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17 e 18 de maio

7 RESTAURANTES
7 PRATOS HARMONIZADOS

E O MELHOR DA CULINÁRIA LOCAL

SERÃO MAIS DE 50 RÓTULOS
DE 20 CERVEJARIAS,

SERVIDOS DIRETO DOS BARRIS

PROGRAMAÇÃO MUSICAL
COM ATRAÇÕES TODOS OS DIAS

MÚSICA

CERVEJA

GASTRONOMIA

REALIZAÇÃO:
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CARTA DA EDITORA

Diretora Geral
Marina C. Pereira

Hoje, sinto que parecemos mais relaxadas perante o 
assunto provar que somos tão boas quanto eles.  Du-
rante um tempo, algumas décadas para ser mais exata, 
nos dedicamos tanto a ser profissionais bem sucedi-
das, mães excelentes e donas-de- casas eficientes que, 
muitas vezes, esquecemos do que éramos de verdade: 
mulheres. Quando voltamos a lembrar disso? Alguns 
podem dizer que foi quando os estilistas famosos re-
solveram colocar o cor de rosa na moda junto com as 
flores, os tecidos transparentes, os espartilhos e as 
rendas. Outros, que foi quando a prótese de silicone se 
tornou artigo de primeira necessidade, mais comum 
do que as luzes no cabelos. Haverá aqueles, ainda, que 
dirão que foi quando a Miranda Sex and the City mu-
dou seu visual, de executiva fria para mulher apaixo-
nada, e uma legião de fãs foi atrás.

Esta edição está recheada de inspirações e dicas para quem vai casar! O editorial de capa, ins-
pirado em noivas clássicas e modernas, está um luxo, cheio de looks incríveis! Estamos trazendo 
lindos vestidos da coleção Bal Masqué da Rússia, matérias sobre decoração, moda, beleza, ma-
quiagem e principais tendências da moda para casamento. 

Noivos de nossa região dão depoimentos sobre profissionais de sucesso na organização, 
lembrando que a cerimonialista é sua melhor amiga durante os preparativos do casamento. 
Quer sentir-se mais leve? Estamos trazendo profissionais que podem te ajudar a ficar mais linda 
e bela para o dia do “sim”. Antes do grande dia, as noivas poderão relaxar com massagens pode-
rosas. Lembre-se que seu dia é único e inesquecível.
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Casamento e 
Fotografia

distribuição em são José do rio Preto e região 
Cl ín icas em Geral / Centros de Estét ica / salão de 
beleza / Academias de Ginást ica / Agências de 
Automóveis / Agências de tur ismo / bares / res-
taurantes / Lojas de Moda / Câmara Municipal / 
Condomínios Fechados / Escolas em geral / Pré-
dios / Choper ias / Churrascar ias / Hotéis / Lojas 
de Noivas / Ót icas / Pizzar ias / igreja / 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:
jornal ismo@vidaenegocio.com.br

 Produção de Moda:
Fabíola Forni

producao@vidaenegocio.com.br

  Diagramação: 
Matheus Isso

arte@vidaenegocio.com.br

  Administrativo:
administracao@vidaenegocio.com.br

  Colaboradores:
Claudio Sartor

Fábio Gonçalves
Fabí  Forni

Daniel  Martins (Jornal ista)

 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

  revistavidaenegocio
São José do Rio Preto-SP 

Capa:
Vestido - Alda Toscano
Acessórios - Mini Store
Modelos - Geovana Arado da agência Daf 
Models Management | (17) 3234-4254
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 - Costela Marruada
Estrada Vicinal João Parise, 3700
São José do Rio Preto - SP
(17) 3218-3690

por Dr. Octávio Luz

Top Golden Business - Melhores do Ano

por Adriano Barcellos Augusto

Cerimonialista Valéria Maschio

por Alex Santana

MD Codes

Social

Tributação

Depoimentos de Noivos

Beleza Clássica

54

68

46

32

Mais informações sobre a 
distr ibuição no si te: 

www.vidaenegocio.com.br

Maio/2019

Índice/Maio

Luz Própria por 
Fábio Gonçalves

Até 10 kg mais leve 
por Michele Santos

Mãos que curam
por Cidinha Souza

25

41

42 48

36
Bronzeamento

por Débora Bellini

24

52

12

22

 Bride
  to be

Tendências
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Ser mãe é assumir de Deus o dom

 da criação, da doação e do amor incondicional.  

Desejamos um feliz Dia das Mães.

(17) 3021-6024  - 3012-2207

CADASTRO       (17) 99256-7183

WWW.PRISCCILLASEMIJOIAS.COM.BR
CADASTRO@PRISCCILLASEMIJOIAS.COM.BR

SAC: (17) 98806-8840

VENHA SER NOSSA REVENDEDORA SEM NENHUM INVESTIMENTO FINANCEIRO | MOSTRUÁRIO CONSIGNADO

 PRISCCILLA SANCHES

 PRISCCILLA.SEMIJÓIAS
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Decoradora

Decoração de Festas e Execução de Projetos: 
Floral | Casamentos | Festa de 15 anos | Eventos

Fotos Edgar M
achado

Foto A
rquivo
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Foto: Sartor Fotografia
Assistente de fotografia: Sarina Lopes
Modelo: Geovana Arado - DAF Models Management
Styling: Fabi Forni
Beauty artist: Fabio Gonçalves
Diagramação: Matheus Isso
Locação: Costela Marruada

Produções para noivas classicas e 
modernas brilharem no grande dia! 

Vestido - Manas Redentora
Acessórios - Fiancee & Co
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Vestido - Manas Redentora
Acessórios - Fiancee & Co

Vestido - Alda Toscano
Acessórios - Mini Store
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Vestido - Alda Toscano
Acessórios - Fiancee & Co.

