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Uma edição histórica e com o prazer do dever cumprido. Este é o nosso
sentimento ao apresentar a vocês esta publicação com conteúdo sério e
relevante marcando nossos 14 anos no mercado de comunicação. Nossa
capa traz o ícone Steve Jobs, mostrando um pouco de seu legado para a
humanidade em todos os segmentos. Destaque também aos empreendedores
da saúde que nesta edição ganham caderno especial. Com visão de futuro
e seguindo tendências, novos modelos da comunicação também estão
retratadas com opiniões de algumas das principais autoridades no assunto.
Gastronomia, cultura e eventos completam esta edição histórica mostrando
nossa cidade, região e seus personagens. Nossos sinceros agradecimentos
a todos os colunistas, colaboradores, equipe e principalmente aos nossos
leitores e anunciantes pela lealdade e parceria a nós dispensada. Sem vocês
não haveria razão para nossa existência. Muito obrigado a todos. Uma boa
leitura e até a próxima edição.
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A REVISTA CULT TEM UMA HISTÓRIA,
MAS O SEU SUCESSO VEM DO FUTURO.

CULT 14 ANOS

Comemorar 150 edições impressas e 14 anos é um feito
extraordinário da Revista Cult, nossos conteúdos históricos
retratam registros únicos e exclusivos, imortalizados em
mais de 30 mil páginas publicadas. Porém, não atribuímos
o sucesso da Revista Cult a estes números ou a sua
história, a realidade é que a revista sempre esteve atenta
às inovações, tendências e mercado que atendem os
interesses de seus leitores e as necessidades de seus
anunciantes, adequando as constantes evoluções da
tecnologia, trazendo assuntos autorais e relevantes, sendo
hoje a principal referência de marketing de conteúdo da
região.
Inovação
Esta estratégia tornou a Revista Cult pioneira na
publicação regional, integrando off e on, em versões
interativas com Realidade Aumentada, através de
parceria exclusiva no segmento editorial com a Massfar,
empresa autorizada Zappar no Brasil e Portugal, que
exporta soluções de Realidade Aumentada para clientes
com operação em mais de 40 países. Essa tecnologia
viabiliza a publicação de conteúdos e anúncios interativos
em outra dimensão, integrando a mídia impressa com a
mídia digital.

Networking
Desde a sua primeira edição, a Revista Cult é apresentada
mensalmente ao público através de evento específico de
lançamento com a presença de anunciantes e convidados
altamente selecionados, funcionando como ferramenta
de interação e de networking.

MATÉRIA COM REALIDADE AUMENTADA.
BAIXE O APP ZAPPAR EM SEU SMARTPHONE
OU TABLET E APONTE PARA O SÍMBOLO
E CONFIRA O VÍDEO.

Conteúdo Compartilhado
Disponibilizando exemplares personalizados, o cliente da
Revista Cult pode ter sua própria publicação utilizando o
conteúdo e contratando exemplares de acordo com sua
necessidade ou ação promocional em versões impressa e
digital.
Publicações Especiais
Outra estratégia da revista é o lançamento das edições
especiais, segmentada a um negócio ou público
diferenciado de forma exclusiva.
TV na Internet
A Revista Cult não para por aí, o ICult é um canal de
divulgação da revista que busca mais audiência integrada
às mídias digitais, através de programetes interativos
para internet, transmitindo informação e cultura a seu
público e oferecendo canais de mídias comerciais aos
anunciantes.
Eventos
Neste ano de 2019, a Revista Cult veio pesado na realização
e organização de eventos, lançando o Udi Beer Festival,
o Uberaba Beer Festival, o Saint Patrick’s Beer Festival e
o Chefes da Brasa - eventos com parcerias estratégicas
com objetivo de colocar a região no roteiro brasileiro
da gastronomia, fomentar o circuito cervejeiro regional,
divulgar arte e cultura. São tantas ações realizadas e
disponibilizadas pela Revista Cult que podemos afirmar:
a Revista Cult tem história porque faz a própria história e
você é parte integrante dela.

Audiência
As edições da Revista Cult também ficam disponíveis
na versão digital em todos os canais para leitura e
compartilhamento de conteúdo personalizado em todas
as plataformas e Smartphones, proporcionando mais
audiência para suas publicações.
Versatilidade
No site revistacultnet.com.br o leitor tem acesso ao
conteúdo integral das publicações, bem como notícias,
acontecimentos, artigos de colunistas e agenda cultural
da cidade e região. A dinâmica do portal possibilita baixar
versões e arquivos de forma segura e fácil.
Social Mídia
Já o Instagram e Facebook oferecem interatividade
e proximidade com leitores e seguidores. Ambas as
ferramentas são aliadas à revista impressa e digital,
dando muito mais visibilidade e retorno aos leitores e
anunciantes.

Célio Cardoso, Paulo Roberto Orlandini e Leonardo Orlandini,
diretores da Editora Cult e Coligadas.
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CARLOS GUIMARÃES COELHO | JORNALISTA E PRODUTOR CULTURAL
ARQUIVO PESSOAL

ESPETÁCULO INFANTO-JUVENIL CONTA A TRAJETÓRIA
DA PAQUISTANESA QUE GANHOU O NOBEL DA PAZ

“MALALA”

Até onde pode ir uma pessoa quando o seu
sonho desafia um sistema opressor e excludente?
Quantos de nós somos capazes de assumir riscos
de morte para afirmar diante do mundo um direito
que lhe foi extirpado? Parece ficção de aventura,
mas é realidade. Essa é a história da paquistanesa
“Malala Yousafzai”, hoje com 21 anos, a mais jovem
Prêmio Nobel da Paz, por sua luta pelos direitos
das mulheres, sobretudo à educação, origem de
todo o seu inconformismo diante do movimento
fundamentalista islâmico que se difundiu no
Paquistão e, sobretudo, no Afeganistão, nas
décadas passadas e não permitiam às mulheres o
acesso ao aprendizado. Essa história de coragem
e enfrentamento é o tema do musical “Malala A
Menina Que Queria Ir Para a Escola”, que chega
à cidade nos dias 11, 12 e 13 de maio, dentro
do programa Uberlândia na Rota do Teatro. A
milícia Talibã tem origem nas tribos que vivem na
fronteira entre Paquistão e Afeganistão. O grupo
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utiliza táticas de guerrilha e ataques de homembomba. A característica principal do grupo é ter
uma interpretação muito rígida dos textos islâmicos,
incluindo proibição à cultura ocidental e a obrigação
ao uso da burka pelas mulheres. Mas, não foram as
tradições locais que instigaram Malala a enfrentar o
sistema. Ela acreditou em uma arma mais poderosa,
exatamente aquela que queriam proibi-la, chamada
educação. Por dedicar-se a essa crença foi baleada
pelo Talibã, aos 15 anos, ao se manifestar contra a
proibição da educação para mulheres. Mesmo depois
do atentado, persistiu na luta contra a opressão e
recebeu o “Prêmio Nobel da Paz”, aos 17 anos de
idade. Malala é natural do Vale do Swat, território do
Talibã no Paquistão, região de extraordinária beleza,
cobiçada no passado por conquistadores como Gengis
Khan e Alexandre, o Grande, e protegida pelos bravos
guerreiros pashtuns - os povos das montanhas. Lá, o
nascimento de mulheres é desprezado, comemorase apenas o nascimento de meninos. As meninas são

obrigadas ao matrimônio precoce, tornando-se mães
aos 14 anos. Mas, não foi o caso de Malala, que escapou
desse destino graças ao incentivo dos pais. O pai era
professor e despertava nela o interesse pelas ciências,
física, literatura, história e política e a incentivava a
se indignar com as injustiças do mundo. E assim foi
feito. Aos 11 anos, Malala já era conhecida por defender
em seu blog o direito das meninas à educação. Um
ativismo que quase lhe custou a vida. Aos 15 anos,
levou três tiros na cabeça. Foi socorrida em estado
gravíssimo e, após alguma melhora, transferida para
um hospital da Inglaterra, onde se exilou com a família.
Em suas palestras pelo mundo, frases de impacto
reverberaram pelo planeta, ampliando até mesmo o
escopo do ativismo de Malala, saltando-o do direito
à educação para o empoderamento feminino, mesmo
sendo a educação a sua maior bandeira, o que acaba se
configurando também em um movimento pacifista, ao
proferir afirmações como: “As armas matam terroristas,
a educação mata o terrorismo” ou “Nossos livros e
canetas são as armas mais poderosas. Uma criança,
um professor, um livro e uma caneta podem mudar o
mundo. Educação é a única solução”. Há duas obras
que contam a história de Malala: a sua autobiografia
“Eu Sou Malala”, escrita por Christina Lamb, e outra de
uma autora brasileira, a jornalista Adriana Carranca.
Logo após o atentado sofrido por Malala, em 2012,
com ela ainda em coma, Adriana passou alguns dias
no vilarejo onde viviam, entrevistou pessoas ligadas
a ela, incluindo as amigas que estavam ao seu lado e
também se feriram na hora do atentado. Desse período
resultou a obra Malala, a Menina Que Queria Ir Para
a Escola. A ideia era escrever um livro para o público
adulto, mas acabou tendo sua obra dirigida ao público
infantil e infanto-juvenil. Da obra, surgiu o espetáculo.
Embora o nome Malala signifique “tomada pela
tristeza”, essa história é de determinação e coragem
e traz uma mensagem de positividade e alegria diante
da vida. Uma história imprescindível para as crianças
e adolescentes, contada e cantada na forma de uma
aventura musical, com canções compostas por Adriana

Calcanhotto, exclusivamente para o espetáculo. Um
espetáculo que dignifica o ser humano e o seu direito
ao conhecimento, independente de gênero.
O musical
Malala A Menina Que Queria Ir Para a Escola teve
duas temporadas de estreia no Rio de Janeiro, nos
teatros Sesc Ginástico e Oi Casa Grande, com o
mais absoluto sucesso. Depois delas, Uberlândia é a
primeira cidade a conhecer o espetáculo, antes mesmo
de entrar em cartaz em São Paulo. O livro de Adriana
Carranca, editado pela Cia das Letrinhas, é um dos
mais adotados em escolas públicas e particulares
desde o seu lançamento. Foi premiado duplamente
pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, nas
categorias Livro Informativo e Escritora Revelação, em
2016. A obra também foi finalista do Prêmio Jabuti no
mesmo ano e destaque na cultuada Feira Literária de
Parati (Flip). O trabalho foi traduzido para o alemão,
inglês, urdu e espanhol e tem edição em todos os
países da América Latina. Com direção de Renato
Carrera e adaptação de Rafael Souza-Ribeiro, a peça
foi idealizada pela atriz Tatiana Quadros, com músicas
originais de Adriana Calcanhoto. No palco, a história
é encenada por oito atores e um músico, ambientada
em um quintal brasileiro mágico, onde tudo se
transforma: peteca vira caneta, balão vira abóbora,
tijolo vira cadeira e uma casa vira escola. Destaque
para as coreografias, projeção e percussão ao vivo.
Para Adriana Calcanhoto, que acompanha Malala
desde sempre e admira sua coragem e inteligência, foi
uma alegria ser lembrada para escrever as canções.
“Gostei de compor pensando em Malala porque, no
fundo, quando crescer quero ser igual a ela”, se diverte
Adriana Calcanhotto.
Serviço:
Espetáculo musical “Malala A Menina Que Queria Ir Para a Escola”.
Dias 11, 12 e 13 de maio, no Teatro Municipal de Uberlândia. Sábado e
domingo às 18h, segunda às 9h, 13h30 e 15h30 em sessões especiais
para escolas. Informações: 9 9866-1727 e 9 9118-6224.
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KELSON VENÂNCIO | JORNALISTA
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

“AS INTERPRETAÇÕES DE VIGGO MORTENSEN E
MAHERSHALA ALI SIMPLESMENTE ARREBENTAM”

GREEN BOOK

Quando terminei de assistir Green Book fui dar
uma olhada na internet pra saber o que as pessoas
acharam do filme. E vi muitos sites falando que o
longa é apenas mediano e foi uma grande injustiça
ter ganhado o Oscar de Melhor Filme em 2019.
Existem bons críticos especializados por aí e nem
sempre sua opinião deve ser igual a da crítica. Eu,
que já escrevo análises de filmes há uns 20 anos,
me surpreendi com alguns textos que li e de forma
alguma concordei com eles. Na minha humilde
opinião, Green Book é um filme maravilhoso,
daqueles que quando acaba, a vontade é dar play e
assistir novamente. E ter sido consagrado no maior
prêmio do cinema mundial foi algo merecidíssimo.
Quando Tony Lip (Mortensen), um segurança ítaloamericano, é contratado como motorista do Dr.
Don Shirley (Mahershala Ali), um pianista negro de
classe alta, durante uma turnê pelo sul dos Estados
Unidos, eles devem seguir o “O Guia” para levá-los
aos poucos estabelecimentos que eram seguros
para os afro-americanos. Confrontados com o
racismo, o perigo - assim como pela humanidade e
o humor inesperados - eles são forçados a deixar de
lado as diferenças para sobreviver e prosperar nessa
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jornada. O roteiro nos conta uma história baseada
em fatos reais, o que pra mim é algo que sempre me
atrai. Em momento algum o filme se torna cansativo.
É tão forte e divertido que nem vemos o tempo
passar. Com uma pegada cômica, mas tratando
de assuntos sérios, a premissa aborda de forma
magistral temas interessantes e que servem para
um bom debate, como racismo, homossexualismo e
pobreza. O melhor de tudo é que neste longa estas
questões, que são bastante comuns em diversos
filmes, são tratadas de uma forma inteligente e
invertida, porque os personagens principais têm
uma espécie de inversão de valores. O branco é o
pobre. O negro é o rico. Mas o branco que é pobre não
sofre preconceito. O negro abastado e famoso não
pode jantar num restaurante. E por aí vai... A direção
de Peter Farrely, que é um cineasta mais voltado
para dirigir comédias, é bastante eficaz. E ele usa
justamente a comédia pra colocar um alívio cômico
em discussões tão profundas. O filme também possui
ótima trilha sonora e bela fotografia. Mas, é claro
que pra terminar esta análise, tenho que falar das
interpretações de Viggo Mortensen e Mahershala Ali
que simplesmente arrebentam. A química entre os
dois é fantástica e dificilmente podemos contemplar
interpretações tão boas de uma dupla de atores
como esta. Mortensen deixa de ser o galã Aragorn, de
Senhor dos Anéis, para interpretar o durão barrigudo,
bobagento e desengonçado. Também dá um show de
interpretação e atinge o ápice de seus trabalhos. O
prêmio de Melhor Ator Coadjuvante, que ele ganhou
em Moonlight, nem chega aos pés do Doctor Don
Shirley. Ele está excepcional e a consagração desse
trabalho veio com mais uma estatueta no Oscar 2019.
Alguns críticos disseram que ano que vem ninguém se
lembrará que Green Book ganhou o Oscar de Melhor
Filme. Pois digo que não só ano que vem lembrarei
disso, mas por toda a minha vida.

Nota 10
Kelson Venâncio é jornalista, crítico de cinema e diretor-presidente
da rede de mídias Cinema&Vídeo.
www.cinemaevideo.com
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ALMANAQUE_CULT_DANÇA
PAULA VIANA | ALUNA JORNALISMO ESAMC UBERLÂNDIA
BRUNO COLLI

ESPETÁCULO FOI APRESENTADO NO
TEATRO MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

EMPODERE
AS MULHERES

Espetáculo “Empodere as Mulheres”

Representar por meio da dança contemporânea e do
jazz situações que muitas mulheres se encontram,
sejam dramas, dificuldades e até mesmo ideais de
superação e valorização, é o objetivo do espetáculo
“Empodere as Mulheres”, da Cia. Bittencourt. A
estreia foi em 10 de setembro de 2017, mas como
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continua atual, volta aos palcos com patrocínio
do Instituto Algar e viabilizado pela Lei Estadual
de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. No dia 13
de março, o espetáculo foi apresentado no Teatro
Municipal de Uberlândia. As próximas cidades são
Uberaba, Belo Horizonte e municípios de São Paulo

e Goiás. A coreógrafa e idealizadora do espetáculo,
Karyne Bittencourt, conta que teve como referência os
livros “Mulheres que amam demais”, de Robin Norwood,
e “Segundo Sexo”, de Simone de Beauvoir, além
das experiências pessoais dos próprios bailarinos.
“Para mim é muito importante trazer algo que venha
deles. De acordo com o que cabe, eu sempre tento
fazer esse cruzamento da arte com a vida de quem
está dançando”, revela. Ela também usou a cantora
Beyoncé, que passa a mensagem de empoderamento
sem perder a sensualidade e a feminilidade. Naiara
Alves, estudante de Design de Moda, conta que
pensou que a abordagem do tema seria ofensiva, mas
se surpreendeu ao ver a sutileza e leveza ao passar

a mensagem. Assim como Moemi Batista, 70 anos,
que foi ao teatro atrás de aprendizado e gostou de
ver como o espetáculo retratou as conquistas das
mulheres e o que ainda precisam conquistar.
Grupo Algar
O Grupo Algar patrocina diversos projetos culturais, sociais
e esportivos por meio das leis de incentivos municipais,
estaduais e federais. Em 2017, 56 projetos receberam
patrocínios. Um comitê é reunido para selecionar os
projetos e algumas características são necessárias para
aprovação, como impacto social, abrangência e qualidade,
aspectos que a Cia. de Dança Bittencourt alcançou com o
espetáculo Empodere as Mulheres.

A coreógrafa e bailarina Karyne Bittencourt
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ALMANAQUE_CULT_DANÇA
RAQUEL RODOVALHO | ANJO PRODUÇÕES
DIVULGAÇÃO

“NA DANÇA ENCONTRO O MUNDO
ONDE POSSO SER O QUE EU QUISER”

MARCUS LOBO

Nascido em Betim, região metropolitana de Belo
Horizonte, 27 anos, casado com Fernanda Andrade e
pai de Sophie Dandara, Marcus Vinicius de Souza e
Silva descobriu na dança, aos 14 anos, sua vocação
profissional. Com apoio da família iniciou aulas de
dança e aptidões artísticas em sua cidade natal e
vem dando oportunidade a quem quer conhecer e
aprender a arte da dança, recomendando-a para
promover a vida. Com Sidney Magal faz parte do
balé de sua turnê nacional e entre outros artistas
participou do quadro “Dança dos Famosos” do
“Domingão do Faustão” nas edições de 2015,
2016, 2017 e 2018, estando entre os três primeiros
colocados na edição de 2015. Destaque nas
comissões de frente como bailarino das escolas de
samba do Rio de Janeiro: Mocidade Independente,
Portela e União da Ilha, foi classificado em 3º lugar no
Arnold Cassic Brasil. Confira nosso bate-papo com o
dançarino e coreógrafo Marcus Lobo que esteve em
Uberlândia, dias 9 e 10 de fevereiro, em workshop de
dança promovido pela Anjo Produções com apoio de
várias empresas da cidade.

O que você diria às pessoas sobre o sonho de viver
de arte, principalmente a dança?
Eu acho maravilhoso o sonho de viver a arte, é claro
que quando tiramos essa arte do sonho e trazemos
para nossa realidade começamos a perceber a
falta de apoio dos nossos governantes e apoio a
arte, e vários outros obstáculos internos e externos
também, pois a conexão com a arte integra o ser
humano consigo mesmo e com o todo, fazendo-nos
entender que fazemos parte de um todo e que esse
todo precisa estar em completa harmonia.
O que a dança traz a você?
O que a dança me traz? Eu, pois no mundo que
vivemos somos obrigados a nos esconder para
sermos aceitos ou passar credibilidade. Na dança
encontro o mundo onde posso ser o que eu quiser
e neste processo me descubro e permito que o
meu corpo comemore o único e o simples fato de
estar vivo.
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Qual a sua satisfação em ensinar dança?
É uma satisfação enorme ensinar as pessoas a
dançar, ou como costumo dizer, mostrar a elas
que elas já sabem. O conhecimento do nosso
corpo é algo sensacional e chamar a atenção das
pessoas para isso é muito bom. Cada um faz a sua
descoberta e eu vejo a felicidade na cara do aluno.
O que você percebe de melhor nas pessoas quando
iniciam a dançar?
Ajudar meus alunos a se superar não tem preço. A
dança é maravilhosa em todos os aspectos.
Qual é o seu ritmo preferido?
Sempre fui muito eclético quanto ao meu gosto
musical, mas confesso que os ritmos da nossa
cultura afro-brasileira sempre me ganharam
muito. Hoje em dia, sou uma pessoa que gosta de
se movimentar ao som de qualquer música. Amo
dançar.
O que mudou para Marcus Lobo participar do
quadro Dança dos Famosos?
O quadro “Dança dos Famosos” foi um divisor
de águas em minha carreira. Trabalhar em
uma empresa gigantesca como a Rede Globo,
trabalhar em um programa de maior audiência no
Brasil, que é o “Domingão do Faustão”, com uma
equipe de produção maravilhosa, foi sensacional.
A velocidade que nós, professores, temos que
produzir as coreografias dá uma experiência sem
igual. No Brasil é um trabalho muito lindo e mágico.
Participo já há quatro edições, sendo a última em
2018, onde tive novas experiências sensacionais e
mega emocionantes, porque o Dança dos Famosos
é sempre emocionante.
O que é o Workshop de Dança?
É um evento onde acontece uma reunião de pessoas
interessadas em aprender ou aprimorar a dança,
essa arte tão maravilhosa que as pessoas querem
aperfeiçoar por meio de técnicas e explicações dos
profissionais da dança.
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ALMANAQUE_CULT_TUDO DE BOM
FERNANDO PRADO | COMUNICADOR MULTIMÍDIA
LEO CROSARA | DIVULGAÇÃO

“VOU COLOCAR TODA A MINHA VERDADE E
MINHAS REFERÊNCIAS NA CARREIRA SOLO”

JOÃO PIRES
O João Pires está saindo do Só Pra Contrariar para
seguir carreira solo. Nesta transição ele falou com
a gente e abriu seu coração!
João, fomos pegos de surpresa com sua decisão
de deixar o SPC, como veio esta decisão?
Esta decisão foi muito difícil, é complicado você
ter a coragem de cortar o cordão umbilical e sair
da sua zona de conforto. Estava me sentindo
acomodado, gosto de desafios, venho desde o
meio do ano passado amadurecendo a ideia de ter
uma carreira solo, conversei com os meus parceiros
e tomei a decisão de sair logo após começar a
compor músicas novas, pensando em uma nova
linha de som que se encaixasse comigo. Meus
irmãos Fernando e Alexandre Pires me entenderam
e, como tudo o que faço, me apoiaram de cara, pois
sempre souberam dessa minha vontade. Estou indo
em busca de um sonho. Estar no Só pra Contrariar
era um sonho que se concretizou e agora estou
realizando meu próximo sonho!
Você vem de uma linhagem de músicos exemplares,
como foi crescer nesta família?
É incrível fazer parte de uma família que transpira
música e a arte. Minha avó materna era do teatro
de musicais, meu avô paterno seresteiro, meus tios
todos cantam, meus pais são de banda de baile
e desde que estava na barriga da minha mãe fui
alimentado por música. Já nasci no palco, portanto
essa influência é inevitável, posso dizer que tudo
em minha linhagem começa e acaba em música.
Além disso, sempre me apresentaram músicas
boas, tive excelentes referências, sou muito grato
por ter a família e ter nascido neste meio.
Três momentos inesquecíveis no SPC?
Aproveitei cada momento, cada passo que dei no
SPC foi incrível e de muito aprendizado. Mas, com
certeza, cantar para mais de 500 mil pessoas em
Capão da Canoa no Réveillon de 2017 foi um destes
momentos. Outro foi cantar no Faustão com meus
dois irmãos e toda a família SPC e, claro, nossa
turnê na Europa.
Sua voz e talento são conhecidos por todos. O que
podemos esperar do João Pires em carreira solo?
Algo novo, composições tiradas do que vivi nestes
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anos e uma mistura musical sem rótulos. Posso dizer
que vou colocar toda a minha verdade e minhas
referências, a mistura do pop com ritmos brasileiros,
como samba e pagode, sertanejo e muito mais.
E como fica o SPC sem o João Pires?
O SPC continua com meu irmão Fernando Pires
à frente, que comanda o grupo brilhantemente e
continuará tocando o coração do Brasil com todos os
seus sucessos. SPC já é um grupo consolidado, quem
nunca sofreu de amor ouvindo SPC? Quem nunca foi
num pagode e cantou Domingo, Sai da minha aba,
Mineirinho, enfim, eu só tenho que agradecer meus
companheiros Fernando Pires, Popó, Luiz Fernando,
Juliano Pires e Alexandre Pires por fazer parte do
melhor grupo de samba do mundo. Quero agradecer
a todos os fãs que conquistei, tenho muita gratidão
por tudo isso. Espero que gostem do que vem por aí.
Fernando Prado é comunicador multimídia, apresentador de TV,
Rádio e Eventos. Em seu site fala de comunicação, criatividade e
agenda cultural.
www.fernandoprado.com

BEM_CULT_SAÚDE
PUBLI EDITORIAL
VICTOR LEONARDO

“VENHA À NOSSA CLÍNICA COMPARTILHAR
SUA GESTAÇÃO, SUA NOVA HISTÓRIA”

A MINHA GESTAÇÃO

Estar grávida (o)! Enfim, acho que visualizei o
resultado de beta umas 50 vezes. Mesmo planejado,
bateu aquela ansiedade, aquele medo, aquela
angústia de como seríamos como pais e como
seria a conversão do profissional, onde tudo parece
normal e compatível com a gestação, para o pessoal.
Quase todas me perguntam no consultório sobre:
“como está sua esposa?”, “está enjoando muito?”,
“qual o sexo?”, “você vai fazer o parto?”, “qual tipo
de parto?”. Estranho, sempre pensei ter todas as
respostas, mas hoje quando imagino que serão 40
semanas (longas), vejo que a gestação é muito mais
complexa e desafiadora que uma mera resposta do
seu médico no WhatsApp “isso é normal!”. Como
os hormônios femininos são desafiadores! Causam
náuseas, insônia, excesso de sono, irritabilidade,
fome, digo muita fome, queda de cabelo, espinhas,
ganho de peso. Ficar grávido é olhar para nossa
esposa e enxergar a beleza dessas 40 semanas.
É ver ela engordando, ganhando celulite, ficando
nervosa e continuar amando-a de forma mais
intensa, porque é dos novos defeitos dela que
surgirão nosso maior tesouro.
Enfim, ficar grávido é algo mágico, é perder o
sono na noite anterior ao ultrassom e consulta, é
lacrimejar a felicidade ao escutar o coração, é pegar
a calculadora e somar os desafios que custam uma
gestação, é cuidar e proteger nossa companheira, é
planejar uma vida nova que a família irá enfrentar
logo, logo. Venha à nossa clínica compartilhar
sua gestação, sua nova história. Oferecemos
uma abordagem de pré-natal diferenciada, com
ultrassonografia nas consultas, imagens 3D e
4D, acompanhamento mais próximo, cuidadoso,
etc. Como diz uma paciente minha: “Doutor,
gravidez é coisa esquisita, é estranho demais,
nem eu me tolero, mas é bom demais. É demais”.
Irei compartilhar minha gestação no instagram e
facebook (drdanielfmoreira e clinicadoni). Siga-nos,
vamos compartilhar experiências e viver juntos esse
momento. Sejam bem-vindos à Clínica Doni!

Dr. Daniel Ferreira Moreira (Obstetra, Ginecologia, Reprodução Humana)
e Dra. Gizelle Freitas Moreira (Nutrologia)

34 3221-1758 / 99772-9777
Clínica Doni
Rua Bocaiúva, 260
Morada da Colina
Uberlândia - MG
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PUBLI EDITORIAL instituto de neurorradiologia e radiologia intervencionista
DIVULGAÇÃO

instituto de neurorradiologia e radiologia intervencionista

TRATAMENTO DOS MIOMAS UTERINOS SEM CORTES OU CICATRIZES
EMBOLIZAÇÃO DOS MIOMAS UTERINOS
Miomas Uterinos
O que são?
Miomas instituto
uterinos
são tumores
benignos
(não
de neurorradiologia
e radiologia
intervencionista
cancerosos) da porção muscular do útero que podem
causar dor, sangramento, sintomas urinários por compressão sobre a bexiga e dificuldade de engravidar ou
manter a gravidez.
Como tratar?
Dentre as opções terapêuticas existentes, destaca-se a Radiologia Intervencionista, que realiza o tratamento minimamente invasivo dos miomas uterinos
utilizando a técnica denominada embolização dos miomas uterinos, ou embolização das artérias uterinas, realizada através de um diminuto orifício na pele da região
da virilha, sem cortes ou cicatrizes e sem a necessidade
de retirada do útero.
A embolização das miomas normalmente requer uma internação, em geral, de apenas uma noite.
Em média, 98 por cento das mulheres que tiveram a experiência relataram alívio significativo ou total de sangramento, de dor e/ou sintomas relacionados.

