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Diretora Geral

Foto Deivid Murad

Marina C. Pereira

“A fé é como o vento.
Invisível, mas
poderosa o suficiente
para fazer as coisas
se moverem na
direção em que
ela determinar.”
8

Fé
&Amor!
Dezembro, é sempre tempo de olhar para trás,
agradecer o que aconteceu, mas dizer adeus a todas as coisas que não queremos levar para o ano
novo que começa.
Às vezes, nos revoltamos quando algo não sai
do nosso jeito ou quando uma tragédia bate à nossa
porta, sem percebermos que Deus está nos dando
uma oportunidade de aprendizado, de colocarmos
nossa fé em prática e mostrarmos a coragem que
temos para superar limites. É obvio que sozinhos
não conseguimos muitas coisas, por isso, o Criador coloca em nosso caminho pessoas amigas e
capacitadas para nos ajudar. São justamente essas
pessoas, os nossos anjos, que estarão conosco nos
momentos de desafios e que também compartilharão de nossas vitórias. Em contos compactos e com
grandes ensinos morais, as páginas desta edição
levarão o leitor a pensar e repensar a própria vida
e as oportunidades trazidas pelos acontecimentos.
Ao abordar temas como iniciativa, coragem, esperança, fé e superação, oferecemos reflexões de
grande importância para o devido entendimento
dos desafios existenciais, que sempre se tornam
processos de amadurecimento quando aproveitamos experiências vitoriosas de outras pessoas
e fazemos ponte para nosso próprio crescimento
intelecto-moral. Sabemos também que o tempo é
uma convenção, e que a virada para 2021 é apenas
uma formalidade. No entanto, toda a humanidade
respira esse sentimento de virada. E isso não pode
ser ignorado. Vida & Negócio em tempo de reflexão buscou alternativa para não deixar de lado os
nossos leitores, amigos, colaboradores e familiares,
que a 20 anos nos acompanham e nos prestigia. Por
isso essa edição vem acompanhada de uma super
divulgação on line.
Quero agradecer imensamente a todos, e dizer
que a confiança de vocês é o nosso porto seguro.
Desejo que 2021 seja cheio de amor, paz, alegria
e muita saúde! Beijo cheio de Luz a todos!

Foto Claudio Sartor/ Sartor Fotografia

CARTA
DA EDITORA
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beleza
por Fábio Gonçalves makeup artist

Atualize seu
make festa
1 0

“Separei as três principais tendências
que você precisa saber para não errar
na make do verão 2021.”

Fotos Thales Nogueira | Modelo Wiliane Gomes Daf Models
Nail Art Salão Casa Blanca | Maquiagem Fabinho Gonçalves

Choque de cores
A proposta dessa temporada é criar combinações de cores inusitadas e menos obvias. Neste esfumado
de sombras da modelo Wiliane Gomes usei cores quentes e frias juntas na mesma pálpebra, a Sombra
ocre (Cor terrosa que dá um tom alaranjado na medida) combinada a sombra fúcsia, proporciona um
Choque impactante de cor, e de quebra coloquei pitadas de Sombra rosinha para iluminar e ajudar no
acabamento. Anote essa dica: O segredo para que a cor da sombra ique mais forte, vibrante e com efeito
mais duradouro é investir num bom Primer para sombras, para usar o produto é só aplicar nas
pálpebras antes de usar a Sombra e pronto.

PRODUTOS: Paletas de sombras Venus 2 e Venus 3 da Lime Crime,Blush Intense me cor coral perolado Una e Iluminador
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Aquarela ambos da Natura, Máscara Monsieur Big Lancôme.

Esmalte Cristal
Cobre Una R$21,90

Batom Matte
Powder Una
Laranja N1
R$48,90

A modelo Wiliane Gomes usa nos lábios Batom Cristal
Cobre, nas unhas o Esmalte Cristal Cobre, ambos da
Coleção Luz, e no corpo, usa o Iluminador cremoso
para rosto e corpo. Todos esses produtos são da
Natura Una. Connira os melhores lançamentos da
temporada de festas de im de ano:
Iluminador
cremoso rosto
e corpo Una
R$99,90

Batom Cristal
Cobre Una
R$49,90

Batom em
óleo Rosa
Una R$55,90
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Maxxi Palette Nude
Una R$135,90

Iluminada
“Se joga no brilho. ” Batons, Esmaltes, e Sombras cintilantes são tendência fortíssima para as festas de
verão. A dica é investir no kit luz (Esmalte Cristal + Batom Cristal) fazendo combinação monocromática:
usar lábios e unhas no mesmo tom exato. A cintilancia quando aplicada nos lábios proporciona um efeito
óptico de maior volume e ainda deixa a boca mais hidratada e iluminada, os tons acobreados dão o tom
laranjinha da estação na medida certa e ainda realçam o bronzeado.