Vestido - Alda Toscano
Acessórios - Mini Store
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Vestido - Petit Noivas
Acessórios - Fiancee & Co

Vestido - Petit Noivas
Acessórios - Fiancee & Co.
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Modelos: Geovana Arado da agência 
Daf Models Management (17) 3234-4254

www.dafmodels.com.br
Foto: Sartor Fotografia | Claudio Sartor (17) 3305-4297

Assistente de Fotografia: Sarina Lopes
Diagramação: Matheus Isso

Beauty Artist: Fábio Gonçalves (17) 98128-6718
Styling: Fabí Forni 

Locação: Costela Marruada
Estrada Vicinal João Parise, 3700

São José do Rio Preto - SP
(17) 3218-3690

Alda Toscano - (17) 3231-0756
Cacau Brazil - (17) 3227-3228
Fiancee & Co - (17) 3121-8303
Manas Redentora - (17) 3305-1256
Mini Store - (17) 3227-3099
Petit Noivas - (17) 3222- 3219
Versátil Calçados - (17) 3224-5923

Staff
Onde
encontrar

Roupa - Cacau Brazil
Brincos - Mini Store          
Flor (Presilha) - Fiancee & Co
Sandália - Versátil Calçados

Roupa - Cacau Brazil
Acessórios - Mini Store
Sandália- Versátil Calçados
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estido 
2019/2020

Tendências

 VA exuberância e mistério se encontram presentes nos clás-
sicos Inspirada na grandeza do poeta russo Mikhail Lér-
montov, a coleção Bal Masqué da Rússia Noivas leva a noi-
va à outro patamar. A coleção Bal Masqué é perfeita para 
noivas que buscam o esplendor da realeza.

Vestido de noiva Ética
O modelo perfeito para a noiva 
que busca um vestido tendência 
pura. O vestido de noiva Ética é 
minimalista, até se olhar para 
as suas mangas bufantes reche-
adas de renda guipir e franjas 
de fios (feitas manualmente), 
que dão leveza e movimento ao 
modelo. Ao olhar suas costas, 
nos deparamos com um lindo 
decote cavado e uma cauda 
com tule nude e renda.

Vestido de noiva Viola
As mangas sino são o ponto de maior destaque do ves-
tido de noiva Viola, que proporcionam ao modelo um ar 
boho. Sua modernidade fica por conta da transparência 
no corpete e tecido inovador, com uma mistura de de-
senhos e texturas. A harmonia da mistura dos seus ele-
mentos, tornam o visual deste vestido doce como o som 
da viola. Não sentir-se única é algo impossível com ele.

Vestido de noiva Fortuna
O vestido de noiva Fortuna vêm com uma nova proposta na moda noiva, onde há duas ver-
sões distintas de vestido, que possuem como semelhança apenas um body nude. Sua pri-
meira versão, é de um vestido romântico, com regata transparente repleta de bordados de 
renda guipir e pérolas. Para arrematar o ar romântico, o modelo possui uma faixa com laço 
de cetim nas costas e saia evasê.

Vestido de noiva 
Extravagância
Um vestido de noiva singu-
lar - e é por isso que carrega 
o nome de Extravagância. 
Moderno do início ao fim, 
este modelo segue a tendên-
cia da transparência, com 
seu forro cappuccino light e 
o véu em forma de capa, que 
tem um bordado de tirar 
fôlego. Harmonizando com 
o bordado em cristais e mi-
çangas e seu tom cappucci-
no, o modelo tem corpete no 
estilo frente-única e decote 
em gota.
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por Fábio Gonçalves Makeup Stylist

Matte de amor
Vai casar? Fique atenta as tendências de beauté que prometem circular nos casamentos do ano. Arquétipos da 

elegância e romantismo de outras épocas surgem como novidades que aparecem absolutamente desejáveis em 
tempos tão turbulentos e violentos, a cor mais romântica da história, o Rosa, deixou de ser careta e passa a ser 

cool e sexy na medida, passa ser tão desejada que se torna neutra tanto quanto o bege e o marrom que também 
seguem em alta como as texturas glow e o glossy, mas, é textura matte  que é a queridinha das noivas para o dia do 

sim, as adeptas dos produtos opacos têm mil e um motivos para amar essa trend. 
Confira as dicas e as belezas assinadas por Fábio Gonçalves com penteados Elismar Gabriel e fotos Claudio Sartor.
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MD 
Codes
Tratamento revolucionário 
de rejuvenescimento facial

MD Codes é uma técnica de preenchi-
mento revolucionária que está sendo 
usada no mundo todo. Este tratamento, 
busca o rejuvenescimento facial de uma 
forma mais natural e com resultados 
superiores aos dos outros tratamentos 
feitos com ácido hialurônico.
Diferente dos métodos comuns e tra-
dicionais de preenchimento, o MD Co-
des não proporciona apenas resultados 
pontuais, mas sim a solução mais efetiva 
com o intuito de beneficiar e satisfazer 
os clientes.

Para que serve o MD Codes
O MD Codes é indicado para homens e mu-

lheres que buscam rejuve-
nescimento facial, volu-

me e sustentação da 
pele de forma mais 

efetiva e natural. 
A técnica pode 
ser utilizada no 
rosto inteiro, 
mas as regiões 
mais buscadas 

são: sobrance-
lhas, olheiras, tes-

ta, bigode chinês, 
queixo e bochechas.

Benefícios do MD Codes
A técnica para aplicação do MD Codes é 
simples, rápida e a recuperação é ime-
diata. A grande vantagem do MD Codes 
é não alterar a sua imagem, ele apenas 
camufla o que está em excesso. Não há 
mudanças drásticas na fisionomia, por-
tanto não tira a identidade da pessoa, ape-
nas atenua as marcas do tempo. Os pro-
dutos e a técnica da Pró-Corpo permitem 
resultados naturais e duradouros.

O cirurgião plástico
Dr. Octávio Luz

(17) 3234-1902
Rua Pernambuco 3130 - S. J. do Rio Preto
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Country GirlLet it Shine
Perfeita para o outono e inverno, a noiva country entra arrasando montada em seu cavalo branco, cheia de 
atitude, estilo e muito romantismo. Pela rusticidade da cerimônia no campo, a maquiagem ideal deve ser 
simples, porém impactante a altura do espetáculo, e a textura matte é a mais indicada para pele e lábios 
por proporcionar mais conforto e evitar que a poeira, insetos ou até fios de cabelo possam grudar na pele. 
Busquei inspiração na década de’50 para criar o olho de gato perfeito para a modelo Vitoria Baldo/Daf Mo-
dels, um look total matte, onde usei nos olhos a sombra matte Monomatte Eyeshadow cor 323-03 da ÊTRE 
BELLE, lápis e delineador a prova d’água cor black da TOQUE DE NATUREZA, cílios postiços modelo Twiggy 
da POP MAKEUP e máscara de cílios Diorshow Pump´n´volume Waterproof, e nas maças blush Dior Sculpt 
cor Pink Shape, ambos da DIOR, e nos lábios o batom matte cor Cokkie Nude da NATURA FACES.

