Construir uma carreira de sucesso exige
talento, dedicação e perseverança.
Aqueles que se mantém no topo não são
os que deram sorte, mas sim aqueles que
resistem e superam os constantes desafios.
A Revista Angel busca sempre compartilhar com vocês a trajetória dos mais diversos

profissionais em suas diferentes especialidades. Que cada matéria exibida aqui sirva para

aproximar pessoas, evoluir ideias e inspirar os que buscam encontrar novas oportunidades.

profissionais de sucesso
já revelaram suas histórias
por aqui. E você?

Construindo reputação e inspirando pessoas há mais de 25 anos

“Queria agradecer, a revista é maravilhosa. Essa
oportunidade para mim foi incrível. Contar um
pouco da minha história para as pessoas ajuda
elas a terem mais segurança no meu trabalho e
conhecerem todo o tempo de estudo e dedicação... aprendendo técnicas para trazer um pouco
mais de conforto para as pessoas que tem um
diagnóstico de câncer cerebral.”
Dr. Ricardo Caramanti

“A revista e os vídeos que postei na minha rede
social me trouxeram clientes antigos. Estou
atendendo pessoas de várias cidades online... foi
muito bom investir em marketing pessoal. Estou
feliz com o retorno. Sempre digo que precisamos
estar em evidência para ser lembrados e este
mês aumentei significativamente meus atendimentos na clínica.”
Ana Elisa Morelli

“Adorei ser convidada pela revista Angel. É
muito importante para nós mulheres poderosas conseguir mostrar nossos frutos. Desde
criança sempre fui independente. Lógico que
toda escolha tem seus espinhos mas mesmo
com espinhos a gente chega lá e espero que você
mulher mostre o quanto você é poderosa para
revista Angel.
Dra. Lilian Maria de Godoy Soares

“Estou muito feliz por poder contar mais um
pouquinho da minha trajetória para vocês e
agradecer essa linda reportagem da jornalista
Ângela Rossi. Ficou maravilhosa a revista. Cada
um lutando de um jeito diferente. Homens e
mulheres com suas profissões. Eu tive a oportunidade de fazer parte mais uma vez dessa
história de sucesso.”
Rita penariol

“Me senti muito honrada por poder participar
dessa edição da revista Angel e em celebrar
esses momentos. Obrigada Ângela Rossi por
todo carinho, obrigada pela tua disponibilidade
e pelo teu profissionalismo. É maravilhoso o que
a revista pode nos proporcionar.”
Meire Corradi

“Uau! Chorei muito de gratidão. Que privilégio
fazer parte desta revista muito bem feita. Poder
compartilhar um pouco de mim nesta matéria.
Trabalho impecável.”
Katty Sumaio

Jornalista com mais de 30 anos de experiência e apaixonada pela profissão, Angela Rossi já deixou sua marca em
diversos veículos de tradição no interior de São Paulo incluindo: Radio Difusora de Mirassol, Jornal A Tribuna, Correio de Mirassol, Folha de Mirassol, Jornal A Notícia e correspondente da Revista Móbile, de Curitiba.
Angela é idealizadora da Noite de Homenagens em São José do Rio Preto, evento que premia personalidades do
mais alto gabarito por todo o Estado de São Paulo há 28 anos. Um currículo de respeito que conta com o título de
Dama Comendadora Jornalista pelo Governo do Estado de São Paulo.
É também diretora da Revista Angel, seu principal veículo de comunicação que revela ao mercado histórias de grandes profissionais e suas jornadas rumo ao sucesso.
“Entendemos que é nosso papel cada vez mais incentivar as pessoas a evoluir em todos os sentidos. O momento atual pede que nos reinventemos. É importante entender que a pandemia nos trouxe grandes dificuldades,
mas que desistir não é uma opção. Precisamos lutar para superar os novos obstáculos. Meu conselho é: ‘Não
permita que a crise, ao fechar uma porta, te desanime ao ponto de não tentar abrir novas. Não se esconda,
compre novas batalhas. Adapte-se. Novas oportunidades surgirão e você vencerá’.”

@revistaangel
www.revistaangel.com.br
Direção Geral - Angela Rossi - (17) 9 9716.8510
Editor Chefe - JR Rossi - @jrrossi.br
Redação e Revisão - Prof. Dr. Edson Roberto Bogas, Divino Soares, Kamilla Felix e JR Rossi
Atendimento/Financeiro - Renata Schutz - - (11) 9 9017.7365
Marketing - Agência Armatura - marketing@armatura.com.br

CRIS ARCANGELI
EMPREENDEDORA SERIAL E APRESENTADORA
DO PROGRAMA SHARK TANK BRASIL
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GENTE QUE FAZ A DIFERENÇA

C

ris Arcangeli é empreendedora
serial e compõe a bancada do programa Shark Tank Brasil, no Canal Sony.
É fundadora de empresas inovadoras,
tais como a Phytoervas, Phyta, PH – Arcangeli e Éh Cosméticos, bem atua como
CEO na Beauty’In e sócia do Fundo de
Venture Capital Phenix, além de mentora da Endeavor e diretora da FIESP - CJE
/ Pequenas e Médias Empresas. E ainda
se dedica enquanto docente do Curso de
MBA da PUCRS.
Com três livros publicados - e dois em
andamento -, tem dois boletins de rádio
diários há 20 anos. Ocupa a 21ª cadeira
da Academia Brasileira de Marketing e,
ao longo de sua carreira, acumulou 24
prêmios, entre eles: Personalidade do
ano pelo Governo do Estado de São Paulo, Mulher Mais Influente do País, Prix
Veuve Clicquot de la Femme d’Affaires e
prêmio das empresas mais inovadoras no
Brasil.
Cris é movida a desafios e um tanto inquieta. Começou como dentista e agregou
ao seu conhecimento o estudo de plantas
e homeopatia. Suas pesquisas a fizeram
pensar sobre o mercado de xampu, que
sempre a impactou por causa própria.
“Não conseguia tratar meu cabelo na
época, pois os produtos tinham sal em
sua composição e, no máximo, três variantes (seco, oleoso ou normal). Não
tinha especificidades para cada tipo, ou
você se encaixava no que existia ou não...

E tudo era muito químico”. Como havia
estudado os benefícios das plantas, resolveu desenvolver uma linha de xampu
com base no que tinha de conhecimento na homeopatia. “Foi daí que nasceu a
Phytoervas, não só como primeiro xampu natural do mercado, mas como o primeiro sem sal de forma geral”.
Na sequência, trouxe marcas internacionais pela primeira vez para representação
e distribuição em perfumarias brasileiras
por intermédio da Ph Arcangeli e também abriu a rede de perfumarias Phytá.
Cris inovou ao criar a Éh Cosméticos, que
tinha, além do xampu sem sal, a primeira
linha de produto orgânico do segmento.
“Anos depois, estudei a fundo o colágeno
e vi que aqui no Brasil não era uma realidade o seu consumo e todos os benefícios
que ele gera para a saúde – nasceu assim
a BeautyIN”.
A empresária acredita que empreender no Brasil é um constante desafio. “A
gente cresce muito mais na dor do que no
conforto. Nos anos 80 e 90, passei por 15
planos econômicos, moedas, confisco,
etc. Essas coisas vão te mostrando que,
quanto mais desafio há e quanto maior a
transformação acontece, mais oportunidades surgem”. E caracteriza o mercado
atual como de retomada, já que considera
os índices muito bons, ao indicar o crescimento do PIB e, consequentemente,
a economia. “Acho que vamos ter novamente uma retomada em V, como foi

na primeira fase (antes de vir a segunda onda). Taí a Bolsa que não nos deixa
mentir, que chegou a 128.000 pontos. O
mercado vai, o Brasil vai. Sou uma otimista nata”.
É fácil perceber como Cris adora o país em
que nasceu e tem certeza de que os desafios atuais forçaram as pessoas a se reinventarem e tornou a grande maioria mais
forte. “As gorduras foram cortadas. Com
isso, sai todo mundo mais enxuto, forte e
capaz de fazer mais margem e mais lucro.
As empresas vão crescer sim.” Atualmente, aposta na força do agronegócio
e na tecnologia na retomada econômica
do país: “não é para menos que temos
20 unicórnios já. O Brasil está liderando
como um país que tem unicórnios firmados e por vir (empresas que estão despontando para isso).”
Seu conselho para quem começa a empreender é ter paixão pelo que faz. “Saiba
que o principal é entender o que te move e
depois seguir os passos de como começar
um negócio. Para transformar sua ideia
em um negócio, é necessário ter um passo
a passo prático. Além disso, é essencial a
inovação. Observar o mercado, as tendências... Para onde o consumidor está indo e,
às vezes, até antecipar o que ele nem sabe
que precisa. Nessas grandes mudanças e
transformações, em que acontecem grandes impactos (como foi agora com a pandemia), é tempo de inovação e agora é a
hora. Inovar é a bola da vez”.