PRODUTOS: Batom Cristal e Esmalte Cristal ambos na cor Cobre da Coleção Luz, Maxxi Palette de Sombras Nude,
Lápis Preto HD de longa duração, Máscara Secret, Blush Intense me Coral perolado e Iluminador rosto e corpo todos
da Natura Una.
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Que tal
mergulhar
no mundo
green?

Quarteto
de sombras
Chanel
R$485,00

Esmalte
Laura
Mercier

Connira produtos incríveis para
você arrasar na make e se sentir
mais próxima da natureza!

Better Than Sex Máscara
Too Faced R$159,00

SOMBRA
DAZZLESHADOW
MAC R$119,00

Lapis Intense
Colour Long
Lasting Eyeliner
Kiko Milano
R$ 39,90
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Delineador
Verde Kiko
Milano R$ 59,90

Trio de sombras Nars R$179,00

Lapiseira
Lasting
Precision
Automatic
Eyeliner an
Khôl Kiko
Milano
R$ 39,90

Delineador Verde Laura
Mercier R$ 139,00

Delineador descolado
Seja com traçado tradicional, fazendo a volta completa na pálpebra ou com duplo traço como no look de
Delineador grááico que iz na Wiliane Gomes, o Delineador descolado é a melhor dica para quem quiser
sair da mesmice. O look é vintage! Mas, tem uma pegada modernosa por ser um ícone de make dos anos
’60, e foi a grande aposta da Dior para os dias de “look pele nada” durante a semana de moda. Anote essa
dica: O segredo para arrasar numa festa usando um Delineador descolado é escolher o tom certo para
delinear, abuse de cores vibrantes como verde, laranjas, amarelos, roxos e rosas, azul, e também abuse
das texturas metalizadas para um efeito ainda mais futurista no olhar, e então, prepare-se para arrasar e
ser copiada.

PRODUTOS: Delineador feito com Sombra Mineralize Eye Shadow MAC cor Smotty Green diluída em Duraline da Inglot
(Diluidor de Maquiagem a prova d’água), Mascara Monsieur Big Lancôme, Blush Intense me coral perolado e Iluminador
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Aquarela ambos da Natura, nos lábios Balm Protetor labial Nivea Shine cor Amora Shine.

Fé,
Editorial

coragem
e maquiagem!

Vestido - Virtual

Foto: Claudio Sartor ( Sartor fotografia) / Modelo ( esquerda) : Ana Alves Oliver
Acessórios
Black
River
Modelo ( direita) : Julia Santos / Beauty Artist: Alex Santana / Assistente
Beauty- Pin
HairUp
: Rafael
Goya

Calçados - Versátil Calçados
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Clássico Smokey Eyes
Modelo (esquerda): Ana Alves Oliver –
Produção dos olhos esfumado sutil com
degradê entre as cores
marrom, paleta T5 Atelier Paris, sombra
prata cremosa Kryolan junto com pigmento
reflexo prata da M.A.C
Lábios batom matte Viviane Bruna Tavares
Modelo (direita) : Julia Santtos - Produção
Olhos esfumado com preto, sombra Bobbi
Brown e como contraste da sombra prata
Batom cobre da marca Kryolan
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Modelo Julia Santos
Produção: Cut Crease Colorida com fundo fuchsia e
Make Up Forever
Sombra cores Néon da Catherine Hills e para ousar
Boca - batom Candy yum yum M.A.C

2 0
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Onde
encontrar
Onde Encontrar:
Make up Stylist: @alexsantanapcm
Fotógrafo : @sartorfotografia
Modelos : @anaalvesoliver / @juliasanttos31
Assistente hair : @rafaelgoya
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Noivas
tendência 2021
Coleção Rússia Noiva

Vestido de noiva
Compaixão
Com elegância e ousadia, o vestido
de noiva Compaixão tem como maior
destaque suas laterais que possuem
transparência e fundo cappuccino.
O modelo sereia tem mangas longas
com lindos detalhes de renda e nas
costas, um decote em V profundo que
proporciona um charme ao vestido de
casamento.
•Modelo: Sereia
•Fechamento em zíper
•Detalhes com fundo cappuccino