Se não for para brilhar você não casa? Então se jogue nas sombras cintilantes e gliterinadas, a cintilância é um resgate 
do mood retrô das décadas de ’50 ‘60 e ‘70, que além do brilho, trouxe de volta o delineador em formato gatinho, que 
desta vez veio com uma releitura de desenho um pouco mais restrito, e o blush rosa que veio para dar férias ao pó 
bronzeador, que foi febre do contorno à lá Kim Kardashian. O ar corado nas maças do rosto (Efeito fresh saudável) 
traz feminilidade e conexão com emoções profundas da memória da noiva. No look da modelo Carol Manginelli / Daf 
Models, criei um look quase monocromático com tons beges e rosados, nos olhos, usei as sombras, Bliss, Beloved, Cap-
ture e Heavenly da paleta de sombras Vênus 3 da LIME CRIME, lápis Contour Pencil cor nude da KRYOLAN, delineador 
Diorshow On Stage Liner Black, máscara de cílios Diorshow Pump´n´volume Waterproof, e nas maças o blush Dior 
Sculpt cor Pink Shape da DIOR, e nos lábios o batom Colour Elixir Matte Velvet cor 5 nude da MAX FACTOR.

BELEZA

Por Fábio Gonçalves 
Makeup Stylist
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NATURA 
FACES 
Natura Faces 
batom matte 
cor cookie 
nude R$14,90

Rose Smoky

Em contraponto a predominância mate, muitas noivas buscam combater o efeito opaco da pele ressecada com 
produtos iluminadores e hidratantes, a maquiagem iluminada segue em alta e não tem previsão de sair de cena. 
Para quem tem medo de usar cor na maquiagem, que tal trocar a sombra nude ou pérola por uma sombra rosinha 
esfumada com um tom marrom neutro no canto externo dos olhos? Desse jeito, você entra na tendência devagar e 
ainda cria um visual dégradé mais elaborado, e caso queira incrementar, aproveite que as cores são discretas e inove 
num esfumado de formato gráfico, esfume o côncavo em direção ao canto externo em diagonal, o desenho angular 
é ótimo para marcar e dar profundidade ao olhar. No look da modelo Vitória Silva / Daf Models usei nos olhos som-
bras nas cores Serious, Harajuku e Pop da URBAN DECAY, delineador Fluidliner cor Blacktrack da M.A.C, máscara de 
cílios Diorshow Pump´n´volume Waterproof, e nos lábios Dior Lip Maximizer cor 001 da DIOR.

LUMINA DERME - Être belle
batom lip couture Lippenstift 
R$162,OO - Batom hidratante 
com esferas de preenchimento 
marinhas,  proporciona uma 
reestruturação Lipodermol®, 
fortalecendo, regenerando e 
aumentando o volume dos 
lábios com longa duração.

BELEZA

Por Fábio Gonçalves 
Makeup Stylist

Smoky Graphic

Nem só de brilho vive uma produção ousada. A sombra rosa de acabamento matte 
é o novo preto, e uma ótima opção para sair da zona de conforto. Fique à vontade 
para ultrapassar um pouco o limite da pálpebra móvel e também a rabiscar a parte 
inferior da linha d’água, sem muita precisão e com menos cara de make profissional. 
Na modelo Vitoria Baldo/Daf Models, fiz um look total matte, onde usei nos olhos a 
sombra rosê do quarteto de sombras cor 4 da TOQUE DE NATUREZA, cílios postiços 
modelo Twiggy da POP MAKEUP, delineador Diorshow On Stage Liner Black, más-
cara de cílios Diorshow Pump´n´volume Waterproof, e nas maças blush Dior Sculpt 
cor Pink Shape da DIOR, e nos lábios o batom matte cor Velvet Teddy da M.A.C.

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

Kryolan      (11)99284-9594 | Pop Makeup       (17) 99159-4428 www.popmakeup.com.br 
MAC www.maccosmetics.com.br | Natura www.rede.natura.net | Kiko Milano www.kikocosmetics.com

SERVIÇOS: Maquiador Fábio Gonçalves       (17) 98128-6718 |Fotografia Claudio Sartor (17) 3305-4297 | Penteados Elismar 
Gabriel      (17) 98125-1987  | Modelos Vitória Baldo, Vitória Silva e Ana Carolina Manginelli DAF Models (17)3234-4254  

ROUPAS E ACESSÓRIOS: Chapéu com strass loja Campolina      (17) 99125-4100 (17)3235-2646 | Brincos e 
acessórios para noivas loja Fiance & Co (17)99718-1790 | Vestidos de noiva Atelier Alda Toscano (17) 3231-0756

KRYOLAN 
Dermacolor fixing 

powder whaterproof 
R$310,00 - Pó facial 

a prova d’água

CRISPARK
Toque de Natureza R$26,90
Quarteto de sombras cor 4, reúne 
três tons neutros de textura 
matte e um tom cintilante.

A PERFUMISTA 
Dior 

Diorshow On 
Stage Liner water-

proof R$ 169,00 
O primeiro 

delineador Dior 
com uma ponta de 
feltro ultra flexível 

KIKO MILANO
LONG LASTING 
STICK EYESHADOW 
R$59,90
Sombra cremosa 
cintilante em bastão 
retrátil e de longa 
duração

M.A.C.
Batom matte 
cor Velvet teddy 
R$89,00

A PERFUMISTA 
Dior 
Base Dior 
Forever 24h 
R$ 275,00

A PERFUMISTA 
Dior 

Máscara de Cílios 
DIORSHOW Pump´N´Volume 

Waterproof R$ 175,00 
Fórmula de ultra volume extremo 

em uma versão à prova d’água 
para aqueles que buscam uma 

duração espetacular.