@crisarcangeli
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GUSTAVO ZANON | COO NA SEGURALTA FRANCHISING
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GENTE QUE FAZ A DIFERENÇA

G

ustavo Zanon, atualmente, ocupa o cargo de COO na Seguralta
Franchising. Iniciou sua carreira bem
cedo. Desde os 14 anos já estava por
dentro dos negócios da família. Passou
pelos departamentos de sinistro, comercial com ênfase em vendas diretas
e de administração de apólices. Já foi
gerente da bolsa de seguros, gestor de
franquias e treinamentos e diretor comercial. É também um adepto de esportes: triatleta de IronMan.
O tino para os negócios provém de sua
família de empreendedores. Seu pai
fundou a Seguralta há mais de 55 anos.
“Percebi que, para mim, o caminho de
empreender fazia muito sentido”. Aos
20 anos, assumiu um cargo de diretor e passou a administrar a empresa.
“Depois disso, conseguimos lançar um
modelo de franquia com a Seguralta,
criamos o Grupo Zanon, que tem mais
de 2.500 franquias e mais de 10 marcas”. Seu primeiro grande desafio foi
quando assumiu a empresa. “Vi que
tínhamos um problema de gestão muito sério e que haviam nos colocado em
uma situação muito delicada. As nossas
despesas superavam as nossas receitas
por uma má gestão”.
Por ser uma pessoa muito questionadora,
não aceitou a situação crítica como uma

opção. “Decidimos inovar e fiz o que era
necessário para criar a primeira franquia
de corretora de seguros, ao lado do meu
irmão, Reinaldo, dentro de todas as leis e
todos os processos. Até o momento não
exista nenhuma na área. E, hoje, existem
outras marcas desse segmento graças à
essa nossa ambição e vontade de transformar o mercado.” Além disso, para
conseguir implementar algo de forma
rápida e precisa, foi essencial dar autonomia para a equipe. No mundo atual, em
que tudo muda rapidamente, se engessar
demais os comandos e depender muito
da decisão de um diretor ou presidente da empresa, o time se perde. “Dessa
maneira, preciso contratar boas pessoas,
ensinar para elas os riscos que podem
correr, mas, principalmente, preciso dar
autonomia para que implementem novas
concepções para que não fiquemos para
trás no mercado”.
Na pandemia, comenta que o mercado da Seguralta, felizmente, foi pouco
afetado. “O seguro traz uma segurança
para as pessoas. E, nesse momento de
insegurança, as pessoas não querem
perder os bens que elas conquistaram.
No paralelo, criou o que chama de “círculo de confiança” ao reunir seus colaboradores e deixar claro que não estava
em seus planos ter demissões, pois a
empresa tinha condição de mantê-los

em seus cargos. Esse posicionamento
desde o início da gestão da empresa fez
que a equipe se motivasse e, como consequência, crescessem. O empresário
considera que não há como produzir em
um ambiente de insegurança, já que a
inovação depende de segurança.
Gustavo acredita que a fé, o foco e a força são necessários na vida e sempre tem
o lema de Airton Senna consigo: “Pode
demorar o tempo que for, mas você vai
alcançar os seus objetivos”. Considera
que transformar a vida das pessoas é o
maior de todos os seus projetos. “Busco
sempre criar dentro da minha empresa
um ambiente onde as pessoas possam
se desenvolver e realizar seus sonhos.
Tendo isso como objetivo, acabo me
forçando a sempre trazer novos negócios para o Grupo porque sempre me
preocupo em desenvolver todo mundo
até o ponto de fazerem parte de uma
sociedade com a gente. Tenho prazer
de viver, de ver a vida das pessoas, dos
meus colaboradores e franqueados serem transformadas.”
E como gostaria de ser lembrado no futuro? “Quem sabe lá na frente como um
cara que conseguiu transformar mais
de um milhão de vidas. Isso é o que me
faz levantar da cama todos os dias e fazer o que eu faço com alegria.”

AIRTON SENNA

@gusttavozanon
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NEIDELI DE FÁTIMA BORDIN |
PROPRIETÁRIA DA CORRETORA DE IMÓVEIS NEIDELI BORDIN
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CAPA | AS MULHERES MAIS PODEROSAS

F

ormada em Pedagogia, Neideli de Fátima Bordin encontrou
seu feeling profissional como corretora de imóveis. Ela é delegada do
CRECI municipal e se destaca na área
de locação, administração de imóveis,
avaliações e vendas. E neste ano, comemora 30 anos de profissão.
Neideli está no ramo imobiliário desde 1991 e começou a sua carreira como
funcionária, trabalhando em administração de imóveis, em uma imobiliária local. Depois de muita dedicação, abriu sua própria imobiliária em
Fernandópolis. A partir de então, vem
se tornando referência em tornar realidade os sonhos de muitas pessoas.
Segundo Neideli, “O que me levou a
esse caminho foi o gosto pela profissão e o prazer em fazer as coisas acontecerem da maneira correta, honesta e
bem feita por uma mulher de fibra”.
Na extensa lista de atuação, incluem-se a coordenação do NICIFER (Núcleo das Imobiliárias e Corretores de
Fernandópolis e região), criado com
apoio ACIF (Associação Comercial e
Industrial de Fernandópolis) e parti-

cipação no Lions Fernandópolis. Sua
necessidade de crescimento constante, para se capacitar, possibilitou-a
de realizar o curso de TTI (Técnico em
Transações Imobiliárias).
A partir de sua experiência, Neideli
sempre pôde ajudar principalmente
as pessoas que vêm de fora, como, por
exemplo, os estudantes de medicina,
em suas dificuldades para conseguirem moradias. É por isso que, além
da administração de locação, procura
dar toda assistência necessária para
que esses novos moradores da cidade
se adaptem com facilidade. Essa ligação acaba influenciando até nas relações com os pais desses alunos, já que
sempre a procuram para auxiliar seus
filhos.
Com a pandemia, o ramo imobiliária
passou por momentos difíceis e isso
também aconteceu com seu negócio.
Ela viu imóveis sendo desocupados,
clientes perdendo o trabalho, os estudantes de medicina, que impulsionam o mercado de locação da cidade,
indo embora. Além disso, presenciou
os locatários residenciais e princi-

palmente os comerciantes atrasando
o pagamento dos alugueres, pedindo
descontos nos pagamentos. Tudo isso,
automaticamente, diminuiu a renda
da população. “Mas como sempre coloco Deus à frente de tudo na minha
vida, em todos os aspectos, sabia que
tudo iria passar”. Arregaçou as mangas e, com sua experiência adquirida
em anos, auxiliou seus clientes para
que não desocupassem os imóveis, até
passar a fase mais crítica: “Naquele
momento era um pelo outro, e até os
laços profissionais se consolidaram
entre nós, locadores e locatários”.
Esse olhar solidário sempre foi parte
de sua profissão: “minha missão profissional é atender todos igualmente
e continuar mostrando que trabalhar
com humildade, honestidade, sem
passar por cima de ninguém, sejam
companheiros de trabalho, clientes e
prestadores de serviços, é essencial.”
Poderosa, forte, guerreira e ousada.
Neideli, nunca teve medo de arregaçar as mangas e lutar a cada dia, tanto
profissionalmente como na vida pessoal, não dando importância exagerada às opiniões dos outros.

DIA 27 DE AGOSTO | DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS

@neidelicorretora | (17) 9 8126.3032 | (17) 9 9776.7497 | neideli.bordin04@gmail.com
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DRA. SELMA MARQUES VINHOLA
ENDOCRINOLOGISTA
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ENTREVISTA | AS MULHERES MAIS PODEROSAS

D

ra. Selma Marques Vinhola
é de Fernandópolis. Médica,
atua na área de clínica médica, endocrinologia e metabologia e medicina da família e comunidade. Em
seu currículo, também conta com
graduação em Farmácia e Bioquímica, com especialização em hematologia, ciências e biologia. Além
disso, frequentou o mestrado em
Microbiologia. Selma chegou a iniciar seu doutorado, mas percebeu
que amava trabalhar com pessoas
mais do que com pesquisas. Nesse
sentido, abandonou-o e começou a
“colocar a mão na massa” na medicina, realizando o que pedia e pulsava o seu coração. Nem por isso
deixou de estar constantemente estudando, por exemplo, novos tratamentos para assegurar o bem-estar
de seus pacientes.
Sua experiência profissional é bem
extensa, trabalhando com laboratório de análises clínicas por 25 anos
e como docente no ensino superior
(curso de Medicina Veterinária, Fisioterapia e Medicina). Considera-se uma profissional que vai além
óbvio no atendimento humanizado.
“Procuro cada vez mais aprender
a ouvir, a analisar o paciente como
um todo, utilizando uma comunicação fácil, abusando da simpatia
para conseguir a sua adesão ao tratamento”.

O grande desafio foi estudar medicina, tendo dois filhos pequenos.
Mas seu espírito incansável de luta
a fez se desdobrar no cuidado com
os dois lados. “Quando faltava um
semestre para o término do curso,
sofri um AVC hemorrágico (quase
morte), mas continuei firme a jornada com a força de Deus e, atualmente, a deficiência me aproxima
mais dos pacientes. Enfim, a medicina me salva todos os dias”.
No cenário de pandemia, preocupou-se muito com as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT),
responsáveis por 41 milhões de óbitos (70% de todas as mortes). Dentre as mais prevalentes, neste cenário, estão a hipertensão arterial
sistêmica, diabetes mellitus, asma,
artrite e depressão. Isso porque,
entre os grupos de maior vulnerabilidade para o agravamento e óbitos
pela Covid-19, destacam-se os portadores dessas doenças. A cardiopatia tem sido a principal comorbidade associada, seguida de diabetes.
Selma confessa que ainda não encontrou uma fórmula ideal para superar essas dificuldades e continua
estimulando mudanças de estilo de
vida a seus pacientes, como hábitos
alimentares e atividade física, “visto que a reclusão aumentou drasticamente a obesidade e com ela vem

novos diagnósticos de hipertensão,
diabetes, depressão, baixa autoestima, aumentando o risco de morte
associada ao Covid19”.
Declara-se adepta da consulta
com boa anamnese e exame físico.
“Tento não deixar o tempo engolir
a boa prática da medicina, aliada
a conhecimento, sempre buscando atualização, tentando manter
as boas práticas de Hipócrates.
“Aprendi nessa jornada o quanto
Hipócrates, pai da medicina, estava certo já há 400 anos a.C. Gostaria
que as pessoas se referissem ao meu
trabalho pelo meu conhecimento,
ética e prontidão ao servir meu próximo, com muita alegria e empatia.
O próprio Cristo disse que não seria
fácil, mas estaria conosco sempre”.
Considera que “Um bom trabalho
ético é aquele em que sonhos que
não existem não são ofertados, mas
passando aos pacientes toda a força
necessária para alcançarem objetivos possíveis dentro da ciência”.
Seu lema de vida é nunca desistir
dos sonhos. “Seja qual for sua idade, viva intensamente, respeite a
dor alheia, ajude sempre que possível”. É por isso que quer ser lembrada como a “mulher que amou mais
do que pôde, era ética e combateu o
bom combate segundo a vontade de
Deus”.