PRINCIPAIS VANTAGENS E BENEFÍCIOS
DA EMBOLIZAÇÃO DOS MIOMAS:
• Minimamente invasivo, menos agressivo ao organismo, com uso de tecnologia de ponta, sem cortes ou
cicatrizes
• Preserva o útero, não havendo a necessidade de
retirada do mesmo, possibilitando que a mulheres
possam engravidar futuramente.
• Não é necessário anestesia geral;
• A internação é mais rápida, em geral por 24 hs; a
paciente retorna mais rápido para o conforto do lar.
• O pós operatório é menos desconfortável quando
comparado a outras técnicas cirúrgicas, como por
exemplo a histerectomia, é menos doloroso, mais
rápido.
• A recuperação é mais rápida por não ter cortes,
cicatrizes, não precisa retirar pontos e a paciente
retorna mais rápido para as suas atividades do cotidiano
• Substitui cirurgias convencionais, como a histerectomia.
• A embolização evita a necessidade de transfusão de
sangue, que é mais frequente na histerectomia.
• Os efeitos da embolização são permanentes e muito
raramente será necessário um tratamento adicional

O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO

CATETER NA ARTÉRIA UTERINA
INTRODUZIDO ATRAVÉS DA VIRILHA
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ARTÉRIAS NUTRIDORAS DO MIOMA
SENDO EMBOLIZADAS

SAIBA MAIS SOBRE A EMBOLIZAÇÃO DOS MIOMAS:

WWW.MIOMA.UDI.BR
/institutoirradia

na pele) na região da virilha, obtendo-se acesso ao
espaço intravascular (artéria), e por meio de cateteres
e fios-guia, sob orientação radiológica, navega-se de
forma endovascular até as artérias que irrigam os
miomas, que são ocluídas (fechadas) com o uso de

@rodrigo.padre

microesferas. Estes materiais e equipamentos
utilizados nos procedimentos intervencionistas
compõem o cenário de uma das áreas mais
avançadas da medicina atual, utilizando assim
tecnologia de ponta.

Apenas as artérias que nutrem os miomas são embolizadas (embolizar significa ocluir, fechar), deste
modo tratando os miomas e preservando o útero, que não precisa ser retirado, como nas técnicas convencionais,
enfatizando-se que o procedimento é realizado sem a necessidade de anestesia geral.
ANTES DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO

APÓS O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO

Múltiplas artérias nutrindo os miomas

Oclusão das artérias que
irrigavam os miomas

O IRRADIA tem como diretor
o Dr. Rodrigo Padre, especialista em
Cirurgia Minimamente Invasiva,
Neurorradiologia Intervencionista,
Radiologia Intervencionista e
Cirurgia Endovascular.
Dr. Rodrigo Padre
CRM 59.389
Contatos:
COT - Centro Oncológico do Triângulo: (34) 3291-3500
Consultório Hospital Santa Genoveva: (34) 3239-0300
Sala Híbrida Hospital Santa Genoveva: (34) 3239-0292
contato@irradia.med.br
www.mioma.udi.br | www.irradia.med.br
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BEM_CULT_ESTAR BEM
MÔNICA CUNHA | JORNALISTA
BRUNO FERNANDES | DIVULGAÇÃO

“ENTENDI QUE FOI UM RECADINHO DOS ANJOS
PARA ACALMAR UMA ALMA IRRITADA POR NADA”

ALMOFADINHAS
DE AFETO

Sabe aquele ditado: amanheceu com a avó atrás do
toco? Então, quem nunca, não é? Às vezes, a gente
nem sabe o que houve, o que aconteceu, apenas
percebe que o humor não está dos melhores. Outro
dia acordei assim. Era terça-feira. Não gosto, mas

Mônica Cunha e Kátia Lázara: encontro feliz!
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quem disse que a gente está no controle de tudo.
Aliás, não temos o controle de absolutamente
nada, certo? Enfim, fui seguindo a ordem do dia.
Trabalhei bastante. Almocei. Cumpri compromissos
e confesso que chorei um bocadinho. Até que
chegou a hora de ir à consulta com minha médica,
Melissa. Decidi levar um mimo. Fazia tempo que não
nos víamos e considerei delicado levar um agrado.
Tenho essa mania. Pra mim, boa mania. Pensei
em comprar uma xícara cheinha de chocolate
artesanal. Estacionei nas vagas da praça rodeada
de sibipirunas, a poucos metros da cafeteria, onde
também há muitos doces. Ao descer do carro, mudei
completamente de ideia. A intuição me aconselhou
a comprar um cheirinho para o consultório. E foi o
que fiz: comprei uma caixa com vela e um spray
de baunilha. Cheiroso que só! E antes de pagar,
muita prosa com a dona da loja, Aline. Até que
outra cliente entra, cumprimenta e me reconhece.
Na hora, vou abraçá-la. Era Kátia Lázara, morena,
alta, exuberante. Tinha ido até lá para encomendar
uma essência. Mas também fez uma compra: uma
caixinha com sachês perfumados, daqueles para
deixar gavetas e armários com aromas de flores,
folhas e especiarias. Kátia me perguntou o que
eu achava da escolha. Respondi que ela acertara
no alvo. A pessoa com certeza gostaria e muito! A
fragrância era de flor de algodão. Suave e único.
Inspirei profundamente. Era quase um convite
para relaxar. Do conforto do pensamento me volto
no mesmo instante para a realidade e ouço dela:
“É pra você”! Respondi estupefata: “Oi? Como
assim, Kátia? Acabamos de nos conhecer”! Sem
pensar muito, Kátia me olhou nos olhos de um jeito
assertivo e confiante. E determinada, se justificou:
“meu coração pediu”. Respirei e sorri. Por fora e lá
no canto de mim. E entendi, assim que ela saiu,
que foi um recadinho dos anjos para acalmar uma
alma irritada por nada, que se culpava o dia inteiro
por isso, mas que se sentiu perdoada ao receber o
carinho de quem nunca viu.
Mônica Cunha é jornalista e apresentadora de TV.
monikacunha@uol.com.br
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BEM_CULT_ ESTÁ ESCRITO
ANITA GODOY | ESCRITORA
MARCELA BORTONE

“COM ÂNIMO, CORAGEM E FÉ VOCÊS
CHEGAM VITORIOSOS À ESTA EDIÇÃO”

CULT 150

Chegamos ao número 150 e isto é maravilhoso.
Sabemos das dificuldades que as empresas brasileiras
enfrentam nos últimos anos e uma revista de primeira
qualidade, como é a Cult, chegar ao número 150
é realmente um privilégio. Isto mostra a força, a
determinação, a vontade de vencer e a capacidade
de administração de um jovem idealista, que nunca
permitiu que as dificuldades fossem maiores do que
sua fé e coragem. Parabéns, Célio Cardoso, e toda
a sua equipe, que com criatividade, sensibilidade e
bom ânimo vêm se superando a cada mês, tornando
esta revista a melhor do Triângulo Mineiro. Vocês me
fazem lembrar a história do cavalo que caiu no poço, e
pela dificuldade de retirá-lo, o dono com muito pesar,
manda que todos os funcionários da fazenda joguem
muita terra, bem rápido sobre ele, para enterrá-lo. Mas,
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para surpresa de todos, quanto mais jogavam terra,
mais o cavalo se mexia, pisoteava a terra, não permitindo
que o enterrassem. Em pouco tempo, o nível do buraco
subiu e puderam retirar o nobre e valoroso animal. Esta é
uma das mais lindas lições de superação, e como o belo
animal da fazenda, vocês estão exemplificando, não
se deixando soterrar pelos problemas e dificuldades.
Com ânimo, coragem e fé chegam vitoriosos no número
150. Estou com vocês desde o número 20. Agradeço
sensibilizada a oportunidade que me é concedida, de
poder passar mensagens de fé, esperança e otimismo
através desta linda revista. Que Jesus abençoe, proteja
e ampare toda a equipe Cult. Gratidão sempre. Com
carinho, Anita.
Anita Godoy é Escritora, Taróloga e Palestrante Motivacional.
anita.godoy@yahoo.com.br | www.anitagodoy.com.br

BEM_CULT
SERIFA COMUNICAÇÃO
FELIPE VIANNA

PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS ESTÃO SE
TORNANDO OS “QUERIDINHOS” DOS PACIENTES

CONGRESSO
INTERNACIONAL
MOSTROU TENDÊNCIAS DA
CIRURGIA PLÁSTICA
Dr. Francisco Naves, cirurgião plástico e membro da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

O mundo da cirurgia plástica está em constante
evolução. O 20° Simpósio Nacional de Cirurgia
Plástica, realizado em São Paulo, apresentou
algumas novas tendências de procedimentos
estéticos e reparadores. O evento, considerado a
maior reunião internacional de cirurgia plástica
da América Latina, contou com a presença dos
mais aclamados especialistas na área estética
para a troca de experiências. O cirurgião plástico e
membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
(SBCP), Francisco Naves, representou Uberlândia e
acompanhou o encontro com o objetivo de atualizar
técnicas operatórias e avanços científicos.
Entre os temas debatidos, o cirurgião destaca a cirurgia
da face, que utiliza de técnicas para rejuvenescimento
facial. O foco é nas rugas, marcas no pescoço e no
tratamento interno da face, aquele que reposiciona e
sustenta os tecidos que formam o bigode chinês e as
bochechas caídas. Outro destaque é a lipoaspiração

com maior definição muscular. Essa nova técnica busca
modelar a região abdominal, reforçando as linhas do
músculo reto abdominal, o famoso “gominho”.
Além disso, outro procedimento que está caindo no
gosto dos pacientes é o aumento de bumbum. “Esta
cirurgia cresceu 500% nos últimos dez anos e vem
com a tendência de se utilizar cada vez mais a própria
gordura do paciente, ao invés próteses de silicone”,
conta o cirurgião plástico.

34 3216-8654
Rua Rafael Marino Neto, 222 - Jardim Karaíba - Uberlândia - MG
www.drfrancisconaves.com.br
DrFranciscoNaves/
@drfrancisconaves
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BEM_CULT_SAÚDE
DRA. GENI DE ARAÚJO COSTA | PROFESSORA
DIVULGAÇÃO | SXC

VALE MUITO É SER FELIZ POR NADA!

COISAS DO
COTIDIANO

Como sempre faço todas as quartas-feiras, saí
bem cedo e fui caminhando para a aula de Pilates.
Ao término, retornando para casa, resolvi passar na
drogaria para comprar um medicamento e alguns
produtos de higiene pessoal. Como já conheço o
local, apanhei os produtos rapidinho e fui direto para
o caixa. Meio distraída, já esperando para pagar, vi
um senhor na minha frente meio nervoso. Tinha um
receituário nas mãos e nele escrito: medicamento de
uso contínuo. Ele devia ter produtos gratuitos para
receber, mas o sistema estava “fora do ar”. Coitado. Ele
estava no intervalo do trabalho. Tomou os documentos
de volta e, certamente, teria que retornar em outro
momento. Vida dura e sofrida dele e de muitos outros.
Em seguida, um rapaz chegou logo atrás e me disse:
essa já é a terceira vez que venho à fila do caixa.
Prontamente, lhe ofereci a “minha vez”, esperando
que o mesmo estivesse com pressa ou atrasado. Que
nada. Ele me disse: - agradecido, senhora. Não tenho
nenhuma urgência. Na verdade, não tenho nada para
fazer. Apenas estou reclamando. Um hábito apenas.
Assim, como fazem todos os brasileiros, completou.
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Acho que estou espelhando em meu gato - ele
come miando. E soltou um sonoro miado, imitando
o seu gato Napoleão. Risos. Muitos risos. Todos que
estavam, assim como eu, esperando na fila para pagar,
se descontraíram e riram muito. Sem estresse, sem
pressa, dentro de padrões de normalidade de convívio
social, completamos as tarefas que nos propusemos
realizar naquele estabelecimento. Enfim, o bom humor
cabe em qualquer lugar e circunstância. Em uma
farmácia, nem sempre estão pessoas passeando ou
comprando só cosméticos ou similares. Normalmente,
buscam por medicamentos e receituários o que,
de certa maneira, denotam doenças, mal-estar,
desconforto, dentre outras coisas desagradáveis.
Neste caso, reconhecer uma emoção desnecessária
já é um mérito. Garantir um delicioso e jocoso bom
humor melhor ainda. Então, só nos resta dizer que vale
muito é ser FELIZ POR NADA! Fica a dica!

Profa. Dra. Geni de Araújo Costa - Universidade Federal de Uberlândia.
Pesquisadora: Envelhecimento, bem-estar e qualidade de vida.
Palestrante/comunicadora/escritora.
Contato: genicosta6@gmail.com

RAPIDEZ E CONFIANÇA
EM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM

RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA

IMAGENS PRECISAS
E LAUDOS MAIS RÁPIDOS
• Angiograﬁa por Ressonância Magnética e
Tomograﬁa Computadorizada;
• Artrorressonância e Artrotomograﬁa;
• Exames Contrastados;
(Histerossalpingograﬁa, Urograﬁa Excretora,
Reed, Trânsito Intestinal e Enema Opaco)

• Dacriocistograﬁa;
• Punções e Biópsia Dirigidas;
• Ressonância Magnética de Abdômen
com Contraste Hepato-Especíﬁco;
• Espectroscopia de Prótons por RM;
• Perfusão Cerebral por RM.

TOMOGRAFIA
MULTISLICE

Pró-Imagem

Diretor Técnico Médico
DR. GUSTAVO NUNES MEDINA - CRM/MG 46.104

Av. João Pinheiro, 847 - Centro - Uberlândia - MG
Rua Quintino Bocaiúva, 254 - Centro - Uberlândia - MG
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3230-5900 | 9 9831-7207
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Atendimento das 7h às 20h - Agendamos por WhatsApp

BEM_CULT_RELACIONAMENTO
CÁSSIA FREITAS | PSICÓLOGA
ARQUIVO PESSOAL | JW.ORG

PODERIA O HOMEM PREENCHER
O VAZIO DO PRÓPRIO HOMEM?

PLENITUDE PARA
PREENCHER O VAZIO

Imagino que em uma terra árida, onde não chove
há meses, a primeira chuva ou a segunda, não seria
suficiente para mudar o cenário. Seria necessário
uma estação chuvosa para que a seca fosse
aplacada. O vazio da terra seria preenchido pela
plenitude da água. Poderia o homem preencher
o vazio do próprio homem? Acho que não. Temos
vivido uma espiral descendente que não é e nem será
suprida ou que suprirá as partes envolvidas. Quem
experimenta a plenitude de forma indeterminada?
Atanásio de Alexandria fez a seguinte citação:
“Cristo tornou-se o que somos para que Ele nos faça
o que Ele é.” Cristo, seria o extremo que nos salvaria
dos nossos extremos. Cristo representa exatamente
o oposto do que temos buscado. Ele obedeceu ao
Pai, e renunciou a si mesmo tornando-se mediador
entre nós e Deus, ensinando- nos a ser uma família.
Ele com Sua plenitude, Sua divindade e obediência
nos ensinaria a nos relacionar. Ele é o único que pode
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nos transformar. Dito isto, quando entregamos
nossa vida para Jesus, fica uma bagunça. Ficamos
mexidos e começamos a questionar os dogmas,
tradições culturais, religiosidades e ao mesmo
tempo somos inundados por um amor e alegria tão
intensos. É incrível. Se partirmos dessa premissa,
podemos afirmar que a verdadeira estabilidade ou
plenitude é o crescimento em semelhança a Cristo.
Isso, na prática, se daria quando reconhecêssemos
Sua soberania em nossas vidas, nos submetendo
à vontade desse Pai maravilhoso. Assim como a
estação de chuvas, que foi estabelecida por Deus,
pode encharcar a terra e dela gerar a vida, só
através de Jesus, o Cristo, poderemos ser e estar
plenos para que o mundo saiba que Ele nos amou
primeiro.
Cássia de Figueiredo Freitas - “completai a minha alegria
com o mesmo pensamento, o mesmo amor e unidade...”
cassiafreitas7@gmail.com

BEM_CULT_NUTRIÇÃO
PUBLI EDITORIAL
VICTOR LEONARDO

DECIDIU MUDAR SUA VIDA? QUER
BUSCAR UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL?

RECUPERE SUA
AUTOESTIMA

A nutricionista Juliana Veloso

Sou JULIANA VELOSO, nutricionista, tenho
também outras formações acadêmicas, mas
acima de tudo sou apaixonada em ajudar
pessoas que decidiram mudar suas vidas em
busca de uma alimentação mais saudável!
Minha motivação é recuperar a autoestima
das pessoas, para se olhar no espelho com
satisfação! Acredito ser possível emagrecer,
mesmo mantendo sua vida social com a família
e amigos. Trabalho estratégias da nutrição
comportamental por meio do autoconhecimento
e amor próprio, aplicando ferramentas para
saber lidar com situações de stress para que isso
não seja direcionado para o alimento. Por meio
do reconhecimento das emoções, transformar o
comportamento alimentar, e comer “consciente”
e sem culpa. Meu atendimento é individual e
personalizado, ou em grupos de emagrecimento
para trocas de experiências, motivação e
inspiração. Atuo também com uma equipe
multidisciplinar formada por educadores físicos
e psicólogas coach de emagrecimento.
Essa equipe especializada aplica de forma
integrada e estratégica, técnicas para
proporcionar um emagrecimento saudável
e definitivo, com mudanças de hábitos sem
dietas radicais e restritivas. Minha missão é
promover e recuperar a saúde e o bem-estar,
proporcionando mais disposição e energia
para as atividades do dia-a-dia, com maior
consciência alimentar e qualidade de vida.
Então, o que até o momento parecia só um
sonho, agora pode ser tornar realidade, marque
sua consulta e venha mudar hoje!

34 99992-9847
Studio Villa Fitness
Av. Vasconcelos Costa, 1300
Bairro Martins - Uberlândia - MG
Juliana Veloso Nutricionista
@julianavelosonutri
juvelosonutri@gmail.com
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JÉSSICA CÔRTES | NUTRICIONISTA E COACH DE EMAGRECIMENTO
ARQUIVO PESSOAL | SXC

BENEFÍCIOS DO LIMÃO PARA O SEU CORPO

LIMÃO

Você conhece todos os benefícios do limão, além
de ser um poderoso ingrediente para aquele suco
refrescante? Os limões são frutas bastante populares
e fáceis de achar, geralmente usadas para refrescos
ou em pequena quantidade, juntamente com ervas
e especiarias para temperar peixes, carnes ou
frangos. Raramente consumidos sozinhos, devido ao
sabor intenso e azedo, os limões são carregados de
benefícios nutritivos que vão muito além do papel
de sucos e temperos. Além disso, é uma excelente
fruta para ajudar no emagrecimento saudável, pois
é um emagrecedor natural e pode ser consumido
livremente todos os dias.

Quatro benefícios do limão para seu corpo e sua
saúde
1. Os limões melhoram os níveis de vitamina C
- o mais impressionante é que a casca do limão
apresenta quase o dobro de quantidade de vitamina
C que a parte interna da fruta.
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2. Pode diminuir o colesterol no sangue - na digestão
humana, a pectina se liga ao colesterol no trato
gastrointestinal e desacelera a absorção de glicose
ao aprisionar carboidratos.
3. Aumenta a função do fígado - espremer metade
de um limão orgânico em um pequeno copo de água
purificada e beber todos os dias não só apenas ajuda
a melhorar o funcionamento do fígado, mas também
promove uma pele melhor e até ajuda a acalmar
problemas menores de garganta e na respiração.
4. Ajuda na digestão - os limões contêm numerosos
fitoquímicos,
incluindo
polifenóis,
que
são
micronutrientes cheios de antioxidantes. O limão
é uma fruta pequena, mas poderosa, com seus
benefícios nutritivos. Além de conter numerosas
vitaminas e minerais, pode ser um poderoso aliado
ao emagrecimento, se consumido regularmente e
aliado a uma alimentação balanceada.

BEM_CULT
PUBLI EDITORIAL | LORRAYNNE SPIRANDELLI CORDEIRO DE ALMEIDA
DIVULGAÇÃO

“DEMOCRACIA, LIBERDADE DE EXPRESSÃO, RESPEITO
E INCLUSÃO SÃO PILARES QUE COMPÕEM OS VALORES DO ON”

UM NOVO CONCEITO EM
ENTRETENIMENTO DE CASAIS
Suíte Rainbow Women

Banheiro Suíte Rainbow Men

Patrocínio 17ª Parada do Orgulho LGBT

Que o On Motel levanta a bandeira da diversidade,
isso todo mundo já sabe. Com quatro anos de
mercado, o On se destaca pela inovação com o
lançamento das primeiras suítes do Brasil decoradas
especialmente para o público LGBT. Mas o conceito
que move a equipe do On vai muito além do espaço
físico. Empreendedorismo em Uberlândia conquista a
cidade através do respeito à diversidade. Liberdade
de expressão é o direito de manifestar livremente
opiniões, ideias e pensamentos pessoais sem medo
de retaliação ou censura. De acordo com a professora
Marli Dias Ribeiro, pensar na diferença, igualdade,
na inclusão e na exclusão constitui um processo
de democratização e de humanização que busca
compreender, e sobretudo, aplicar conceitos como
equidade e alteridade. Democratizar é incluir. Respeitar
passa por incluir o outro. “Acreditamos que cada
diferença é importante e defendemos que todos têm
o direito de ser quem quiser, viver bem, se expressar, ir
e vir”, ressalta o diretor Pedro Paulo Ferreira. Por isso,
o On está presente em diversos eventos da cidade
de Uberlândia. Nos últimos anos, o motel patrocinou
shows como Nando Reis, Tributo ao Cazuza, Simple

Plan, a casa 72 Poker Clube, a peça de teatro Minha Mãe
é Uma Peça, eventos como Camaru, 16ª e 17ª Parada
LGBT, Arena Up, Festa Cupido Amigo, Extreme 4 Anos,
The Farm Festival, trabalhos e festas universitárias
como Projeto Designear da Esamc, Calourada da
Pitágoras, Explica Esse Rolê, além de apoio ao time de
futebol amador BT Construções e suporte a músicos
para gravação de clipes nas suítes. A motivação dos
patrocínios não é só pela exposição da marca, mas
pelo contato e integração com o público. Os eventos
são tão diversos quanto os clientes, pois o propósito
é envolver todos os públicos, sem preconceitos, sem
padrões e distinções. Por isso quando o slogan diz que
o On é para todos, é para todos mesmo.

34 3213-8899
Rua Ceará, 2395
Bairro Custódio Pereira - Uberlândia - MG
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MAURO MARQUES | SXC

A ÁREA DE SAÚDE DEFINITIVAMENTE
ESTÁ SE FAVORECENDO DA TECNOLOGIA

PSICOLOGIA E A
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Na busca de compreender o processo tecnológico
na área da saúde mental, há um ano venho
estudando a Inteligência Artificial (AI) e as Redes
Neurais Artificiais (RNAs). Foi quando resolvi fazer
um doutorado em Ciências com ênfase em AI. Mas
o que é a Inteligência Artificial e Redes Neurais? E
por que muitos profissionais ainda têm receio de
utilizar ou trabalhar com ela, principalmente dentro
dos modelos de atuação psicoterapêutica e/ou
psiquiátrica? A área de saúde definitivamente está
se favorecendo da tecnologia. Desde o primeiro
artigo sobre modelagem de redes neurais (McCulloch
Pitts, 1943), o fascínio contínuo com essa técnica
parece estar relacionado à sua ligação histórica com
a AI, na medida em que as RNAs imitam atividades
neurais do cérebro humano. A modelagem de redes
neurais tem sido usada para várias tarefas, incluindo
reconhecimento de fala, previsão do mercado
de ações, identificação de células cancerígenas,
reconhecimento de caligrafia, números, placas, etc.
Em suma, as RNAs tornaram-se importantes em
diversas áreas da psicologia e da medicina e pode
auxiliar uma variedade de problemas de decisão
clínica, como avaliação do estado psicológico,
diagnóstico de transtornos psiquiátricos e previsão
de resultados comportamentais, como tentativas
de suicídio, hospitalização e morte. Sabe-se que
em pouco tempo, os chatbots, suportados pela
Inteligência Artificial, poderão aliviar a carga dos
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profissionais da saúde em relação a problemas
de administração e gerenciamento rapidamente
solucionáveis. O uso de assistentes pessoais
virtuais e chatbots na área da saúde não é novo. Há
52 anos, Joseph Weizenbaum, em seu laboratório de
Inteligência Artificial construiu o primeiro programa
para processamento de linguagem natural. Com
o nome de Eliza, o programa imitava um psicólogo
e fazia perguntas ao paciente simplesmente
reorganizando o que o próprio paciente dizia. Eram os
primórdios da Inteligência Artificial que começava a
sair dos romances de ficção científica para entrar
definitivamente na realidade das pessoas. Hoje,
existem alguns campos médicos em que empresas
oferecem assistentes pessoais inteligentes para
facilitar a vida de pessoas com deficiência visual,
tornando-as mais independentes, por exemplo.
Almejar essa possibilidade nem de longe é o mesmo
que recomendar a substituição do profissional de
saúde pelos chatbots. Contudo, eles podem fazer
parte do trabalho de triagem associado à queixa
inicial do paciente, ajudando-o a identificar se
algo está errado e, a partir disso, conduzi-lo ao
atendimento com seu psicólogo, médico ou convênio.
Résia Silva de Morais - CRP-MG 04/31203, Profª. Psicóloga Clínica
em TCC e Psicopedagoga - UFU, Especialista em Terapia Familiar
e Hospitalar, Mestre em Psicologia da Saúde - UFU e Doutoranda
em Ciências - UFU.
resiamorais@gmail.com

BEM_CULT_SAÚDE BUCAL
DR. ALEXANDRE FERNANDES | CIRURGIÃO-DENTISTA
DIVULGAÇÃO | SXC

COM OS AVANÇOS DE HOJE, VOCÊ NÃO
PRECISA SOFRER COM A FALTA DE DENTES

PERDA DENTÁRIA

As perdas dentárias em adultos e idosos ainda
constituem um sério problema, apresentando
impactos negativos na qualidade de vida da
população. No Brasil, observa-se nestes grupos
etários alto percentual de perdas dentárias. Dados
referentes à pesquisa do SB-Brasil 2010 mostram
que a média de dentes perdidos no país em adultos
foi de 7,4 dentes e em idosos foi de 26 dentes. A
falta de dentes pode comprometer o dia a dia dos
indivíduos devido a dificuldades na fala, limitação
da mastigação, constrangimento, timidez, exclusão
social e diminuição da autoestima. Um grande
espaço entre os dentes pode afetar a maneira
de falar ou mastigar. A dor é o motivo que leva o
adulto a procurar o dentista, na maioria das vezes,
e a busca de solução imediata para o problema
acaba tendo como desfecho a extração dentária.
Com os avanços de hoje, você não precisa sofrer
com a falta de dentes. As opções para substituir

satisfatoriamente um ou mais dentes perdidos
são Prótese suportada por dentes adjacentes:
podem ser removíveis ou fixas, dependendo das
condições bucais, da qualidade e da quantidade
dos dentes remanescentes. Prótese suportada
total ou parcialmente pela mucosa: uma boa opção
quando se perdeu todos ou a maioria dos dentes e,
por algum motivo, a pessoa não possa ou não queira
colocar implantes. Prótese suportada por implante:
melhor alternativa para restabelecer a estética e a
função mastigatória de forma mais semelhante ao
dente natural. Converse com seu dentista sobre qual
opção é melhor para você.
Fonte: https://www.mouthhealthy.org/en/az-topics/m/
missing-teeth
Dr. Alexandre Vieira Fernandes - CRO-MG: 12.398. Mestre
em Estomatologia. Mestre e Doutor em Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofacial. Responsável técnico da Primer Odontocenter.