A PERFUMISTA 
Dior 
Diorblush Sculpt cor  Pink Shape 
R$ 255,00 - O emblemático blush  
Dior repaginado em  um estojo 
mais fino com pincel chanfrado.

POP MAKEUP
Luxury lashes 3D modelo twiggy 
R$ 49,90 - Cílios Postiços de efeito tridimen-
sional feito manualmente com fios de seda, 
disponível em 4 modelos inspirados nos cílios 
de divas icônicas como Marylin Monroe, Audrey 
Hepburn, Twiggy e  Brigitte Bardot. 

LUMINA 
DERME
Être belle
Duo de sombras 
hypnotic eyes cor 
324-04 R$163,00
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Considerado um dos melhores e mais respei-
tados maquiadores da região de São José do 
Rio Preto, Fabinho Gonçalves, que escreve 

e assina a coluna “Beleza por Fábio Gonçalves” 
na Revista Vida e Negócio, completa este ano, 25 
anos de carreira como maquiador. Em entrevista, 
o make up artist conta um pouco da trajetória e 
seu incrível trabalho de personificação da ma-
quiagem de noiva. 

“Meu interesse por maquiagem surgiu ainda na 
infância, as maquiagens que minha mãe usava me 
inspiravam a desenhar na escola. Iniciei minha 
carreira de maquiador no ano de 1993 em Tana-
bi-SP quando tinha apenas 13 anos de idade, um 
ano após a morte do meu pai, e aos 19 anos, iniciei 
a faculdade de moda em Rio Preto”. Ainda na fa-
culdade surgiu o primeiro contrato de trabalho de 
Fabinho, foi na TV Rodolink, do grupo Rodobens, 
sendo o maquiador oficial da apresentadora Mara 
Ferraz, ancora do principal programa veiculado 
pela emissora. Não demorou muito para que o 
trabalho deste artista chamasse à atenção dos 
fotógrafos, agências de publicidade, veículos de 
comunicação, agências de modelos e produtoras 
de eventos responsáveis por desfiles de moda da 
época na região, como tanto circulou e trabalhou 
pelo mundo fashion, Fabinho ficou conhecido por 
seu trabalho diferenciado nas capas e nos edito-
riais de moda queridinhos da cidade na Revista 
Shopping e na Revista Vida e Arte.

Em pouco tempo, tanta dedicação e talento já 
não cabiam mais apenas em Rio Preto e despon-
taram e foram reconhecidos Brasil afora. Foi em 
2009, quando tinha 29 anos de idade. Fábio Gon-
çalves recebeu o Prêmio Nacional Maquiadores do 
Brasil, da Natura. O destaque veio por um trabalho 
de beleza que valorizava a pele com sardas, com 
isso teve a oportunidade de ampliar ainda mais 
seus horizontes, tendo seu nome vinculado a uma 
das maiores marcas brasileiras de Cosméticos e 
levando seu trabalho para outros estados do Bra-
sil, trabalhou no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, 
Minas Gerais, Espírito Santo, entre outros. 

Por meio de suas experiências na área de moda, 
Fabinho naturalmente rendeu os olhares para as 
passarelas. “Atuei pela primeira vez, na São Paulo 
Fashion Week (SPFW - maior evento de moda da 
América Latina), em 2010. Foi um grande sonho 

Maquiador 
Fabinho 
Gonçalves 
comemora 
25 anos de 
carreira

realizado para mim, de lá para cá, continuo fazen-
do parte do time de maquiadores ativos no backs-
tage do evento. No total somam 19 edições contí-
nuas na semana de moda que está entre as mais 
importantes do mundo, ao lado das de Paris, Nova 
Iorque, Milão e Londres”, afirma Fabinho. Além de 
passarelas, Fabinho assinou a beleza de um sem
-número de capas de revista, editoriais de moda 
e beleza publicados em mídia impressa e digital, 
como a revista Corpo a Corpo, Manequim, Capri-
cho, Vida e Arte, Revista Natura, Revista Shopping, 
Revista Vida e Negócio entre outras. 

Durante sua carreira já maquiou celebridades 
como Camila Queiroz, Fiorella Matheis, Giovana 
Ewbank, Rosa Maria Murtinho, Stefanie Brito, Fer-
nanda Souza, Caíque Brito, Carol Castro, Fernanda 
Freitas, Guilherme Berenguer, Patrícia de Sabrit, 
além de estrelas do universo musical como Va-
nessa da Mata, Tulipa Ruiz, Otto, Maria Alcina e a 
cantora britânica Jesuton. 

Seu trabalho com Noivas
Em comemoração à edição de Noivas da Revista 
Vida & Negócio, Fabinho fala sobre seu lindo traba-
lho com noivas, famoso por transformar o básico 
necessário em algo extraordinário, através da perso-
nificação da maquiagem para essa ocasião. “O obje-
tivo é construir uma beleza plástica que traga à tona 
o subjetivo nesse momento tão íntimo e importante 
da vida de uma mulher”. Segundo ele, a maquiagem 
tem que reluzir a beleza interior, ser diferenciada, 
sofisticada, única e natural, nunca artificial, feita com 
técnicas, truques e tendências atuais que embele-
zam e realçam a beleza de cada noiva sem desfigurar, 
modificar ou transformar seu rosto. Fabinho oferece 
esse serviço personalizado com atendimentos par-
ticulares em domicílio, salão de festas ou hotéis. O 
make up artist também explica sobre o seu processo 
para definir o look de maquiagem “A importância de 
compreender o outro é fundamental neste trabalho, 
além disso, o local da cerimônia, horário, estação do 
ano, personalidade, estilo e essência (sim, por que 
não?) da noiva, tom de pele, íris, cabelos, formato de 
rosto, lábios etc. Tudo isso pode interferir na hora de es-
colher o tipo de maquiagem a ser usada, os tons, a me-
lhor forma de iluminar, evidenciar os olhos, os lábios, os 
acessórios cabíveis, os brilhos, as texturas etc”.