@selmavinhola | (17) 9 9631.1768 | (17) 3442.2364 | vinhola@hotmail.com | vinhola1969@gmail.com
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D

ra. Ligia Maura Costa é formada em Direito. Possui vasto
currículo na formação jurídica e atua, especificamente, na
área do direito internacional. Tem escritório em São Paulo e em
Paris e é professora titular na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP) e diretora
do centro de estudos FGVethics (ética, transparência, integridade e compliance), que tem vários projetos voltados ao combate
à corrupção e seu impacto social. É livre-docente em direito internacional pelo Largo São Francisco e concluiu seu mestrado e
doutorado na Universidade de Paris. Além disso, é pós-doutora
pela Sciences Po Paris, tendo já sido pesquisadora visitante na
Universidade de Michigan, Ann Arbor, EUA.
Sua vivência e experiência internacionais são frutos de seu interesse pela cultura, política, economia e pelo aprendizado de línguas estrangeiras. “A carreira jurídica permite uma abertura ao
estudo do direito internacional e diante disso a escolha do direito
foi uma consequência natural”. O amor pelas áreas nas quais atua
a fizeram ter fluência em 5 línguas, dentre as quais, conhece o cirílico (alfabeto russo) e, por isso, tem conhecimentos básicos de
russo. Com a pandemia, também iniciou estudos em mandarim.
“Sempre gostei de história e geografia, relevantes para aqueles
que atuam na esfera internacional. Além disso, morei (estudando ou trabalhando) em vários países, dentre eles França, Estados
Unidos, Suíça, Itália, Rússia, China”. Para a profissional, entender
a cultura de outros países facilita o exercício de sua profissão, seja
como advogada, seja como professora.
Ligia Maura acredita que a advocacia e o ensino superior puderam
se adaptar aos desafios do mercado atual com maior facilidade do
que muitos outros setores. “Como minha área é internacional,
reuniões via Zoom, Whatsapp, Wechat com clientes já eram uma
realidade pré-pandemia (não com a habitualidade de nossos dias,
mas já era uma realidade). Aulas via Zoom já existiam também,
não para todas as disciplinas como durante a pandemia”. Os desafios sempre foram diversos, mas, cada um, nascidos e vencidos
a seu tempo. Atualmente, considera que sua missão é ajudar a
construir uma sociedade mais íntegra, em busca do desenvolvimento social e econômico sustentável, para gerações presentes
e futuras. Trabalho, perseverança, coragem, empatia e determinação são atributos que a definem. Apesar de não se achar uma
mulher poderosa, conseguiu muitos feitos decorrentes de trabalho sério e dedicado. E que com o apoio de seus pais e irmão pode
sonhar e fazer com que seus sonhos se tornassem realidade.
Brilhante profissional que certamente desperta inspiração em
todos nós, Ligia Maura conclui deixando seu recado para nossos jovens: “Nunca desistam de seus sonhos. Trabalhem com
afinco, integridade e perseverança. Acreditem! Não desistam.
Seus sonhos se tornarão realidade.”

@ligiamauracosta | (11) 2364.6252 | ligia@ligiamauracosta.com
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Ana Elisa é psicóloga clínica e psicodramatista e atua
em São José do Rio Preto/SP na modalidade presencial e
vai muito além através de atendimentos online. “Durante
a pandemia, apesar das grandes dificuldades que o Brasil
e o mundo têm enfrentado, pude abranger um grande número de clientes fora do Brasil e em outras cidades. Isso
me proporcionou levar meu trabalho para novas regiões e
ajudar pessoas em seus diversos contextos.”
“Atualmente meu foco é no atendimento de adultos e
adolescentes. Atendo online na Irlanda, Itália e também
em outras localidades do Brasil como Porto Seguro/BA e
cidades da região de São José do Rio Preto.”
Ana Elisa também exerce a atividade de supervisora do
papel profissional para psicólogos que precisam de apoio
em sua atuação na clínica.
@anaelisamorelli_psicologa
(17) 9 9122.9413 / agendamento de consultas pelo whatsapp
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DRA. THAIS TIBERIO | ESPECIALISTA EM
ESTÉTICA DENTAL E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL
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ra. Thais Natália de Souza Tiberio reside em São José do Rio
Preto e é especializada em estética
dental e harmonização orofacial. Há
apenas dois anos atuando na área já
conta com sua própria clínica aparelhada com os mais modernos equipamentos. Isso sem falar da enorme lista
de recomendações e clientes satisfeitos em suas redes sociais.
Em seu currículo, Thais possui os cursos na área de estética dental e atualização e residência em harmonização
orofacial. Como proposta de constante
crescimento, atualmente, está cursando especialização em harmonização orofacial na cidade de Ribeirão
Preto/SP, sendo o último módulo em
Tampa, na Flórida/ EUA.
Além do conhecimento que sempre
busca, acredita que é importante amar
o que se faz e ter empatia com o próximo. Essa é uma das características
que faz com que “eu atenda meu paciente, pensando sempre no melhor
para ele”. A dedicação de Thais vem
de muito tempo e de muito sacrifício
para chegar onde chegou: “No início
precisava trabalhar 14h por dia para

plantar o que hoje colho. Não foi fácil
porém consegui o que sempre desejei.” A profissional acredita que essas
qualidades conquistadas são capazes
de convencer seus pacientes sobre o
valor de um bom profissional. “É por
isso que mais vale um paciente que
entenda meu valor do que vários que
procuram preço”. Foi a partir dessa
concepção que sua carreira começou a
deslanchar.
O que a motiva é o poder de transformar vidas. “Quando um paciente
chora de emoção e diz que aquilo era
o maior sonho dele, eu sempre me
emociono”. Nesse sentido, apesar
dos tempos difíceis pelos quais estamos atravessando, houve um aumento considerável pela busca de estética
em sua clínica. Ela credita esse fato ao
carinho e ao amor que tem pelos meus
pacientes, considerando isso, com
certeza, seu diferencial. “Alta tecnologia e produtos de ponta qualquer
profissional pode ter, mas o que você
é e como você trata as pessoas, isso é
único de cada ser humano”.
Em toda sua vida, foi criada para ser
confiante, desimpedida, acreditando

poder buscar e conseguir tudo o que
quisesse. Nesse sentido, em sua vida,
não houve limite para a busca de conhecimento e de cultura.
Apesar de todo trabalho que tem diariamente, ainda faz parte da ONG
“Turma do Bem”, como uma “dentista do bem”. A função é a de ajudar nas
triagens e atender crianças carentes
ou mulheres que sofreram violência
doméstica. “Por conta da pandemia,
as triagens presenciais pararam, mas
os atendimentos não”.
É com essa honestidade, que considera que sua prioridade é a família
(mãe e irmão). Tudo o que faz é por
eles. Sua postura é ser uma mulher
de caráter e princípios, acreditando que tudo que fazemos nesta vida,
colhemos também. “Portanto, tudo
o que se faz de bom ou de ruim retornará a nós”. Seu conselho é nunca
desistir dos sonhos, por mais difíceis
que sejam, pois há dias em que parece que nunca irá alcançá-los, mas
continuar firme é essencial. E, principalmente, “nunca se esquecer de
que tudo é possível para Deus. É só
entregar em suas mãos!”