2 4
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Vestido de noiva
Força
Romântico e atemporal, o vestido de
noiva Força possui recortes que delineiam o corpo, valorizando-o ainda
mais.
Seu destaque fica por conta de seus
contrapontos, como a mistura o branco com o fundo cappuccino do corpete
e da cauda romântica com a transparência.
•Modelo: Sereia
•Fechamento com zíper

Vestido de noiva
Imensidão
Imenso em beleza e design sofisticado,
o vestido de noiva Imensidão reúne
uma charmosa renda guipir, fundo cappuccino e um bolero de mangas bufantes que tornam este tomara-que-caia
um modelo estonteante.
O seu visual boho é ideal para noivas
fashionistas e autênticas.
•Modelo: Sereia
•Passantes nas costas
•Bolero opcional
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Vestido de noiva
Justiça

Vestido de noiva
Verdade

O vestido de noiva Justiça é perfeito para
as noivas clássicas que amam o visual
romântico proporcionado por rendas
florais 3D, drapeado no corpete e manguinhas. Para arrematar a beleza deste
vestido de casamento, seu design clássico possui bordado manual de pérolas
aplicadas com a técnica de espelhamento
e decote em V nas costas com efeito de
transparência da renda guipir.

O vestido de noiva Verdade traz uma
combinação de elegância com um leve
toque de sensualidade, isto devido a
seu modelo sereia com corpete semi-transparente e capa com corte evasê.
Remetendo ao estilo russo através do
seu bordado, colar de pérolas na gola
alta e a manga sino de sua capa, este
vestido de casamento é perfeito para
noivas requintadas.
•Modelo: semi-sereia
•Fechamento em zíper
•Capa removível
•Corpete light cappuccino

•Modelo: princesa
•Fechamento em zíper

Vestido de noiva
Valentia

Vestido de noiva
Tolerância

A modernidade das últimas tendências
da moda noiva se unem de maneira harmônica no vestido de noiva Valentia para
mostrar o futuro da moda nupcial.
Sua capa em tom light cappuccino, possui
exuberantes mangas bufantes, cauda
com crinol e bordados de renda guipir.
E para contrapor sua beleza, o vestido
possui uma modelagem minimalista com
alças finas e recorte em V nas costas.

O modelo perfeito para a noiva que
busca sofisticação.
O vestido de noiva Tolerância possui
tule bordado com paetês, cinto de
pedrarias e detalhes de pedrarias
nas mangas, que proporcionam uma
resplandecência ímpar. A saia envelope
com fenda transmite sensualidade ao
modelo e suas mangas bufantes no estilo boho deixam o vestido de casamento
ainda mais charmoso.
•Modelo: Evasê
•Costas com espartilho

•Modelo: Sereia
•Fechamento em zíper
•Capa removível

Onde encontrar:
russianoivas.com
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CEREJA, PODEROSA ALIADA
EM REJUVENESCIMENTO

P

essoas de todo mundo já adotaram o
hábito de beber pelo menos um suco
verde todos os dias, ingerindo as propriedades benéficas de frutas e verduras,
dentre outros ingredientes saudáveis. Graças ao seu alto teor de antioxidantes, estes
sucos são uma opção saudável e deliciosa
para retardar o envelhecimento. Ingredientes como kiwi, cereja, abacate e mamão são
excelentes opções para consumir regularmente para rejuvenescer a pele, deixando
uma aparência mais jovem e cuidada. Essas bebidas contribuem para a saúde geral
do corpo, estimulam o sistema circulatório,
melhoram a imunidade e ajudam para o
bom funcionamento dos intestinos, purificam o fígado, entre outros benefícios. Há
sucos específicos para diminuir o nível de
açúcar do sangue, ideal para quem sofre de
diabetes, para tratar das dores do reumatismo, combater inflamações, emagrecer e
controlar os níveis de colesterol.

Suco
Rejuvenescedor
de cereja

O suco de cereja é um excelente remédio caseiro
para rejuvenescer a pele, uma vez que essa fruta é
rica em betacaroteno, um antioxidante que ajuda
a eliminar as toxinas e as impurezas do organismos, proporcionando a regeneração das células
epiteliais deixando a pele bonita, macia e jovem.
Ingredientes:
•2 xícaras de cerejas
•Meia banana
•300 ml de água
•Gelo à gosto
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Modo de preparo:
Lavar bem as frutas, cortá-las ao meio para retirar seus caroços e adicioná-las no liquidificador
juntamente com a água. Após bater bem o suco
de cereja está pronto para ser consumido.