Por Luciano Moura
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Nesta edição esbanjamos charme e elegância dos clássicos. Por mais 
que mude as tendências, o clássico nunca sairá de moda. Nossa inspira-
ção é “O Sonho do Casamento” para que a noiva se sinta confiante para 
dizer o tão esperado “SIM”. Carol Alves traz o clás-

sico com ousadia. O ca-
belo solto com ondas 
naturais, finalizado com 
frente clássica e com tia-
ra de flores em pedras. 
Na make, optamos por 
tons terrosos trazendo-
glamour e elegância com 
o gloss.

Modelos: Daf Models Management
Fotos: Bruno Rossete 
Acessórios: Noivas Fiance 
Produção: Alex Santana e Equipe

CLÁSSICO PODEROSO
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Jéssica Mariana com seus cachos poderosos ressalta e mostra como uma mulher 
fica linda com sua beleza natural. Na maquiagem o glamour do cintilante em tons 
neutros nos olhos e na boca o queridinho é o mate em tom nude.

Nada mais lindo do que uma 
noiva que contagia todos a 
sua volta, na beleza da Carol 
Borgonovi  trazemos o fres-
cor e alegria de um casamen-
to. O cabelo é um coque todo 
trabalhado mecha a mecha 
para dar o movimento dese-
jado com mechas soltas para 
o ar de despojado. Na make 
optamos pelo coral, que vem 
singelo porém com muita 
alegria, sem contar que está 
em alta nesta estação, o des-
taque fica todo por conta 
dos olhos onde foi aplicado 
cilíos naturais para um olhar 
arrematador.

Suellen sempre quis ser uma 
verdadeira princesa em seu 
grande dia, então o coque foi 
fundamental para o estilo, 
somado a franja lateral bem 
estruturada e finalizado com 
uma linda coroa digna de uma 
verdadeira princesa. Na make, 
o rosa predomina  em tons di-
ferentes mas não muito fortes, 
o charme fica por conta do ba-
tom rosa imperial.

BELEZA RADIANTE

SONHO DE PRINCESA

BELEZA NATURAL

(17) 3304-3117 / 98820-3779
3011-3116
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O Bronzeamento 
valoriza e incrementa a beleza 

da mulher. Bronze é Vida! Seus be-
nefícios estimula absorção da vitamina 

D, produz serotonina, aumenta o libido, assim 
elevando a disposição de se cuidar. Realizado 

corretamente o bronzeamento, além de deixar a pele 
hidratada, ameniza também as indesejadas estrias e 

celulites.Com o corpo bronzeado, a mulher se sente mais 
jovial, mais desejada, mais confiante, mais segura de si, 
o que eleva a sua autoestima. Consequentemente, ela já 
se sente capaz de mudar várias coisas que em sua vida 

a incomodava. Um pequeno passo que muda o modo 
de viver, uma personalidade, um estado de espirito.

Então mulher, se bronzeie com uma profissional 
de excelência. Valorize o teu corpo, esbanja 

sensualidade. Mostre o quanto você é 
linda. Um corpo bronzeado é 

autoestima elevada!

resgata autoestima 
e aumenta o poder 

de sedução
Sun Rio Bronzeamento, clínica 
regularizada oferece muito 

mais que marquinha.

Bronzeamento 

Débora Bellini, 
proprietária da 
clínica Sun Rio

(17) 3235-6503
(17) 99636-0031
(17) 99158-8406

Débora Bellini      @sunrio
Studio Absoluty Professional Beauty

@absolutyprofessionalbeauty
Av. Jesus Vila Nova Vidal 1161 

Jd. Santos Dumond -S. J. do Rio Preto
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Danilo Machado iniciou sua carreira aos 16 anos como 
cabeleireiro e ao longo de sua trajetória teve experien-
cia em varios segmentos da beleza, onde descobriu que 
fazer extensão de cílios, é sua maior especialidade. 

Há 2 anos que se dedica nesta area e sua maior virtu-
de é a persistência de fazer o impossível acontecer. 

“No studio trabalhamos com a extensão de cílios fio a 
fio e Volume Russo, pensamos em trazer o melhor para 
cada olhar”, diz Danilo.

Sua missão é fazer com que suas clientes sintam-se 
confortáveis em fazer um procedimento seguro que não 
prejudica os cílios naturais.

17 99609-2940 | Av. Jesus Vila Nova Vidal 1161 | Jd. Santos Dumond -S. J. do Rio Preto
Instagram: @danilolashes

Valorize seu estilo, 
invista em seu olhar
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Ter alguns ─ ou vários ─ quilos a menos 
é uma meta mais do que comum. Quem 
não tem esse objetivo, atualmente, pode 

se considerar até mesmo privilegiado. Tornar 
a meta realidade, porém, está longe de ser fácil. 
Ainda que alguns dos caminhos para o sucesso 
nesse campo sejam bastante conhecidos, são 
difíceis de trilhar. A boa orientação e o acom-
panhamento profissional, portanto, se mostram 
fundamentais para quem quer ver os números 
diminuírem da balança.

Guiar os que buscam esse objetivo é a missão 
da Michele Santos Personal Estetic. Aliás, a em-
presa comandada por Michele Santos vai muito 
além: oferece uma gama de ferramentas para 
que os resultados sejam plenamente atingidos. 
Para isso, Michele desenvolveu dois métodos, a 
partir de muita experiência e estudo, incluindo 
graduação e pós. Ambos visam a eliminação de 
peso, mas com objetivos globais diferentes.

A metodologia mais recente é o Projeto de 
45 dias, para quem tem uma meta a curto pra-
zo, durante o qual podem ser eliminados até 10 
quilos. “São casos como a pessoa que quer en-
trar em um vestido para uma festa, até para o 
próprio casamento, ou então vai viajar e quer 
colocar um biquíni e precisa passar pelo proces-
so de emagrecimento de maneira mais rápida”, 
afirma Michele.

Para que as metas sejam cumpridas, a empre-
sa alia a orientação nutricional, feita por pro-
fissional da área, com tratamentos estéticos. “O 
acompanhamento com nutricionista é diário, 
com cardápio personalizado e a disponibilidade 
para esclarecer qualquer dificuldade ou dúvida”, 
diz Michele. “Já os tratamentos estéticos ajudam 
na perda de peso, eliminação de toxinas, comba-
te a celulite, gordura localizada, flacidez de pele 
e muscular”, completa.