@drathaisntiberio | (11) 9 9250.8374| thais.tiberio@icloud.com
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FLAVY GARCIA DA CUNHA
PERSONAL CLEANING
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laviany Garcia da Cunha,
mais conhecida como Flavy,
mora em São José do Rio Preto. Seu
olhar clínico de Personal Cleaning
a fez detentora de um capricho na
limpeza minuciosa, com eficácia
diferenciada nos resultados. Ela
realiza seus trabalhos no modelo europeu, ainda pouco conhecido
no Brasil, e lidera há dois anos uma
equipe de profissionais altamente
competentes.
Para atingir este nível, frequentou vários cursos. Dentre eles, o de
limpeza doméstica profissional, organização e química dentro da limpeza. Atualmente, também conta
com parcerias de médica alergista,
químico e bioquímico.
“Foi realmente um sucesso de cara!
Sempre fui apaixonada por limpeza. Passava os dias limpando minha
casa e sempre satisfeita ao finalizar
todo o processo. Amigos e familiares sempre me pediam dicas e ajuda
para também conseguirem um resultado melhor, justamente por admirarem a minha casa, sempre tão
limpa e cheirosa”.
Para ela, é incomparável ver o resultado de um piso muito sujo sendo
renovado, voltando à sua cor original, ou um vidro cheio de manchas,
voltando à sua transparência e até
mesmo aquela dispensa toda na desordem ficando organizada, tudo
isso com os produtos e ciclos corretos. Mas o melhor mesmo é presenciar a satisfação do cliente, que,
muitas vezes, fica emocionado. A
gratidão e elogios dos clientes a im-

pulsionam a sempre se aperfeiçoar.
No período de pandemia, não houve muitas dificuldades. Somente
cuidados observados com cautela. “É ainda um pouco complicado
o trabalho interno em residências
pequenas, onde a família precisa ficar em casa enquanto trabalhamos.
Nesses casos, fazemos somente
o externo. Em casas maiores, nas
quais conseguimos manter o distanciamento, o trabalho é bastante
tranquilo”.
Seu grande diferencial é a análise
de cada caso. Por isso, é necessário
realizar uma visita nas residências
ou o envio de fotos. “Dentro disso,
sei exatamente quais produtos e
ferramentas devo ou não usar para
obter o melhor resultado possível,
tanto na limpeza como na organização. Caso o trabalho seja fechado,
utilizo quatro linhas de produtos
das melhores marcas do Brasil, EUA
e Itália”. Além disso, Flaviany oferece o treinamento doméstico, em
que o responsável pela casa e empresa aprende corretamente a realizar o ciclo correto para a eliminação
de germes, fungos e bactérias, sem
danos materiais e para a saúde.
Tendo em vista seu sucesso imediato, o único desafio que teve, em
seu empreendedorismo, foi não
se limitar para ter um descanso
maior. Mas tudo valeu a pena. Isso
porque sua missão é conscientizar
as pessoas de que limpeza da forma errada ou o “não saber” concluir o ciclo correto causam pre-

juízos financeiros e para a saúde.
Seu desejo é poder mudar a cultura do brasileiro de que “para ficar
limpo” tem que lavar. “Lavar só se
aplica em tecidos e louças. O resto é higienização e sanitização de
forma correta. Quero carregar uma
marca de economia, otimização de
tempo e eficácia comprovada”.
Em sua trajetória, tem como objetivo demonstrar que todos precisam de um Personal Cleaning. Em
seu trabalho filantrópico, tem desenvolvido treinamento doméstico
para homens, mulheres e refugiados, que são assistidos por dois projetos para oportunidade de emprego
em São José do Rio Preto. “Acreditamos que, sendo treinados, consigam com mais facilidade a voltar ao
campo de trabalho.”
Entende que é necessário ser líder
com seriedade e autonomia, sem
perder a essência da empatia e do
coração. Sua postura de destaque é
realmente valorizar os profissionais
da limpeza com excelência, como
qualquer outro profissional. “Quero
muito poder profissionalizar o máximo de pessoas que me procuram e
poder oferecer para a sociedade esses profissionais capacitados nesse
ramo que ainda é muito desvalorizado”.
Como lição de vida, acredita que,
com o tempo, tudo se aprende e se
aperfeiçoa. “Você não é menor que
ninguém! Tenha um propósito e
siga fazendo tudo com amor”.

@personal_cleaning_flavy | (17) 9 9783.9324 | flavy.garcia.cunha@gmail.com
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É bacharel em Direito pela União das Faculdades dos Grandes Lagos, formado em Apologética Cristã e Estudo das Religiões, pesquisador da ciência teológica cristã, Pós-graduado em Teologia Sistemática pelo Centro Presbiteriano
de Pós-graduação Andrew Jumper e Instituto Presbiteriano
Mackenzie de São Paulo, Pós-graduando em Direito Civil
pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC
Minas). É também membro da Comissão da Defesa das Prerrogativas do Advogado da 22ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, São José do Rio Preto,
bem como integra a comissão do Projeto Nossas Histórias
Curam, sediado em Brasília, cuja finalidade é auxiliar vítimas de abusos sexuais cometidos no seio religioso.
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@adrianogomesadv
(17) 3304.9767
adgomesadv@gmail.com
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Adriano é advogado militante nas áreas de Direito de
Família, Direito Civil, Direito do Consumidor e Direito Penal, Teólogo, Educador, Palestrante, Técnico em Finanças
pelo Senac de São Paulo, bem como dedicado aos estudos
de Mercado Financeiro, em especial títulos mobiliários.
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r. Samir Aparecido Alves Bento é formado em medicina veterinária pela Universidade Camilo Castelo
Branco, campus Fernandópolis e especialista em Anestesiologia Veterinária pela Universidade de São Paulo (USP). Possui mais de 15 anos de experiência na área e atualmente está
como professor responsável pela disciplina de Anestesiologia do curso de Medicina Veterinária da Universidade Brasil
– Campus Fernandópolis-SP. Sempre em busca de atualizações, uma de suas principais características, cursa agora
também pós-graduação em Anestesiologia Veterinária, pelo
Instituto PAV- São Paulo.
A sua escolha pela Medicina Veterinária vem desde a infância,
devido ao fato de ter passado essa fase da vida na propriedade
rural de sua família, no interior de Minas Gerais, no município de Iturama. Seu grande desafio foi se preparar e conseguir
ser aprovado no curso de especialização em uma das maiores e
mais renomadas instituições do país, na área de Anestesiologia: a USP. “Ali, tive a oportunidade de conhecer, conviver e ser
orientado por um dos maiores nomes da Anestesiologia Veterinária, a professora Denise Tabacchi Fantoni.
Dr. Samir é proprietário da Futura Anestesiologia Veterinária,
empresa que presta serviços de anestesia “volante” para S. J.
do Rio Preto e outras cidades do noroeste paulista e pontal do
triangulo mineiro. “O cirurgião da região, que vai realizar uma
cirurgia, entra em contato conosco e agendamos o procedimento. Temos expertise para anestesiar animais de pequeno

e grande porte. Atendemos em casos de cirurgias emergência, urgência e procedimento eletivo. No momento agendado,
vamos até o cliente, levamos todos os equipamentos e medicamentos necessários para a anestesia e montamos tudo no
centro cirúrgico da clínica contratante e fazemos toda a parte
anestésica e, assim, o cirurgião não tem nenhuma preocupação
com essa parte do procedimento”.
O propósito da Futura Anestesiologia é justamente levar
conforto, qualidade e segurança para o paciente, agregando valor para o cliente. Para Samir, o que mais lhe agrada
é ver o resultado do seu trabalho por meio do comportamento de um animal após ser submetido a um procedimento anestésico/analgésico. “Sentir que o paciente está
confortável, livre de dor e pronto para voltar a sua rotina é
muito gratificante”.
Samir crê que sua missão é levar modernidade aliada à segurança em relação à anestesia em medicina veterinária,
fazendo com que cada vez mais um maior número de animais seja submetido a procedimentos anestésicos quando
necessitarem, trazendo benefícios a sua saúde. “A evolução que a anestesiologia veterinária alcançou nos últimos
anos, infelizmente não faz parte ainda da rotina da maioria dos centros cirúrgicos das clinicas veterinárias espalhadas pela região, este é um desafio: educar o mercado
para que exija o anestesista, quando o animal precisa ser
submetido a cirurgias.”

@futuraanestesiologia | (17) 9 9680.5664
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SIMONE MORENO | EMPRESÁRIA
IMOBILIÁRIA TEMASA IMÓVEIS
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imone Moreno nasceu na cidade
de Tabapuã e, atualmente, mora
em São José do Rio Preto. Desde a infância, sempre foi sonhadora. Na adolescência, quando morava na zona rural,
lembra-se de ficar horas a fio na janela
de casa, admirando a paisagem e pensando que sua vida não poderia se resumir àquele lugar em que estava vivendo.
Ela queria mais.
Na época, para ter independência financeira, comercializava queijo e fazia
costuras. “Colocava tudo o que eu produzia em uma caixa de laranja, amarrava em uma moto, pegava minha filha e seguia por uma estrada de terra
até certo ponto. Depois, pegava-a nos
braços e o que eu tinha para vender e
ia até uma vendinha”. Com a renda que
conseguia, realizou um curso de Cabeleireira e construiu seu próprio salão.
“Ali foi o meu primeiro negócio. Dediquei-me na profissão, destacando-me
na área.” Nessa época, também era representante de uma marca de um produto para salão. “Amava trabalhar com
o público e com vendas. Sempre foi meu
ponto forte.”
Agora, há um ano e 8 meses, atua no
segmento imobiliário. Apesar de pouco tempo na área, junto a seu espo-

so, já faz sucesso liderando a equipe
da Imobiliária Temasa Imóveis. Ela
acredita que tudo o que conquistou
até o momento tenha sido por causa da qualidade em seu atendimento.
“Tenho muita empatia pelas pessoas
e busco sempre atendê-las como eu
gostaria de ser atendida. Sou muito
espontânea e quando você se coloca no lugar do outro, seu trabalho se
torna mais gratificante e você tem os
melhores resultados”.
Simone vê nas mudanças um desafio
constante. É por isso que, na sua vida,
mudar sempre é sinal positivo. E foi isso
que aconteceu quando decidiu se tornar
proprietária de uma imobiliária. O fato
de sempre trabalhar com vendas, desde muito criança, e de amar estar em
contato com pessoas, possibilitou essa
transformação em sua carreira. “O que
me levou a ir em busca de um novo segmento foi o desejo de prosperar”.
A consequência de seus esforços é ver a
felicidade do cliente, realizando os seus
sonhos. Nesse sentido, procura ter uma
equipe bem diferenciada para oferecer
um serviço de qualidade. Considera essa
característica um diferencial no mercado em que atua. Seu objetivo é sempre se
destacar cada vez mais, buscando novas

oportunidades para a cidade de São José
do Rio Preto e região, por isso não há
limites para os seus desejos. Ela corre atrás de seus sonhos, tendo sempre
em mente a frase de Mário Sérgio Cortella: “Faça o teu melhor, na condição
que você tem, enquanto você não tem
condições melhores, para fazer melhor
ainda”. Considera que participar da sociedade em que vive é fundamental, assim, coopera no projeto social voltado
para pacientes oncológicos, chamado
Amigos de Cuca.
O pilar que a sustenta é sua família.
Preza pelo seu trabalho, pois sabe
que é por meio dele que pode auxiliar pessoas à sua volta, sendo justa e
respeitando todos, não importando a
situação pela qual passam. Se lhe perguntarem se pensa em desistir algum
dia, sua resposta será sempre não. Ela
sabe que, por trás de suas metas de
vida, existem pessoas que dependem
dela para também terem uma vida digna. Isso a faz lutar por dias melhores
com garra e perseverança. Essa coragem sempre foi determinante, mesmo
com todas as dificuldades enfrentadas
por uma menina que já trabalhou na
lavoura. Simone sabe que “acreditar e
sonhar em ter e ser muito melhor é o
caminho para a felicidade!”