CULT_ 33

BEM_CULT_ COMPORTAMENTO
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ARQUIVO PESSOAL | O RIBATEJO

“NOVOS LUGARES E VELHOS PAPÉIS”

HOMENS E
MULHERES

Somos todos, homens e mulheres criados e educados
para cumprir um destino. Essa, talvez, seja a grande
tarefa que a vida nos impõe para nos tornarmos
pessoas, sujeitos e objetos dessa grande lição. É isso
que nos humaniza. Transformar o animal humano que
vive dentro de nós e fazê-lo capaz de pensar e lutar
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para sobreviver às adversidades que a vida nos impõe.
Nascer, crescer e sobreviver, estar na natureza por
milênios e evoluir através da sua própria história. Esta
é a condição essencial do pensamento e da razão de
estar no mundo. Nessa evolução sem leis, nem razão, a
violência se instaura até hoje como força que protege,

mas também mata o seu semelhante. Sabemos
que nessa “evolução” a força física e a dominação
se tornaram as supostas garantias da própria
sobrevivência. O ser humano, cheio de razões e
emoções, continua lutando contra o seu grande
inimigo, ele mesmo. Se num passado remoto, os
encargos e tarefas domésticas representavam
para a mulher a sua responsabilidade social, hoje
é na liberdade pessoal e profissional que ela se
redefine como sujeito e objeto de suas próprias
mudanças. Com isso, homens e mulheres, iguais
e diferentes, se aliam para construir uma nova
realidade. A acelerada evolução populacional,
criando novos lugares e papéis, transformou essa
dona de casa num personagem que hoje também
paga caro por investir na ruptura da mística
feminina do Senhor e da Escrava. Desta dona de
casa hoje se cobra uma capacidade intelectual e a
habilidade para administrar as tarefas cotidianas
que lhe são impostas. Como deve se sentir
este personagem com tantas obrigações num
mundo onde os homens se sentiam poderosos e
especiais? O lugar do poder determina um grande

isolamento afetivo, logo, muita solidão. O
tempo para o amor é escasso, os sentimentos
genuínos são raros e tudo gira em torno
de interesses pessoais e profissionais, e
do individualismo que divide a família num
grupo dispersivo de distanciamentos afetivos
e pessoais. Numa sociedade que explora
homens e mulheres em personagens que
competem entre si, as relações com o tempo
se tornam obsoletas e a família se dissolve.
Além do extremado individualismo e das
desigualdades econômicas, as pessoas vão
buscar no mercado profissional a garantia de
se sentirem vencedores. Homens e mulheres
continuam trabalhando, juntos e separados, e
aceitam que todos estão comprometidos com
as mudanças do mundo em sua volta. Fora
disso não há solução, nem salvação, apenas
luta. É nessa condição que o poder pode
ser dividido e partilhado, transformando-se
numa forma de prazer para todos.
Dr. Jorge Pfeifer é psicólogo, psicanalista e articulista.

Dr. Leandro Yamamoto

CRM - 56925
Formado em Medicina pela UFTM - Uberaba.
Especialista em Pneumologia pela USP - Ribeirão Preto.

VOCÊ SABE O QUE TRATA O PNEUMOLOGISTA?
O Médico Pneumologista trata de doenças
relacionadas ao Sistema Respiratório (Resfriado, Gripe,
Rinite, Sinusite, Bronquite, Pneumonia, Asma, Enfisema,
Tuberculose, Nódulos Pulmonares...)
Ele também pode auxiliar as pessoas que desejam
parar de fumar.

34 3326-6019
Diagnostic Center
Av. Santos Dumont, 2235
Santa Maria - Uberaba – MGCULT_ 35
pneumologiauberaba@gmail.com

BEM_CULT_ MEDICINA
LUÍS AUGUSTO MATTAR | MÉDICO
DIVULGAÇÃO

UBERLÂNDIA NOS DEU A CAPACIDADE DE COLOCARMOS
EM PRÁTICA AS NOVIDADES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS

A EVOLUÇÃO DA
CIRURGIA BARIÁTRICA

Muito comum no passado ouvirmos na faculdade
de medicina e nos hospitais escolas, nossos
professores contarem suas experiências de como
essa ou aquela doença era tratada décadas atrás
e o assunto sempre começava com: “Na minha
época...”. Atualmente a evolução tecnológica na
medicina está em um ritmo tão alucinante que
teríamos falar “Na minha época...” a cada 2 ou 3
anos. Nestes 20 anos de contato com a cirurgia
bariátrica tive oportunidade de vivenciar grandes
revoluções e posso dizer que nesse curto espaço
de tempo, a cirurgia gastroenterológica avançou
e agregou mais tecnologia do que o século
anterior todo. Na década de 90 vivemos a cirurgia
bariátrica por “laparotomias”, grandes cortes feito
no abdome, às vezes de 30 centímetros, usávamos
grandes afastadores fixados na mesa cirúrgica para
manter abertas as paredes abdominais. A cirurgia
demorava toda a manhã e o paciente ia direto para
UTI, onde passava por pelo menos 2 dias, sem se
levantar da cama. O tempo de internação era em
média 5 dias e o paciente ia pra casa com pelo
menos 2 mangueiras saindo de seu abdome. O trauma
cirúrgico era enorme e o risco da cirurgia várias vezes
maior que o de hoje. Nos anos 2000, iniciamos a
cirurgia bariátrica por “videolaparoscopia”, através
de pequenos cortes no abdome entramos com uma
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câmera e as pinças para realizar a mesma cirurgia
sem colocarmos a mão dentro do abdome do
paciente. Os tempos da cirurgia e da internação foram
caindo rapidamente, e conforme íamos adquirindo
experiência, chegamos a realizar o procedimento
em menos de 1 hora e o paciente ficando internado
apenas 24 horas. Achávamos que havíamos chegado
ao máximo de eficiência e tecnologia agregada,
ledo engano. Atualmente nossa área de atuação
está tomando dois caminhos evolutivos que muito
provavelmente vão se encontrar no futuro. Um deles
é o caminho dos procedimentos endoscópicos para
perda de peso: além dos balões intragástricos usados
há muitos anos, hoje já fazemos gastroplastias
totalmente sem cortes e em pouco tempo teremos
como realizar emendas intestinais por endoscopia
e procedimentos para o tratamento da diabetes. O
outro caminho é o da cirurgia robótica, tecnologia
que nos permite realizar a cirurgia sem estar na sala
de cirurgia. Braços mecânicos são posicionados
em pequenos cortes como os da laparoscopia e
podemos fazer uma cirurgia muito mais delicada
e com menor trauma cirúrgico. Em pouco tempo
acredito que estes dois caminhos evolutivos se
encontrarão e teremos plataformas robóticas para
procedimentos endoscópicos. Uberlândia, pelo seu
dinamismo e vanguardismo, nos deu a capacidade
de colocarmos em prática todas as novidades
científicas e de tecnologia agregada à nossa área de
atuação, traduzido em nosso pioneirismo no interior
de Minas Gerais. Que venha mais e mais tecnologia
e que com bom senso e responsabilidade, possamos
oferecer em nossa cidade sempre o que há de melhor
e mais moderno para ajudar nossos pacientes tão
sofridos pela obesidade.
Dr. Luís Augusto Mattar
CRM-MG 40946

BEM_CULT_SAÚDE
ROBERTO DE OLIVEIRA GALVÃO | GINECOLOGISTA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
ARQUIVO PESSOAL | SXC

É POSSÍVEL EVITÁ-LO!

CÂNCER DE
COLO UTERINO

O câncer de colo uterino se manifesta de forma
bastante agressiva no período áureo de realizações
das mulheres (35 aos 50 anos), acometendo
500.000 mulheres, por ano, em todo o mundo
e 20.000 delas em nosso país. Não bastassem
estes dados sombrios, estas mulheres recebem
este diagnóstico numa fase adiantada da doença,
quando o tratamento não consegue ser de todo
resolutivo e geralmente acompanhado de sequelas
que comprometem o bem-estar físico e sexual de
muitas delas. Ainda assim estas opções (cirurgia,
quimioradioterapia) devem estar disponíveis
porque curam um número expressivo de mulheres.
O responsável pela iniciação deste câncer é um
contato persistente com o HPV (vírus do papiloma
humano) transmissível pela relação sexual não
protegida, circunstancialmente, nas primeiras
relações; entretanto a maioria destes jovens que se
contaminam, curam-se naturalmente, sem nenhuma
interferência médica. Outros fatores (precocidade
de iniciação sexual não protegida, multiplicidade
de parceiros, cigarro e outras DST) facilitam a
iniciação do câncer de colo. Tudo isto posto fica
claro que trata-se de um câncer HPV induzido,
totalmente passível de prevenção medicamentosa e
sensatez no estilo de vida. Do contato com HPV, na
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paciente bem jovem, até a manifestação do câncer
passam-se, no mínimo 10 anos, período conhecido
com pré-câncer ou NIC; totalmente curável com
tecnologia facilmente disponível em todos os níveis
de assistência (Papanicolaou, colposcopia e cirurgia
de alta frequência-CAF). A propósito, o exame
de Papanicolaou deve ser iniciado aos 25 anos,
anualmente, e após 2 exames normais, a cada triênio.
Cabe a mulher, a seu modo, diminuir o número de
parceiros, evitar aqueles de risco, motivar o uso de
preservativos, não fumar e melhorar o estilo de vida
(alimentação saudável, controle de peso e atividade
física) e não se esquecer de seu exame ginecológico
oportuno. Aos gestores de saúde pública recai a mais
promissora das ações de prevenção e controle do
câncer de colo uterino: Vacina profilática anti HPV,
que deverá ser implementada de 9 aos 26 anos, não
necessariamente, antes da primeira relação sexual,
por via intramuscular. O impacto de tal vacinação
ocorrerá num futuro não muito próximo, o que vale
dizer que mulheres vacinadas deverão continuar
fazendo seu exame ginecológico preventivo rotineiro.
Tais considerações destinam-se a todas mulheres,
sem exceção; entretanto aquelas que recorrem ao
Serviço Público merecem um agendamento mais
fácil e uma abordagem médica mais resolutiva.
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A UROLOGIA É A ESPECIALIDADE PIONEIRA
EM INTERVENÇÕES MINIMAMENTE INVASIVAS

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
SEU IMPACTO NA ÁREA DA SAÚDE

Estamos vivenciando a Era da Pós-Modernidade
(modernidade líquida, segundo Zygmunt Bauman)
onde os atores atuais buscam equilíbrio de
convivência intergeracional: Baby Boom, X, Y, Z e
Alfa. E nesta alquimia de transformações sociais
destaca-se o aprimoramento do senso criativo
humano, manifestado pelas conquistas tecnológicas
até então só imagináveis em ensaios de ficção
científica.
Revolução Industrial
E desta criatividade surgiu a primeira revolução
industrial em meados do ano 1700, concebida
com a invenção das máquinas a vapor, a segunda
aconteceu em meados de 1800 com o surgimento
da energia elétrica. Já a terceira revolução
consolidou-se com a invenção da eletrônica e
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computação por volta do ano de 1900. E assim o ciclo
evolutivo tecnológico segue seu padrão secular com
avanços extraordinários, nos brindando agora com a
quarta revolução envolvendo uma rede de conexões
e tecnologias, incluindo inteligência artificial, dados
nas nuvens, big data, robotização e tantas outras
interfaces. Nesta revolução 4.0 destacam-se os
sistemas cyber-físicos manifestados na Internet das
Coisas (Internet Of Things: IOT) e na área da saúde:
Internet das coisas médicas.
Inteligência artificial
A Inteligência Artificial caminha a passos largos
nos dias atuais. Em 1997, o computador “Deep
Blue” derrota o russo Kasparov em uma partida de
xadrez. E, em 2011, o computador IBM Watson vence
no Jeopardy, programa de televisão americano

de perguntas e respostas da CBS. E, desde 2016, o
Watson Oncology apoia médicos em diagnósticos e
decisões clínicas. Enfim, tarefas cognitivas podem ser
emuladas ou substituídas por outras que levam ao
mesmo resultado.
Telessaúde
A telessaúde se define, segundo Norris em 2002, como
o uso das tecnologias de informação e comunicação
para transferir informações de dados e serviços
clínicos, administrativos e educacionais em saúde.
Os serviços de telessaúde podem ser simples, como
dois profissionais de saúde discutindo um caso por
telefone, ou mais sofisticados com uso de redes de
vídeo e web-conferências, de sistemas de registros
eletrônicos em saúde e até o uso da robótica. Este
cenário inicial tecnológico da telessaúde teve seu
embrião na invenção do rádio, pois em 1924 já se ouvia
o programa: “The Radio Doctor”. Esta modalidade de
teleassistência engloba a Telemedicina, Telenfermagem,
Telefisioterapia. Suas aplicações são diversas podendo
citar teleconsulta, telemonitoramento, telediagnóstico,
tele-CTI,
teleambulância,
telereabilitação.
O
autocuidado com o telemonitoramento (transmissão
de traçado ECG, ecocardiograma de monitoramento,
dados vitais, oxímetro, níveis de glicemia, etc) garante
rapidez na interpretação de eventos que acontecem
com o paciente e possibilita que o médico intervenha
em tempo real na abordagem destes pacientes. O
telediagnóstico através do PACS (Picture Archiving
and Communications System) permite a interpretação
segura de imagens de forma ultrarrápida. A
webconferência possibilita, no quesito teleassitência,
a opção de se ouvir uma segunda opinião sobre casos
clínicos complexos e desafiadores, atuando como
apoio diagnóstico à distância. O telemonitoramento
intensivo (CTI), permite a integração em tempo real
de imagens, resultados de exames e dados vitais dos
pacientes, facilitando a vida dos médicos plantonistas.
Teleassitência em Minas Gerais
A Rede de Teleassistência de Minas Gerais (RTMG),
coordenada pelo Centro de Telessaúde do Hospital
das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais
(HCUFMG), é composta por seis universidades públicas
(Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG),
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Universidade
Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF), Universidade Estadual
de Montes Claros (Unimontes) e Universidade Federal
de São João Del Rey. A RTMG presta atendimento a
873 pontos em 660 cidades mineiras desde 2006 com
sua última expansão em 2014. Esta rede facilita acesso
aos especialistas dos grandes centros, possibilitando
diagnósticos mais rápidos e tratamentos mais
eficazes. Do ponto de vista econômico, a telessaúde
reduz os gastos públicos de saúde, visto que no

atendimento presencial, o deslocamento do paciente
até o especialista custa cerca de dez vezes mais que
o custo do atendimento à distância (fonte https://
telessaude.hc.ufmg.br/).
Cirurgia robótica
Atualmente, estamos presenciando uma fase de
expansão das cirurgias robô-assistidas. O custo do
robô ainda é um fator limitante neste processo evolutivo
tecnológico. A cirurgia robô-assistida traz benefícios
práticos em relação à cirurgia videolaparoscópica
convencional por possibilitar uma maior amplitude
de movimentação da mão robótica (em relação à
mão humana) e também por apresentar visão em
3D. Neste caso, a dimensão profundidade contribui
significativamente na execução dos procedimentos
cirúrgicos. A urologia é a especialidade pioneira em
intervenções minimamente invasivas e por isso uma
das que melhor domina a técnica robô-assistida.
Os resultados são incontestáveis nas cirurgias
robóticas urológicas em geral, inclusive nas cirurgias
intervencionistas de cura do câncer prostático
(Prostatectomia Radical). Estamos vivenciando uma
evolução tecnológica exponencial refletindo em todas
as áreas e na medicina irá impactar profundamente os
índices de qualidade e sobrevida dos pacientes.

Dr. Adair J. Batista - Urologia TiSBU

34 3236-2300 | 34 3236-6975
Urocenter - Centro de Diagnóstico e Tratamento Urológico
Av. Getúlio Vargas, 801 - Uberlândia - MG
www.urocenter.med.br
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PRATICIDADE E CONFORTO
QUE TRANSFORMAM UMA VIDA

FOTODEPILAÇÃO
Se tem algo que é comum a mulheres e homens é o
incômodo causado pela presença de pelos no corpo.
E, com o objetivo de se livrarem desse incômodo,
várias alternativas já foram usadas ao longo de
tempo, sendo a depilação com cera e com lâminas
as práticas mais usadas para tentar ficar com a
pele lisa. Na última década, proliferaram pelo Brasil
várias clínicas no mercado, oferecendo o tratamento
de Fotodepilação, tanto por Laser quanto por Luz
Pulsada Intensa, prometendo uma pele lisa e macia,
eliminando os pelos e também todos os inconvenientes
causados pela depilação tradicional. A adesão a esse
tratamento tem sido cada vez maior, pois o desejo de
ter uma pele lisa e macia é o sonho de consumo de
9 entre 10 mulheres, e também, de muitos homens.
Afinal, eles sofrem tanto ou mais do que as mulheres,
já que o corpo do homem tem uma quantidade maior
de pelos e estes pelos são mais grossos, causando
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desconforto, coceiras, irritações, etc. Apesar de os
resultados desse tratamento serem excelentes, temse que tomar vários cuidados ao realizar esse tipo de
procedimento. Portanto, é importante verificar se a
clínica na qual o tratamento será feito está de acordo
com as exigências dos órgãos responsáveis, se os
profissionais são capacitados para isso e também
se os equipamentos estão em boas condições para
realização do tratamento. Com a pele lisa e macia, as
pessoas têm mais conforto, bem-estar e praticidade,
já que não precisam se preocupar com depilação. Essa
mudança gera, inclusive, um aumento de autoestima
na pessoa, pois ela passa a ficar mais segura e
confiante, estando mais feliz com o seu corpo. Enfim,
um simples tratamento pode provocar uma grande
transformação positiva na vida das pessoas. E viva
a liberdade!
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APARELHO É TRANSPARENTE, MÓVEL E PERSONALIZADO

ORTODONTIA
DIGITAL

A revolução tecnológica já é realidade na Ortodontia.
Mais de 6 milhões de pessoas no mundo já deixaram
de usar o aparelho dentário de metal e aderiram aos
alinhadores ortodônticos transparentes Invisalign.
Hoje, o paciente já consegue visualizar o resultado
do tratamento na primeira visita ao ortodontista
através de uma simulação digital. O aparelho agora
é transparente, móvel e personalizado. Em pouco
tempo, sorrisos metálicos só serão vistos em fotos
antigas. Invisalign deu rumo à transformação digital
na ortodontia, o Doutor faz um escaneamento da
boca do paciente, sem moldagens e sem massinhas,
realiza o planejamento do tratamento através de
um software que garante precisão dos movimentos
escolhidos pelo profissional experiente, e aplica o
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workflow totalmente digital em sua clínica. Sempre
lembrando que a experiência do Doutor é fundamental
para a realização de um tratamento ortodôntico de
qualidade e responsabilidade, pois, somente através
de um planejamento bem feito você terá excelentes
resultados alcançados.
Dra. Anamaria Miranda Abdala I DDS
Especialista e Mestre em Ortodontia - UNESP/SP
Orthodontist and Invisalign Doctor Diamond MAIO®.
Speaker Align Brasil
www.institutomaio.com.br
@institutomaio
Fellow:
• WFO (World Federation of Orthodontists)
• AAO (American Association of Orthodontists)
• ABOR (Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial

BEM_CULT_ODONTOLOGIA
REDAÇÃO
LUCIANA SANTOS

EVENTO REUNIU PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA

ALIGN TALKS

O “Align Talks” reuniu a elite da Odontologia de
Uberlândia e região. Evento realizado pela Invisalign,
maior empresa de tecnologia mundial em tratamentos
ortodônticos com alinhadores transparentes, com um
fluxo totalmente digital, apresentou Ortodontistas

especialistas e experientes no sistema, que mostraram
casos de sucesso com a técnica, onde ninguém
percebe que você usa aparelho. Doutores experientes
já têm mudado o dia a dia de suas clínicas e de seus
pacientes. Confira aqui imagens do Align Talks.
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QUANTOS PEDROS SÃO NECESSÁRIOS
PARA SACUDIR O MUNDO?

PEDRO MURIEL
Às vezes, muitos. Às vezes, dois. Às vezes, todos
em um. Pedro significa “forte como uma pedra”.
Mas este Pedro é poesia. Pedro Muriel: escritor,
palestrante, bacharel em Relações Internacionais.
Aquele que transforma todo olhar em arte e que
faz amor com as palavras. Ninguém passa ileso por
ele. Original de Belo Horizonte, seu trabalho autoral
envolve narrativas de sua experiencia cotidiana.
Possui uma doença rara, mas sua deficiência se
torna tão insignificante frente aos seus grandes
olhos verdes. Olhos gananciosos em mastigar
o mundo. Sua mente e seus dedos têm pressa.
Com dois livros publicados: “Proesia” e “Numa
Esquina dos Trópicos”, dois grandes sucessos, está
concluindo seu terceiro livro. Com certeza, uma
surpresa de sabores e sensações nos aguardam.
Pedro Muriel nos convida sempre para viajar em

sua cadeira atômica. Perto ou longe está sempre
presente nos mostrando que a vida, além de linda, é
sensacional. Pedro, Pedra, vento. Estado de Poesia.
Uma pessoa que vale muito a pena, ler, conhecer,
ouvir sobre suas viagens, (como a vez que foi para
Patagônia sozinho). Seu lugar no mundo é dele e
ninguém ousa limitá-lo. Para conhecer sua vida e
obras acesse o link: www.pedromuriel.com. “Escrevo
céu, desenho moinhos, no abraço do rio, no canto
do passarinho. Treme o chão, passa estrada, canto
a vida, a caminhada. Moldando o mundo com o
coração...” - Pedro Muriel.
Sou Karolina Cordeiro, uma mãe que transforma a experiência
de ter um filho com deficiência em aprendizado e oportunidade
de criar relações significativas e importantes para um mundo
melhor. O Pedro, meu filho, tem 12 anos, está no 6º ano do Ensino
Fundamental numa escola pública municipal.
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UM NOVO CONCEITO EM HOSPITAL

MEDICINA HUMANIZADA

Inaugurado em 2017, na zona sul de nossa cidade, o Hospital Alta Colina realiza cirurgias de todas as
especialidades com qualidade e alta excelência. Ampliando e complementando cada vez mais sua
estrutura de atendimento, está realizando, dentro do seu segundo projeto de expansão, a Central de
Esterilização de Materiais com potencial para terceirizar o serviço. Conheça nosso atendimento e
estrutura. Estamos aqui para atender você com profissionais altamente especializados e disponibilizando
o que há de mais moderno e eficiente para sua saúde e qualidade de vida. Tudo isso fundamentado em
nossa filosofia de humanização e humanismo - que alinhada ao conceito da Organização Mundial de
Saúde (OMS) - define saúde não só como ausência de doença, mas o perfeito bem-estar físico, mental e
social, considerando que cada paciente é único e tem necessidades diferentes, sendo um indivíduo para
ser cuidado, não uma condição médica a ser tratada.
34 3222-1218
Av. Francisco Galassi, 1200
Morada da Colina - Uberlândia - MG
www.hospitalaltacolina.com.br
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AS PESSOAS TÊM DESCOBERTO O PODER DOS ANIMAIS
EM NOS AJUDAR COM LIMITAÇÕES FÍSICAS E EMOCIONAIS

ANIMAIS DE
SERVIÇO E APOIO

Já ouviu falar de animais de serviço e apoio?
Pois, então, mais do que nunca as pessoas têm
descoberto o poder dos animais em nos ajudar com
limitações físicas e emocionais. Animais podem
ser treinados para guiar deficientes físicos, alertar
deficientes auditivos, prover suporte emocional e
até ajudar seus donos durante crises epilépticas. E
isso não se limita a cachorros! Claro, eles são os
mais comuns, mas existem registros de centenas
de espécies certificadas como animais de serviço
e apoio pelo mundo, como pôneis que trabalham
como guias, golfinhos registrados para terapia
emocional, patos treinados para aliviar stress,
furões que oferecem suporte emocional para
pacientes com alergias a outros animais, ratos
treinados para perceber espasmos musculares,
papagaios treinados para acalmar pessoas com
transtorno bipolar e muito, muito mais. Estes
animais são treinados, certificados e, quando
pertencentes a um só dono, acompanham-no em
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todos os momentos, incluindo viagens. É importante
notar a diferença entre animais de serviço e de
apoio emocional. Animais de serviço são somente
cachorros (e raramente pôneis) treinados para ajudar
portadores de deficiência em seu dia a dia. Animais
de apoio emocional podem ser de qualquer espécie,
existem para acalmar e servir de companhia a seus
donos por recomendação de um psicólogo ou médico.
Nos EUA, o processo para obter uma licença para
um animal de serviço é bem diferente do para apoio
emocional. Animais de serviço são registrados pela
ADA (Americans with Disability Act), um órgão do
governo dedicado a facilitar a vida de portadores de
qualquer tipo de deficiência. Eles devem passar por
um rigoroso treinamento personalizado para cada
tipo de deficiência. Por outro lado, animais que servem
somente para suporte emocional não são protegidos
pela ADA e não precisam de treinamento, já que
fazem seu trabalho simplesmente por acompanhar
seus donos. Uma licença para ter um animal de
suporte emocional somente requere uma carta de
um psicólogo ou psiquiatra dizendo que o animal dá
assistência ao dono com algum tipo de transtorno
emocional.

Por causa da facilidade de obter o registro de um animal
de apoio emocional, infelizmente muitas pessoas estão
abusando da oportunidade e registrando animais
de estimação simplesmente para poder levá-los a
lugares públicos e em viagens. No Brasil, infelizmente
não existe um órgão governamental como a ADA que
registra animais de serviço e não há nenhum tipo
de oficialização de animais de apoio emocional. Há
algumas organizações que treinam e doam cães-guia,
mas a quantidade é mínima em relação ao número de
deficientes visuais presentes no país. A única norma
oficial é que cães-guia devem ser aceitos em qualquer
lugar público e privado em que o dono precise ir. A
maioria das companhias de aviação no Brasil seguem
normas condizentes às internacionais em relação a
animais a bordo - que permitem que os animais de
serviço possam viajar dentro da cabine com o dono.
As regras quanto a animais de apoio emocional são
diferentes em cada companhia aérea, but a maioria
os aceita em voos de menos 8 horas, contanto que
sejam completamente vacinados e socializados. No
começo de 2018, a companhia de aviação americana
United Airlines teve que mudar suas regras sobre os
tipos de animais aceitos depois de uma passageira
ser impedida de viajar com seu pavão de apoio. Isso
fez com que todas as companhias revisassem suas
políticas em relação a animais.

atravessar a rua para que o deficiente possa decidir
quando é apropriado para atravessar, baseado no
som dos carros e do som de assistência que existe em
alguns sinaleiros adaptados. Estes animais vestem
uma coleira especial composta de um colete e uma
barra de ferro para o dono segurar e sabem que quando
a estão vestindo é hora de trabalhar. O foco deles
permanece 100% no dono enquanto vestem a coleira.
Por isso é muito importante que outras pessoas não
brinquem, passem a mão ou tentem chamar atenção
do animal. A vida do deficiente depende da atenção
do animal e temos que respeitá-los. Assim que a
coleira especial é retirada, o animal sabe que pode
brincar ou relaxar. Animais de serviço e apoio são de
extrema importância e estão cada vez mais presentes
no mundo. Existem instituições no Brasil que treinam
e doam cães-guia para deficientes e elas merecem
todo o nosso apoio. Algumas delas são o Instituto
Iris em São Paulo (iris.org.br), O Cão Guia Brasil no
Rio de Janeiro (caoguiabrasil.com.br), o projeto Cão
Guia em Brasília (projetocaoguia.com.br) e o Instituo
Magnus em Sorocaba (institutomagnus.org). E não se
esqueça, se você ver um animal vestindo um colete
de serviço, não brinque, chame, nem passe mão nele.
A vida do deficiente depende da atenção do animal e
o melhor jeito de ajudar é deixá-lo fazer seu trabalho.
Bettina Ávila é uma cineasta brasileira formada pela New York
University em Nova Iorque. As produções em que trabalhou já
foram expostas em festivais de cinema por todo o mundo, como o
Festival de Cannes e o Festival Internacional da Noruega. Também já
trabalhou para grandes produções para a Netflix, HBO, Marvel e mais.

