têm o mérito de toda a equipe: além de Carolina, compõem 
o time as estagiárias de arquitetura Isabele Souza e Ryzzyanne 
Pelicer e a secretária Adriana do Nascimento.

Projetos que 
transformam
Construtora Junior Correa tem 16 anos de experiência 
desenvolvendo projetos residenciais para condomínios
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Soluções
em Arquitetura

O objetivo foi dar uma
característica mais cosmopolita a
este fast food.

Cr i a n d o u m ce n á r i o m a i s
americanizado, visando conforto e
tranquilidade, de forma simples,
p a r a o s a d m i r a d o re s d e
hambúrguer, na avenida mais
t radicional de Rio Preto . A
inspiração foi nas hamburguerias
Norte Americanas e Canadenses.

Na área externa, um toque de
sustentabilidade, com uso de
tambores reciclados, utilizados
c o m o m e s a s b i s t r ô . A s
ca rac te r í s t i ca s v i s ua i s , da
lanchonete foram mantidas e
inseridas na nova proposta!

ARQUITETURA
COMERCIAL

Os projetos relacionados à arquitetura comercial buscam oferecer a cada cliente
a melhor solução em termos de estética, aspectos físicos, financeiros, conceitos e
completa identificação com a atividade.

Desafio de Criar um espaço
que se tornasse o “Point” da cidade
de Votuporanga. Aliar um prato
tradicional da nossa região a uma
casa noturna com vocação familiar,
foi o desafio! Ou seja, atender um
publico exigente com sua família,
com requisitos de atrativos de um
bar. Assim é este espaço, composto
de brinquedoteca, área vip e um
espaço para reuniões, eventos e
conferências, totalmente climatizado
e com tecnologia de áudio e vídeo.



5 0   5 1



5 2   5 3

Datas comemorativas viraram sinônimo 
de emprego temporário nos últimos anos 
no país, muito por conta da indústria que 

produz sob demanda em razão das altas nas 
vendas esporádicas. Dia das mães, dos namora-
dos, Páscoa e Natal são datas emblemáticas para 
o empresariado e para quem busca um lugar no 
mercado, que está cada vez mais concorrido.
Segundo a ASSERT - Associação Brasileira do 
Trabalho Temporário, devem ser geradas pou-
co mais de 430 mil vagas de emprego, entre se-
tembro e dezembro de 2018. O número é 22% 
maior que 2016, mas muito pequeno se compa-
rado, segundo o IBGE - Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, aos mais de 13 milhões 
de desempregados.
É uma loteria que pode ser visualizada mais cla-
ramente no número de empresas individuais no 
Brasil, que vem crescendo desde o início de cri-
se em 2009. Segundo dados do Empresômetro, 
empresa brasileira de inteligência de mercado, 
de todas as mais de 21 milhões de empresas ati-
vas no país, 58% são de empresários individu-
ais. Pouco podem fazer esses empreendedores 
por aqueles que precisam de um emprego, uma 
vez que podem contratar apenas uma pessoa.
Ainda segundo a ASSERT, o emprego temporá-
rio é a melhor saída em tempos de crise, mas 
o que vem mudando é o local onde estão esses 
empregos, antes em comércio varejista, que são 
cerca de 80% de todas as empresas ativas, de 
acordo com o Empresômetro. O setor vem per-
dendo espaço para a indústria, que corresponde 
a 7% de todas as empresas ativas, e que com a 
possibilidade de contratações mais flexíveis, 
pode investir na produção tanto para o varejo 
quanto para o mercado B2B (business to busi-
ness).
Esse cenário também é apontado pela Confede-
ração Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo – CNC, que viu uma redução no nú-
mero de contratações temporárias, por volta de 
1,7% menos em relação a 2017. Essa redução se 
deu, segundo a CNC, devido às incertezas quan-
to ao futuro da economia; a entidade prevê um 
crescimento menor nas vendas do Natal, por 

exemplo, demonstrando a desaceleração eco-
nômica e fazendo com que o empresário segure 
mais despesas fixas, inclusive com pessoal.
Um dos dados mais importantes levantados é a 
taxa de absorção desses empregados temporá-
rios, que em 2017 era de 23%, com uma previ-
são de apenas 19,8% de efetivações em 2018. 
“O país passa por um momento delicado e que 
diante do desconhecido se vê obrigado a segurar 
investimentos e despesas, tendo consequências 
em todos os aspectos da economia, e o brasilei-
ro ainda vê como saída o emprego temporário 
e a abertura de seu negócio próprio, facilitado 
pela celeridade em iniciar a atividade empresa-
rial individual, a independência e a possiblidade 
de ganhos acima do que o mercado empregador 
oferece”, esclarece o diretor do Empresômetro, 
Otávio Amaral.
Isso é visto pelo crescimento das empresas in-
dividuais entre 2016 e 2018, são mais de três 
milhões de novos empreendedores, em média 
1,5 milhão por ano, segundo estatísticas forne-
cidas pelo Empresômetro, ou seja, muito maior 
que o mercado empregador oferece hoje. São 
pequenas empresas que atendem demandas do 
cotidiano, como serviço de cabeleireiro, comida 
e entregas.
“Ainda é uma saída para uma força de trabalho 
imensa no Brasil, mas que não consegue ser ab-
sorvida pelo mercado. São inúmeros os fatores, 
mas alguns deles são a incipiente forma de pro-
dução, grande carga tributária e a qualificação 
surreal exigida por grande parte dos contratan-
tes”, explica Amaral.