MÁRIO SÉRGIO CORTELLA

@simonemoreno_temasaimoveis | (17) 9 8131.2708 | simonemorenno@gmail.com
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DRA. SUELEN S. SOARES | CIRURGIÃ DENTISTA
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uelen S. Soares nasceu em Curitiba e atualmente reside em São
José dos Pinhais/PR. Ela é Cirurgiã
Dentista Clínica-Geral e se graduou
pela Universidade Tuiuti do Paraná há
10 anos. Atua com grande ênfase em
Bichectomia. É proprietária da clínica
Perfecto, especializada em odontologia e harmonização orofacial e vencedora nos últimos 3 anos consecutivos
(2019, 2020 e 2021) da premiação de
melhor cirurgiã dentista do estado do
paraná.
Suelen acredita que a sua profunda interação com suas pacientes e com seus
seguidores na internet são alguns de
seus grandes diferenciais. É isso que
permite à ela um atendimento mais
humanizado e próximo com as pessoas e, como consequência, o reconhecimento de seu trabalho.
Seu início como profissional, no entanto, não foi nada fácil, assim como
acontece com a maioria dos recém-formados. “Passei por dificuldades,
mas, mesmo assim, sempre tive em
mente que teria que me destacar em
alguma área da odontologia”. Foi assim que decidiu focar em algo específico que lhe desse prazer em fazer.
Descobriu dessa maneira, a Bichectomia. Trata-se de um procedimento
de remoção da bola de Bichat ou corpo

adiposo da bochecha que tem ganhado
adeptos e despertado a curiosidade do
público. A remoção, segundo Suelen, é
bastante indicada para pacientes que
tem o rosto arredondado e se incomodam com a bochecha e também para
casos de pessoas que mordem a bochecha internamente. Problema que
ao longo do tempo, pode trazer graves
complicações como câncer.
Desde o contato com o procedimento,
sentiu que havia encontrado sua paixão.
A consequência disso foi ver o impacto
positivo que essa cirurgia causava na
vida das pessoas. Seu maior desafio foi
tornar a Bichectomia conhecida, pois as
pessoas que tratava em seu consultório
ainda não tinham um conhecimento
adequado sobre suas características.
Graças ao seu preparo e conhecimentos adquiridos com estudos e pesquisas,
atualmente, ele está mais popular entre
seus pacientes e possibilitou que ela pudesse ter sucesso em sua profissão. Entretanto, argumenta que levou tempo e
muita dedicação.
Em sua trajetória, carrega muitas histórias que foram superadas com ética
e amor. “O que mais me motiva é ver
que meu trabalho tem contribuído
para melhorar a vida das pessoas e
tem levantado a autoestima de muitas
mulheres e homens”.

Refletindo sobre seu mercado no momento de pandemia atual ela considera que as pessoas têm passado por
momentos bem difíceis, tanto física
quanto financeiramente. Nesse sentido,
acabam priorizando sua saúde, deixando, muitas vezes, a beleza em segundo
plano. “Nós, profissionais da área da
beleza e estética facial, temos nos reinventado a cada dia. As plataformas
digitais têm sido um campo, uma nova
saída que tem proporcionado muitos
pacientes, mesmo neste momento”.
Acredita que os profissionais que têm se
atualizado nesse campo digital tendem
a crescer a cada dia. “Faça tudo com excelência e coloque paixão no que faz. O
retorno certamente virá.”
Suelen sabe o poder de trabalhar a sua
imagem. Isso sempre passou mais
segurança e gerou muito mais credibilidade. “Nunca escondi minha vida
pessoal e sempre fiz questão de deixar meus pacientes atualizados sobre
minha vida profissional”. Isso porque
acredita que as pessoas querem saber tudo sobre o profissional que irá
realizar os procedimentos nelas. Sua
missão é elevar a autoestima de todos
e mostrar que todos podem melhorar.
“Sou uma mulher de muita fé e trabalho todos os dias com muito foco, determinação e ousadia para ser a melhor profissional que posso ser.”

@drasuelensoares | (41) 9 9556.8931 | Clínica Perfecto | R. XV de novembro, 362 s401, Curitiba/PR
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Willian é consultor especialista em franchising em São
José do Rio Preto/SP e dirige sua própria empresa, a Will
Chiquetti S/A.
FOTOGRAFIA: DEIVID MURAD

A iniciativa de abrir o negócio veio durante a pandemia,
quando decidiu tirar da gaveta projetos totalmente focados em ajudar empresas a crescerem por todo o Brasil. Ele
atua oferecendo soluções de expansão para empresas que
tem dificuldades em montar equipe fazendo o processo
inicial de apresentação de negócios e reuniões com investidores.
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Profissional extremamente competente por onde passa,
deixa sua marca: “Onde tem venda, não tem problema!”
@wchiquetti
(17) 9 9762.7496
wwchiquetti@hotmail.com

REVISTAANGEL.COM.BR

ENTREVISTA | HOMENS, HISTÓRIAS DE SUCESSO

V

alter Brighetti é profissional de educação física e professor universitário. Há vários anos, coordena o curso
de Educação Física da UNIFEV - Centro Universitário de Votuporanga. Seu incansável trabalho nessa coordenação possibilitou que o curso se despontasse entre os melhores do estado de
São Paulo. Além de sua experiência na Educação Física, como
docente nas disciplinas de Anatomia do Movimento, Cinesiologia e Fisiologia do Exercício, também atua em matérias relacionadas à Anatomia Humana e Fisiologia Humana dos cursos
da área de saúde.
Iniciou sua carreira em 1989, na academia Aquática, de São
José do Rio Preto, e como docente de duas instituições: a UNISA
e a UNIMEP. Até hoje mantém contato com a Aquática, onde
é fisiologista da equipe de natação de alta performance. Atua
também como profissional da área de análise biomecânica e
ergonômica de equipamentos de musculação. Esse trabalho
é de extrema importância para o bem-estar de quem pratica
exercícios nessa modalidade, já que garante a qualidade dos
aparelhos, assegurando práticas de excelência.
Para alcançar seus objetivos, o caminho teve alguns obstáculos. O mais notório foi conquistar seu espaço profissional
por ser “um cidadão estrangeiro em terras estrangeiras”.
Valter acredita que o amor à sua profissão o tenha feito seguir adiante quando as dificuldades surgiam. “Faço tudo
com intensidade, amor e carinho. Temos de ter brilho nos
olhos ao exercer uma profissão”. É por isso que, atualmen-

te, pode colher os frutos desse engajamento ao ter notícias
de seus ex-alunos, os quais trilham na profissão com afinco
e amor. E se sente feliz ao observar que pôde alicerçar seus
estudantes para que pudessem realizar suas atividades com
dedicação. “Ensiná-los, por meio de gestos simples, faz toda
a diferença na formação dessas pessoas.” Assim, diz que
“ser autêntico, espontâneo e crer que sempre temos mais a
aprender dia a dia com todos significa ser inteiro como ser-humano”.
Sobre as dificuldades dos tempos atuais nos conta que “a palavra reinventar nunca foi tão premente. Pudemos sentir a
importância das relações humanas. A visão humanista teve de
ser a premissa em nossas atitudes”. Enxerga que sua missão
foi motivar a todos que estavam próximos ou distantes para se
manterem íntegros, alertas e com o espírito de possíveis mudanças.
Sua experiência tem demonstrado que trabalhar com competências e habilidades de forma objetiva, ser aberto a novos
conceitos, ter grande capacidade de liderança, formando parcerias, é essencial. Só assim é possível ter uma plasticidade nas
ações e ter visão de grupo. Brighetti diz que todos podemos fazer a diferença, todos os dias, com simplicidade, acolhimento,
respeito ao próximo, honra, amizade, força de vontade, cumplicidade e companheirismo. Assim, é fundamental “Acreditar
sempre que somos abençoados, que podemos mais, que existe
superação quando fazemos o que amamos”.