A insuficiência de animais treinados e falta de apoio
governamental no Brasil deve-se principalmente
ao custo e dificuldade de obter e treinar animaisguia e animais especializados em outros tipos de
suporte. Até o processo de selecionar os animais é
complicado, considerando que os animais devem ser
extremamente inteligentes e dedicados. O treinamento
tem etapas com e sem a presença do dono e requere
pelo menos um ano e meio. Animais treinados para
guiar deficientes visuais devem memorizar vários
tipos de comandos, ter bom senso de direção e
extrema disciplina. Por exemplo, eles memorizam
caminhos para levar seus donos até o mercado, ou
trabalho, ou qualquer outro lugar que o dono precise
ir com frequência. Eles sabem parar o dono antes de
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OS ANIMAIS DEIXARAM DE SER BICHINHOS DE ESTIMAÇÃO
E PASSARAM A SER CONSIDERADOS MEMBROS DA FAMÍLIA

FILHOS DE
QUATRO PATAS

Atualmente é comum pessoas deixarem de ter
filhos humanos e optarem por ter filhos pet,
desde cães e gatos até aves, roedores, répteis,
etc. Por este e outros motivos, o mercado
pet consolidou o Brasil como terceiro maior
mercado em faturamento de acordo com os
dados da ABINPET (Associação Brasileira
da Indústria de Produtos para Animais de
Estimação). Essa tendência vem se expandindo
de forma avassaladora, por isso os animais
deixaram de ser simples bichinhos de estimação
e passaram a ser considerados membros
da família. Consequentemente, a mesma
preocupação que temos com os nossos filhos
tornou-se equivalente ao que sentimos por
nossos filhotes de quatro patas. Então para
melhores cuidados e longevidade, nasceram
também produtos voltados aos animais como
rações, petiscos, medicamentos exclusivos,
brinquedos e acessórios. A visibilidade desta
tendência despertou em muitos profissionais
a
necessidade
de
melhor
qualificação,
preocupados principalmente com a alimentação
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dos pets, surgindo novos especialistas como, por
exemplo, os nutrólogos funcionais e terapêuticos,
antes conhecidos apenas na área voltada para a
saúde humana. A frase muito conhecida “você é o
que come” é uma grande verdade, inclusive para
os animais.
Apesar da grande gama de produtos alimentícios
industrializados ofertados no mercado, os mesmos
não possuem todos os nutrientes necessários
para uma vida saudável, além do excesso de
corantes e conservantes altamente cancerígenos
e alergênicos. Para resolver este problema
surgiu a AN (alimentação natural) substituindo
a ração industrializada. Muitos proprietários,
reconhecendo o quão prejudicial é a ração,
recorrem a páginas na internet para pesquisar
a famosa dieta pronta, entretanto a mesma
geralmente é errônea ou equivocada, causando
problemas de saúde de médio a longo prazo. É
essencial procurar um veterinário nutrólogo, antes
de tomar qualquer medida, ame quem sempre irá
te amar incondicionalmente.

34 99682-0993 | Rua Engenheiro Azeli, 250
Bairro Osvaldo Rezende - Uberlândia - MG
mypetgourmet.negocio.site |
mypetgourmet
gourmet_udia
@mypetgourmetoficial_udia
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TER UM SONO TRANQUILO É
FUNDAMENTAL PARA UMA VIDA SAUDÁVEL

TECNOLOGIA DO SONO

Nada como ter uma boa noite de sono em uma
cama confortável, não é mesmo? De fato, repousar
o corpo em um colchão de alta qualidade faz toda
a diferença no dia seguinte. Dormir mal traz tantos
malefícios quanto podemos imaginar: sonolência
durante o dia, queda na produtividade, mau humor,
ganho de peso, irritabilidade, cansaço, fadiga
crônica, etc. Por isso a importância de escolher um
bom colchão que se adeque às suas necessidades:
peso, tamanho, material, espaço. A escolha de um
bom colchão proporciona melhor saúde e bemestar, fornece energia para as tarefas do dia a dia e
estimula a produtividade no trabalho. São por esses
e outros motivos que investir em um colchão de
qualidade é algo sério. Afinal, um colchão apropriado
às suas características auxilia na correção de vícios
posturais e minimiza as dores musculares. Pensando
nisso, a Eko’7 desenvolveu uma linha de colchões
com conforto e ortopedia na medida certa, que
são características indispensáveis em um colchão
adequado para o uso diário. Fabricados em camadas
e com sistema de densidade progressiva, os colchões
da marca Eko’7 respeitam a forma anatômica do
corpo, confortando as articulações e protegendo
ortopedicamente a coluna. Além das camadas que
proporcionam o conforto e a ergonomia que seu
corpo necessita, o Colchão Eko’7 é equipado com
tecnologias que proporcionam muitos benefícios
para nossa saúde e bem-estar. Magnetos: o
magnetismo presente nos colchões Eko’7 compensa
o desequilíbrio causado pela exposição a ondas
eletromagnéticas e pelo isolamento do campo
magnético natural da Terra. Auxilia na melhora da
circulação e na redução dos níveis de estresse.
Infravermelho Longo (IVL): melhora a circulação
da água no organismo através das células,
favorecendo a nutrição e redução das toxinas e
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radicais livres. Estimula a produção de vitamina D,
que previne e auxilia no tratamento da osteoporose.
Terapia Quântica: responsável pelo equilíbrio e
reestabelecimento do desempenho normal das
células que auxilia na prevenção do envelhecimento
precoce e no aumento da disposição fisica e
mental. Massageador Vibroterápico: potencializa a
massagem digital do perfilado e auxilia no processo
de relaxamento e tonificação muscular, relaxamento
das articulações, melhorando a circulação
sanguínea, reduzindo os níveis de estresse e
promovendo o alívio das tensões acumuladas no
dia a dia. Cromoterapia: consta na relação das
principais terapias alternativas ou complementares
reconhecidas pela OMS (Organização Mundial da
Saúde). É a prática da utilização das cores para
restaurar o equilíbrio físico, emocional e intelectual e
até prevenir doenças. Cada cor possui uma vibração
específica e uma capacidade terapêutica.
Toda essa tecnologia dos colchões Eko’7 previne e
auxilia nos tratamentos de:
• Dores na coluna cervical, torácica, lombar e sacral.
• Dores no nervo ciático.
• Artrite, artrose, osteoporose e reumatismo.
• Inflamações, inchaços e febres.
• Fibromialgia.
• Estresse.
• Distúrbio do sono.
• Pressão alta ou baixa.
• Processos alérgico-respiratórios.
• Disfunção intestinal.
• Varizes.
• Desempenho sexual.
• Envelhecimento precoce.
• Ácido úrico / Gota.

CULT_ 53

BEM_CULT_SAÚDE
PUBLI EDITORIAL
CASA ESTÚDIO ARQUITETURA

2.000M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, O MODERNO INVESTIMENTO DESPONTA
COMO REFERÊNCIA EM SIMULAÇÃO REALÍSTICA NA ÁREA DA SAÚDE

IMEPAC INAUGURA O MAIOR
CENTRO DE SIMULAÇÃO
REALÍSTICA DA AMÉRICA LATINA

O Instituto Master de Ensino Presidente Antônio
Carlos-IMEPAC, localizado em Araguari-MG,
inaugurou no último dia 25 de março o maior Centro
de Simulação Realística da América Latina.
Simulando o ambiente de um hospital real, o
espaço possui aparelhos de última geração, além
de consultórios, enfermaria e salas de cirurgia. O
grande diferencial é que os “pacientes”, na verdade,
são manequins capazes de reproduzir inúmeras
situações de complicações médicas, desde sons e
movimentos, até sintomas de enfermidades. Dessa
forma, os alunos aprendem desde os primeiros
anos de estudo a dar diagnósticos mais precisos
e são confrontados com as experiências que
viverão no exercício da profissão. Todo o controle
das simulações é feito pelos próprios professores/
médicos por meio de um smartphone.
“Nesses manequins é possível fazer vários tipos de
procedimentos, como intubação, partos, cirurgias...
Tudo em um ambiente controlado por um profissional
devidamente capacitado, permitindo eventuais
erros do aluno sem colocar em risco a vida de um
paciente real”, explicou o Prof. Dr. Marcelo Cardoso
de Assis, diretor do curso de Medicina do IMEPAC.
No entanto, é importante destacar que os
investimentos feitos pelo IMEPAC vão muito além da
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infraestrutura. “Durante um ano os professores se
prepararam, foram para Universidade de Harvard,
nos Estados Unidos, e estudaram com os maiores
nomes da Simulação Realística no mundo. É um
investimento que nós fizemos para melhorar a
qualidade do ensino da área da saúde”, disse o
Diretor Executivo do IMEPAC, José Júlio Lafayette.
Todo o esforço empreendido pela instituição
na construção de um Centro de Simulação
de referência já vem sendo reconhecido pela
comunidade médica internacional. Entre os
dias 30 de abril e 03 de maio, o espaço será
palco de um curso oferecido por pesquisadores
norte-americanos, voltado para a formação
de instrutores habilitados a oferecer ensino em
simulação médica. É a primeira vez que a equipe
do Center for Medical Simulation de Harvard vem
à América Latina para ministrar aulas e capacitar
profissionais.
O Ministério da Educação também reconhece a
excelência do IMEPAC. Em fevereiro, a faculdade
recebeu o conceito máximo (nota 5) na avaliação
do MEC. Tal conquista vem atestar a qualidade da
instituição e o comprometimento de toda equipe
em oferecer à comunidade serviços de qualidade,
colocando Araguari e região cada vez mais em
evidência no cenário nacional e internacional.
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CONCEITOS INOVADORES EM
MEDICINA DE ÚLTIMA GERAÇÃO

UMC, SAÚDE
E TECNOLOGIA

Uberlândia está na vanguarda quando se refere à
saúde. Imagine o paciente entrar em um consultório
médico e, ali mesmo, conseguir uma segunda opinião
para o seu caso com um profissional do Brasil ou
até do mundo, numa lista de 2 mil médicos. Isso já
é possível em Uberlândia, no Centro Clínico Dr. Adib
Domingos Jatene, instalado no Complexo UMC -
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Uberlândia Medical Center, que é uma das mais
completas infraestruturas do país na área de saúde.
O consultório inteligente é apenas um diferencial do
novo Centro Clínico UMC, inaugurado no dia 13 de
março, e com uma estrutura totalmente planejada,
com equipamentos e tecnologias inéditas na região,
para acompanhar os avanços da saúde. A nova torre

foi construída em dois anos, com nove pavimentos,
220 consultórios, 19 clínicas e uma Unidade Avançada
de Diagnóstico por Imagem. Em uma área de 21 mil m2,
o Centro Clínico oferece o que há de mais moderno
em tecnologia, possibilitando que os médicos, ao
conectarem seus notebooks na rede já instalada,
tenham acesso a ferramentas e serviços que otimizam
seus atendimentos, inclusive com a telemedicina.
Cada profissional trabalha com sua agenda integrada
à do Complexo UMC, proporcionando maior fluxo de
pacientes através de encaminhamentos e indicações.
Os consultórios são completos e prontos para uso
100% funcional, com mobiliário incluso. Os espaços
para clínicas, com metragens de 100 a 400m2, podem
ser personalizados de acordo com as necessidades e
especialidades. Todos os espaços visam à praticidade
para o médico, possibilitando que ele atue com
medicina avançada, além de garantir conforto e
comodidade aos pacientes. De acordo com o Ceo do
UMC, Roberto Botelho, o ambiente funciona como um
Coworking, onde o profissional chega com sua roupa e
encontra tudo montado, estrutura e prontuário. “O que
estamos entregando a ele é qualidade, padronização,
medida de indicadores e, o melhor, baixando custos”,
justificou.

Convidados e autoridades durante a inauguração do
novo Centro Clínico Dr. Adib Domingos Jatene

Homenagem
O novo Centro Clínico do UMC recebeu o nome
de Dr. Adib Domingos Jatene e para homenageálo foi dedicado um espaço à história do médico
cardiologista que morou e estudou em Uberlândia.
Além do retrato pintado em tela foi feita uma linha do
tempo, retratando desde o nascimento em 4 de junho
em Xapuri, no Acre, até seu falecimento em 14 de
novembro em 2014. A arte foi feita pelo caricaturista,
ilustrador e artista plástico, José Ferreira Neto, Netim
José.
Expansão
Até o fim do ano o complexo UMC chegará a 65 mil m2
de construção e com a geração de 1,2 mil empregos
diretos. Além da entrega desta nova torre, a do Centro
Clínico, uma outra construção, com nove pavimentos
está em fase adiantada e deve ser entregue no
segundo semestre de 2019. O novo espaço terá mais
190 apartamentos em cinco pavimentos dedicados
à internação de pacientes, dois para UTIs, um para
setores técnico-operacionais, um para facilities e
outros serviços, e na cobertura haverá uma área
dedicada à reabilitação pós-cirúrgica, onde os
pacientes poderão fazer caminhadas, por exemplo.
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Centro Clínico integrado ao Ecossistema UMC
Integram o UMC, o hospital com estrutura, processos
e indicadores internacionais, Eurolatino Medical
Research: centro de pesquisa clínica, inspecionado pelo
FDA, UMC Imagens: unidade avançada de diagnóstico
por imagens, Portal de agendamento de consultas para
os pacientes integrado à plataforma tecnológica UMC,
Exames laboratoriais, Exames especializados, Pronto
Atendimento 24 horas especializado em Cardiologia,
Urologia e Ortopedia, Protocolo de suporte à
emergência médica integrado entre o Centro Clínico,
Pronto Atendimento e Unidade Hospitalar, além da
Comunidade de Educação por meio da Faculdade
UMA, com cursos na área da saúde. O UMC estimula a
pesquisa e promove o desenvolvimento científico, junto
com centros de estudos internacionais. Na parte de
serviços, os médicos contam com: pool de secretárias,
sistema integrado de telefonia avançada, com opção
de chamadas por vídeo, sistemas de gestão de
consultórios integrado ao Ecossistema UMC, internet
nas áreas comuns e link para demais instalações,
profissionais de apoio treinados e especializados, portal
web com uma série de funcionalidades para o médico
e seus pacientes, ampla sala de espera, equipamentos
de informática e banheiros exclusivos nos consultórios.
A infraestrutura dispõe de elevador exclusivo para
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os médicos, elevadores maca-passageiro para
atendimento ao público e pacientes, além de estrutura
de DML e expurgo por pavimento, assim como
vestiários funcionais, copa e banheiros. Entre as
facilities e comodidades estão a praça de alimentação,
segurança, amplo auditório, estacionamento e alameda
de serviços com previsão para farmácia, ótica, loja de
produtos ortopédicos, cabeleireiro, agência bancária,
escritório de operadora de saúde e outros. O CEO do
UMC, Dr. Roberto Botelho, destaca a importância deste
momento para o setor de saúde. “Quando anunciamos
a implantação do UMC em Uberlândia dissemos que
seriam investidos aproximadamente R$ 300 milhões
para o desenvolvimento desse empreendimento
que seria uma referência em saúde em todo o país.
Estamos entregando mais uma etapa e cada vez
mais oferecemos acesso a tecnologias de ponta e
serviços globais, além de uma moderna e atualizada
infraestrutura. Trouxemos para Uberlândia o que é
referência internacional em tecnologia avançada,
seguindo nosso conceito de qualidade, prestação de
serviços voltados à saúde e educação, inseridos na
ICH - Conferência Internacional de Harmonização, que
consiste na padronização de todos os diagnósticos
e tratamentos de pacientes, sejam eles do Brasil ou
de qualquer outro país”, ressalta Dr. Roberto Botelho,
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Galeria com linha do tempo em homenagem ao Dr. Adib Jatene

um dos idealizadores do UMC. Ao lembrar como tudo
começou, ele complementa: “Quando um grupo de
médicos encarou este desafio, buscamos investidores
que acreditaram no que defendíamos. A partir daí, o
que era sonho se tornou realidade, e vem muito mais
por aí”, concluiu.
UMC Imagens
A Unidade Avançada de Diagnóstico por Imagem do
Centro Clínico traz equipamentos que são diferenciais,
sendo alguns exclusivos na região, acompanhando
tendências mundiais. Dentre as novidades estão:
Tomógrafo computadorizado multislice com 128
cortes, que usa tecnologia com precisão de 0,625mm,
com excelente qualidade e redução da dose de
radiação. Ressonância Magnética 3.0 Tesla de última
geração, com tecnologia, performance e qualidade,
aliados ao conforto do paciente. Densitometria Óssea
com inovação tecnológica - TBS (Trabecular Bone
Score), que é o método mais eficaz para diagnosticar
a osteoporose em suas fases iniciais. Por meio dele é
possível avaliar a densidade óssea e fazer diagnóstico
e controle de tratamento. Este equipamento utiliza o
software Trabecular Bone Score - TBS, que possibilita a
identificação de risco para fraturas mesmo na ausência
de osteoporose. Avaliação da composição corporal,
que permite a medida tanto da massa óssea, quanto
do conteúdo corporal de gordura e massa magra, com
alta precisão. A densitometria por DEXA do corpo
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inteiro é o único método que avalia diretamente todos
os compartimentos corporais (massa óssea, massa
muscular e água, massa gordurosa), sem inferir dados
a partir da medida de apenas um compartimento.
Mamografia Digital, um recente avanço tecnológico
que faz uso de um sistema de Raios-X para examinar
as mamas e detectar, de forma precoce, o câncer de
mama nas mulheres que possuem ou não os sintomas
da doença. A alta tecnologia deste mamógrafo
possibilita uma compressão mais leve das mamas,
quando comparada com os mamógrafos tradicionais,
com alta resolução de imagens que se traduzem em
diagnósticos mais precisos.
Depoimentos
Dr. Roberto Botelho, CEO do UMC - “Inescapável
o casamento entre saúde e tecnologia e onde isso
não existir a saúde acaba. Não tem como pensar
saúde sem tecnologia, pois ela melhora a qualidade
existencial, reduz custos, universaliza acessos. Se
analisarmos, os maiores investidores em saúde no
mundo são hoje grandes operações de tecnologia,
como a Apple e a Amazon. Esses grupos de tecnologia
estão transformando a saúde e ela caminha a passos
largos para usar esse fenômeno da transformação
digital. Então, não se admite mais um prontuário de
papel. Se você vai a um hospital X e ele não conversa
com a clínica Y ou com o hospital Z, isso é deletério
para a saúde. Não há saída e isso nos deixa muito
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Dr. Roberto Botelho, apresentando o novo Centro Clínico

otimistas, pois o projeto do UMC nasceu preparado
para a transformação, desde sua arquitetura até a
tecnologia. Ele está preparado para se transformar
diariamente, adaptando essas novas tecnologias de
nuvem que vão melhorar o profissional de saúde, o
sistema e o paciente. Você tem que melhorar o paciente
também, pois ele tem que adquirir a cultura de que é
corresponsável pela sua gestão de saúde, pois ele é
quem mais sabe sobre a sua saúde”.
Ieda Jatene, filha do Dr. Adib Jatene - “Agradeço
a homenagem, pois representa muito. Sabemos da
importância que Uberlândia retém na vida do meu pai.
Além de ter sido criado aqui, a partir dos 10 anos de
idade, mesmo tendo ido para São Paulo, ele sempre
manteve um vínculo muito importante, pois minha
tia e avó continuaram morando aqui. Para nós é um
orgulho ver que as pessoas têm por ele e pela memória
dele um respeito enorme e ver que o legado que ele
deixou é incalculável e influencia tanto as pessoas.
Uberlândia foi a última viagem dele, antes mesmo
das complicações que teve, quando ele recebeu a
Comenda Alexandrino Garcia”.
Luiz Alberto Garcia, presidente do Grupo Algar - “É com
muita satisfação e orgulho que vejo que participamos
da implantação da Telemedicina em Uberlândia. Foi
inventada uma palavra ‘idealizador’, ou ‘sonhalizador’,
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e o Dr. Roberto é um homem que sonha e realiza. Toda
tecnologia que tem aqui dentro, ele não só aproveitou
a tecnologia da Medicina como a tecnologia da
informação e juntou tudo e fez a Medicina à distância,
que democratiza a medicina no mundo todo”.
Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira
de Cardiologia - “O empreendimento é extraordinário,
construído nos melhores padrões dos requisitos
técnicos, de uma assistência médica inovadora
para promover resultados eficientes para o paciente.
Uberlândia se equipara aos grandes centros do mundo
em tecnologia médica, particularmente na tecnologia
da medicina cardiovascular de ponta. A tecnologia
na saúde, não só na saúde, mas nas ciências em
geral, trouxe benefícios extraordinários. Na saúde vai
promover a segurança maior nos tratamentos e uma
maior integralidade na saúde”.
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TORRE DIGITAL DO UMC É INÉDITA NO BRASIL

A GEOGRAFIA QUE
AMPLIA A LEGITIMIDADE

Há sete anos lançou-se um projeto diferente. Até hoje,
não se identificam autores, tampouco proprietários.
Por mais difusa que seja lista de candidatos a autores,
parece haver convergência para o legítimo proprietário
ou controlador: o povo da região do Triângulo Mineiro.
Para o momento, não há relevância discutir autoria,
mas o projeto e seu alcance. Aliás, o mundo plano tem
hospedado essa natureza de criações, alinhadas com
a transformação digital. Posso admitir que não houve
convicção sequer quanto ao nome: Uberlândia Medical
Center. Mas, não poderia ser, no interior de Minas,
“World Clinics”. Independente disso, ao final, o produto
ficou melhor que o “World Clinics” porque os Deuses
conspiraram. Tudo deu certo, até o imprevisto, sem
improviso. O planejamento estratégico, contratado
junto a organizações prestigiadas, antes de dirigir os
rumos, aprendeu com a “pivotagem” e, curioso, discutiu
os potenciais desdobramentos. A ideia original era
óbvia: Multiplex, local em que se encontra a maioria
das soluções procuradas por quem queira melhorar a
saúde ou prevenir e tratar a doença. Mas o decorrer
da construção agregou soluções do mundo digital,
incorporadas da quarta revolução. Internet das coisas,
inteligência artificial, telemedicina, teleconsulta,
economia compartilhada, “market place”, co-work,
robótica, etc. O complexo oferece, à saúde, o que
outros setores da vida já oferecem com naturalidade,
como o web check-in, o compartilhamento de serviços,
acreditações, estacionamento, segurança, conforto,
estética, entre outras especificidades.
A consequência natural foi a atração de profissionais
diferenciados, a demandarem adicionais inovações.
Como exemplo, a atração de prestigiada equipe de
radiologia intervencionista de São Paulo demandou
criação, não programada, da sala do futuro, que
integra
tomografia,
ultrassom,
hemodinâmica,
telepresença e a robótica. Esses produtos, densos, de
alcance mundial, desafiaram a comunicação com o
público. Como comunicar essa complexidade, ainda
desconhecida em nosso meio. Como dizer que se
trata hipertrofia de próstata através de embolização
arterial, em procedimento ambulatorial? Não é trivial.
Essa atração de profissionais diferenciados passou
a exigir e suportar algumas ousadias. Exemplo
interessante foi a ressonância nuclear magnética de 3

66 _CULT

Tesla. Não seria imprescindível a um hospital habitual.
Mas fundamental para quem implementa a sala do
futuro, ou um programa de tele-AV. Esse equipamento
muda a capacidade diagnóstica e o prognóstico das
doenças da próstata e do AVC (Acidente Vascular
Cerebral). A lista de inovações é ampla, mas merece
destaque a torre digital, inédita em nosso país. Ali,
o médico se apresenta com seu currículo. O resto é
oferecido pela estrutura. Desde a secretária, contador,
sistema de registro eletrônico de pacientes, até
sofisticada plataforma de teleconsulta, com economia
compartilhada e telediagnóstico. Um simples clique
no teclado do computador abre um leque de opções
de interconsulta a especialistas. Em conclusão, um
convite ao futuro, no presente. Saúde do mundo para
o cidadão local. Complexo que respeita o tríplice
benefício que recomenda a toda inovação ser benéfica
ao usuário (não mais paciente), ao sistema de saúde e
ao profissional.
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REFERÊNCIA EM NEFROLOGIA ESPECIALIZADA

CLÍNICA
NEFRO-ENDÓCRINO

Dr. Henrique Vieira de Lima - CRM 38611
Nefrologia

Dra. Cláudia C. Leles Costa - CRM 37307
Endocrinologia e Metabologia

Dr. Emerson Nunes Costa - CRM 34812
Nefrologia

SERVIÇOS QUALIFICADOS:

- Consultas Clínicas, Hemodiálise, Hemodiafiltração Online.
- Diálise Peritoneal Automatizada.
- Hemodiálise domiciliar (sob avaliação prévia), Plasmaférese.
- Bioimpedanciometria.
- Equipe de Enfermagem, Nutrição e Psicologia voltados para Doença Renal Crônica.
Unidade 2
34 3255-2925
Complexo UMC - Uberlândia Medical Center
Rua Rafael Marino Neto, 600
Bairro Jardim Karaíba - Uberlândia MG - Filial
nefroendocrino@hotmail.com
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TECNOLOGIA AVANÇADA EM BENEFÍCIO DA SAÚDE

PIONEIRISMO EM
TELEMEDICINA

Empresa pioneira em telemedicina na América
do Sul. Atua há mais de 17 anos no mercado
e tem como foco a busca por soluções que
facilitem o acesso à saúde com qualidade. A ITMS
Telemedicine Network é uma empresa certificada
ISO 9001:2015, que se preocupa com a qualidade
dos processos, com a satisfação do cliente e que
garante a conformidade das suas atividades
às leis e diretrizes nacionais e internacionais.
O diferencial vai desde uma rede de médicos
altamente qualificada até segunda opinião médica
e suporte à decisão, além de uma plataforma
de Telemedicina robusta que permite relatórios
gerenciais e de bioestatísticas, bem como
comparativos de exames. No trabalho da ITMS
(que conta com atendimento e suporte 24 horas)
destaca-se a Telemedicina no fortalecimento
da atenção primária à saúde e a plataforma de
Teleinterconsulta para conectar o médico da
família ao médico especialista. Da mesma forma, o
programa de saúde corporativo com a plataforma
de Teleinterconsulta para conectar o médico do
trabalho ao médico especialista.

68 _CULT

O portfólio da ITMS contempla os seguintes
produtos/serviços:
Tele eletrocardiografia - serviço de telediagnóstico
de problemas cardiológicos, disponível 24 horas por
dia, 7 dias na semana. Um médico generalista pode
realizar o exame em qualquer lugar do território
nacional e, por intermédio da internet ou de
transmissão telefônica, enviar o exame e receber o
traçado eletrocardiográfico com o laudo diagnóstico
feito por um médico cardiologista especialista em
traçados em até 10 minutos.

“Telemedicina é o exercício da prática médica através
de recursos de tecnologia da informação para fins
de assistência, diagnóstico e promoção de saúde.
É uma solução inovadora e disruptiva que valoriza
a relação médico-paciente, garante a qualidade
do atendimento, democratiza o acesso à saúde
e racionaliza custos. É inegável a importância da
Telemedicina para toda a sociedade, pois sua prática
possibilita desafogar hospitais, fortalecer a atenção
primária, disponibilizar uma rede de especialistas
para diagnósticos rápidos e precisos e promover
saúde com amplo alcance e baixo custo”.

Tele Espirometria - é uma prova básica para avaliação
da capacidade respiratória. É especialmente útil para
detectar enfermidades pulmonares, tais como: asma,
bronquite, asma pulmonar obstrutiva crônica (DPOC),
enfisema, fibrose pulmonar e outras.
Tele Maleta - esta solução reúne múltiplos exames
em uma unidade móvel e resistente, ajustada às mais
diversas necessidades e especificações.
Tele Holter e Tele Mapa - tanto o Tele Mapa quanto o
Tele Holter monitoram a atividade cardíaca de longa
duração do paciente. São amplamente utilizados para
diagnosticar a hipertensão arterial.
Tele Eletroencefalograma - possibilita diagnosticar
problemas neurológicos por avaliar distúrbios da
atividade elétrica do cérebro.
Tele Imagens - é um sistema que permite a captura,
armazenamento, transmissão e recepção de
imagens de forma segura e confiável, por meio de
uma plataforma de tecnologia avançada, para que
o médico especialista formule o laudo de raio X,
mamografia, densitometria, tomografia e ressonância
magnética.

34 3303-8600
Rua Rafael Marino Neto, 600 - Sala 41
Jardim Karaíba - Uberlândia - MG
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12 ANOS DE EXCELÊNCIA EM ATENDIMENTO
CARDIOVASCULAR

CARDIOVIDA

Uberlândia é hoje um centro médico de referência
nacional, graças a excelência de seus profissionais
e dos constantes investimentos feitos em estrutura
e tecnologia de última geração. Neste cenário, destaca-se a Cardiovida - Centro de Diagnóstico e Tratamento do Coração, clínica especializada no diagnóstico e tratamento das doenças cardiovasculares.
Sua nova unidade localizada no UMC (Uberlândia
Medical Center) possui equipe médica especializada e formada nos melhores centros médicos do país,
além de equipamentos de última geração.

- Consultas com profissionais altamente qualificados em diversas áreas: cardiologia, cirurgia vascular, clínica médica, nefrologia, endocrinologia e nutrição.
- Realização de exames: Ecodopplercardiograma
Transtorácico e Transesofágico, Ecodoppler Vascular, Eletrocardiograma, Holter de 24 horas, Teste Ergométrico Computadorizado e Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial (Mapa).
- Atendemos particular e convênios.