SOBRE O EMPRESÔMETRO
O Empresômetro é uma empresa que oferece solu-
ções de mercado B2B para toda empresa que almeja 
crescer com inteligência. Oferta soluções que utilizam 
a mais alta tecnologia da informação, garantindo se-
gurança na tomada de decisão de gestores de grandes 
empresas, como também proporciona conhecimento 
de mercado para pequenas e médias empresas através 
da ferramenta online, Empresômetro Listas.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 
2117-7300 ou pelo site www.empresometro.com.br.

Emprego temporário cresce, mas empresa 
individual ainda é saída para brasileiros

Crise, incerteza e mercado são fatores que impedem despesas com pessoal



5 4   5 5

Uma pesquisa realizada com 1.521 crianças de 
6 a 12 anos pela Highlights, uma revista infantil 
norte-americana, mostrou que 62% das crian-
ças reclamam que os pais estão distraídos de-
mais para ouvi-los. E – surpresa! - os celulares 
são os principais responsáveis por isso. Em 28% 
dos casos, pais e mães estavam tão entretidos 
com o aparelho que mal prestavam atenção aos 
filhos. E não é só: juntos, celulares, TV’s, smar-
tphones e tablets foram a causa desse distancia-
mento entre filhos e pais em 51% dos casos.
“De cinco anos para cá, a tecnologia foi se po-
pularizando e hoje em dia está acessível de 
qualquer smartphone para qualquer pessoa”, 
explica a pediatra Evelyn Eisenstein, professora 
e coautora do livro Vivendo esse Mundo Digital, 
da Editora Artmed. Graças a uma linguagem vi-
sual muito atraente e cada vez mais fácil de ser 
manipulada, as pessoas têm todas as informa-
ções à mão, e acabam se tornando dependentes 
desses recursos. Não é à toa que os celulares 
se tornaram quase uma extensão das pessoas:  
passam a noite na mesa de cabeceira, acompa-
nham seus donos ao trabalho, no carro e até na 
hora das refeições.
Uma pesquisa da Universidade de Boston (EUA) 
mostrou que nem quando às pessoas estão à 
mesa, em família, os smartphones são poupa-
dos. Cientistas observaram o comportamento 
de 55 adultos que foram com filhos a restauran-
tes na zona metropolitana de Boston: 40 deles 
não largaram o celular durante a refeição. As 

crianças tinham de 0 a 10 anos e 54% delas es-
tavam em idade escolar. “Parece que já não há 
uma troca entre filhos e pais. Os aparelhos ficam 
sempre no meio”, comenta Evelyn.
Esses novos artifícios da vida moderna têm 
afetado também a dinâmica de relacionamen-
to entre casais. Em um outro estudo, da Bri-
gham Young University (EUA), realizado com 
143 casais heterossexuais, 70% das mulheres 
relataram que os smartphones atrapalham seu 
relacionamento amoroso. Garanto que você já 
presenciou a cena: um casal sozinho em uma 
mesinha de bar num sábado à noite, cada um 
entretido com seu próprio telefone, checando 
sua conta no Facebook. Há relacionamento que 
resista?  Segundo as entrevistadas, porém, o 
aparelho que mais fica no caminho do romance 
são os computadores. O conselho dos especia-
listas? Banir aparelhos eletrônicos em geral do 
quarto – incluindo a televisão. 
Acima de tudo, é preciso pensar que é a manei-
ra como você se relaciona com a tecnologia que 
vai servir de espelho para o seu filho. Você tem 
que carregar seus aparelhos com muita frequ-
ência? Sinal de que está passando muito tempo 
entretido com eles. Você se sente perdido sem o 
tablet no carro para distrair as crianças? Hora 
de começar a usar a criatividade. Você não sabe 
mais os nomes dos amiguinhos do seu filho? 
Talvez você se encaixe na estatística da primei-
ra pesquisa e não esteja prestando atenção sufi-
ciente ao seu pequeno.

A tecnologia está afetando 
as relações familiares 
dentro da sua casa?

Você presta atenção ao que o seu filho diz? Ou só acha que está prestando?



5 6   5 7

17 3212  8080 
Av. Fel ic iano Sal les Cunha,  701

Vila Itál ia  -  São José do Rio Preto

R e a l i z e  o  s o n h o 
d a  c a r t e i r a  d e 
m o t o r i s t a  a q u i !

P a r c e l a m o s  s u a  C N H  e m  a t é  1 0 X 

 Adição de categoria 
 Carteira de carro e moto 
 Carteira de ônibus, caminhão 

e carreta 
 Renovação e registro

Aulas práticas
e Exames Teóricos
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