As cerejas do tipo doce são as melhores para
fazer suco, além de um sabor agradável estas
possuem uma enorme variedade de vitaminas e
nutrientes que ajudam a manter a saúde. Além
de betacaroteno, essa fruta é rica em vitamina
B2 e ácido fólico, sendo excelente para a saúde
dos olhos, dos cabelos, unhas e pele. Uma das
principais vantagens de beber diariamente sucos
é que eles contribuem para combater também os
radicais livres que afetam as células do organismo, provocando o envelhecimento precoce

”
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“Beleza natural é isso. Ser linda sendo
nós mesmas. Ser linda com a nossa
essência a mostra, sem máscaras.”
N-beauty

A N-beauty vai um pouco contra a tendência
da rotina de beleza coreana. Enquanto a rotina de beleza coreana é extensa e conta com
10 passos para torná-la completa, a N-beauty quer simplificar todos os passos da rotina
em menor quantidade de produtos possíveis.
“Hoje em dia vivemos na correria e muitas vezes não temos tanto tempo para nos cuidarmos. Aqui vale a famosa frase “menos é mais”,
quanto mais prático é mais fácil e as pessoas
não precisam de diversos passos, e sim o que é
mais adequado para a sua pele”, comenta Dra.
Carina Carla.
N-beauty quer dizer nordic beauty, ou beleza
nórdica, termo que vem da Europa. Pele glow
e sem manchas, exaltando a beleza natural. O
que precisamos para isso, basicamente, é uma
pele hidratada e saudável. Com essa tendência
também surgiram marcas que começaram a fazer um compilado de ativos em um único produto. Ou seja, ao invés de usar vários produtos
para tratar da pele, conseguimos diminuir essa
tarefa a um único produto. O minimalismo se
destaca aqui. Embalagens simples e produtos
em um único passo, mais naturais e eficientes.

Beleza natural x

Rejuvenescimento
3 2

S

kin care é uma grande tendência que começou a se estabelecer nos últimos dois anos,
fortalecendo-se ainda mais em 2020. “É
aquela história que as pessoas não esperam mais
envelhecer para começar a se cuidar, elas estão
começando cada vez mais cedo. Começar a se
cuidar mais cedo não só para a prevenção do envelhecimento, mas para também elevar a autoestima e bem-estar. Para se sentirem lindas e darem

Por Dra. Carina Carla

um up no visual”, explica Dra. Carina Carla.
Os cuidados com a pele e uma rotina regrada
resultam também de uma tendência que está
em alta, que é exaltar a beleza natural. Afinal,
se as pessoas se cuidam consequentemente há
uma melhora na pele facial e corporal, o que
destaca o que há de melhor em cada pessoa de
uma maneira bem clean, cheia de glow, com aspecto saudável e hidratado.

cida como tratamento com Botox, se tornou
o procedimento estético mais utilizado no
Brasil. Isto porque, a maioria das pessoas
buscam beleza e autoestima por meio da
retirada de rugas, rejuvenescimento da
pele e harmonização facial.
No entanto, essa aplicação não cirúrgica,
também possui benefícios para a saúde, que
vão além da beleza estética. Ao passo que,
o tratamento com Botox ajuda a reduzir os
níveis de linhas de expressão, causadas por
ações simples como mastigar, falar ou sorrir.

Tratamentos
modernos para facilitar

Além da rotina de cuidados com a pele em
casa, é interessante também procurar por
procedimentos mais profundos e potentes
que ajudam no resultado desejado em uma
sessão. Hoje há diversas tecnologias não-invasivas feitas em consultórios por médicos e
profissionais de saúde que são rápidas, não
possuem downtime e o mais interessante é
que tudo isso é sem dor, que é o que o paciente da atualidade busca. Ninguém mais
quer ficar uma, duas, três semanas com marcas ou de repouso em casa, nem sentindo dor
com isso.
Tratamentos com Botox – Benefícios que vão
além da beleza estética
Além de melhorar a autoestima e a estética
facial, os tratamentos com Botox também
possuem benefícios para a saúde corporal.
A aplicação de toxina botulínica, mais conhe-

Dra. Carina Carla

(17) 98193.8723
casadecristal.rp
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 500, SAla 1408
Iguatemi Business - São José do Rio Preto-SP
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verão
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Merecemos praia!
Hot Beach Parque & Resorts, em Olímpia, é parque aquático com um pedacinho do
litoral: areia branca e fofinha, coqueiros a perder de vista e piscina com ondas