@brighettivalter | (17) 9 9241.4404 | brighetti.v@terra.com.br
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ra. Cintia Nazif Rasul é formada
em fonoaudiologia pela Universidade Veiga de Almeida do Rio de Janeiro desde 2011. Possui também MBA
de Eletroestimulação para fonoaudiólogos e pós-graduação em Fonoaudiologia Hospitalar e Disfagias Orofaríngeas. Em 2017, aos 29 anos, inaugurou
sua clínica CBEFS - Clínica Bem Estar
Fonoaudiologia e Saúde em Porto Velho - Rondônia, sua cidade natal, a qual,
mantém ainda hoje com uma equipe
super qualificada. Seu principal foco é
o cuidado com a voz falada e cantada
realizando atendimentos tanto online
como presencial.
Cintia, que toca piano desde os 9 anos,
também formou-se em Música pela Escola de Música Villa-lobos do Rio de Janeiro/RJ e em 2019, ganhou o Prêmio
Mulher Notável, pelo seu destaque na
atuação na área da Fonoaudiologia em
especial na área do canto, onde a mesma
atua fazendo preparação vocal de cantores.
Em seu currículo, acumula várias especializações como: curso de Fonoaudiologia Forense: “Identificação Forense do
Falante”, de “Atualização em Fonoaudiologia Clínica Aplicação do PROC - Protocolo de Observação Comportamental”,
de “Atualização em Reabilitação Vesti-

bular”, de “Articulação da Fala: Terapia
para Colocação de Fonemas”, entre tantos outros.
Sua visibilidade também se deve ao fato
de que apresenta o quadro “Saúde e Bem-Estar”, do Programa Sábado é Show, da
Rádio Band do RJ, aos sábados pela manhã, levando temas/assuntos relacionados à área da Fonoaudiologia.
A profissional atribui seu sucesso ao
atendimento humanizado, com bom
prazo e eficácia do tratamento. Ela acredita que pode contribuir com a melhora/
evolução de um paciente por meio de
seu conhecimento, ajudando-o positivamente na sua reabilitação. “Quando
criança, fiz tratamento de fonoaudiologia para troca de fonemas (dislalia). Eu
trocava “v” por “z”, “c” por “t”. Desde
então, me encantei pela profissão e hoje
vejo que estava certa. Sou apaixonada
pela fonoaudiologia”.Ela relata que através de um plano terapêutico bem elaborado e invidualizado, tratamentos que
poderiam durar 1 ano ou mais, pode ser
reduzido para 4 à 6 meses.
Com senso de responsabilidade e ética,
cita um caso clínico (que já foi publicado
como caso clínico na Revista Saúde, com
a devida autorização do paciente), o qual
teve um quadro de Paralisia Facial quan-

do estava em fase final de Mestrado. Fato
este, que gerou inúmeros transtornos
físicos e emocionais ao peciente, como:
alteração para de alimentar e se comunicar em virtude do desvio labial, espasmos
hemifaciais, sudorese e ressecamento
ocular. Com tratamento individualizado e
direcionado às necessidades do paciente,
em 5 meses estava plenamente reabilitado. “Quando retornou e concluiu seu
mestrado, fez uma dedicatória agradecendo à mim, enquanto fonoaudióloga,
por tê-lo devolvido seu sorriso. Foi muito
gratificante poder vê-lo reabilitado e voltando à rotina”.
No início da pandemia, foi um desafio para
adaptar as sessões de modo online, principalmente nos casos infantis, pois os pacientes não podiam ficar desamparados
para não gerar uma regressão de quadro
clínico. Porém, com o tempo, foi possível adaptar as sessões de forma eficaz e,
atualmente, tem funcionado muito bem.
A profissional pactua que é necessário crer
nos sonhos e buscá-los é essencial. “Se no
caminho surgirem barreiras e dificuldades,
veja-as como parte do percurso. Afinal,
na vida, sempre haverão obstáculos. Cabe
a nós conseguirmos aprender com cada
um deles e superá-los. Mas nunca, nunca mesmo, permita que o medo de tentar
novamente; de recomeçar, te faça parar ou
desistir”.

CARL JUNG

@cintianazif | (21) 9 7696.6469 | dracintianazif@gmail.com
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MÉDICA ATUANTE EM PEDIATRA
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ra. Larissa Modesto Miranda
mora atualmente em Marília,
cidade em que atua como pediatra há
5 anos. Desde o início de sua carreira, trabalha com sua mãe, realizando
atendimentos particulares com dedicação e atenção a seus pacientes.
Formada em Medicina pela UNIMAR,
em 2011, atualmente, cursa pós-graduação em psiquiatria da infância e da
adolescência. Sua vontade de perseverar começou assim que se formou.
Nessa época, não pensou, nem um
minuto, em descansar. Imediatamente, iniciou atividades em uma unidade
de saúde. O conhecimento adquirido
em sua formação a fazia querer atuar
na área para poder ajudar as pessoas.
Afinal, era esse seu objetivo.
Em sua graduação, passou por alguns
problemas quando perdeu sua bolsa
de estudos dois anos antes de se formar, pois sua mãe, então professora na universidade, foi desligada da

instituição. “Foi uma situação difícil,
afinal, ela era autônoma e não tinha
condições de arcar com as despesas
de mensalidade. Mas não desistimos,
conseguimos um financiamento e
pude me formar”. É por isso que sua
mãe desempenha um papel de suma
importância em sua vida: é a guerreira e a heroína que sempre quis vê-la
formada.
O fato de gostar de crianças foi determinante em sua tomada de decisão
para escolher a especialidade da pediatria. “Eu amo as crianças! Elas me
fascinam. Todos meus pacientes são
especiais, mas alguns marcam nossa
trajetória imensamente, principalmente pelo poder que elas têm de se
recuperar.”
É esse amor pela profissão e pela especialidade que escolheu que a tem
possibilitado correr atrás de seus
sonhos, com afinco e persistência,
sempre pensando no bem-estar que

pode proporcionar a quem tanto
precisa.
A pandemia trouxe grandes lições a
Larissa. “Minha jornada triplicou.
Inúmeros plantões para ajudar, para
cobrir a falta de profissionais que estamos enfrentando. Dificuldade em
grandes jornadas exaustivas de trabalho”. Entretanto, a fé em Deus lhe
faz acreditar que tudo passará e isso a
mantém otimista. Essa característica
a auxilia a não deixar o desânimo se
abater sobre ela. “Carinho e amor. Em
tudo que fazemos com amor, podemos
colher bons frutos”.
Seu maior intuito é evoluir como pessoa, principalmente. Para isso, acredita que o caráter sempre vem em
primeiro lugar, já que “Temos um
mercado vasto e não precisamos passar por cima de ninguém”.
Para nunca desistir dos seus sonhos,
traz consigo também o lema do “Otimismo, persistência e garra”.

@lari.modesto | (14) 9 9137.8974| lari.modesto@hotmail.com
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Vera é proprietária da Toldos Miraflex, com matriz situada em Mirassol há 30 anos e uma filial em Ribeirão Preto há 8 atuando principalmente no estado de SP, mas com clientes por todo o Brasil.
A estratégia de abrir a filial em Ribeirão Preto foi fundamental para a expansão dos negócios. “Com isso, agregamos uma vasta clientela entre eles:
engenheiros, arquitetos, designers de interiores e construtoras, nos levando a importantes lugares como shoppings, Latam Airlines, FM Diário
de Mirassol, entre tantos outros clientes e amigos, e também não podemos
deixar de lembrar da nossa cobertura abre e fecha, que foi desenvolvida pelo
nosso filho e engenheiro Rodolfo Moya e patenteada por nós.”
A empresária destaca seus valores e diferenciais para manter seus negócios no topo do mercado. “Como profissional no ramo de prestação
de serviços, prezamos muito pela qualidade, atendimento, satisfação do
cliente ao término do serviço, com prazo de entrega justo e com a certeza
de que sempre fazemos nosso melhor.”

34
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@toldos.miraflex
(17) 3253.3370 | (17) 99772-6586
Matriz: Av. Modesto José Moreira, 2735 - Mirasssol/SP
Filial: Av. Marechal Costa e Silva, 2566 - Ribeirão Preto/SP
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ariana Siviero Ruiz reside em São José do Rio Preto e é empresária do ramo de alimentos e de marketing. Possui uma distribuidora de produtos artesanais
chamada “Empório Vó Itália” e, atualmente, está investindo para a abertura, até o final de 2021, de um delivery de
massas artesanais, chamado “Promassas Pasta Express”,
em Rio Preto. Tudo isso conciliando com sua consultoria
em marketing digital para empresas da região.

FOTOGRAFIA: DEIVID MURAD

Esses projetos são fruto de sua trajetória de 10 anos na
área comercial, de marketing e de recrutamento em multinacionais e em startups na cidade de São Paulo. Formada
em Administração de Empresas pela UNESP – Universidade Estadual Paulista, com MBA em Gestão Empresarial
pela FGV – Fundação Getúlio Vargas e especialização em
Marketing Digital pela Digital House Brasil, em toda sua
carreira profissional, Mariana sempre teve como foco entregar o melhor para seus clientes: “Viso sempre entregar
qualidade, comprometimento e confiança para não apenas vender um produto ou serviço e, sim, o melhor produto ou serviço dentro do meu ramo de atuação.”
Após atingir suas metas na capital, optou por mudar os rumos de suas atividades, buscando novas experiências e,
principalmente, qualidade de vida. Resolveu se aprofundar
em marketing digital, retomando seus estudos, e empreender junto à sua família. “Acreditamos que, com trabalho
duro, comprometimento e amor, dificilmente algo dará errado”. O que mais a agrada em sua atividade são os feedbacks
constantes dos clientes. “Quem conhece os nossos produtos,
não se arrepende e se torna fiel à nossa marca.”
Nessa pandemia, por mais dura que esteja sendo, seu negócio surgiu como uma oportunidade de atender as pessoas dentro de casa, diminuindo os riscos de contágio do
COVID-19. “Levamos nossos produtos artesanais pré-prontos para que as pessoas possam finalizar no conforto e segurança de seus lares. Com nossa expansão do
delivery, levaremos os produtos prontos para consumo
imediato também dentro de casa”. Seu diferencial é trabalhar com parceiros exclusivos para garantir o nível de
qualidade dos produtos. “Não visamos o preço e, sim, o
valor agregado. Buscamos atender nosso cliente final com
o melhor produto, pois sabemos que a recompra é certa.”
Com tanto sucesso, Mariana compartilha com a gente seu
conselho para a vida e os negócios: “Seja você sua maior
expectativa! Acredito no melhor das pessoas e confio que o
mundo ainda pode ser melhor, só depende de nós”.