Além deste projeto, que tem foco apenas na 
perda de peso, há também o método Magro, que 
envolve também outros processos. “O Magro é 
um programa de no mínimo três meses, mas que 
geralmente chega a quatro ou cinco meses. Ele é 
dividido em três fases: perda, manutenção e re-
educação”, explica.

Na fase de perda, o objetivo é secar até 10 qui-
los. Durante a manutenção, é dada continuidade 
à diminuição do peso, de maneira mais gradual. 
Na terceira fase, não há mais restrições, mas a 
alimentação é feita de maneira consciente para 
que o peso seja mantido.

Entre os equipamentos aliados nesta jornada 
estão aparelhos de alta tecnologia de massagens 
e destoxificação com produtos ortomoleculares 
e bioimpedância, que permite o acompanha-
mento de IMC (Índice de Massa Corporal), por-
centagem de gordura e de massa magra, taxa 
metabólica, hidratação corporal, gordura visce-
ral e peso.

A Michele Santos Personal Estetic trabalha 
ainda com outros métodos e procedimentos, 
sempre visando um viver saudável e contribuin-
do com a qualidade de vida.

Michele Santos,
é personal estetic 
graduada em tecnologia 
em estética e cosméticos

(17) 99745-6525
Facebook/ Michele Santos Personal Estetic

Rua Imperial, 630 - Vila Imperial
São José do Rio Preto

Com acompanhamento nutricional personalizado e 
equipamentos estéticos de alta tecnologia, a Michele 

Santos Personal Estetic traz leveza a seus clientes

Até 10 kg mais leve
em apenas 45 dias
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O que é 
massoterapia? 

Massagem de cura pelas mãos 
com óleos essenciais 100% natural

A massoterapia consiste em uma série de 
técnicas milenares de massagem que 
ajudam a aliviar a dor muscular, comba-

ter o estresse, estimular a circulação sanguí-
nea e prevenir diversas doenças.

O objetivo da massoterapia, mais do que 
qualquer coisa, é proporcionar sensação de 
bem-estar por meio do massageamento de te-
cidos moles do corpo e por alguns movimen-
tos específicos nas articulações.

Além de promover o bem-estar e relaxar 
regiões tensas do corpo, a massoterapia pode 
ser usada como tratamento complementar 
para uma série de problemas de saúde, desde 
que sempre aliada aos métodos terapêuticos 
tradicionais.

A própria massagem pode trazer benefícios 
específicos para a região em que está sendo apli-
cada. Por exemplo, a massagem na cabeça ajuda 
a aliviar dores de cabeça. Nos pés, contribui para 
reduzir a dor após caminhar longas distâncias. 
No rosto, estimula a circulação de sangue e até 
previne o envelhecimento precoce. A massagem 
aliada com óleos essenciais aromáticos renovam 
as energias, faz bem para o corpo e para alma. 
No geral, é uma excelente opção para pacien-
tes com dores crônicas, principalmente as que 
acometem as articulações, como artrite, fibro-
mialgia, entre outras.

Os benefícios da massoterapia:
  Ajuda a combater a sensação de estresse;
  Alivia tensões e reduz a ansiedade;
  Alivia dores musculares;
  Estimula a circulação sanguínea;
  Melhora a pressão arterial;
  Contribui para eliminar toxinas e resíduos 
metabólicos do organismo;
  Diminui a insônia e melhora a qualidade do sono;
  Fortalece o sistema imunológico.

Esteticista | Aromaterapeuta | Massoterapeuta
Massagem Anti-Estresse | Depilação

Cidinha Aparecida Souza 
é massoterapeuta, especialista em 
massagens para saúde e bem estar

(17) 98170-3441 / 99114-8908
Atendimento com hora marcada
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“
“

“
“

Bom falar sobre a Valéria é fácil, desde a primeira 
vez que há vi me encantei com gentileza e educação 
que ela tem. Quando foi para decidir, sobre a nossa 
cerimonialista, vi até o trabalho de outras pessoas, 
mais não me sentia tão segura quanto me senti com 
a Valéria. A cada oportunidade que estávamos jun-
tas, me sentia muito segura pela confiança que ela 
me passava e pelo imenso profissionalismo.
O cuidado que ela tem com a noiva de cuidar de 
cada detalhe de forma tão especial, nos faz sentir 
muito amada! Enfim chegando o nosso tão gran-
de dia, Valeria e toda a sua equipe são fantásticos, 
teve todo um cuidado e preocupação conosco em 
todo tempo.  Não somente conosco mais com os 
nossos familiares, todos ficaram super satisfeitos, 
com todo o amor e cuidado que tiveram por nós. 
Fizeram muito mais que as nossas expectativas, são 
mais que profissionais, de tanto carinho se tornou 
amigos especiais!
Uma equipe que pode contar de olhos fechados, 
que até mesmo depois do casamento se preocupan-
do conosco. A gente percebe que é mais que não é 
apenas um trabalho é um amor a profissão, e este 
amor a gente sente.
Eu e meu esposo só temos agradecer a Valéria e 
toda a sua equipe pelo excelente trabalho, e que 
podemos desejar que vocês continue sendo está 
equipe maravilhosa.
Valéria só tenho a agradecer por ter sonhado os 
meus sonhos comigo, e por tudo o que fez por nós!
Obrigada!”

 No dia em que a conhecemos, não tivemos dúvida 
alguma de que seria a profissional ideal para estar 
ao nosso lado na organização desse sonho. Sua sim-
patia, transparência e profissionalismo nos encan-
tou. A preocupação com cada detalhe, a tranquili-
dade em nos acalmar nos momentos de ansiedades 
e principalmente o apoio e a garantia de que tudo 
sairia como sempre sonhamos. Nosso braço direito 
durante essa trajetoria, que com o passar do tempo 
se tornou muito mais do que somente uma profis-
sional, se tornou nossa amiga! Temos orgulho em 
dizer que é nossa cerimonialista. Para sempre seus 
noivinhos.”