Corpo clínico

Dr. Alfredo José Borges da Cunha - CRM 45215
Cardiologia - Ecocardiografia
Dr. André Luis Cautella Navarro - CRM 35235
Cardiologia
Dr. César Saldanha - CRM 34331
Cardiologia
Dra. Laís Palitot M. C. Carmo - CRM 58294
Angiologia e Cirurgia Vascular - Ecodoppler Vascular
Dr. Marco Túlio Oliveira Rezende - CRM 29702
Cardiologia - Ecocardiografia
Dra. Miriam Damião Gomes Seabra - CRM 28533
Cardiologia
Dra. Roseli Maria de Oliveira - CRM 35301
Cardiologia - Ecocardiografia
Dr.
Wesley
Rodrigo de Oliveira - CRM 40051
_CULT
Cardiologia - Ecocardiografia
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Unidade 1
34 3255-5003
Av. Getúlio Vargas, 194 - Uberlândia - MG
Unidade 2
34 3255-5001
UMC - Rua Rafael Marino Neto, 600
Jardim Karaíba - Uberlândia - MG
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LUCIANA SANTOS

O ATENDIMENTO TEM ACOMPANHAMENTO INTEGRAL
POR MÉDICOS, INCLUSIVE NO PÓS-ATENDIMENTO.

MEDICINA NUCLEAR

A Medicina Nuclear é uma especialidade médica
que realiza diagnóstico por imagem, tratamento
radionuclídico e cirurgias radioguiadas. Cintilografia é
o nome genérico dado ao procedimento diagnóstico
por imagem na especialidade de medicina nuclear.
Seus exames utilizam métodos seguros, praticamente
indolores e não invasivos para fornecer informações
que outros exames diagnósticos não conseguem. Esta
especialidade estuda a fisiologia do nosso organismo
de acordo com a distribuição de alguns elementos
radioativos e de sua afinidade por determinados
tecidos. A radioatividade da maioria dos elementos
empregados cai pela metade (meia vida) em questão
de horas ou dias, tornando-se um método seguro e
praticamente isento de reações indesejáveis.

Presente no complexo do Uberlândia Medical Center
desde 2014, o UMC Medicina Nuclear tem uma
estrutura planejada para o conforto e tranquilidade
do paciente durante todo o processo dentro da clínica.
O atendimento tem acompanhamento integral por
médicos, inclusive no pós-atendimento. Pautada em
processos internacionais desde seu surgimento, a

clínica tem em seu DNA o intercâmbio de conhecimento
com os maiores centros de Medicina Nuclear do mundo.
Recentemente adquirido na região do Triângulo Mineiro,
a Symbia Evo Excel, constitui-se o maior e mais amplo
equipamento de Medicina Nuclear com capacidade
diagnóstica precisa e superior a todas às Gammas Câmaras
convencionais e excelência no acompanhamento das
terapias radionuclídicas. Há também outro equipamento
de alta tecnologia e precisão, a Ventri, dedicada aos
exames cardiológicos e neurológicos.
Com todo esse acervo tecnológico serão realizados
todos os exames diagnósticos em medicina nuclear nas
diversas áreas de atuação, como Cardiologia, Pediatria,
Digestivo, Endócrino, Músculoesquelético, Nefrologia,
Urologia, Oncologia, Infectologia, entre outros.
Empregamos também as terapias radionuclídicas
ambulatoriais para hipertireoidismo (Doenças de
Graves ou Plummer) com Iodo 131, Câncer de Tireoide
com Iodo 131, Dor Óssea Metastática com Samário 153,
Tumores Neuroendócrinos com Lutécio 177 e Terapia
com Radium 223.
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TECNOLOGIA PARA DIAGNÓSTICOS
PRECISOS. ESTRUTURA PLANEJADA
PARA OFERECER INOVAÇÃO E
QUALIDADE EM EXAMES E TERAPIAS.
INOVAÇÃO
Novos métodos na realização de exames e obtenção de
diagnósticos por imagem.
TECNOLOGIA
A aplicação de substâncias radioativas (radiofármacos)
permitem o estudo da função dos tecidos e fornecem
informações completas e mais detalhadas.
RAPIDEZ
Com a medicina nuclear é possível ter diagnósticos
precoces, o que favorece tratamentos direcionados
e eficazes.

PRECISÃO EM IMAGENS.
CONFIANÇA DE UM
LAUDO COMPLETO.

EXAMES
COMPLETOS
E DETALHADOS
FEITOS PARA VOCÊ:
Cardiovascular
Oncologia
Respiratório
Digestivo
Endócrino
Genitourinário
Linfático / vascular
Músculo Esquelético
Sistema nervoso
Infecções / Inflamações
Terapias radionuclídicas
Cirurgias radioguiadas
Outros
DRA. MÔNICA CARBONI
PEREIRA GONÇALVES
Especialista em Medicina Nuclear pela
Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear.
Mestre pela Universidade Estadual Paulista Unesp.
Responsável Técnica - UMC Medicina Nuclear.

DR. DANILO BORGES NAVES
Certification Board of Nuclear Cardiology.
Especialista em Cardiologia pela Sociedade
Brasileira de Cardiologia.
Especialista em Ergometria pela Sociedade
Brasileira de Cardiologia.
Coordenador Médico - UMC Medicina Nuclear.

34 3225-2666 |
34 99960-8630
Rua Rafael Marino Neto, 600 - Sala 34 - Jardim Karaíba
mednuclear@umcenter.com.br
www.umcenter.com.br

GRIPE: temos um
alerta
mundial &
em
2019
PREVENÇÃO
EXCELÊNCIA
EM SAÚDE
SÃO A MELHOR ESCOLHA PARA VOCÊ!

Uberlândia ganhou nesse mês uma exclusiva torre
digital para saúde na região, o novo Centro Clínico
do UMC – Uberlândia Medical Center. Esse novo
centro faz parte do Complexo que inclui uma
unidade hospitalar, laboratórios e clínicas de
exames de ponta, uma universidade e agora com a
clínica que cuida de você, levando proteção contra
doenças imunopreveníveis, a Imunovida Vacinas.
Sim, para proporcionar ainda mais saúde àqueles
que escolhem o melhor para si, nós crescemos!
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E agora você já pode contar com a Imunovida
Vacinas Unidade UMC - Zona Sul, trazendo
vários benefícios para você:
- Localização privilegiada num espaço onde
você pode, em um só dia, estacionar
tranquilamente e fazer consultas, exames, ir ao
banco, à faculdade e ainda aproveitar para
colocar a VACINA EM DIA;
– Parceria com outros laboratórios de exames e
com a própria unidade hospitalar, garantindo
atendimento e ainda mais segurança em caso
de qualquer necessidade.
Mas lembre-se que você pode escolher nossa
Unidade Matriz, que também conta um amplo
espaço de recepção, salas de atendimento,
consultório,
estacionamento
próprio
e
equipamentos de alta tecnologia para
armazenagem de seus imunobiológicos, sendo
reconhecida como um centro de referência em
prevenção corporativa e individual para toda a
região.

1
POR QUE
SE VACINAR
TODO ANO

3

?

Porque a cada ano os vírus inﬂuenza sofrem
mutações, deixando-os cada vez mais virulentos.

2

4

GRIPE

Planejando as melhores escolhas para você e sua família, o time da Imunovida
Vacinas recorda de quatro motivos importantes para agendar a vacinação contra
o vírus da gripe
(tetravalente: Inﬂuenza
H1N1, H3N2, dois tipos
Porque a imunidade adquirida pela vacinação
do Inﬂuenza B). Veja:
contra a gripe dura em média 12 meses.

Porque a gripe pode levar à pneumonia, doença
que também tem vacina (por ex. Prevenar 13).

Porque quem ama, vacina!

conheça a imunovida.com.br

Matriz: R. Eduardo Marquez, 36 | 34 3235.0291 / 99970.4704
Unidade UMC: R. Rafael Marino Neto, 600 Loja 51C | 34 3084.5551 / 99811.2970
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TECNOLOGIA DE PONTA
EM EXAMES E DIAGNÓSTICO

CORPO CLÍNICO
Alisson Oliveira - 49499 MG - Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Ana Flavia Pina Ferreira - 65588 MG - Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Ciro Armani - 138661 SP - Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Cristiano Alves Andalécio - 39886 MG - Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Danilo Lemos Cruvinel - 51856 MG - Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Eduardo Mendes da Fonseca - 75826 MG - Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Fábio Vieira Fernandes - MG 48.149 - RM e TC Cardiovascular
Gustavo Felix Marconi - 48011 MG - Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Gustavo Nunes Medina Coeli - 46104 MG - Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Juliana Santos Parreira Soares de Campos - 48585 MG - Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Mariana Attie Akl Armani - 68974 MG - Radiologia e Diagnóstico por Imagem
FundoBranco
Marília de Morais Gonçalves - CRM MG 58295 - Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Paulo Henrique Moreira Alves - 65514 MG - Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Tiago Rossetto de Carvalho - CRM MG 69019 - Radiologia e Diagnóstico por Imagem

34 3256-6350 | 34 99688-2650
Rua Rafael Marino Neto, 600 - Sala 72/73 - Jardim Karaíba
umc.imagem@umcenter.com.br
FundoCoresClara
www.umcimagem.com.br
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CRISTIANO ALVES ANDALÉCIO | RESP. TÉC. | CRM 39886
DIVULGAÇÃO

NOVO ESPAÇO E EQUIPE MÉDICA ALTAMENTE QUALIFICADA

UMC IMAGEM, O MAIS
MODERNO COMPLEXO EM
IMAGEM DA REGIÃO.
Com pouco mais de 3 anos de atuação na região,
o UMC IMAGEM conta com um novo espaço, mais
amplo e com atendimento diferenciado, zelando e
trabalhando sempre nos princípios da ética, respeito
aos pacientes e às normas legais, além de contar com
uma equipe médica altamente qualificada, com título
de especialização, e equipamentos de última geração
como a tomografia computadorizada multislice (128
cortes) que permite a aquisição de imagens com
alta qualidade e alta resolução, em curto espaço de
tempo e com menores doses de radiação, quando
comparado a outros modelos da região.
Além da tomografia computadorizada, o UMC
Imagem é o único serviço em Uberlândia que realiza o
exame de Angiotomografia das Artérias Coronárias,
um importante exame de imagem em 3D, que permite
o estudo das artérias do coração, com precisão
milimétrica, diagnosticando de forma precoce e não
invasiva a presença ou não de obstrução coronariana.

Outro diferencial é o equipamento de Ressonância
Magnética 3.0T, exclusivo na região com alta tecnologia,
performance e qualidade, aliado ao conforto do paciente.
O aparelho, cujo campo magnético possui o dobro
da intensidade dos convencionais, com o túnel do
equipamento mais curto e amplo, com 70 cm de diâmetro,
apresenta altíssima qualidade de imagem permitindo a
realização de exames mais rápidos, com maior detalhe
anatômico e também mais conforto aos pacientes. Para
os claustrofóbicos o UMC Imagem oferece uma estrutura
diferenciada para exames com sedação.
O novo UMC Imagem conta também com os
equipamentos de Raios-X Digital, aparelho de
Ultrassom com software dedicado para elastografia
do fígado, outro software para fusão da imagem da
Ressonância Magnética para biópsia de próstata,
proporcionando maior precisão no diagnóstico.
Contaremos também com Mamografia Digital e
Densitometria Óssea.

Ressonância Magnética 3.0T
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Elglobal, há 33 anos
construindo o futuro.

Há 33 anos, a Elglobal tem encantado seus
clientes com a entrega de imóveis de alto padrão de
qualidade para os segmentos comercial, industrial e
residencial. Utilizando as mais avançadas tecnologias
da construção civil e com respeito à diversidade
econômica, atende a todas as camadas sociais. Essa
expertise credencia a empresa a ampliar seu foco de
atuação. A partir de 2019, um novo braço do grupo tem
a missão de lidar com todo o ciclo de vida dos
empreendimentos, a serviço de uma experiência
completa com elevado índice de satisfação: a Elglobal
Desenvolvimento Imobiliário e Negócios.
Com isso, a empresa reafirma sua vocação
empreendedora e sua confiança no aquecimento da
economia do país, compartilhada pelo mercado
financeiro.
A construção civil tem um papel determinante
para este crescimento. Além disso, o momento é
especialmente propício diante das iniciativas públicas e
privadas que vêm qualificando Uberlândia para receber
mais investimentos e novas empresas, gerando
empregos e melhorando a vida das pessoas.
A Elglobal Desenvolvimento Imobiliário e
Negócios identifica e seleciona áreas com potencial
para a criação de produtos que se constituam em
80 _CULT
valiosas
oportunidades. Promovendo parcerias entre
proprietários, construtoras e outros players de

destaque, a empresa realiza estudos de viabilidade e
análises mercadológicas, além de captar investidores
para potencializar a geração de negócios.
Também elabora estratégias de marketing e
vendas, oferece assessoria técnica especializada e
fornece suporte tecnológico de ponta. Acompanha
ainda a regularização urbanística, a concepção dos
projetos arquitetônicos e a construção dos
empreendimentos. Tudo isso culmina no lançamento e
comercialização dos projetos, visando retorno rápido e
lucrativo, apoiados no amplo conhecimento das
realidades locais.
Dessa forma, a Elglobal contribui para
movimentar o mercado de imóveis na região e em todo
o Brasil, sempre fiel à sua missão: levar informações
confiáveis e soluções eficientes às pessoas que
buscam realizar o sonho de conquistar a moradia
própria, adquirir a sede da sua empresa ou
consolidar seu investimento, estando presente em
todos os momentos, da primeira visita à terra bruta até a
comemoração da entrega das chaves.
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CENSO DO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO AUXILIA
NA COMPILAÇÃO DE DADOS E FOMENTO DO SETOR

ECOSSISTEMA
DE INOVAÇÃO
Diante do potencial inovador da cidade, a Prefeitura
de Uberlândia junto a entidades e empresas de
diversos segmentos lançaram, em 2017, a marca
Uberhub, que reúne todos os eixos do Ecossistema
de Inovação municipal, como startups, empresas
de base tecnológica, incubadoras, instituições de
ensino, consultorias e órgãos públicos. Na época,
a cidade já era considerada a principal do interior
quando o assunto está relacionado ao cenário
tecnológico no país. De acordo com uma radiografia
da Associação Brasileira de Startups (ABStartups),
o município é o sexto do Brasil em números de
startups, atrás apenas das capitais São Paulo,
Florianópolis, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e
Curitiba. Com o objetivo de fortalecer ainda mais o
setor, ainda em 2017, por determinação do prefeito
Odelmo Leão, a Prefeitura de Uberlândia lançou uma
ferramenta para avaliar o segmento. Trata-se do
Censo do Ecossistema de Inovação de Uberlândia.
De lá para cá, dois deles já foram realizados pela
Diretoria de Inovação da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo
com o intuito de mapear o ecossistema, inspirar
novos empreendedores, criar políticas públicas
direcionadas, aumentar a atração de investidores e
parcerias e ampliar a visibilidade de Uberlândia no
cenário nacional de inovação. “É uma importante
ferramenta que serve também para nortear políticas
públicas do Município. Estamos atentos a todos os
setores produtivos da nossa cidade, para garantir
que nossa economia seja a mais diversificada
possível, gerando emprego, renda e qualidade de
vida à população”, destaca o prefeito Odelmo Leão.
Censo do Ecossistema
Apresentado no final de agosto de 2018, o último
Censo do Ecossistema de Inovação de Uberlândia
apontou que as 162 instituições participantes
faturaram juntas, em 2017, aproximadamente R$
3,7 bilhões. A maior parte dos empreendimentos
indicou atuar na área de Gestão e Finanças (20%),
seguido por Agronegócios (16%), Energia (7,3%)
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e Internet das Coisas (IoT, 5,5%). Responderam ao
formulário online do censo startups, empresas de
base tecnológica, incubadoras, coworking de base
tecnológica, associações/comunidades, instituição
de ensino, fundos hedge e capital de risco (hedge
funds/ventures capital), órgãos de fomento e
consultorias. A adesão foi mais de 20% superior
que a registrada na primeira edição, quando 137
empreendimentos participaram. O levantamento de
2018 apontou ainda como o setor está em evolução.
Embora a participação de startups tenha sido um
pouco menor de um ano para o outro (58 em 2017
e 55 em 2018), 56 empresas se apresentaram como
sendo de base tecnológica no último censo - quase
20% a mais do que no primeiro levantamento.
Enquanto em 2017, 10% das empresas afirmavam
ter obtido um faturamento de R$ 50 milhões no
ano anterior, em 2018 o ganho médio de 16% dos
participantes havia chegado a esse patamar. A
projeção de crescimento também aumentou de
um ano para o outro: no primeiro censo, 13% das
empresas de base tecnológica estimavam um
crescimento superior a 40% em 2018. Já no ano
passado, a expectativa de crescimento para 2019
variou de 40% a mais de 100% para 90% dos
empreendedores. Ainda conforme o Censo de 2018,
um quarto destas empresas possui mais de 100
funcionários em seus quadros. Outras 55 respostas
para o levantamento do ano passado foram de
startups. Mais de 60% delas alegaram estar em
fase de tração ou expansão de mercado, ou seja, já
conseguem se sustentar e estão crescendo de forma
rápida e quase 40% estimavam um crescimento
entre 40% e mais de 100% para 2019, além de
outros 23% que confiavam em um desempenho
maior que 100% - um ano antes, apenas 13%
acreditavam que cresceriam acima dos 40%. O
censo também mostrou que, até agosto de 2018,
o conjunto de startups do UberHub recebeu cerca
de R$ 40 milhões em investimentos privados de
terceiros.
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MARCAS DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO APROXIMARAM
CONCEITOS DE PRODUTOS MODERNOS E ESTILO DE VIDA

QUANTO VALE UMA
SUPER MARCA?

O valor das principais marcas do mundo pode ser um
excelente parâmetro para os empresários que buscam
direcionamento quanto às tendências positivas de mercado.
Exemplo disso é o fortalecimento das marcas de tecnologia e
inovação, que aproximaram conceitos de produtos modernos
e estilo de vida. A consultoria Brand Finance divulgou, em
janeiro de 2019, a lista das marcas mais valiosas do mundo,
destacando nos primeiros lugares: Amazon, Apple, Google,
Microsoft e Samsung. Todas essas marcas influenciam
fortemente a cultura da população, ditando quais produtos
vamos consumir e como vamos nos relacionar. A Apple, por
exemplo, foi a empresa responsável por uma mudança muito
significativa na forma das pessoas se relacionarem com
produtos tecnológicos. A interface moderna, simples, com
menos comandos e mais funções, além de aparelhos que
são símbolos sociais, de status, fizeram com que a empresa
apresentasse um crescimento exponencial nos últimos
anos, se mantendo sempre entre as mais valiosas. Também
podemos destacar as “super” marcas de vestuário Nike e
Louis Vuitton, que são exemplos de combinação de produtos
de qualidade, com símbolos sociais de empoderamento e
dinheiro. Estas duas marcas oferecem não apenas produtos,
mas também autoestima, moda, além de exclusividade.
Em suma, as marcas que tiveram maior destaque foram as
que aproximaram tendências modernas, muitas vezes de
tecnologia, com aspectos sociais vinculados a autoestima
ou símbolos sociais de poder. Com isso, é possível traçarmos
rumos no qual as nossas empresas devem tomar.

1. Amazon
País: Estados Unidos
Valor de marca em 2019: US$187,9 bilhões
Crescimento 2018/2019: +24,6%
2. Apple
País: Estados Unidos
Valor de marca em 2019: US$153,6 bilhões
Crescimento 2018/2019: +5%
3. Google
País: Estados Unidos
Valor de marca em 2019: US$142,7 bilhões
Crescimento 2018/2019: +18,1%
4. Microsoft
País: Estados Unidos
Valor de marca em 2019: US$119,59 bilhões
Crescimento 2018/2019: +47,4%
5. Samsung
País: Coreia do Sul
Valor de marca em 2019: US$91,28 bilhões
Crescimento 2018/2019: -1,1%
6. AT&T
País: Estados Unidos
Valor de marca em 2019: US$87 bilhões
Crescimento 2018/2019: +5,6%
7. Facebook
País: Estados Unidos
Valor de marca em 2019: US$83,2 bilhões
Crescimento 2018/2019: +8,7%
8. ICBC
País: China
Valor de marca em 2019: US$79,82 bilhões
Crescimento 2018/2019: +34,9%
9. Verizon
País: Estados Unidos
Valor de marca em 2019: US$71,15 bilhões
Crescimento 2018/2019: +13,3%
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10. China Construction Bank
País: China
Valor de marca em 2019: US$69,74 bilhões
Crescimento 2018/2019: +22,8%

você é dono da sua própria marca?
IMAGINE SÓ
você abre uma empresa, cria sua marca

investe em marketing, design, numa grande fachada,

mas aí tudo vai por água abaixo.

VOCÊ PERDE TODO O SEU NEGÓCIO
para outra pessoa que fez o registro primeiro!

Isso mesmo, registrar sua marca é a única forma de se
proteger legalmente de copiadores e da concorrência.
A prioridade para registro é de quem solicita primeiro.

SAIA NA FRENTE
faça seu registro com a
Propriedade Intelectual

34 3219-7144 |
34 98406-0120
Av. João Naves de Ávila, 81 - Centro, Uberlândia - MG, 38400-042
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JOANA ARAÚJO | GA COMUNICAÇÃO
DIVULGAÇÃO

ENTIDADE DEFINE EIXOS PARA O
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES

ACIUB MULHER

Ideias e vontade de contribuir com o desenvolvimento
cada vez maior da mulher empresária, com ações
que são válidas para todos empreendedores de
Uberlândia, é o que não faltam entre as integrantes
do Aciub Mulher, o Conselho das Mulheres
Empreendedoras da Aciub. Para definir as melhores
estratégias e planejamento de ações, a presidente
Tomaídes Rosa definiu, junto com as integrantes, três
eixos que serão referenciais nos próximos meses. O
primeiro eixo será o do ambiente, voltado às questões
que interferem no cenário de negócios das empresas,
como aspectos tributários, de acessibilidade,
vigilância sanitária e outros aspectos que interferem
nas organizações e por consequência na sociedade.
O segundo eixo é o do desenvolvimento, que será um
guia para o fortalecimento, utilizando as reuniões
mensais do Conselho para tratar de temas que
alavanquem o conhecimento e a troca de ideias,
sempre com foco em melhorias das empresárias e
também das empresas que elas representam, o que
repercute no cenário como um todo. O terceiro eixo
terá como propósito a realização de grandes eventos,
como o Almoço Empresarial, que já é tradicional
e deve ter duas edições em 2019. Também serão
programadas rodadas de negócios, intercâmbios,
missões empresariais e outras ações que estão
sendo desenhadas, como explica a presidente
Tomaídes Rosa. “Neste semestre teremos o primeiro
Mulheres empreendedoras durante reunião do Aciub Mulher
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Almoço Empresarial de 2019, e queremos discutir o
futuro de Uberlândia, olhando o amanhã por meio
de análises do hoje e do ontem. Vamos ter um fórum
ou debate com quem sobreviveu aos cenários ruins
que passamos nos últimos anos, abrir espaço para
que eles possam mostrar seus diferenciais para se
manter no mercado e crescer”, destaca a presidente
ao lembrar que novas ações serão apresentadas
durante todo o ano. Em comum estes três eixos terão
o objetivo de fortalecer o Aciub Mulher, agregando
mais conteúdo, atuação e também participantes. A
presidente destaca uma das iniciativas que já está em
andamento: “Foi realizado um approach com empresas
que tem mulheres empreendedoras e que já estão sendo
convidadas para conhecer o Aciub Mulher e participar.
Queremos ter todas as mulheres empreendedoras
unidas, desde aquela que tem a empresa em uma
portinha até a grande, pois todas tiveram e tem
coragem de empreender. Estas pessoas me inspiram,
são heroínas por estar com suas empresas abertas
e enfrentando os desafios. Juntas poderemos nos
desenvolver mais e dar nossa contribuição ao mercado
e ambiente de negócios, promovendo benefícios para
todos e nos sentindo ainda mais fortes”, conclui a
presidente. Mulheres empreendedoras interessadas em
conhecer e fazer parte do Aciub Mulher devem entrar
em contato pelo e-mail projetos@aciub.com.br ou pelo
telefone 34 3239-1563.