@maa_ruiz | (11) 9 9891.1810 | marianaruiz.mkt@gmail.com
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haisa Afonso tem formação em Arquitetura e Urbanismo pela UNESP de Presidente Prudente há 10
anos. Atualmente mora em São José do Rio Preto. Ela descobriu sua profissão por meio de seu lado artístico e isso a tem
auxiliado bastante nos projetos que tem desenvolvido. Em
seu trabalho o lema é “praticidade e autenticidade”.
Thaisa sempre encantou-se em trabalhar com o sonho do
cliente. “Algumas pessoas esperam uma vida toda para poder construir a casa dos seus sonhos. E é aí que entramos.”
Em meio à pandemia tem aumentado bastante a procura por
projetos arquitetônicos. Isso se deve ao fato de as pessoas
estarem mais em casa, em atividade home office e essa nova
forma de atuar no mercado faz com que elas procurem um
melhor ambiente para trabalhar. Thaisa acrescenta que “antes da pandemia, com a correria do dia a dia, ninguém tinha
tempo para cuidar da casa e olhar com atenção para o aconchego do lar. Com mais horas em casa passaram a analisar
mais o ambiente em que estão e as reformas, que antes eram
postergadas, estão se concretizando.”
“Hoje as pessoas encaram uma obra com mais facilidade”,
já que conseguem atender os prestadores, passar demandas
e até mesmo colocar a “mão na massa”. Estão olhando mais
para o ambiente em que vivem com a família, por exemplo.
Atualmente nem mesmo o alto custo dos materiais de construção e prazos exacerbados de entrega estão assustando na
hora de construir. “Nunca tive tantos projetos como nos últimos dois anos”.
Por ser prática e racional desmistifica que a arquitetura seja
algo complexo com muitos desenhos e de valor elevado.
Pontua que a arquitetura é para todos. “Encaro a arquitetura como a construção de sonhos. Minha missão é materializá-los”. Essa maneira de pensar é impulsionada pela sua
consciência de que não se pode abrir mão da saúde e do bem-estar. Carrega a bandeira de que as mulheres, atualmente,
conseguem se destacar na sociedade. É por isso que sempre
luta por direitos iguais entre os gêneros, pois não há mais
desculpa para essa baixa inserção que elas têm no mercado
de trabalho. “Sou arquiteta e trabalho em um ambiente predominantemente masculino e isso não me deixa inferiorizada e nem menos feminina.”
Seu sucesso é consequência do bom trabalho que realiza, a
parceria de clientes fiéis, às empresas pelas quais passou e
aos colaboradores. Por meio da realização dos sonhos de outras pessoas, conseguiu realizar muitos dos seus. “É nesse
sentido que só tenho a agradecer. Saio todos os dias da zona
de conforto quando abro os olhos e um novo dia se inicia.
Como uma folha em branco, tenho uma nova chance para me
inspirar, crescer, evoluir e aprender.”

@thaisaafonso.arq | (17) 9 9218.2008 | thaisa.arquitetura@gmail.com
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Francine é cirurgiã dentista desde 2017 e já acumula diversos títulos
em seu currículo. Possui pós em Nutracêuticos e Nutricosméticos, Bichectomia, Harmonização Facial e,
atualmente, doutoranda em Ciências
Biomédicas. Além disso ainda consegue tempo para dirigir sua empresa FR
Harmonize e ministrar cursos de Harmonização Facial.
Profissional dedicada e super competente ela nos conta como é apaixonada
pela profissão: “A minha profissão é
tudo pra mim. Eu vivo a minha profissão intensamente, eu amo muito o que
eu faço e eu faço por amor mesmo. Eu
costumo falar que a harmonização me

escolheu. Era algo que eu não queria,
que eu não pretendia e as coisas foram
acontecendo na minha vida. O primeiro curso de harmonização que eu fiz,
eu fiz pra conhecer. E o segundo curso
de harmonização que eu fiz, eu fiz de
teimosa, eu não queria seguir, mas aí,
eu me apaixonei. Então, hoje, a minha
profissão é tudo. É minha paixão.”
Atualmente, Francine atende em Auriflama, São José do Rio Preto e São
Paulo.
@drafrancineramos
(17) 9 9281.5846
drafrancineramos@gnail.com
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éssica Maria Galbiatti Marques
nasceu em Estrela d’Oeste e
atualmente reside em São José do Rio
Preto. Há dez anos, atua na área de
equoterapia. É empresária e proprietária da clínica Fisiocorpo, especializada em pilates, ortopedia, dermato e
reabilitação.

tamente natural e aproveita os benefícios da relação entre o corpo e as
sensações do paciente em harmonia
com a movimentação do cavalo. Desse
modo, a prática vai além de simplesmente montar: aproveita o melhor
que a conexão entre humanos e animais pode proporcionar.

resguardar, mas que, em casa, regrediram e começaram a se sentir mal
física e psicologicamente. “Procurei,
ao máximo, continuar a atendê-los,
em suas residências. Esse trabalho,
sempre utilizando os protocolos necessários, graças a Deus, permitiu que
todos, hoje, estejam bem!”

Formou-se na Fundação Educacional
de Fernandópolis – FEF. Atualizou-se
em pilates fitgoy (Marcya Godoy), em
equoterapia pela Associação Nacional
de Equoterapia (Ande Brasil) e pelo
Crescendo a Cavalo, na Hípica Dahma.
Além disso, é especialista em interpretação radiológica (Studio Quality
Pilates e Fisioterapia), em intervenção
em idoso, dermato shiatsu e técnicas
ayurvédica.

Considera sua família a base que a
impulsionou a nunca desistir de seus
sonhos. Sua mãe, professora e paramédica, sempre a incentivou à pratica de esportes e, com sua didática,
procurava indicar os melhores caminhos a seguir. Seu maior desafio foi
sair de sua zona de conforto e, sozinha, enfrentou o mundo, criando
seu alicerce profissional sem muitos
recursos durante a vida. Ela acredita que é possível alcançar objetivos e
ajudar a todos, pelo reconhecimento
do trabalho. Sente-se grata ao ver o
sorriso de cada paciente e sua melhora. “Ver que ele me agradece, que
eu posso retirar sua dor, é gratificante. Receber essa troca de amor e
carinho, essa é minha missão!” Dessa forma, pensa que atuar na cura e
estimular a habilidade do paciente
para ser independente e reintegrar-se na comunidade ou retornar ao
trabalho é um bem imensurável.

Agir com honestidade e amor. Esse é
o seu conceito basilar. “Quando fazemos o que gostamos, o retorno gratificante é inevitável! Quando se pratica
ação com o coração, a retribuição divina sempre acontece. Sempre busquei,
com determinação, olhar o meu objetivo e ter foco. Isso me faz alcançar o
melhor!” É por isso que, sempre que
possível, realiza trabalhos voluntários, como, por exemplo, o de apoiar
um policial que sofreu acidente automobilístico. Essa forma de auxílio,
pensa, agrega valores ao seu espírito
e inspira a agir com dignidade na vida.
A fisioterapeuta acredita que “ir à luta
com determinação, possibilita vencer
com classe e ousadia, porque a vida
pertence a quem se atreve e a vida não
pode ser algo insignificante”.

Jéssica é filha de agropecuário e laçador. Já morou em Mato Grosso, onde
seu pai trabalhava na área rural. Dessa
maneira, a convivência com animais
vem desde a infância. Sempre praticou
esportes relacionados, como tambor,
laço feminino e equitação. “Essa prática
me levou a unir elementos para ajudar o
próximo a restabelecer o físico e o mental”. Foi também essa maneira de viver
que a auxiliou a vencer a perda do seu
pai. Consequentemente, ela acredita
que contribui para a melhora da qualidade de vida de seus pacientes.
O tratamento que utiliza é comple-

Nste tempo de pandemia, seu maior
receio foi ver pessoas abandonando o
tratamento pelo fato de terem de se

Seu conselho é que ninguém desista
daquilo que seu coração diz todos os
dias, pois os sonhos podem se transformar em realidade, já que Deus sabe
onde cada um deve chegar. Seu lema é
ter fibra para lutar diante das diversidades que o mundo oferece.

@jessicagalbiattimarques
(17) 9 9633.6634
galbiatti.marques@gmail.com
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runo Luiz Cezarino é personal training há 7 anos
e mora atualmente em São José do Rio Preto. Ele
é graduado pela Universidade de Araraquara (UNIARA). É
pós-graduado em treinamento desportivo pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), bem como em treinamento funcional pela mesma Universidade. É professor
credenciado pela CORE 360.
Seu amor pela profissão teve início na infância. Sempre
muito ativo e já habituado à atividades coletivas somado
ao desafio para controlar o sobrepeso quando criança, o
impulsionou à prática de vários esportes. “Com o passar
do tempo, ficou notório o quanto a atividade física tem o
poder de mudar a vida das pessoas, então resolvi fazer a
faculdade de Educação Física com o pensamento de poder
mudar a vida das pessoas do mesmo jeito que eu mudei a
minha”.
Cezarino procura sempre se aprofundar em questões relacionadas à ciência desportiva, pois acredita que somente
com o conhecimento teórico apurado é possível realizar
a prática. Dessa maneira, consegue identificar o que seus
clientes realmente precisam fazer para alcançar seus objetivos.