“O cerimonial trabalha para que tudo saia 
perfeito, exatamente como os clientes sonham”

Valéria Maschio, cerimonialista

Depoimentos

Conheci a Valéria Maschio através de uma indica-
ção e marquei um encontro com ela cerca de 6 me-
ses antes do casamento para conhecer o seu traba-
lho. Logo no nosso primeiro encontro me encantei 
com a sua simpatia e com a segurança que me pas-
sou e por isso não hesitei em escolhe-la para orga-
nizar meu grande dia. Como faltava pouco tempo 
para a data do casamento, ela me auxiliou em todos 
os detalhes com muita rapidez, estando sempre de 
prontidão para tirar todas as minhas dúvidas. Ela 
participou de cada escolha, e esse foi o diferencial. 
Seu profissionalismo e de sua equipe contribuíram 
para que nosso dia fosse perfeito! Ela acreditou em 
nosso sonho e fez com toda dedicação e carinho.  
Foi lindo! Foi emocionante! Passou rápido, mas 
tudo organizado, nós mínimos detalhes! Agradeço 
por todo carinho que você teve conosco neste mo-
mento tão especial de nossas vidas. Foi um prazer 
enorme te conhecer e também conhecer seu traba-
lho que com toda certeza é feito com muito amor. 
Seu papel foi fundamental no meu casamento. 
Obrigada pelo apoio como profissional e principal-
mente como amiga pois com sua amizade me senti 
muito mais calma e tranquila para o grande dia. De-
sejo muito sucesso e muitas conquistas. Você e sua 
equipe, são pessoas iluminadas por Deus sabe dar 
a real importância em trabalhar com esse sonho, 
mais que isso, vocês concretizaram esse sonho com 
a gente! Meu muito obrigado.”

Ao conversarmos com a 
Valéria pela primeira vez, 
tivemos a certeza que ela 
era a pessoa certa para or-
ganizar o nosso casamento. 
Ela nos passou confiança, 
firmeza e profissionalismo. 
Entregamos sem preocupa-
ção essa missão à ela e nos-
so sonho de um casamento 
perfeito foi concretizado e 
com muitos elogios.
Somos gratos por toda de-
dicação e pelo trabalho fan-
tástico que ela realizou!.
Ela merece todo o sucesso 
do mundo!”

     Noivos 

Karine & Thiago

     Noivos 

Carol & Miguel

     Noivos 

Milaine & Leandro

     Noivos

Patrícia & Deivis

facebook/valeriamaschiocerimonialista
(17) 3121-6211 | 99111-6898
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Casamento e 
Fotografia: 

Um casamento é planejado 
com antecedência e com 
cuidado. Em geral, as ceri-

mônias matrimoniais movimen-
tam toda a família de ambos os 
lados: noivo e noiva.

Todo mundo entra num clima 
tenso e ansioso, e depois, numa 
explosão de alegria ao celebrar 
o amor. Tão importante quanto 
montar uma belíssima cerimônia 
de casamento é garantir que todos 
os detalhes estarão registrados de 
forma profissional nas fotografias.

Então, casamento e fotografia 
caminham juntos para que, ao fi-
nal, tudo seja considerado um su-
cesso.

Depois de meses de preparação 
e ansiedade, e depois do tão espe-
rado “sim” a família inteira só pen-
sa em uma coisa: quando veremos 
as fotos?

Isso é normal, porque a fotogra-
fia de casamento é a única parte 
da produção do evento a qual os 
noivos não terão acesso imediato 

ao resultado. A função do fotógra-
fo é tão importante quanto a fun-
ção do padre, pastor ou juiz. Ele 
determinará como o seu casamen-
to será lembrado daqui a anos.

E será através dessas fotos que 
as boas memórias virão, e também 
o registro do cuidado com decora-
ção, roupas, e pequenos detalhes.

A única maneira de ter um re-
gistro lindo de seu dia mais im-
portante é contratando um pro-
fissional de primeira qualidade e 
muita experiência no ramo. Não 
poupe esforços e pesquisas para 
descobrir qual profissional deverá 
ser contratado. Busque todas as 
informações e tire absolutamente 
todas as dúvidas.

Casamento e fotografia ficarão 
na memória das famílias. O pri-
meiro, através do legado e das 
emoções, e a segunda através do 
registro perfeito do amor.

A fotografia de casamento tam-
bém garante o registro de pesso-
as que ainda viverão por muitos 

a grande importância 
desses dois momentos

anos, e de algumas que podem 
partir em breve. É uma reunião 
de família muito importante para 
celebrar o amor, e merece ser re-
gistrada com cuidado e maestria.

O fotógrafo será o responsável 
para mostrar a todos os pequenos 
detalhes que acabamos deixando 
passar, como um gesto de carinho, 
uma criança fazendo uma tra-
quinagem e uma tia chorando de 
emoção.

Para os noivos, tão imersos em 
seus sentimentos e expectativas 
do momento, isso tudo é de suma 
importância. Somente após o fim 
da festa todo mundo conseguirá 
descansar e então, abrir o álbum 
para se emocionar.

Tudo passará: o bolo, a festa 
e os brindes. Mas as fotos serão 
uma maneira de prolongar essa 
união familiar. Casamento e foto-
grafia, quando feitos com amor e 
segurança, se tornam a maneira 
mais bonita de recordar e reviver 
grandes emoções.
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(17) 3016-6484 | 99111-2938
     danielacollino.collino
     dani.collino

Amor 
pela profissão

Daniela Collino  é cerimonialista há 16 
anos, pós graduada em administração e 
organização de eventos, com mais de 900 
eventos realizados. “ Cerimonial é minha 
profissão, formação e vocação! Sou apai-
xonada pela arte de conduzir um evento 
com classe e discrição”, diz. Daniela é pro-
curada pela elegância e serenidade, ética 
e muito amor quando cuida dos sonhos 
das noivas.

O alicerce para uma excelente 
organização de evento chama-se 
CERIMONIAL.
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MELHORES DO ANO MELHORES DO ANO

Aconteceu em 15 de março de 2019 o Jantar de Gala 
da entrega do Prêmio TOP GOLDEN BUSINESS que 

contou com a presença de grandes empresários, 
médicos e autoridades da nossa cidade e região.