MUNDO_CULT
THAIS CAETANO | DIRETORA ESPAÇO DO SABER
ARQUIVO PESSOAL | LUCIANA SANTOS

“SOU UMA MULHER DETERMINADA
E APAIXONADA PELA EDUCAÇÃO”

ESPAÇO DO SABER
carteiras enfileiradas), proximidade do professor com
o aluno, proximidade dos pais com o professor, uso
de material lúdico e pedagógico e o mais importante,
que é oferecer atendimento às crianças especiais,
diagnosticadas com autismo, TDAH (Transtorno de
Déficit de Atenção e Hiperatividade) e outros. O amor
pela educação é maior que todas as intempéries que
a profissão professor possa ter. A educação não se
resume em tão somente ter uma estrutura física para
ensinar, a educação é muito mais que isso; e aqui na
escola procuramos fazer com que o aluno aprenda
e não simplesmente decore a matéria e tentamos
desmistificar tabus e traumas que os alunos possam
trazer quanto à determinada disciplina. Educação é
amor, é dedicação! Meu nome é Thais Caetano, uma
mulher determinada e apaixonada pela educação. E
seja muito bem-vindo(a) à minha escola Espaço do
Saber! Aqui você será muito bem recebido!
Ainda me lembro do dia que cheguei em casa e
meu pai tinha pintado um quadro negro enorme,
na parede da garagem. E ali giz e apagador foram
instrumentos para linhas, rabiscos, desenhos e
palavras. Também lembro que meus irmãos mais
novos foram meus primeiros alunos na brincadeira
de “escolinha”. Lembro-me das histórias que
meus pais liam e que desde sempre incentivaram
à leitura. E nesse tempo da infância, ainda sem
saber o que queria ser quando crescer parece que
já estava escrito que a área da educação era o
destino. Durante o percurso da graduação, mais
específico no período do estágio supervisionado,
a minha professora ao assistir uma aula minha em
escola aqui em Uberlândia para me avaliar, disse:
“Thais que encanto a sua aula! Quanta facilidade
e didática você tem para passar o conhecimento!
Parabéns!”. E esse também foi mais um motivo de
incentivo para seguir a educação. Hoje, graduada em
Ciências Biológicas, aos 33 anos tenho uma escola!
Um espaço para reforço escolar desde alfabetização
até ensino superior além de oferecer também cursos
para capacitar profissionais na área da educação.
Pra chegar até aqui foi um caminho de muito estudo,
de muita leitura, pós, extensões e cursos; além de
muita vivência em salas de aula. A escola tem uma
proposta de ressignificar a educação, começando
pela disposição de mesas redondas e cadeiras (e não

34 99113-5192
Av. Sândalo, 152 - Bairro Jaraguá - Uberlândia - MG
espacodosaberudi
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PROGRAMA DE MENTORIA PASSA
POR ATUALIZAÇÕES

ACIUB JOVEM

Frederico Melazo

Leonardo Guilherme

Rogério Nery
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Jean Tofoles

Luciano Penha

Marina Cavalcanti

O Programa de Mentoria do Aciub Jovem entra em seu 5º ano com
novidades. Como forma de evolução deste programa, os mentores
foram separados por áreas para que a empresa associada possa
se inscrever dentro da área que ela tem mais interesse. O objetivo
é que isso traga mais especificidades e resultados mais eficazes
para cada empresa participante do programa. Para o presidente do
Aciub Jovem, Rodrigo Braga, o Programa de Mentoria é uma forma
de contribuir para que o jovem empreendedor alcance um objetivo
mais rapidamente. “A mentoria é um processo que visa apoiar o
caminho muitas vezes solitário que os empreendedores enfrentam,
com ajuda de uma pessoa com experiência e vivência mais
aprofundada de mercado. Você irá perceber que muitas das suas
dificuldades já foram vividas por eles, e se você tem a oportunidade
de aprender com os erros e sucessos de outra pessoa, você terá
acesso a insights que estas pessoas adquiriram somente após
estas vivências. Isso te permite acertar mais rápido e com menor
custo, e esta é uma grande vantagem competitiva”, destaca.
Áreas e Profissionais do Programa de Mentoria:
Gestão e Estratégia: Luciano Penha - Diretor Geral na Up Brasil,
Rogério Nery, CEO do Grupo Integração. Liderança: Marina
Cavalcanti - Psicóloga e Graduada em Gestão Empresarial pela
UFU, certificada em Coaching Executivo e Coaching de Carreira
pelo ICF - International Coaching Federation. Jean Tófoles Psicólogo, especialista em Gestão de Pessoas e Coaching com mais
de 14 anos de experiência na área de Recursos Humanos, Sócio da
Mente Plena Desenvolvimento Humano e Organizacional. Vendas:
Frederico Melazo - Sócio e Diretor de Vendas e Relacionamento
da Xtrategie, Leonardo Guilherme - Mentor de Vendas, Consultor
e Coach Empresarial, Sócio da Uptime Uberlândia e Fundador da
AvantiSales, Especialistas em treinamento de vendas, gestão
empresarial.
Como funciona o Programa de Mentoria
O programa acontece no 2º semestre e as empresas interessadas
precisam se inscrever para participarem. Nos meses de maio e junho
são divulgados os critérios e formas de inscrição. Na sequência,
o sorteio das empresas é feito em julho, na Reunião Mensal do
Aciub Jovem. A participação no Programa é gratuita, desde que
a empresa cumpra alguns critérios, como ser associada à Aciub
e ter participado de um mínimo de atividades desenvolvidas pelo
Aciub Jovem, como por exemplo, as Reuniões Mensais, que sempre
acontecem às primeiras terças-feiras do mês, Happy Business
e Workshops de Capacitação em temas variados. Comece a
participar do Aciub Jovem e tenha acesso a este e muitos outros
benefícios. Acompanhe todas as novidades do Projeto de Mentoria
e do Aciub Jovem em nossas redes instagram.com/aciubjovem.
Mais informações pelo email: aciubjovem@aciub.com.br.
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PLATAFORMAS DE ESTUDO TÊM COMPROVADO A CADA DIA
A EFICÁCIA DOS DIGITAIS INFLUENCERS PARA OS NEGÓCIOS

A ERA DO DIGITAL
INFLUENCER

As pessoas vivem conectadas, dividem atenção
entre diferentes mídias e o desafio do momento
é impactar o consumidor. Grandes ou pequenas
marcas encontraram essa possibilidade através
das divulgações levando o seu produto até os
consumidores de uma forma rápida e objetiva. O
marketing de influência, ou digital influência, veio
para ficar. Afinal, eles são a ponte entre a marca
e o cliente. Varia muito o perfil do influencer,
a sua autenticidade, o domínio do assunto, a
originalidade e até o senso de humor consegue
arrebanhar e atingir um número expressivo
nas redes sociais, podendo atuar em nichos
específicos, como culinária profissional, moda,
viagens, gastronomia, saúde, etc. Plataformas de
estudo têm comprovado a cada dia a eficácia dos
digitais influencers para os negócios. Um plano
de comunicação bem feito pode ser até 16 vezes
maior o alcance do que a publicidade em outros
formatos. Engajamento é a palavra que mais
ouvimos atualmente, pois o seu significado é: não
basta estar onde o cliente está, precisa de se tornar
relevante para eles. Diante do conjunto, fator social,
cultural e motivacional, estão os influenciadores,
esses sim são elementos capazes de direcionar
uma decisão na hora de uma compra, na escolha
de um restaurante, ou até mesmo decidir o destino
de uma viagem e um roteiro de férias, pois a grande
maioria da população, principalmente brasileira,
passa mais tempo na internet do que em qualquer
outra plataforma midiática.
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Para que a voz de um digital influencer adquira um
eco significativo no mercado, as empresas devem
analisar os que estão capacitados e adequados
ao perfil da campanha ou da marca vinculada, para
passar credibilidade aos seus seguidores e, dessa forma,
influenciá-los de maneira efetiva. O compromisso do
digital influencer não é fazer milagres da noite para o
dia, mas é a médio e longo prazo que se desenvolve
o segmento de negócios, o tornando conhecido,
fortalecido e aumentando cada vez mais a chance
de crescimento no mercado. As empresas têm que se
atentarem ao diálogo de pessoas comuns; que inspiram
“pessoas comuns” para atingirem o seu público-alvo,
sem passar pelo formato propaganda tradicional”.
Alguns especialistas atribuem o grande sucesso dos
mesmos aos seus seguidores se sentirem representados
por pessoas comuns, como eles, ao invés da marca
escolher famosos ou celebridades. É fundamental usar
a autoridade do influencer digital, que precisa este, estar
alinhado ao perfil para expor o produto de maneira livre e
sutil. Essa necessidade de produzir conteúdo adequado
e espontâneo, vem conquistando espaço e fez surgir o
digital influencer “que fala ao público como se fosse um
amigo, dando conselhos”.

Através do meu olhar, a internet tem provocado uma
revolução na comunicação. Mudou a forma com
que as pessoas consomem publicidade, por isso a
necessidade de se adequar, impactando diariamente
e interagindo com o público-alvo, dotado de estratégias inerentes a essa transformação.

MUNDO_CULT_ENTIDADES
ARTHUR DE AGUIAR | UCVB
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

UBERLÂNDIA CONVENTION VISITORS BUREAU
PROMOVE EVENTO EMBAIXADORES 2019

UCVB

Buscando fomentar a realização de eventos
em Uberlândia e reconhecer a importância dos
promotores e coordenadores de eventos o UCVB,
pelo terceiro ano consecutivo, realiza a premiação
dos principais eventos que movimentaram o trade
turístico de 2018. O evento Embaixadores é de
extrema importância, pois reconhece os realizadores
dos grandes eventos, uma vez que o movimento
constante na cidade é totalmente focado no ramo
dos negócios gerado a partir destes eventos. Dessa
forma, a Fundação procura homenageá-los pelo
grande esforço em movimentar um encadeamento
de ações que começa por eles, os promotores. A
ideia pioneira desse evento foi pensada justamente
no olhar de empatia pelo próximo, pois a realização
de um evento não acontece de uma hora para
outra, levando tempo e dedicação em cada fase.
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Assim, realizar a premiação significa que alguém traz
brilho ao backstage da realização de eventos por meio
do reconhecimento e visibilidade. Para o presidente
do UCVB, Pedro Paulo Schwindt, a importância dos
realizadores de eventos é substancial para sobrevivência
do UCVB. “É através da vontade de realização deles que
podemos pensar juntos em um evento que movimenta
todo o trade de Uberlândia. Desse modo, por meio de
uma noite leve e descontraída, os promotores saem
reconhecidos pelo seu trabalho”, explica o presidente.
Portanto, desde já, toda a equipe do Uberlândia
Convention Visitors Bureau agradece a participação e
motivação dos promotores e organizadores em cada
evento realizado na cidade, desde os menores até os
eventos de grande porte. Que cada vez mais possa
crescer o número de eventos realizados na cidade para
movimentação econômica e turística.

MUNDO_CULT_TURISMO
LUCAS CARVALHO | EMPRESÁRIO
DIVULGAÇÃO

A MELHOR FORMA DE ENGAJAR A SUA
EQUIPE OU FIDELIZAR O SEU CLIENTE

VIAGENS
CORPORATIVAS

Seja convenção, premiação, confraternização,
feiras de lançamentos de produtos, workshops,
campanhas de incentivos, jantares ou até mesmo
um simples treinamento de vendas, todo evento
é uma oportunidade ímpar de engajar, incentivar
e integrar a sua equipe ou fidelizar o seu cliente.
A Associação Latino Americana de Gestores de
eventos e Viagens Corporativas (Alagev) divulgou
um estudo que afirma que as empresas voltaram a
investir em viagens e eventos corporativos. O estudo
revela que o índice superou o ano passado em mais
de 10%. Isso se dá porque as empresas começaram
a entender que viagens corporativas são a melhor
opção para motivar pessoas. Afinal, são experiências
duradouras e que marcam profundamente os
envolvidos. Desde campanhas de incentivo de
vendas para consultores até concursos culturais
para clientes, as viagens conseguem deixar rastros
no emocional das pessoas e marcar como uma
lembrança gostosa por vários anos, muito mais do
que premiações como bens tangíveis, tipo quantia
em dinheiro. São vários os exemplos de empresas
que estão se movimentando e revendo suas políticas
de premiações, incentivos e fidelização. Neste mês
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de março fizemos uma convenção para 270 pessoas
em Natal-RN. Cada consultor que batia a sua meta
conseguia tanto a passagem, quanto a hospedagem
para o destino, e ainda podia decidir se levaria um
acompanhante. Foram meses de planejamento para
que tudo estivesse alinhado com a necessidade da
empresa e dos funcionários. Desde a recepção no
destino, aos dias de atividades no salão de convenção e
na praia, até o embarque de volta para casa. Pensamos
em cada etapa para que tudo saísse exatamente
como combinado e que fosse uma experiência incrível
para todos os participantes. Na ocasião, a empresa
conseguiu reforçar o sentimento de equipe que pregam
para o dia a dia, o comprometimento e alegria com
dinâmicas na praia e nas dependências do hotel. Além
dos momentos de muito conhecimento, assim como
foi a palestra sobre vendas com o Alfredo Rocha, o
palestrante mais assistido do Brasil na área. Saia na
frente do seu concorrente, repense o seu modelo de
atuação e invista em viagens. Garanto que o resultado
que você espera para sua empresa chegará muito mais
rápido do que planejou.
Lucas Bittencourt Carvalho é empresário
e atua no mercado de turismo há 10 anos.

VENHA CONHECER

A NOVA UNIDADE DA
LAZERTUR NO
PÁTIO VINHEDOS
VIAGENS COM

OFERTAS
ESPECIAIS

•Pátio Vinhedos - Av. dos Vinhedos, 50 | 3255-6831
•Center Shopping Piso 1 | 34 3255-3678
•Av. Rondon Pacheco, 1756 - Vigilato Pereira | 34 3237-2515
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LazerturViagens

Lazertur
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“A ESTÉTICA E A QUALIDADE TÊM DE
SER LEVADAS ATÉ O ÚLTIMO DETALHE”

STEVE JOBS
100 _CULT

“Você pode encarar um erro como uma
besteira a ser esquecida. Ou como
um resultado que aponta uma nova
direção.” Steve Jobs
Antes de tudo quero deixar claro que sou amante
da Apple, de seus produtos e grande admirador
de Steve Jobs, um cara que mudou a forma do
mundo enxergar várias coisas. Para falar de Steve
Jobs é necessário um exercício de observação
entre o profissional brilhante e a pessoa que como
todos nós, tinha seus problemas, ou melhor, suas
particularidades. Importante também lembrar que
apesar de brilhante, este cara também errou muito
e certamente por isso, conseguiu chegar onde
chegou. Atualmente vemos uma disseminação da
ideia e da cultura de inovação, mas pouco se fala
na permissão do erro como parte do processo. Para
inovar, temos que ter licença para errar.
INFÂNCIA E FAMÍLIA
Nascido em San Francisco, mas adotado por
um casal de Palo Alto na Califórnia, ainda jovem
gostava de ajudar seu pai nos afazeres na
garagem. Ali mesmo começou seu despertar para
a tecnologia e para o design. Seu nome completo
era Steve Paul Jobs e sua data de nascimento é
24 de fevereiro de 1955. Faleceu em decorrência de
um câncer de pâncreas, em 5 de outubro de 2011,
deixando quatro filhos: Eve, Brin Siena, Reed e Lisa
com quem teve uma convivência difícil no começo
e que, segundo os filmes, o inspirou a criar o iPod.
A APPLE E OUTRAS EMPRESAS DE JOBS
Para quem não sabe, Steve Jobs viveu grandes
conflitos internos na Apple até conseguir ser
demitido da própria empresa. Sim, ele deu conta!
Foi demitido da Apple em 1985, após vários atritos
entre os diretores da empresa e o CEO John
Sculley. Em 1997, a Apple, já em crise, o recrutou de
volta como conselheiro. Independente de qualquer
coisa, a verdade é que a maneira completamente
disruptiva de pensamento, a sinceridade e o
sarcasmo exacerbados de Steve Jobs, tornavam
tudo um pouco mais difícil. No tempo em que
esteve fora da Apple, Jobs criou a NexT e comprou
a empresa de animações de George Lucas que se
tornaria a Pixar, revolucionária na concepção de
sucessos como Toy Story e Procurando Nemo.
OS BRINQUEDOS QUE AMAMOS
O iPhone está nas mãos de uma enorme massa de
pessoas pelo mundo. Ganhou a graça de milhões
e segue cada vez mais abarcando gente de todas
as idades e perfis. Em 2007, quando foi lançado,
iniciou-se um longo momento de transição da
tecnologia móvel, não somente celular, mas todo
tipo de elemento portátil. Sua tela sensível ao toque
encantava desde o início e o visual super clean

impressionava pela simplicidade. O iPhone nasce
na contramão do que se praticava na indústria de
aparelhos celulares. Todos com mil botões, flips,
slides e câmeras que não resolviam muita coisa.

Me lembro bem que no lançamento do iPad,
em 3 de abril de 2010, no tradicional evento da
Apple em Cupertino, a empresa anunciou que já
haviam 150.000.000 (isso mesmo, 150 milhões)
de iPhones mundo afora, ainda em sua terceira
versão. O iPod que já era sensação, mudou como
ouvimos música, como compramos música e como
artistas e gravadoras se relacionam. Já em seu
lançamento, comportava 1000 músicas que eram
facilmente encontradas através de seu display e
tinha um preço relativamente atrativo. O iPad não
foi tão bem assimilado logo de início e uma boa
parte dos grandes fãs da Apple fizeram inúmeras
recomendações. Ele precisava de ajustes, mas
já era inovador por natureza. Design minimalista
como todo produto Apple e a busca da melhor
experiência para quem usa. Hoje o iPad domina
o mercado de tablets, tendo lançado modelos
alternativos como o iPad Mini, iPadAir e o iPad Pro.
Todos estes são produtos icônicos, mas foi no
Macintosh que Jobs (assista aqui o lançamento
do Macintosh por Steve Jobs) se superou por
completo.
MATÉRIA COM REALIDADE AUMENTADA.
BAIXE O APP ZAPPAR EM SEU SMARTPHONE
OU TABLET E APONTE PARA O SÍMBOLO
E CONFIRA O VÍDEO.

Surpreendente desde o lançamento, Jobs queria
um computador fácil de usar e que no futuro todos
teriam um dentro de casa. A designer gráfica
Susan Kare (conheça aqui mais o trabalho de
Susan Kare) foi responsável pela interface gráfica
extremamente amigável, como é até hoje.
MATÉRIA COM REALIDADE AUMENTADA.
BAIXE O APP ZAPPAR EM SEU SMARTPHONE
OU TABLET E APONTE PARA O SÍMBOLO
E CONFIRA O VÍDEO.

O design como um dos grandes diferenciais
sempre foi usado a esmo. Desde a embalagem até
o sistema operacional, a Apple sempre entregou
um computador de alto valor agregado.
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“Ser demitido da Apple foi a melhor coisa que
poderia ter acontecido comigo. O peso de ser
bem-sucedido foi substituído pela leveza de ser
um iniciante novamente. Isso me libertou para
entrar em um dos mais criativos períodos da
minha vida.” Steve Jobs
Dentre tantos, um modelo de 2002 me chamava
muito a atenção, parecia mais um abajur, era o iMac
Flat Panel. (Assista aqui Steve Jobs apresentando
este computador).
MATÉRIA COM REALIDADE AUMENTADA.
BAIXE O APP ZAPPAR EM SEU SMARTPHONE
OU TABLET E APONTE PARA O SÍMBOLO
E CONFIRA O VÍDEO.

Me lembro que no comercial, (Assista aqui o
comercial de lançamento) ele era todo animado,
movimentava em todas as direções mostrando
como a usabilidade somada à estética eram fatores
determinantes para Jobs. Apesar de interessante,
muito à frente do seu tempo, aquela versão do
iMac G4 não foi bem absorvida pelo mercado e
rapidamente descontinuada.
O iMac nasce de uma evolução dessa visão em
que o minimalismo ganha funcionalidade. Todos os
componentes passam a vir embutidos no monitor,
apesar de um estranhamento inicial, aquilo era no
mínimo encantador. As primeiras versões tinham
cores vivas aplicadas em sua carcaça translúcida.
Aqui vale lembrar que dessa água, acabou que
todo mundo bebeu. De talher de mesa a tampa de
vaso sanitário, encontrava-se de tudo com essa
pegada de acrílico colorido, inclusive concorrentes
que aos poucos se renderam às tendências visuais
ditadas pela Apple.

iMac G4 Flat Screen

O iMac e suas cores. Transparência e
sofisticação que mudaram o mundo.
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Surgiram os modelos em plástico branco e
posteriormente em alumínio. Máquinas com um
desempenho muito acima da média justificava o
preço sempre um pouco mais alto. Extremamente
acessíveis ao usuário e totalmente interligadas com
seus irmãos iPod, iPad, iPhone e com a nova grande
tacada, a iTunes Store. O iMac impressiona até hoje,
eu sempre falo que até o mouse é bonito, funciona
bem e cria um valor emocional com o usuário. Nunca
vi ex-usuários.
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A evolução do iMac ao longo dos anos.

Ainda falando dos computadores, o Mac Pro foi a
saída que Jobs trouxe para a indústria criativa que
exigia mais processamento e velocidade. Sempre foi
uma máquina robusta, com multiprocessadores.

3 versões de um monstro. Mac Pro G3, Mac Pro G4
Aluminum e o mais recente Mac Pro.

Com uma primeira versão acompanhando o
design do iMac, usou e abusou do acrílico e das
transparências, mas foi na sua versão em alumínio
de 2004 que consolidou seu lugar no mercado.
Posteriormente, em meados de 2015, lançaram um

computador que mais parece um enfeite de mesa.
Com uma potência inacreditável, ele mede apenas
25cm de altura, 17cm de diâmetro e chega a custar
US$8.000,00 nos Estados Unidos, aqui, no site
oficial da Apple, o preço da configuração de entrada
é em torno de R$27.000,00 e a melhor possível,
R$57.000,00. Um brinquedo para poucos.
A EMPRESA QUE AMA O DESIGN
Desde seu retorno à Apple, Steve Jobs implantou
a cultura do design e a estética a serviço da
funcionalidade. Inevitavelmente isso impactou não
somente nos produtos, mas como todo bom projeto
de identidade e branding, essa cultura navegou
por todos os pontos de contato e departamentos
que a empresa tem. Enquanto os hardwares
(computadores, teclados, mouses, telefones...)
ganhavam a máxima simplicidade visual com toda
a sofisticação possível, as embalagens ficaram
maravilhosas. Protegem e transportam o produto,
mas também se tornaram elementos de desejo. As
pessoas guardam as caixas de produtos Apple e até
vendem em sites como Mercado Livre, por exemplo.
Essa diretriz de design afetou logicamente sua
marca que, em um processo de evolução, perdeu a
palavra “APPLE”, ficou somente a maçã e adquiriu
uma característica flat, minimalista e sem efeitos ou
volumes.

A evolução da marca da Apple.

“Se você ficar de olho apenas no lucro, você
vai economizar no produto. Mas se você se
concentrar em fazer produtos realmente bons,
então o lucro virá a seguir.” Steve Jobs

104 _CULT

CULT_ 105

MUNDO_CULT_CAPA
LUCIANO ARAÚJO | PUBLICITÁRIO
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

Fonte: www.interbrand.com

“Vamos inventar o amanhã no lugar de se
preocupar com o que aconteceu ontem.”
Steve Jobs
Em um estudo recente da Interbrand (www.
interbrand.com), uma das maiores consultorias no
setor de brandindo do mundo, a Apple é apontada
com a empresa nº1 no Best Global Brands 2018,
ficando na frente do Google, Amazon e Microsoft,
sua concorrente e Coca-Cola.
Dentre os 10 quesitos pesquisados pela Interbrand;
clareza, compromisso, governança, responsividade,
autenticidade, relevância, diferenciação, presença
e engajamento, a Apple se destacou com grande
louvor em todos eles. É a certeza de que, mais do
que nunca, o legado de seu fundador está vivo e
atuante.

com muita gente, não foi tão legal com os amigos e
a família, fez bons inimigos e grandes parcerias nos
negócios. Indiscutivelmente um cara brilhante que,
acima de tudo, fez valer cada minuto de sua existência
e deixou a sua marca no mundo: a marca da maçã.
Luciano Araújo - ACE Adobe Certified Expert - Photoshop.
Pós-Graduação: Arte & Criatividade, MBA Marketing.
Graduação: Publicidade & Propaganda.
NAPP - National Association of Photoshop Professionals.
Prof. ESAMC - Uberlândia - MG.
www.lucianoaraujo.pro.br

A VIDA QUE VIROU HISTÓRIA. A HISTÓRIA QUE
VIROU FILME.
Um cara como Steve Jobs, sempre polêmico e
sempre na vanguarda das maiores invenções
tecnológicas, obviamente é alvo fácil de muitos
livros e filmes que tentam contar sua história ou
mesmo o seu jeitão de fazer história. Um destaque
especial para a sua biografia escrita por Walter
Isaacson, que é certamente o melhor título escrito
sobre o assunto, e o filme Steve Jobs (2015) do
diretor Danny Boyle. As duas obras conseguem
mostrar muito do que foi esse cara, inclusive na
vida pessoal. Seus conflitos e fantasmas internos.
Outros filmes interessantes são: “O Triunfo dos
Nerds” (1996); Piratas da Informática (2007); “Jobs”
(2013); “Steve Jobs - O Homem e a Máquina” (2015).
Na parte da literatura, temos dois destaques na
minha opinião: Steve Jobs - O Homem Que Pensava
Diferente” e “A Cabeça de Steve Jobs”.
A verdade é que o jeito Steve Jobs de pensar
influenciou e influencia uma gama enorme de
pessoas mundo afora. Mudou as nossas vidas com
as inovações reais que trouxe para o mundo. Brigou

“A estética e a qualidade têm de
ser levadas até o último detalhe.”
Steve Jobs
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O POLÍTICO QUE INSISTIR EM CULPAR A MÍDIA POR
TODOS OS SEUS FRACASSOS CAIRÁ EM DESCRÉDITO

QUANDO A MÍDIA SE
TORNOU UMA INIMIGA

Engana-se quem pensa que a demonização
da mídia é algo recente. Seu ponto de partida
está muito, mas muito antes de Bolsonaro e
das eleições de 2018. Também está bem antes
de Donald Trump, presidente dos Estados
Unidos, quando popularizou-se o termo “fake
news”. Teria começado quando a chamaram
de mídia golpista no impeachment brasileiro
em 2016? Não, vem de tempos antes ainda.
Não custa lembrar que, já anteriormente, nas
manifestações de 2013 no Brasil, a multidão que
estava reunida supostamente para protestar
contra a passagem de ônibus e serviços públicos
canalizava seu ódio apedrejando, ateando fogo
e virando os carros da imprensa. E por mais
que o ex-presidente Lula tenha perseverado
em anos de ataques à mídia e se tornado um
fomentador do ódio à imprensa nunca antes
visto na história do país, ele também não foi o
criador da prática. Atribuir a atual reputação
da mídia a um ou outro governante destes
novos tempos é ignorar décadas de história e
embates. Pois em toda sua existência a mídia
caminhou ao lado de suas críticas. Quem
viveu para ver a maldição praguejada aos
veículos de imprensa pelos falecidos Leonel
Brizola, Orestes Quércia e outros tantos, sabe
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que nunca houve um passo sequer de veículos
noticiosos sem um passo paralelo de seus algozes.
Os políticos, criadores desse embate, sempre foram
os maiores interessados na condenação da mídia.
Por que eles iriam concordar com quem tem a função
de expor fatos, de passar a limpo? Quando o expresidente do Brasil, José Sarney, diz que “a mídia
é inimiga das instituições representativas”, quando
Lula chama veículos de comunicação brasileiros
de “lixo” ou quando Bolsonaro os categoriza
como “inimigos”, não deveríamos ficar surpresos.
Todos eles estão fazendo uso dos instrumentos
que têm para alimentar sua manada seguidora
de argumentos contra algo que está sendo
noticiado. Nossa preocupação deve nascer quando
a pobreza cultural e educacional, que produziu
severos reflexos na capacidade de julgamento da
população (incorporando estes discursos como
uma grande massa de manobra), passa a lotear
também as redações dos jornais junto a interesses
político-econômicos e derrubando toda defesa que
pudesse se fazer ao seu trabalho. Que é quando a
imprensa erra. Pois, como qualquer outro ofício,
ela nunca estará imune aos erros. O problema de
agora é que são muitos os meios. E se multiplicaram
exponencialmente os que se intitulam “veículos
de comunicação”. Então, uns passam a levar culpa
por outros. E no fim, todos levam a culpa por uns.
Quando uma manchete passa a ser mais valiosa
do que o conteúdo, irá ganhar mais cliques (e mais
dinheiro) aquele que lançar em poucas palavras
a maior bomba. E sem se importar com os feridos
que a bomba pode produzir. Como em uma guerra,
ninguém sairá ileso. Vencerá aquele que provar o
maior número de verdades. O político que insistir em
culpar a mídia por todos os seus fracassos cairá em
descrédito. O veículo que produzir mais incoerência
entre a manchete e o conteúdo será igualmente
marginalizado. O trabalho de todos está mais difícil.
Mas em um fato todos concordam: um depende
cada vez mais do outro para mostrar o seu.
Daniel Labanca, diretor de cena, profissional
de comunicação e amigo da mídia.
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O PONTO CHAVE DE SUCESSO É ABRANGER NA DISCUSSÃO
AUDITORIA E COMPLIANCE DE CONTRATOS E PROJETOS DE
TI, COM FOCO EM AUDITAR SE EXISTEM CLÁUSULAS NOS
CONTRATOS QUE NÃO CONDIZEM COM A NEGOCIAÇÃO.

QUAIS AS DIFERENÇAS
ENTRE AUDITAR E ANALISAR
CONTRATOS DE TI?

Afinal, qual é o ponto chave de sucesso de
um projeto?
Antes de mais nada um prefácio, analisar
Contratos é uma atividade que se restringe
apenas aos documentos enviados ao cliente, sem
entender do objeto que está sendo discutido no
Contrato. Este é o coração do problema, realizar
apenas análises. O ponto chave de sucesso é
abranger na discussão contratos e projetos de
TI, com foco em auditar se existem cláusulas nos
contratos que não condizem com a negociação.
Diversos requisitos solicitados pelo cliente e
os acordos efetuados entre as partes (cliente
e fornecedor) muitas vezes não se encontram
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presentes nos contratos e nos documentos que
respaldam o estabelecido entre as partes. Em
tese, o contrato deveria ser o reflexo do processo
comercial e, principalmente, das promessas
realizadas pelo fornecedor, diferente do que
acontece.
Após tal auditoria, necessário é aprofundar
nas responsabilidades, na legitimidade passiva
entre canais de implantação e suas matrizes,
nas diferenças entre o “nativo” da solução e a
necessidade do cliente para chegar ao mínimo
necessário de visibilidade sobre o projeto para se
ter segurança jurídica antes da assinatura.