Seu grande diferencial está relacionado à sua metodologia
de treinamento que atinge os melhores resultados e otimiza tempo se adequando perfeitamente à necessidade de
cada um. “O que mais me motiva é o reconhecimento dos
meus alunos quando falam que fui primordial na mudança
de vida deles. Mudança que não tem preço.”
O profissional, atualmente, considera que o mercado de
Educação Física está em grande alta, “com todos esses fatos ocorridos nos dias atuais, as pessoas começaram a se
preocupar muito mais com a sua saúde física e mental”.
“A minha maior missão como profissional é ensinar aos
meus clientes que, com pequenas mudanças de hábitos,
podemos melhorar muito nossa saúde e que essas pequenas mudanças podem nos prevenir de futuras patologias”.
Bruno acredita que todos devemos ser persistentes em
nossos projetos profissionais e de vida, pois só assim pode-se ter o equilíbrio necessário para as tomadas de decisão do cotidiano. E só dessa maneira se pode ter uma total
convergência entre corpo e mente. Além disso, honestidade, lealdade e humildade são coisas de que não abre mão,
já que são bases por meio das quais foi criando e moldando
a sua educação.

@bruno.cezarino | (14) 9 8136.2336 | brunoluizcezarino@hotmail.com
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EDITORIAL | CORPO E MENTE
original, acessando todo seu potencial, permitindo que dons,
habilidades e capacidades que até então estavam escondidas
no DNA de cada célula estejam disponíveis.
Caracteriza-se quando se estuda que a célula é a menor parte
de um ser vivo com formas e funções definidas, tendo tudo o
que é necessário para realizar as funções de nutrição, produção de energia e reprodução, que nos mantém vivos. O corpo
humano é formado por milhares de células, as quais estão
unidas para formar tecidos, órgãos e sistemas, que trabalham
juntos para garantir o funcionamento do organismo como
um todo e, consequentemente, nos manter vivos. A energia
atua de forma rápida e muito eficaz. A plasticidade dos neurônios é ativada, melhorando o funcionamento do seu corpo.

FOTOGRAFIA: RAPAHEL SALAZAR

A Desprogramação Neurobiológica atua limpando as impressões que traumas emocionais, bloqueios mentais, padrões
repetitivos e crenças limitantes deixam impressos nas nossas
células, permitindo que elas voltem à forma original de funcionar, liberando os impactos sofridos ao longo de sua vida.
A técnica foi canalizada por Douglas Rodrigues, criador do
curso de Desprogramação Neurobiológica, que habilita terapeutas para atenderem com a técnica. A energia da Desprogramação é inteligente e trabalha nas áreas em que se requer
mais atenção, mas é possível direcioná-la para temas e questões específicas.
Melissa Pagano é especialista nessa área. Ela mora em Volta Redonda/RJ e atua como terapeuta integrativa holística e
é produtora executiva de eventos. Há 3 anos está à frente do
Espaço de Atendimentos Orgone Terapias. “Clientes relatam

MELISSA PAGANO
TERAPEUTA INTEGRATIVA HOLÍSTICA

A

Desprogramação Neurobiológica com mesa radiônica, realizada pela Terapia Integrativa Holística,
tem como intuito a mudança na vida das pessoas, já que
proporciona o equilíbrio e aumenta a frequência energética. Ela proporciona a limpeza das energias de traumas
e bloqueios do passado. Dentre as consequências desse
método, está a liberação de medos e fobias, a melhora da
ansiedade e da depressão, o aumento da autoestima e do
amor próprio e o equilíbrio das mais diversas áreas.
O propósito da Desprogramação é criar uma realidade na
qual se possa permitir que as células voltem ao formato

resultados de forma rápida e eficaz com essas ferramentas que
atuam numa velocidade maior do que estamos acostumados. É
sempre um processo, cada um tem o seu, depende de como cada
um se abre pra receber. O que pude observar é que as pessoas
não querem perder mais tempo na dor, querem resolver o problema e isso requer algo que funcione mais rápido também. E eu
fico muito feliz com vários depoimentos positivos delas”.
@memelpagano | @orgoneterapias
Atendimento online para todo o mundo e
presenciais em Volta Redonda/RJ
(24) 9 9966.7474
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“Dificuldades preparam pessoas comuns
para destinos extraordinários.” C. S. Lewis

Dra. Marystela Redígolo
Marystela é Farmacêutica, Terapeuta Integrativa, Reikiniana, Facilitadora da Access, Terapeuta Constelação
Familiar Sistêmica, Thetahealing e Auriculoterapeuta.
Também ministra aula de Barras de Access. A profissional atende em São José do Rio Preto no Instituto Alma
Atman.
@dramaryredigolo | (17) 9 8163.9326
@almaatman

Mariana da Silva Pereira Ribeiro
Mariana é Psicodramatista em Formação, abordagem
extremamente eficaz para os atendimentos clínicos,
visto que oferece recursos e ferramentas incríveis para
tratamento psicológico individual, casal, grupo e/ou
família. “Tenho grande experiência na Área Social SUAS (Sistema Único de Assistência Social). Já atuei na
Proteção Social Básica e Especial - realizando trabalhos
com Grupos Socioeducativos, e atendendo demandas
como: atendimento com mulheres vítimas de violência e relacionamentos abusivos; abuso sexual contra
criança e adolescentes, entre outros.” A profissional
realiza atendimentos online e promove conteúdos super
relevantes ligados ao tema nas redes sociais.
@marianaprpsicologa | (17) 9 8810.1923
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Veida Campos Moreira

Fábio Marteens

Veida é Arquiteta e Urbanista pela FAU Braz Cubas com
especialização em Projeto e Design de Interiores pela
FAUUSP. Tem sua trajetória de trabalho nas necessidades
de cada cliente e define a funcionalidade e bem estar ao
perfil individual. Atua no mercado de arquitetura, construção e interiores desde 1986. Atualmente atende mais de
40 projetos por ano com trabalhos publicados em revistas
e livros de arquitetura e design interiores, em segmentos
residenciais, comerciais, interiores e corporativos.

Com timbre único e a voz grave, Fábio Marteens,
surpreende os ouvintes. Seu estilo eclético consegue
transitar com facilidade e praticamente atinge todos
os públicos. Fato que soma e muito para que o cantor
seja carimbado como uma das grandes apostas da nova
geração da música sertaneja. Fábio demonstra a sua
capacidade e qualidade musical no novo albúm lançado
em maio, com a música de trabalho “Cadê Você”, marcado pela originalidade.

(17) 9 9767.4308 | veidacampos@hotmail.com

@fabiomarteens | (17) 9 9130.6913
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LEGENDAS
01 - Empresária, autora de nove livros, e uma das
maiores especialistas em comportamento humano,
Tânia Zambon é co-fundadora do Instituto Tânia
Zambon, estrategista de negócios responsável pela
criação de técnicas que vêm transformando milhares
de pessoas há quase 10 anos. Também é a fundadora
da Business University, programa que forma os seus
alunos em Gestores de Negócios e os leva ao maior
polo de tecnologia e inovação do mundo, o Vale do
Silício, na Califórnia.
02 - Riopretense Daniel Costa. É jornalista por formação, com MBA em gestão de franquias pela FIA. O
empreendedor é CEO da rede de franquias Paper Pão
e diretor de expansão da Cuidare CuidadoresdePessoas, marca referência no Brasil com mais de 80 unidades franqueadas. Daniel é símbolo de persistência e
resiliência: começou a trabalhar como office-boy no
ano 2000 e hoje está a frente de franquias de sucesso.
03 - Dra. Luiza Monteiro, fonoaudióloga. Profissional de absoluto prestígio. Atende em todo o
Brasil políticos, empresários e profissionais de vários
segmentos ajudando-os a aprimorar suas habilidades
de comunicação.
04 - Neuropsicóloga Joelma Caparroz, do Instituto da
Vida, lança livro sobre o papel dos jogos nos processos de ensino e aprendizagem.
05 - Jornalista rio-pretense, Henrique Souza, tem se
destacado como repórter na tela da Record TV em
Presidente Prudente.
06 - Maria Amélia Mussi, Ulysses Mussi, Cristina Mussi
e Angélica Mussi.
07 - Cida Caran colunista social rio-pretense.
08 - Florencio e Edneia - Morumbi Veículos.
09 - Dra Cínthia Peres, Advogada do Rio de Janeiro.
Especialista em Gestão no Poder Legislativo. Assessora
Parlamentar.
10 - Dra Selma Marques ao lado dos filhos, Eduardo
Vinhola Mazetti (estudante de medicina) e Ricardo
Vinhola Mazetti (professor de história).
11 - Dra Jéssica Galbiatti, Dr. José Rodolfo Marques
(Veterinário) e Kátia Galbiatti.
12 - Dr. Fabio Henrique Limonte, em sua nova Clínica.
Centro de Reumatologia e Neorologia.
13 - O casal Dr. Christian Santana (Dentista) e esposa
Daniela Cortazzo.
14 - Dr. Matheus Willian Gomes, Advogado em São
Paulo. Especialista em previnir e resolver problemas.
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