F
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estas e férias combinam com que? Difícil
não responder praia, você vai combinar!
Afinal, o que existe de melhor, ainda mais
após 2020 tão atípico, do que pisar na areia, sentir o sol na pele e “cair” na piscina? E se a praia
for em um parque aquático? E se for aqui do lado,
sem precisar horas e horas na estrada? Pois, em
Olímpia, o Hot Beach Parque & Resorts é isso:
parque aquático com um pedacinho do litoral e
resorts premiados para se hospedar. Tem destino
que combine mais com as crianças? Só a expectativa já faz os olhinhos delas brilharem!
São três resorts para escolher: Hot Beach Resort,
que é anexo ao parque aquático Hot Beach, Celebration Resort Olímpia, repleto em lazer para
família com crianças, e o Thermas Park Resort
& Spa, o resort-boutique do grupo. Devido ao

momento que vivemos, as ceias de Natal e de
Réveillon serão eventos no clima família exclusivos para os hóspedes, tudo planejado dentro do
Protocolo de Higiene Sanitária. No Natal, Papai
Noel saudará as crianças a distância e a ceia será
em turnos diferentes, com mesas distantes uma
das outras. No Réveillon, a ceia também será em
turnos diferentes, com mesas distantes uma das
outras, e comemoração da virada em grupos familiares.
Hóspede dos três resorts tem entrada liberada no
parque aquático Hot Beach durante toda a estada.
O 9.º parque aquático mais visitado da América
Latina é moderno e tem atrações para toda a família nas modalidades leve, suave e radical. Para
as crianças pequenas, são várias opções para curtirem muito, como escorregadores, arcos de onde

jorram jatos de água, ilha de água quente, pequeno rio lento, fontes de água que brotam do chão
e piscinas rasas e baldes suspensos que, quando
cheios, derramam água em quem está embaixo.
Para as férias de janeiro, a recreação infantil será
especial. Além das tradicionais brincadeiras que
a criançada ama, como guerra de bexigas, dança
dos bambolês, caça aos bichinhos, caça-autógrafos e mímica, o Hot Beach promete novidades.
Para quem vai fazer day use, o parque aquático
Hot Beach estará aberto também nos dias 24, 25 e
31 de dezembro de 2020, assim como 01 de janeiro de 2021. O Hot Beach está operando com 40%
da sua capacidade – recebe no máximo 3,2 mil
pessoas, já que a lotação máxima é de 8 mil. Como
prevê o Protocolo de Higiene Sanitária do Hot
Beach e o Governo de SP, nas áreas secas do parque aquático e dos resorts é obrigatório o uso de
máscara e há álcool em gel disponível em vários
pontos do parque aquático, além de medidas para
evitar aglomerações. Os ingressos são vendidos
com antecedência, somente pelo site e agências.

Serviço
Reserva de hospedagem e ompra de
ingresso online no site
www.hotbeach.com.br
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Neuro
Arquitetura
A busca incansável
pela humanização
O universo vem mostrando para a sociedade que temos
que dar mais atenção a nossa saúde e bem estar, porque
cada vez mais as pessoas estão envolvidas no dia a dia
corrido, trabalho, família .
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4 1

Pense bem! Pense em entrar 2020 com energia renovada no seu trabalho ou
sua residência. Se dê um presente, faça um carinho especial para seu Ego! Faça de
2020 um ano Diferente e Melhor! Se dê a oportunidade do seu MELHOR ANO!

Comercial humanizado

O objetivo da humanização é trazer o bem estar paraKedson
o dia a dia
destas pessoas, desta forma meBarbero
lhorando a harmonia do espaço onde se vive ou trabalha,
trazendo
Arquiteto e Urbanistamais conforto, produtividade
operacional e criativa.
Gerente Regional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
de São Paulo
Proprietário da empresa - Kedson Barbero Soluções em
Arquitetura

ARQUITETURA
RESIDENCIAL
COMERCIAL
HOSPITALAR
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Soluções em
ARQUITETURA

No projeto aplicamos alguns elementos naturais como o tijolo, cores alegres e que também se relacionavam com a identidade da empresa, maiores aberturas, possibilitando mais integração dos espaços,
sem perder a hierarquia dos lideres de equipe.
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ARQUITETURA

R: FRANCISCO INÁCIO DE CARVALHO, 370
SALA 114 - SANTA CRUZ | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
(17) 99114-0045 | 3222-5421
kedsonbarbero.blogspot.com.br

COMERCIAL
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