Temos, então, o seguinte quadro:
- Alto investimento para que o cliente possa ter um
ERP funcionando em sua empresa;
- Precificação volátil, muitas vezes abstrata e
de margens altas quando comparadas a outros
segmentos;
- Alto nível de desvio das premissas de prazo, custo
e qualidade;
- Grande volume de projetos que falham, deixando o
prejuízo completo para o cliente;
- Matéria complexa tanto no âmbito técnico quanto
jurídico;
- O domínio da matéria é integralmente do
fornecedor;
- Baixa recorrência de compra por parte do cliente
não se compra sistema todos os dias.
No que resulta?
Infelizmente as empresas fornecedoras de softwares
se aproveitam desta situação de hipossuficiência
de quem compra e contrata um projeto de sistema
para deixar itens omissos nos contratos e diversos
custos a serem negociados posteriormente. Uma
vez viabilizado o fechamento do contrato, muitas
vezes omitindo custos que eram de sua ciência, os
fornecedores aumentam seu poder de negociação
para lucrarem ainda mais às custas do adquirente
de sistema hipossuficiente que pós fechamento do
contrato fica altamente inviabilizado de rescindir
e abandonar o projeto. Fica evidente, então, a
necessidade de se fazer não somente uma análise,
mas uma Auditoria Contratual antes que comece a
emergir os custos não previstos, as customizações
necessárias e não levantadas, as não aderências
da solução dita “totalmente aderente”, entre outros
dissabores cotidianos para aqueles que estão
implantando ERP ou soluções sistêmicas.
Análise Contratual x Auditoria Contratual
Nestes casos, uma mera análise, sem menosprezar o
termo, não é suficiente para evitar incompatibilidade
entre o contrato e o que foi negociado. Portanto,
é imprescindível a realização de uma Auditoria
Contratual conhecedora “360°” do objeto do
contrato para ter como finalidade visibilidade sobre
entregas e responsabilidades, e, principalmente,
segurança jurídica para assinar contratos que

ditarão o sucesso e a finalização do projeto no
formato pretendido pelo adquirente do software
(sistemas ou ERP).
Isto se deve ao fato de que a análise de contrato
não requisita conhecimento aprofundado e
multidisciplinar, já que busca fazer somente uma
leitura muitas vezes dinâmica do que já está pronto.
É uma atividade que se restringe apenas aos
documentos enviados ao cliente, sem entender do
objeto que está sendo discutido no contrato, sem
criticar se há documentos faltando e, por último,
sem identificar as inúmeras particularidades e
práticas destes fornecedores.
Por outro lado, a Auditoria Contratual não
compreende apenas contratos, mas também o
objeto de forma ampla e aprofundada em itens
específicos, de modo a consistir cláusulas com
requisitos de projetos. Entender do negócio e do
objeto é condição necessária para se auditar um
contrato de tecnologia, ou seja, a Auditoria de
Contrato compreende a parte jurídica, mas verifica
também se o objeto que está sendo vendido, ou
seja, o sistema, atende e cumpre as exigências
do cliente pelo ponto de vista técnico e negocial,
compreendendo, assim, a multidisciplinariedade
necessária para a realização de uma Auditoria
Contratual em projeto de sistema.
Qual a solução para diminuir desvios em projetos
de TI?
Desta forma, fica claro que o primeiro passo a ser
adotado é entender as diferenças existentes entre
analisar e auditar contratos. Uma vez entendidas as
diferenças, se torna possível realizar este trabalho
e, consequentemente, viabilizar a finalização de um
projeto de TI com êxito.
Para finalizar é necessário elucidar que
recorrer à auditoria de contrato é um caminho
pouco percorrido no Brasil, até mesmo pelo
desconhecimento do tema pelos profissionais aqui
existentes. Por fim, o caminho é: “deixar uma visão
simplória de apenas analisar contratos e buscar
auditá-los por meio de profissionais especializados
e conhecedores deste mercado”.

Artigo completo
www.cruvinelconsultorias.com.br
blog.cruvineleortiz.com.br
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CRUVINEL & ORTIZ INOVA E SE TORNA PRECURSORA
NO MERCADO DE TECNOLOGIA E DIREITO

TECNOLOGIA E
DIREITO

no assunto de necessidade de seus contratantes. Face
a alta complexidade, dificuldades e riscos envolvidos, a
empresa foi fundada para mitigar riscos, gerenciar crises
e recuperar investimentos perdidos em assuntos que
necessitam de envergadura multidisciplinar, associando
conhecimentos e equipes de áreas distintas para
entregar resultados além do convencional. Especializada
em negócios e processos envolvendo Fornecedores
de Tecnologia, a Cruvinel & Ortiz desenvolve uma
exclusiva Metodologia de Gerenciamento de Recursos
trazendo uma experiência prática da vivência nas
maiores empresas de tecnologia nacionais e mundiais.
Ter essa Perspectiva Internacional contextualizada
ao ambiente brasileiro confere à empresa o status de
primeira empresa brasileira a apoiar empresas e também
escritórios de advocacia quando o assunto se torna
técnico e requisita insumos práticos/estratégicos para
resolução da lide.

Sthefano Scalon Cruvinel, CEO - Founder

A Cruvinel & Ortiz - Assessoria Especializada foi
fundada no ano de 2016 pelo Expert em Projetos
e Contratos, Sr. Sthefano Scalon Cruvinel. A ideia
era altamente inovadora e pioneira no Brasil, pois
associava conhecimentos técnicos, jurídicos e
comerciais deste mercado em uma mesma empresa,
o que proporcionou se tornarem referência no setor
pelo pioneirismo e inovação. A empresa foi criada a
partir da percepção da alta complexidade envolvida
em análises contratuais acerca de projetos de
Tecnologia da Informação e das particularidades,
carências, lacunas e desvios de projetos existentes
neste mercado. Este é o conceito da Cruvinel
& Ortiz Assessoria Especializada, inovadora no
Brasil, como primeira empresa que atua saneando
dificuldades na relação entre Clientes e Fornecedores
de Tecnologia com conhecimentos, experiências e
equipes multidisciplinares totalmente verticalizadas
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O seu maior diferencial é investir tempo para entendimento das dificuldades empresariais para traçar
um plano de projeto com recursos especializados e
multidisciplinares com foco no alcance de resultados
além do esperado, comenta o CEO da Empresa. “Para
todos os clientes procuramos atingir resultados além do
esperado e não é fazendo igual aos demais que iremos
atingir resultados diferentes”, comenta o CEO a Equipe
Cult quando explica o porque se tornaram referência
e são pioneiros no que atuam. Frisa ainda o CEO
que não há proposta padrão e que não tem serviços
e projetos “enlatados”, pois: “confeccionar proposta
padrões e sem entendimento da necessidade do cliente
te engessa e te cega para enxergar o problema real e
traçar uma solução”. Este DNA se reproduz na empresa,
pois todos os clientes são tratados de forma exclusiva
e customizada, trazendo altos níveis de satisfação e
resultados para quem os contrata.
Conta com Equipe de Especialistas sempre alocados
especificamente por projeto, sob coordenação e
metodologia exclusiva da Cruvinel & Ortiz, proporcionando
resultados além do esperado. Com sede localizada em
Uberlândia-MG e representantes pelo Brasil, já tem
atuação em cerca de 7 Estados e está preparada para
solucionar necessidades em todo o Brasil.
Abrangência
Mais de 110 milhões de reais em ações distribuídas, todas
como Auditores e Assistentes Técnicos, assessorando os

MATÉRIA COM REALIDADE AUMENTADA.
BAIXE O APP ZAPPAR EM SEU SMARTPHONE
OU TABLET E APONTE PARA O SÍMBOLO
E SAIBA MAIS UM POUCO SOBRE CRUVINEL & ORTIZ .

clientes em suas ações. Clientes de ambiente Nacional
e Internacional. Atuação nos maiores casos contra
fornecedores de ERP mundiais. Assistentes Técnicos
em casos maiores que 25 milhões de reais. Resultados
de Economia a clientes maiores que 1 milhão de reais.
Atuação em 7 Estados da Federação e Atuação com
Equipe verticalizada e Segmentada pela necessidade
do cliente. O conhecimento multidisciplinar é o segredo
para resolver problemas complexos de âmbito nacional e
internacional. “Entregamos nosso conhecimento e nossa
experiência para alocarmos os melhores profissionais para
atuação conjunta com nosso cliente, buscando agilidade e
resultados”, enfatiza Sthefano Scalon Cruvinel, Founder.

Depoimento Carmen Steffens
“Antes da Cruvinel, nós da Carmen Steffens
conhecíamos muito pouco a respeito de
auditoria de contratos. Aliados com dedicação
e ética, a Cruvinel abriu todo um leque de
opções para que pudéssemos ter confiança em
reestruturar essa área tão pouco explorada. Por
se tratar de uma empresa pioneira no ramo, o
parceiro se demonstrou muito profissional e
detentor de um conhecimento ímpar na área de
tecnologia jurídica. Só temos a agradecer a toda
equipe da Cruvinel” - Sr. Alisson A. Bernardes,
Diretor de Processos e TI da Carmen Steffens.

PRINCIPAIS SERVIÇOS
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROJETOS DE SOFTWARE
Áreas Específicas de Conhecimento (Específico para Fornecedores,
Projetos, Contratos e de TI)
. AP - Auditoria Preventiva
. AE - Auditoria de Estabilização
. CO - Consultoria de Otimização
. AR - Auditoria de Ressarcimento
. ACC - Auditoria e Compliance Contratual
. BPCT - Certificação em Boas Práticas de Contratos de TI
. APS - Master Services Agreement ou Acordo Principal de Serviços
. ASS - Assistência Técnica - Extrajudicial e Judicial
PRINCIPAIS SERVIÇOS
ASSESSORIAS ESPECIALIZADAS
Áreas Gerais de Conhecimento (Recursos alocados mediante tipo de projeto)
. ASC - Assessoria de Processos e Gestão
. ASC - Assessoria Financeira e Governança Corporativa
. ASC - Assessoria Técnica e Contratual
. ASA - Assessoria Ambiental
. ASL - Assessoria em Licitações
PRINCIPAIS SERVIÇOS
TREINAMENTOS, CERTIFICAÇÕES E PALESTRAS
Áreas Específicas de Conhecimento (geral)
. TR e PALESTRAS - Treinamentos sobre Precificação de Serviços e Métodos Comerciais
. TR e PALESTRAS - Comportamento Americano (EUA) e suas aplicações
. IMP - Implantação do Modelo Americano (EUA) no Brasil
. IN COMPANY - Cursos e Palestras confeccionados especificamente para o cliente

34 9 8442-3709 | 34 9 8435-9365 | 34 3305-9545
Rua Helvécio Schiavinato, 281
Bairro Vigilato Pereira - Uberlândia - MG
contato@cruvinelconsultorias.com.br
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“O QUE ESTAMOS FAZENDO HOJE COM O DINHEIRO
PÚBLICO DESTINADO À JUSTIÇA NÃO É RACIONAL”

SE A JUSTIÇA
TARDA, ELA FALHA!
Hoje existem mais de 80 milhões de processos
judiciais no Brasil e isto gera um custo alto
para toda a sociedade. O crescente número de
processos e a limitação do número de juízes e da
estrutura judiciária fazem com que o tempo médio
de solução dos conflitos dure anos ou mesmo
décadas. Parte deste volume está concentrada
nas demandas do juizado especial cível, que trata
basicamente de ações judiciais dos consumidores.
Estas demandas já superam as reclamações
trabalhistas. De um cenário nos anos oitenta, onde
os direitos dos consumidores eram mínimos, para
a situação atual, onde se iniciam ações na justiça
por questões muito simples de serem resolvidas,
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parece que o ponto de equilíbrio se perdeu. Logo após
a publicação do Código de Defesa do Consumidor,
em 1990, fazia sentido fomentar as ações judiciais
e facilitar ao máximo o acesso ao poder judiciário
para que a nova norma pudesse ser incorporada
à sociedade e colocada em prática. Para tanto,
muitos procedimentos judiciais foram simplificados
e se tornaram gratuitos, inclusive com a dispensa da
presença do advogado para ações até 20 salários
mínimos. Quase 30 anos depois, o que vemos é, por
um lado positivo, o crescimento exponencial das
transações de consumo, que antes eram massificadas
e presenciais e agora, com os meios digitais e a
Internet, passaram a ser instantâneas, remotas e

automatizadas, democratizando e dando acesso
ao consumo a milhões de pessoas, das regiões
mais remotas do país. E, por outro lado, o negativo,
vemos também a criação de toda uma “indústria do
litígio” a partir dos processos judiciais, incompatível
com a estrutura atual e futura do poder judiciário.
Este cenário fomentou a criação de milhares de
escritórios de advocacia dedicados às demandas dos
consumidores, defendendo os próprios consumidores
ou as empresas demandadas, além disso, existem
outros tantos advogados chamados correspondentes,
que se dedicam aos atos presenciais do processo
judicial, como o comparecimento às audiências.
Embora minoria, sabe-se que existem consumidores
que vivem de processar empresas, os chamados
litigantes contumazes, que muitas vezes, simulam
compras e prejuízos para obter vantagem. O volume
de conflitos que vai direto à justiça é tão gigantesco
que começa a ser utilizada a inteligência artificial para
automatizar as atividades antes desempenhadas
pelos advogados, para sustentar uma verdadeira
fábrica de processos. Longe de querer eximir a
responsabilidades dos fornecedores pelos problemas
causados, o fato é que o custo desta estrutura judicial
e judiciária, que envolve servidores públicos, imóveis e
sistemas, dentre outros, acaba pesando para própria
a sociedade. Vamos a alguns números: tomando o
exemplo do estado do Rio de Janeiro, lá o custo total
com um processo na justiça especial cível fica em
torno de 700 reais. Calcula-se que de 2012 a 2017,
somente os processos contra as 30 empresas mais
demandadas chegam a mais de 2 milhões de casos.
Em mais da metade destes processos, o consumidor
nem ao menos tentou contato com a empresa antes
de propor a ação, podendo ter sido evitado, pelo menos
em relação às empresas que são abertas à solução
consensual, um custo estimado de 700 milhões de
reais para o governo do Rio de Janeiro. Além disso, o
deslocamento das partes e advogados para os fóruns
teria gerado, em um cálculo aproximado, a emissão de
cerca de 8 toneladas de CO² na atmosfera.
Para piorar a situação, as faculdades de direito no
Brasil formam profissionais voltados apenas ao
processo judicial, ao litígio. Somente recentemente
foi estabelecida a inclusão obrigatória da matéria
de conciliação na grade curricular e ainda há muita
resistência em se formar advogados especializados em
mediação, conciliação e arbitragem. Esses métodos
costumam ser muito eficientes na prevenção de uma
medida judicial - cada tipo de conflito costuma ter
uma “porta” mais apropriada e a dos consumidores

raramente é a do judiciário diretamente. Se fizermos
um paralelo entre a situação do atual acesso irrestrito
ao poder judiciário e o acesso à saúde, seria como
se o acesso ao serviço público de saúde garantisse
a qualquer paciente, ainda que com uma mera dor
de cabeça, a entrada direta em sala de cirurgia,
com médicos, anestesistas, enfermeiros e tantos
outros profissionais qualificados e equipamentos
sofisticados. O que estamos fazendo hoje com o
dinheiro público destinado à justiça não é racional.
É preciso fazer uma triagem! É preciso verificar se
o conflito - a partir da sua natureza e seu grau de
complexidade - precisa de todo esse rito, tempo e
estrutura para ser resolvido. Como passos prévios
ao caminho judicial, já existem canais eficientes
e sustentáveis, como o atendimento dado pelos
Procons e o aplicativo governamental “consumidor.
gov.br”. Ambos são gratuitos e buscam, acima de tudo,
a solução dos conflitos de forma rápida. Falando um
pouco mais do aplicativo, ele prevê a solução no prazo
de 10 dias e funciona 24 horas por dia, todos os dias
da semana, sem necessidade de advogado. Tem ainda
opções de visualização com contraste e legenda em
libras, que o torna exemplo em termos de acessibilidade.
Estima-se que mais de 80% dos casos que chegam a
esta plataforma são resolvidos em até 10 dias e não
são necessários grandes investimentos estatais para
o aplicativo ganhar mais escala. Por ser um aplicativo
que usa o método de negociação, o interessante é
que tem havido colaboração das empresas. Elas se
sentem compelidas a agradar o seu consumidor e as
autoridades governamentais com resoluções rápidas
e eficientes. O moderno conceito de acesso à justiça
não engloba apenas o acesso ao poder judiciário, mas
também o acesso a esses métodos consensuais. Ao
se prevenir a grande massa de demandas que podem
facilmente ser resolvidas nos chamados métodos
de autocomposição, poderíamos desafogar e liberar
a estrutura do poder judiciário para tratar de casos
mais relevantes dos próprios consumidores, como o
superendividamento e a publicidade enganosa, bem
como de outros temas de extrema importância, como
o combate ao trabalho escravo, violência contra a
mulher, corrupção, tráfico de drogas, etc. Chegou
a hora de mudar o ditado “a justiça tarda, mas não
falha” para “se a justiça tarda, ela falha”.
Ricardo Lagreca Siqueira é Mestre em Direito Internacional pela
Faculdade de Direito do Largo São Francisco - USP, graduado em
Direito pela mesma Universidade. Agraciado com o Prêmio “Conciliar
é Legal” promovido pelo Conselho Nacional de Justiça nos anos 2016
e 2012. Advogado com mais de 20 anos de experiência em escritórios
de advocacia e empresas. Atualmente é Diretor Sênior Jurídico e de
Relações Governamentais no Mercado Livre.
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MARIO FARIA | CEO MASSFAR REALIDADE AUMENTADA E VIRTUAL
DIVULGAÇÃO

O POTENCIAL DA REALIDADE
AUMENTADA NO SETOR DE EMBALAGENS

REALIDADE
AUMENTADA

Durante a 59ª Convenção Anual da International
Franchise Association, que aconteceu em Las Vegas
no mês passado, o especialista em marketing digital
Gary Vaynerchuk, deu declarações de assustar
qualquer empresário. “Se você é empreendedor e
não aposta em conteúdo qualificado na web ou
nas redes sociais, me desculpe, mas seu negócio
tem grandes chances de quebrar. A razão é
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simples: você está longe das pessoas e desdenhando
do que elas mais gostam de fazer, que é passar o
tempo nas redes sociais ou em apps de celular”, diz
Vaynerchuk. Se essa afirmação tivesse sido feita há
uns anos atrás, seria até compreensível que algumas
pessoas viessem a pensar que isso não passa de
sensacionalismo. Já atualmente, ignorar as tendências
tecnológicas é praticamente auto sabotagem. As

líderes do universo de Inteligência Artificial, as
realidades aumentada, virtual e mista, criam não
somente um elo entre o produto e o consumidor,
mas também aumentam a produtividade deste
último com a redução de tempo na execução de
tarefas e criação de atalhos, por exemplo. Um
estudo feito pela Accenture concluiu que 80%
das empresas já consideram tecnologias como a
realidade aumentada, realidade virtual e realidade
mista como importantes para o seu futuro. Esse
poderia ser “só mais um dado de mais uma das
milhares de pesquisas de estatísticas existentes”
se não tivéssemos tantos casos reais de empresas
que estão apostando 100% nas tecnologias
citadas acima para estar sempre na vanguarda da
Indústria 4.0. O setor de embalagens é o exemplo
perfeito de integração do mundo real com o virtual.
Toda embalagem em sua forma estática possui
um potencial não revelado, e o papel da realidade
aumentada é exatamente esse: conectar as
embalagens desvendando esse potencial para que
os usuários vejam esses benefícios e o valorizem
no dia a dia. A Massfar Realidade Aumentada e
Virtual já ajudou grandes nomes da indústria de
embalagens, como SIG Combibloc, Ball e Grupo
Petrópolis, a entregar esses benefícios aos seus
clientes. Os dois projetos mais recentes no setor
de embalagens desenvolvidos pela Massfar foram
grandes destaques no carnaval de Salvador e
Recife. A Ball Corporation, fabricante líder global
em embalagens de metal, criou a campanha Vá de
Lata em prol da sustentabilidade e da reciclagem
de alumínio, pois as latas são as embalagens
mais recicladas do mundo e voltam ao mercado
em apenas 60 dias. Como sustentabilidade tem
tudo a ver com RA, a cachaçaria Pitú, em parceria
com a iniciativa, lançou latas comemorativas
Frevo Mulher para o bloco Galo da Madrugada
com realidade aumentada que homenageiam
as principais personalidades do carnaval
pernambucano: Nena Queiroga, Bia Villa-Chan,
Gerlane Lops e Michelle Melo. Ao zapear o código
de cada lata, é possível acessar as redes sociais
da Pitú e do Vá de Lata, vídeos das cantoras e
fazer selfies personalizadas com as artistas.
Com milhares de acessos, as latas Pitú foram um
grande destaque no maior bloco de carnaval do
mundo, sendo compartilhado por diversas mídias,
pelas artistas homenageadas e por foliões de
todo o estado de Pernambuco. Para o maior
esquenta do carnaval de Salvador organizado

pela Itaipava, o Grupo Petrópolis, um dos maiores grupos
cervejeiros do Brasil, desenvolveu com a Massfar as latas
do Carnavalito. Através da realidade aumentada aplicada,
era possível comprar ingressos para o evento de forma
rápida, acessar todas as redes sociais do Carnavalito e
tirar selfies com filtros personalizados. Atualmente, a
SIG Combibloc, que já desenvolveu uma série de projetos
com a Massfar, está investindo novamente na realidade
aumentada para o desenvolvimento de um projeto para
embalagens do segmento alimentício no México. As
vantagens da realidade aumentada vão muito além do
custo-benefício e da produtividade. Elas atingem um nível
pessoal que não somente engaja o consumidor com o seu
produto enquanto a experiência acontece, mas também
criam intimidade e um vínculo de confiança duradouro
deste com relação à marca, ao perceber que o produtor
está sempre em busca de novidades para oferecer o
melhor ao seu cliente. A embalagem do seu produto ainda
não tem Realidade Aumentada? faleconosco@massfar.
com que iremos surpreender seus clientes.
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ANACLETO NEVES | PUBLICITÁRIO
ARQUIVO PESSOAL | SXC

O ANUNCIANTE INSISTE EM TER UMA
FERRARI PAGANDO O PREÇO DE UM FUSCA

TUDO
MUDOU?

Atendo ao telefone e me perguntam se a
propaganda mudou. Claro, respondo. Você pode
escrever sobre isso? Não, é muito óbvio. Mas
o óbvio muitas vezes não é percebido. Diante
do argumento, paro de reler o Grande Sertão:
Veredas e coloco no papel estas palavras
que você lê agora. Começo pela afirmativa: Claro que mudou. Mudaram as ferramentas.
Estratégias se tornaram mais completas e
sofisticadas. As métricas chegaram para ficar.
Agências são cada vez menos agências e mais
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consultorias. Entendem mais do negócio e pensam
juntas. Os grandes anunciantes organizam in
house e produzem boa parte de sua comunicação.
Veículos tradicionais se reestruturam combinando
diferentes plataformas. O conteúdo passa a
ser ainda mais flexível. O algoritmo é seu novo
funcionário: mal remunerado e sem férias, mas
pronto para dar um golpe no seu negócio e
tomar o poder. O inbound marketing passa a ser
a menina dos olhos do branding. Os anglicismos
(como pode constatar na frase anterior) amplia

seu terreno e embala velhas roupas em novas malas.
O novo publicitário é vegetariano, o que seria legal
se não fosse tão arrogante e blasé (agora um termo
em francês, para variar). O marketing das empresas
avança sobre a comunicação afogando as agências
que ainda não perceberam que seu negócio mudou
(algumas poucas perceberam e saíram na frente).
Tudo agora tem que ter um “propósito”: não se fazem
mais campanhas, divulga-se um “propósito”. Aqui
cabe um aviso aos iniciantes: o principal “propósito”
de toda empresa é o lucro, e todos os outros
“propósitos” são para cumprirem este propósito.
Continuando. A produção de vídeo migrou para dentro
dos smartphones. O design deixou de representar
o desígnio de uma marca e passou a ser um mero
símbolo com releituras em tipologias pioradas. O
plano de mídia precisa viajar por mares nunca dantes
navegados. O consumidor exige interatividade. O
anunciante insiste em ter uma Ferrari pagando o preço
de um Fusca (isto não mudou). A qualidade criativa
despencou, pois antes estava dentro das agências e
hoje pertence a gerentes de marketing que morrem
de medo de perderem o emprego. Todo mundo sabe
tudo sobre tudo: o especialista é um fantasma que
não assombra ninguém. O planejamento é mais tático
do que estratégico e o primeiro não deriva mais do
segundo. Caminhamos para uma comunicação cada
vez mais personalizada: saberemos tudo sobre o

consumidor, mesmo que saibamos pouco sobre
nossa marca. A remuneração será proporcional ao
resultado alcançado, o que exige transparência
na prestação de contas (percebeu o tamanho
da confusão?). Então, como tudo muda o tempo
todo, as inovações disruptivas (para usar um
termo em moda) estão aí para transformar o
mundo e o mundo da comunicação.
Continuo com um questionamento: Será que
tudo mudou mesmo? Desconfio que não, pois
não deixamos de ser humanos. Ainda. E como
humanos, sentimos. Ainda somos conquistados
por um filme publicitário com final surpreendente.
Ainda somos envolvidos por uma história bem
contada. Ainda somos instigados por diálogos
inteligentes. Ainda temos senso de humor e
estético. Ainda não deixamos de rir ou chorar.
E isto me leva a crer que a essência da boa
propaganda não mudou. Se ela não faz pensar,
não emociona, não estabelece uma conexão
afetiva/cognitiva com quem a vê, não cumpre
seu papel. E se resume a um desperdício de
talento e perda de tempo. Termino registrando
que eu mesmo já sou outro ao final deste artigo.
Somente meu objetivo não mudou: fazer você
chegar ao final deste texto e pensar sobre ele.
Agora, com licença, Guimarães Rosa me espera.
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THALES SCHMIDT | CO-FOUNDER MEDIADASH
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

AINDA NÃO. MAS O MERCADO JÁ
RESPIRA POR APARELHOS.

A PROPAGANDA
MORREU?

fazem cerveja artesanal para levantar um
extra, UX Designers fazem fortuna aos 26. Um
Desenvolvedor Senior Front-End tem um salário
maior que o Washington Olivetto no auge dos
anos 90. Perceberam a tendência? Comunicação
hoje se mistura com experiência do consumidor.
São atividades e disciplinas intrínsecas. Como
farinha e ovo em um bolo pronto, é impossível
separar. Desenhar, conduzir e gerir uma experiência
surpreendente é construir um relacionamento
de longo prazo com as pessoas - tudo o que a
comunicação sempre sonhou.

A Editora Abril fechou. A DM9 foi extinta. Agências
estão demitindo em massa. A Globo, em xeque,
aposta sua sobrevivência no Globoplay. A Netflix
tem faturado mais que o SBT. A TV fechada enfrenta
uma tendência de queda (irreversível?). O sistema
de remuneração por BV tornou-se insustentável. O
mercado está entrando em colapso. E o pior: isso
não é nenhuma novidade. Esperava-se que isso
acontecesse em algum momento. Mas em um misto
de ceticismo e orgulho, poucos se prepararam
para uma transformação tão devastadora. Tudo
aconteceu muito rápido. Um dia acordamos e o
mercado de comunicação não apareceu à mesa
do café. Os discursos anti-apocalípticos foram
massacrados pela realidade. A internet coexistirá
com outros veículos como a TV coexistiu com o
rádio, diziam. Errado. O Cisne Negro digital engoliu
a indústria inteira. Vivemos um cenário no mínimo
intrigante, por outro lado. Enquanto redatores
passam fome, UX Writers são as novas estrelas do
mercado. Ao mesmo tempo em que diagramadores
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Em algum ponto (é mais comum que seja em
vários) a experiência passará pelo ambiente
digital. Isso explica a migração de grande parte dos
investimentos em propaganda para Content, TI e
UX. Em outras palavras, não existe comunicação
mais eficiente que uma experiência irretocável,
que começa no Momento Zero da Verdade e pode
durar muito tempo, se bem gerida. A outra fatia
dos investimentos está reservada para a mídia
digital. Justamente para impulsionar aqueles
esforços de Content, TI e UX. Mas essa não é a
única explicação. Propaganda tradicional sempre
teve um mood Porta da Esperança. Não há nada
garantido do outro lado. Índices de audiência são
pistas cada vez menos confiáveis. Afinal, hoje
a atenção divide-se entre múltiplas telas. Pois
no Admirável Mundo dos KPIs, não existe essa
incerteza. Tudo é medido com exatidão absoluta:
Cliques, Impressões, CPC médio, CTR médio,
Total Consumido, Metas Concluídas. Resultados
de Google Analytics, Google Ads, Google Search,
Facebook Ads, Instagram Ads. Nossa plataforma
MediaDash, por exemplo, consegue medir todos
esses indicadores em tempo real. Performance de
anúncio por anúncio. Em. Tempo. Real. Relatórios
semanais já estão ultrapassados. A ironia: é difícil
medir o valor dessas informações com precisão.
Porque envolvem um ativo valioso: tempo. Tomar
decisões com velocidade, corrigir rotas, otimizar
investimentos. Que valor tem tudo isso para uma
marca? Difícil dizer. O certo é que vale muito.
Ao contrário de tudo o que sabíamos sobre
propaganda até aqui.

MUNDO_CULT_EU SOU CUSTOSO
MARCOS MARACANÃ | JORNALISTA
MAURO MARQUES | GAZETA ONLINE

“NESTES 14 ANOS, A REVISTA CULT DITOU REGRAS,
DESTACOU PESSOAS E VALORIZOU EMPRESAS”

EU DESTACO VOCÊ,
REVISTA CULT

Existe uma linha tênue entre persistência e
insistência, que muitas vezes cruzamos sem nos
darmos conta de qual caminho deveríamos seguir.
É comum ouvir: “Desistir não faz parte do meu
vocabulário!”. A frase indica uma postura que pode
significar uma grande força interior da pessoa,
digna de respeito, ou denunciar uma teimosia
pouco saudável e, neste caso, não merecedora de
admiração, pois pode colocar quem age assim em
situações de risco físico e emocional. Em alguns
momentos, o impasse entre persistir ou não frente
a uma situação pode nos levar à reflexão sobre
os nossos limites. Até que ponto persistir é sinal
de determinação e confiança, e em que momento
ultrapassamos a linha da prudência e entramos na
insistência, com a perda da capacidade de análise
mais racional?