Fotos Pedro Braga

Fotos Pedro Braga
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MELHORES DO ANO MELHORES DO ANO

Fotos Pedro Braga

Fotos Pedro Braga
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(17) 98112-1944
R. Prof. Francisco Barbeta Júnior, 705

São José do Rio Preto 
     mgconfeitariaartistica

Em Rio Preto, quem domina a área de con-
feitaria artística é Mariana Garbi, que 
faz réplicas encantadoras. É uma docei-

ra gentil e bonita, mãos de fada, ideias voa-
doras, que comanda com maestria um gru-
po de funcionários tão talentosos quanto ela. 
A empresa Mariana Garbi Confeitaria Artística é 
especializada na criação de doces personalizados 
de festas. É impressionante o sucesso que estas 
delícias fazem na festa! Além de dar água na boa, 
eles possuem um papel extremamente importan-
te que é ajudar na composição da decoração. A 
mesa dos doces é considerada uma das principais 
atrações nos aniversários infantis, pois durante a 
festa ela é muito visada pelos convidados! E con-
venhamos que uma festa de aniversário não tem 
a menor graça se não tiver estes personagens em 
destaque na mesa: OS DOCES! 

É de extrema relevância que os doces conver-
sem com a decoração, ou seja, que sigam a mes-
ma temática e paleta de cores que será utilizada 
na festa para que tudo se torne harmonioso. 

Agora é só escolher o tema!

Lindos, finos, estilosos, personalizado 
e temático, eles são atrações 

da mesa de decoração. 

Mãos de FadaMariana Garbi
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Buffet Itinetante para festa infantil 
com equipe completa e bem preparada.

Os proprietários da Makaboom, 
Marcio e Katia Vieira, levam até 
o espaço do cliente uma festa 
pronta e pensada em todos os 
detalhes, desde serviço de bu-
ffet até brincadeiras de criança

Massas
Lanches
Cachorro Quente
Salgadinhos
Crepes
Pipocas
Milkshakes

(17) 99158-3690 | 99217-7949
Facebook/ Makaboom Home Feast

Uma explosão de
Alegria na sua festa!

“Fazemos as 
festas ao ar livre 

e as festas de 
brincar lá fora, 

que são bem 
diferenciadas 

dos eventos 
realizados 
dentro de 

buffets”
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Os painéis de Led viraram as grandes estrelas das festas de casamento e aniversários. A Célo Led oferece várias 
opções de painéis de Led para as mais diversificadas montagens, que é o carro chefe dos empresários, que tem 
como missão, realizar sonhos dos seus clientes com dedicação e comprometimento sério na execução de seus 
trabalhos.

Qualidade e design para seu evento brilhar

Célo e
 Renato 

Rezende

Fo
to

s B
ru

no
 R

os
se

tte



6 6   6 7



6 8   6 9

Adriano Barcellos 
Augusto, fundador 
da Valoweb 
Contabilidade.

Nos mínimos 
detalhes
Fechamento contábil e declaração de im-

posto de renda para pessoa jurídica. Esses 
dois fatores mostram o quanto o mês de 

maio é decisivo para as empresas. Ainda mais 
porque a Receita Federal exige uma extensa sé-
rie de dados e qualquer informação imprecisa 
pode resultar em dor de cabeça.
“Com toda a gama de informações disponíveis, 
o empresário tem que ficar muito atento à con-
tabilidade, a cada um dos itens enviados, pois 
a Receita Federal tem ferramentas para fazer 
o cruzamento de dados e conferir a veracida-
de dos números”, afirma o contador Adriano 
Barcellos Augusto, fundador e proprietário da 
Valoweb Contabilidade.
As informações são enviadas à Receita por 
meio do Sistema Público de Escrituração Digital 
(SPED). “Neste mês, há duas declarações que se-
rão entregues: a ECD, escrituração contábil digi-
tal, e a ECF, escrituração con-
tábil fiscal. Essas declarações 
devem ser entregues pelas 
empresas de lucro real e em-
presas de lucro presumido e 
arbitrado”, explica Adriano.
O contador explica que a ECD 
reúne toda a contabilidade da 
empresa.  “É o livro contábil, 
que antigamente era regis-
trado na Junta Comercial. 
Atualmente, é exportado um 
arquivo no padrão SPED e o 
protocolo de registro na Re-
ceita equivale ao registro na Junta”, diz.
A ECF, por sua vez, representa o novo formato do 
imposto de renda de pessoa jurídica, instituído 
em 2014. “A Receita consegue fazer uma análise 
minuciosa de quanto a empresa está faturando, 
qual é a carga tributária e onde o empresário 
está gastando”, detalha.
A análise realizada pela Receita reúne ainda ou-
tros dados, como explica o contador: “é incorpo-
rada a esta contabilidade também a movimen-

tação de cartões de crédito, informada pelos 
bancos, e a movimentação financeira, compra e 
venda de imóveis e até de aluguel.” Atualmente, 
a Receita Federal consegue até mesmo confron-
tar dados de pagamento a fornecedores. 
Assim, o acompanhamento por um contador 
atualizado é essencial. Adriano destaca que o 
profissional deve orientar o empresário de ma-
neira detalhada sobre as informações contidas 
nas declarações.
“É fundamental utilizar softwares especializa-
dos em fazer a pré-análise dos dados, antes do 
envio à Receita Federal. Esses programas de au-
ditoria e cruzamento de dados são capazes de 
identificar possíveis erros e imprecisões”, afirma 
Adriano. Dependendo do caso, a simples falta de 
uma informação pode levar a empresa automa-
ticamente para a malha fina. “Atualmente, todo 
o sistema é digital. Então o empresário precisa 

ter ao seu lado um contador 
preparado, com ferramentas 
à altura para apontar qual-
quer mínima inconsistência”, 
conclui.

“A Receita consegue 
fazer uma análise 
minuciosa de quanto 
a empresa está 
faturando, qual é a 
carga tributária e 
onde o empresário 
está gastando”
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