Socialmente, a persistência tem sido exaltada.
A desistência normalmente não é bem-vista. Se
pesquisarmos em qualquer buscador sobre artigos
de persistência e determinação serão inúmeros os
resultados, enquanto que o termo desistência e
suas derivações exibe poucos itens significativos.
São vários depoimentos de desconhecidos que
se tornaram heróis pela capacidade de superar
obstáculos e não desistir jamais. Verdadeiros

legados da força de vontade, exemplos a serem
seguidos. A persistência é valiosa, não só pela
ação que resulta, como também pelos exemplos
que deixa. Determinação, persistência, resiliência e
força de vontade são ingredientes essenciais das
conquistas humanas, da satisfação pessoal, da vida
em excelência. Mas a reflexão é o dar-se conta da
diferença entre a persistência e a teimosia, o que é
sutil e bastante delicado. Esta avaliação pode nos
levar a sentimentos ambivalentes, ora confiantes,
ora desanimados. E isso pode transtornar nossa vida
se perdurar por muito tempo.
Empreendedores são considerados pessoas destemidas que têm uma ideia e mobilizam meios
para tornar realidade os sonhos. (Celinho é tudo
isso). Eles são fundamentais à economia e ao
progresso. Costumam envolver diversas pessoas
e apostar alto em um projeto, algo individual que
pode se transformar em objetivo coletivo. Esta
é a Revista Cult, que ao longo destes 14 anos
ditou regras, destacou pessoas, valorizou e muito
empresas. Quando se lançam à competitividade do
mercado carregando na mochila ideias, sonhos e
determinação, rapidamente percebem que precisam
de algumas armas para sobreviver, e uma delas é a
estratégia. Parabéns pelos 150 exemplares!
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RICARDO GUIMARÃES | THYMUS BRANDING
ARQUIVO PESSOAL | SXC

O QUE A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL ESTÁ FAZENDO
COM A GESTÃO DE MARCAS NOS NEGÓCIOS?

MARCA COMO
ATIVO ESTRATÉGICO

Sendo curto e grosso: aumentou absurdamente
a importância da marca corporativa e mudou
para sempre o papel da marca de produtos para
fazer resultado. A transformação digital expôs o
jeito de pensar e decidir por trás das marcas e o
consumidor descobriu que por trás da caixa de
sabão em pó não existe uma cultura OMO, mas uma
cultura UNILEVER, onde residem competências,
planos, valores e interesses que entregam aquele
produto tão bom há tanto tempo. Portanto, se a
consumidora do século XXI vai confiar em alguém
não é no OMO, mas na Unilever. Por isso, a Unilever
passou a se preocupar mais com o seu jeito de
fazer negócios e a mostrar sua marca corporativa
em tudo o que faz. Repare como a propaganda das
marcas de produto estão expondo suas culturas de
fabricação, a origem de seus insumos e a atitude
de seus funcionários para ganhar a confiança de
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seus consumidores. Até a cerveja Brahma trocou a
loira de seus comerciais pelo Werner, o Ivan e mais
uma dezena de funcionários que a marca faz questão
de dizer que são “funcionários reais da Brahma”, o
que deve ser uma licença poética porque na verdade
devem ser funcionários da AMBEV, onde de fato
deve residir uma cultura cervejeira. Aliás, vale elogiar
o sanduíche e a propaganda da Madero, um dos
melhores exemplos de talkthewalk. Eles acreditam,
fazem acontecer, comunicam, o produto entrega e
bingo! Aqui estamos de baba ovo da Madero. Em uma
operação como essa, o bom resultado não é apenas
mais vendas com melhores margens e eficiência
operacional, mas principalmente crescimento a
custo menor em todas as áreas - custo de capital,
de gestão de crises, de atração e retenção de
talentos, de custo e tempo de inovação, etc - redução
garantida pela confiança e atratividade da cultura/

marca corporativa. Num cenário tão incerto e inovador como o atual, essa
redução de custo de crescimento é absolutamente estratégica. Daí que a
marca corporativa, ao traduzir uma cultura de negócios, se transforma em
ativo estratégico. E veja bem, quando falamos de “cultura de negócios por
trás da marca corporativa”, estou integrando marca, negócios e cultura na
mesma abordagem. Empresas de sucesso no começo da vida com seus
empreendedores presentes não separam Comercial, Supply, Produção,
Marketing, Finanças, RH, Jurídico, TI, como as grandes corporações
precisam fazer. Se não é a mesma pessoa, estão todos na mesma sala,
cuidando do negócio, criticando, inovando e enxergando oportunidades e
riscos juntos. Essa é a coesão que devia ser a inspiração para as grandes
corporações. A separação da gestão de marca, negócio e cultura é risco
grave num cenário que expõe tudo e todos o tempo todo e onde as pessoas,
no papel de consumidores, fornecedores, investidores, profissionais, querem
e precisam confiar num jeito de pensar e fazer negócios - numa cultura e não apenas num produto com um benefício, com um preço legal e uma
comunicação supercool e influência comprada. Quando a proposta de valor
não é genuína e a integração não é real, o cenário da transformação digital
revela que se trata de apenas estratégia de marketing, e aí a desconfiança
se instala nas relações e o custo de crescimento aumenta, pondo em risco
o resultado, se não a saúde da empresa. O que explica filas enormes de
consumidores para comprar produto da Apple que as pessoas nem sabem
direito como é? A confiança num jeito de pensar e fazer, confirmado por
experiências, independente de quem está na liderança, porque confiam na
cultura. Se provocadas, as pessoas conseguiriam imaginar os escritórios da
Apple, as prioridades do orçamento, o perfil do profissional, tudo que faz a
Apple ser a Apple com o resultado de crescimento, ROI e valor de mercado
imbatíveis. Na prática, ao se transformar em ativo estratégico, a marca
corporativa carrega para este nível uma série de outros ativos intangíveis
como a cultura, o conhecimento e os relacionamentos, aspectos da gestão
cada vez mais valorizados pela transformação digital porque é o que
garante a aptidão da empresa para usufruir e liderar neste novo cenário.
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A PROPAGANDA SE INCORPOROU AO CONTEÚDO DIGITAL E
UTILIZA AS MULTIPLATAFORMAS PARA SE BENEFICIAR DISSO

VAMOS FALAR SOBRE
MARKETING DIGITAL?

Nada mais característico das transformações
do mundo contemporâneo do que a forma como
as empresas estão fazendo a sua publicidade. A
produção de conteúdo web se tornou fundamental
para empresas que buscam se posicionar e
se fortalecer no mercado, conquistar clientes,
aumentar as vendas e a lucratividade. Por meio de
plataformas como Instagram, Youtube, Facebook,
Twitter e Linkedin, o consumidor tem acesso a
um universo que ultrapassa o produto em si. Ele
encontra informações úteis e se identifica com os
valores e a visão de mundo da marca. Em cada
rede social o consumidor se porta de maneira
diferenciada. Por isso, a frequência de postagens
é diferente entre as plataformas e também,
devido a variados fatores, como funcionalidades
técnicas e a relevância do conteúdo que serão
publicados.
O essencial para uma empresa que busca
fortalecer uma marca e ter mais lucratividade é
que a informação passada ao público seja útil
de alguma forma, como solucionar uma dúvida,
oferecer dados novos sobre determinados
assuntos, descrever produtos e serviços em
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detalhes, entre outros. Dentro do Marketing Digital,
esse conteúdo pode ser um e-book, um filme, um
vídeo, uma imagem, um texto ou qualquer material
digital interessante do seu mercado que agregue
valor a sua marca e gere alguma coisa positiva
para o seu público. A propaganda se incorporou ao
conteúdo digital e utiliza as multiplataformas para
se beneficiar disso. Durante o planejamento é que
são definidos os assuntos, os objetivos, as palavraschave, a linguagem utilizada e a periodicidade dos
materiais. Se a empresa conseguir desenvolver um
bom planejamento de comunicação e marketing,
pode gerar engajamento e mídia espontânea, ou
seja, o consumidor torna-se fã da marca e passa a
divulgá-la gratuitamente. Esta capacidade de captar
e fidelizar clientes é uma das principais estratégias
das grandes marcas. Para que a produção de
conteúdo seja realmente profissional, de forma a
trazer os resultados esperados, é essencial contar
com o auxílio de agências de Marketing Digital ou
colaboradores internos, os quais são especializados
no assunto.
Angelo Cornelli Neto.
Publicitário e Diretor da Agência 360 Propaganda e Marketing.
www.360p.com.br

MUNDO_CULT_ETIQUETA
BRUNA BARCELOS | CONSULTORA DE ETIQUETA
MAURO MARQUES | SXC

EVENTOS SOCIAIS E SUAS PARTICULARIDADES

ETIQUETA PARA
EVENTOS SOCIAIS

A revista Cult está comemorando neste mês sua 150ª edição e, com isso pensei, vamos falar
de eventos sociais e suas particularidades? Por que não! Vamos às dicas.
Aniversários: sempre que for convidado para um aniversário, procure confirmar sua presença,
isso ajudará o anfitrião, além de ser super elegante. Ah, não esqueça de levar uma lembrança
também. Por mais que esteja podendo gastar pouco, não deixe de levar.
Aniversários em ambientes públicos: a palavra de ordem é discrição. Hoje em dia é muito comum
aniversários serem comemorados em ambientes assim. Bares, restaurantes ganharam espaço no
gosto das pessoas por uma questão prática. Agora, quem convida paga! Se não pagar toda conta,
explique antes, e convide somente amigos que aceitaram essas condições. Na hora dos parabéns,
nada de gritos ou manifestações que podem incomodar os demais clientes.
Eventos fechados: caso você tenha sido convidado para um evento fechado, nada de perguntar
se pode levar acompanhante, caso possa levar, este assunto vai ser tratado no próprio convite.
Então, contenha-se. Ah, e confirme a presença também.
Eventos abertos: shows, festivais e afins, existem regras de etiqueta nesse assunto? Claro que
sim. A regra é bem simples, respeite o espaço do outro e seja feliz. Caso beba além da conta
(o que não deveria acontecer) seja discreto e mantenha a leveza nas ações e atitudes. Afinal,
todos estão ali com o mesmo objetivo que você: divertir.
Seja em qual ocasião for, pense em só fazer com o outro o que gostaria que fizessem com
você, isso vai manter você como uma pessoa sensata e, acima de tudo, elegante. Boas festas!
Bruna Barcelos - Consultora Comportamental.
www.brunabarcelos.com.br
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MUNDO_CULT_MOTORS
TONI ANGELI | PRIME CUSTOMS
DIVULGAÇÃO

MATÉRIA COM REALIDADE AUMENTADA.
BAIXE O APP ZAPPAR EM SEU SMARTPHONE
OU TABLET E APONTE PARA O SÍMBOLO
E CONFIRA O VÍDEO.

EVENTO APRESENTOU INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

SALÃO DE GENEBRA

Não é novidade que o Salão do Automóvel de
Genebra é um dos mais esperados todos os anos,
sendo escolhido pela maioria das montadoras para
apresentar os seus destaques. Na edição de 2019
não foi diferente, o evento que aconteceu este mês
na Suíça trouxe novidades para todos os gostos e
teve um ar, um tanto quanto futurístico, visto que
as apresentações dos carros híbridos e elétricos
roubaram a cena, nos dando uma mostra do que
vem por aí. Além de supercarros, como Bugatti La
Voiture Noire, que foi apresentado como o carro
mais caro do mundo, sendo uma peça única avaliada
em R$ 70 milhões, marcas como Audi, Nissan,
McLaren e Jaguar, puderam mostrar um pouco das
inovações que teremos nas ruas em pouco tempo,
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o que não apenas agrada, mas vislumbra os amantes
automotivos. O Salão de Genebra não serviu apenas
para apresentar os destaques das principais marcas
mundiais, mas também para consolidar o efeito e a
necessidade da tecnologia neste mercado, tendo um
carro elétrico surpreendido e levado o título de carro
do ano na Europa. O Jaguar I-pace foi reconhecido
pela sua inovação tecnológica, design, desempenho e
eficiência. Possui 2 motores elétricos que geram 400
cv, tendo uma aceleração de 0 a 100 km/h em incríveis
4,8 segundos, e contando com uma autonomia de
370 km, podemos dizer que se trata de um projeto
campeão. Bom, com tantas novidades e inovações,
não seria exagero dizer que o futuro chegou e com
certeza conta com ávidos admiradores.
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REDAÇÃO
DIVULGAÇÃO

O SEDÃ EXECUTIVO MAIS INOVADOR
E TECNOLÓGICO DO MUNDO

BMW SÉRIE 5

A versão híbrida plug-in do BMW Série 5, o sedã
executivo mais inovador e tecnológico do mundo, fez
sua estreia no país em novembro do ano passado,
durante a última edição do Salão do Automóvel de
São Paulo. Ele se distingue do Série 5 tradicional,
impulsionado com motor à combustão, por vir
equipado com o inovador sistema BMW eDrive,
que integra um motor elétrico de última geração
associado a um motor de quatro cilindros e 1.998
cm³, movido à gasolina, e apto a entregar 184cv,
entre 5.000 e 6.500 rpm, e 290Nm de torque, de
1.350 a 4.250 rpm. A potência combinada é de 252cv,
e o torque atinge 420Nm - 70Nm a mais que a
versão à combustão. Com esta configuração, o sedã
é capaz de acelerar de 0 (zero) a 100 km/h em 6,2 s
e alcançar 235 km/h de velocidade máxima. O BMW
530e PHEV pode ser conduzido de forma híbrida
com a utilização dos dois motores ou no modo
puramente elétrico - sem emissões e sem ruído. No
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modo MAX eDrive, o BMW 530e tem autonomia de
até 46 quilômetros de utilização puramente elétrica,
sem necessidade de recarga. A tecnologia híbrida
plug-in (PHEV) é, atualmente, a mais sofisticada do
mercado e a que proporciona mais possibilidades aos
clientes, pois oferece características de condução
distintas. É como ter três carros em um. Com o
veículo funcionando no modo Sport e com a bateria
plenamente carregada, por exemplo, é possível extrair
o melhor desempenho de ambos os motores. Já no
modo Comfort, o sistema decide, de forma inteligente
e automática qual é o motor ideal a ser utilizado. No
EcoPro, por sua vez, o veículo maximiza a utilização
do motor elétrico e realiza ajustes na configuração do
veículo para máxima eficiência. A tecnologia PHEV
é a mais indicada para quem deseja experimentar a
mobilidade elétrica sem ter a preocupação de ficar
parado sem energia, uma vez que é possível abastecer
o veículo com gasolina.

NOVO BMW SÉRIE 3

NOVO BMW X5

Potência de 258cv, 400Nm de Torque
e aceleração de 0-100m/h em 5,8 segundos

Potência 400 cv, 760nm de torque
e 0 a 100 em 5,2 segundos

Pacote Connected Professional

Pacote Connected Professional

Farol BMW Laser Light

Farol BMW Laser Light

Driving Assistant Professional

Driving Assistant Professional

BMW HeadUp Display Colorido

BMW Night Vision

Sistema de som Harman Kardon

BMW Live cockpit Professional

Motor BMW TwinPower Turbo de 258cv

Euroville

Av. Raja Gabáglia, 3055
Santa Lúcia • Belo Horizonte
31 3304-4100

Design interior ainda mais sofisticado
Trânsito seguro: eu faço a diferença.

Av. João Naves de Ávila, 3370
Saraiva • Uberlândia
34 3292-4100

Av. Deusdedit Salgado, 4900
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Ford Fusion 2019

EM TOM DE DESPEDIDA CHEGA
AO MERCADO O NOVO FUSION

Versões e preços:
SEL - R$ 149.900 (antes: R$ 133.500)
Titanium - R$ 179.900 (antes: R$ 159.900)
Hybrid - R$ 182.990 (antes: R$ 164.900)
Modelo 2019 apresenta mudanças nos para-choques e grade
frontal tem estilo colmeia nas versões Titanium e Hybrid,
enquanto na SEL é filetada

A Ford anunciou em fevereiro a chegada do novo
Fusion ao mercado brasileiro. Não se trata de uma
nova geração do sedã. O carro foi reestilizado com a
introdução de novidades interessantes, especialmente
na traseira e frente, além de ter a sua produção reduzida
a três versões: SEL, Titanium e Hybrid - configurações
2.5 flex e Titanium com tração dianteira deixam de ser
oferecidas no Brasil. O Fusion 2019 pode entrar para a
história como último modelo a ser produzido, uma vez que
a montadora norte-americana anunciou recentemente
a intenção de tirar de linha, até 2020, além do próprio,
modelos tradicionais como Fiesta, Focus e Taurus. Vale
lembrar que desde que foi lançado em 2006, o Ford
Fusion, que é fabricado no México, reinou por mais de
uma década como o sedã grande mais vendido no
País, até ser destronado pelo Mercedes-Benz Classe
C em 2018. Suspense à parte, além de alterações no
visual e redução de versões, o Fusion 2019 chega às
concessionárias mais caro e oferecido somente com
motorização 2.0 turbo. A agora versão de entrada SEL
custa R$ 149.900, a intermediária Titanium R$ 179.900
e a Hybrid R$ 182.990. As duas primeiras versões
combinam um motor 2.0 turbo EcoBoost de 248 cv e
câmbio automático de 6 marchas. Já a versão híbrida
conta com um motor 2.0 de potência combinada de 190
cavalos.

FORD

Ford Fusion foi reestilizado e, na traseira, a tampa do
porta-malas e o para-choque receberam design mais limpo

choque com apliques cromados na parte inferior,
faróis mais finos e grade no estilo colmeia cromada
nas versões de topo. A SEL continua filetada. Atrás,
a tampa do porta-malas e o para-choque receberam
design mais limpo, perdendo o friso cromado que ligava
as duas lanternas, que ganharam novas molduras. As
rodas de 18 polegadas das versões Titanium também
foram redesenhadas. Outra novidade é o teto solar,
que agora é dado como um item de série em todas
as versões. Aliás, falando em itens de série, este sedã
grande da Ford passa a contar com um pacote mais
generoso desde a variante de entrada SEL, que ficou
cerca de R$ 16 mil mais cara, assim como as demais
versões que também encareceram.

As principais mudanças no sedã estão mais nítidas
na dianteira e traseira. A parte frontal recebeu para-
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Ford Fusion 2019 segue esbanjando conforto e tecnologia a bordo

VEÍCULOS NOVOS E
SEMINOVOS DE EXCELÊNCIA.

34 3225-5990 | 34 99897-0004
Av. João Pinheiro, 3250
Uberlândia - MG
www.rofemotors.com.br
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JÚNIOR Q9 | PUBLICITÁRIO
MAURO MARQUES | SXC

SE A EXPECTATIVA DE VIDA MÉDIA DO SER HUMANO FOSSE
DE 40 ANOS, VOCÊ VIVERIA SUA VIDA DE FORMA DIFERENTE?

O DESTINO ESTÁ
NAS SUAS MÃOS

Vivemos nossa vida como se não fossemos morrer,
e isso é um grande erro! Frequentemente, nos
permitimos viajar na imaginação, pensando como
seria nossa vida se o “SE” tivesse sido colocado
em prática. E é nesse momento que vemos que
poderíamos ser mais felizes e não fomos (e não
somos), pelo simples fato de acharmos que somos
eternos, e que o cavalo passará na nossa frente
novamente em um futuro próximo. O problema é
que NEM SEMPRE ele dá o ar da graça duas vezes.
Hoje, quero alertar a quem se interessar pelos
meus textos, que nem sempre são motivacionais
e sim “conscientizacionais”, para que não perca
o seu tempo com coisas banais, com problemas
solucionáveis ou muito menos com pessoas que não
agregam nada à sua existência. Só viva como se
fosse morrer amanhã e desfrute de todo o potencial
que você tem. E quando pensar nas suas amizades,
nunca se esqueça de se perguntar: “Eu sou o tipo
de amigo que gostaria de ter como amigo?”. Essa
pergunta, a princípio pode parecer boba, mas serve
para nortear e identificar se realmente somos quem
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gostaríamos de ser e de ter por perto. Às vezes, na
correria do dia a dia, perdemos a noção das coisas,
e entre essas coisas está a capacidade de oferecer
nosso ombro, de dar aquele conselho, de perceber
que nossos amigos que mais amamos estão em
frangalhos, precisando urgentemente de uma
palavra de consolo. Perdemos nossa identidade,
nossa direção e, nos transformamos em um tipo
de ser humano, nada humano, sem alma, sem
propósito, desconectados dos nossos princípios,
dos nossos ideais, enfim, do nosso DNA. Mas isso
não faz de você um monstro sem escrúpulos,
quando paramos para pensar que somos frutos
do meio e é aí que mora o perigo. E quando viver
a sua vida de uma forma diferente, lembre-se: o
controle do seu destino está nas suas mãos, basta
colocar as pilhas e se divertir com o que você tem
de melhor.
Júnior Q9 é ator, músico, dançarino, humorista, compositor e autor
do livro “Quer? Levanta e pega!”, publicado em 2018 pela Editora
Assis, que aborda inteligência emocional, sucesso nos negócios e
atitudes empreendedoras.
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PELA PRIMEIRA VEZ NA HISTÓRIA,
O IBOVESPA BATEU 100.000 PONTOS

BOLSA DE VALORES

14h44 (horário de Brasília) da segunda-feira (18) o
Ibovespa superava a marca histórica dos 100 mil
pontos. O Índice teve fortes ganhos impulsionado
pela perspectiva com a Reforma da Previdência e
a expectativa com o Governo Bolsonaro. Momento
de euforia para milhares de investidores da Bolsa de
Valores Brasileira. O Ibovespa, principal índice da Bolsa
de Valores do Brasil, é composto de 65 ações com
maior volume negociado nos últimos meses. Muitos
comentam que o índice é um termômetro do humor dos
investidores no mercado financeiro. Um fato curioso
sobre o Ibovespa é que apenas 6 empresas detêm mais
de 50% do “peso” do índice, e essas empresas juntas
têm um valor de mercado superior a 1,6 bilhões. Veja na
tabela a seguir:
Empresa

Participação no Índice (%)

Valor de Mercado

Petrobras

13,20

R$ 372.551.000.000

9,96

R$ 338.929.000.000

10,67

R$ 287.408.000.000

Vale

9,64

R$ 268.927.000.000

Ambev

4,68

R$ 266.962.000.000

Banco do Brasil

4,46

R$ 144.388.000.000

Total

52,61

R$ 1.679.165.000.000

Itaú
Bradesco

Fonte: B3

Quando compramos uma ação, nos tornamos sócios
destas empresas. E consequentemente queremos
participação nos lucros e ganhos de capital com a
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valorização das ações. Quando o Ibovespa sobe
é porque as ações que fazem parte do índice se
valorizaram e, consequentemente, o valor de mercado
das empresas aumentou. Essa euforia toda em
torno do principal índice da Bolsa tem chamado a
atenção dos brasileiros. De 2017 até o momento, a
Bolsa brasileira ganhou 299 mil novos investidores.
Mesmo assim, o mercado financeiro brasileiro ainda
é muito desconhecido, a exemplo dos EUA, 65% da
população investe no mercado financeiro - é uma
questão cultural. No Brasil apenas 0,44% das pessoas
investem em bolsa de valores. Mesmo desconhecido
pela maioria dos brasileiros, o Ibovespa tem seus
encantos e mistérios. A busca por informações
na internet e nas redes sociais tem aumentado.
Corretoras de Valores, empresas de Research,
Analistas e diversos Especialistas têm contribuído
para acalorar o debate em torno de investimentos
em todos os meios de comunicação. Especialistas
e analistas acreditam que essa euforia está apenas
começando e que, a partir de agora, o brasileiro vai
mudar o jeito de investir. Muitos destes especialistas
em investimentos acreditam que não demora para o
índice bater sua nova marca histórica. Analistas da
XP Investimentos, por exemplo, acreditam em um
índice nos 125 mil pontos até o final do ano. Isso é
bom para investidores, empresas e para o país.

Ministério da Cidadania e CBMM apresentam:

O maior evento temático da Páscoa no Brasil.
DE 08 DE MARÇO A 21 DE ABRIL.

Imagine uma Páscoa com muita luz, música,
teatro e fantasia. Tudo isso num castelo
cheio de magia e encantamento!

Shows de padrão mundial com muitos efeitos especiais,
música, teatro e diversão.
Jesus: Paixão, Vida e Luz

Tenor Marcio Di Freitas

Teatro de Páscoa

Conﬁra toda a programação em www.pascoailuminada.com.br

Patrocínio:

Apoio:

Realização:

MINISTÉRIO DA
CIDADANIA

www.taua.com.br
CULT_
31 3236 1900
| 34137
3669 7020

*Consulte a programação completa em www.pascoailuminada.com.br. Conﬁra detalhes de reservas no site do Tauá.
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DIVULGAÇÃO

COM UM ANO EM UBERLÂNDIA, ESCOLA TRAZ
INOVAÇÕES NO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA

CASA THOMAS
JEFFERSON

Já conhecida na cidade por um sólido trabalho
no ensino da língua inglesa e na promoção da
cultura norte-americana, a Casa Thomas Jefferson
comemora seu primeiro ano em Uberlândia
com um balanço positivo de diversas ações de
enriquecimento cultural para a população local
e com a implantação de um método inovador de
ensinar inglês. Além de defender a importância de
falar outro idioma, a Casa Thomas acredita também
na capacidade que a cultura tem de ensinar,
enriquecer e transformar uma sociedade. Por isso,
seu espaço também é destinado a eventos culturais
gratuitos e abertos à comunidade. Neste primeiro
ano, a instituição foi palco para o Ars Nova - Coral da
UFMG, para a abertura oficial da tradicional Virada
Cultural, com teatro, música e arte, para o Mini
Maker Day, que deu oportunidade à comunidade de
conhecer melhor esse recurso utilizado pela Thomas
no ensino da língua inglesa, além de exposições de

aquarelas, telas e diversos shows com artistas locais,
como Banda Venosa, Renato Quase Russo e o concerto
DuoBrasil, formado pelas uberlandenses Betiza
Landim, flautista, e Daniela Carrijo, pianista. Este
ano, o plano de expansão da Casa Thomas Jefferson
em Uberlândia aconteceu por meio do projeto Thomas
Bilíngue for Schools. Três escolas participam do
projeto - Marista, Cesil e Gabarito - e já oferecem o
programa bilíngue assinado pela Thomas, promovendo

também a cultura norte-americana. De acordo com
Lucia Santos, diretora executiva, Uberlândia recebeu
a Casa Thomas de braços abertos. “Estamos muito
felizes e gratos pela receptividade. Uberlândia é
uma cidade empreendedora e tem acolhido nossos
projetos. Fincamos raízes sólidas por aqui. Nosso
primeiro ano veio cheio de novidades, atrações e
desafios. E estamos preparando muito mais para
oferecer à cidade”, finaliza.

34 3228-9720
Rua Otília Souza Oliveira, 75
Morada da Colina - Uberlândia - MG
CULT_ 139

MUNDO_CULT_OPINIÃO
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SERÁ QUE “EXISTE VIDA”, ALÉM
DAS TOP LISTS DO MOMENTO?

A FALSA SENSAÇÃO
DE ESCOLHA
Vamos começar o dia? Qual foi a música que você
escolheu para o seu despertar? Alguma das opções
que veio nos alertas do seu celular? O que você vai
comer hoje? Em algum restaurante do aplicativo?
Que música você quer ouvir? Que tal dar um clique
no seu “daily mix”? Nos tempos atuais, impossível
pensar o dia sem o uso de alguma tecnologia, elas
ajudam a organizar não só a nossa vida, mas também
as nossas escolhas, o que acaba por limitar, dentro
de uma gama de opções, o nosso poder de seleção,
de consumo e de lazer, que fica atrelado a estas
facilidades impostas pelas ferramentas modernas.
Será que gostamos mesmo do alerta do despertador,
escolhido pelos engenheiros de tecnologia? Que tal
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colocarmos uma música relaxante, se você gostar de
um despertar suave, ou aquele som “pauleira”, que
é para acordar no ritmo, rs? Aplicativo de comida
é “uma mão na roda”, mas será que não têm outros
restaurantes que não estão ali, que de vez em quando,
merecem também a nossa degustação? Na correria
do dia a dia, o melhor mesmo é só dar um clique para
a música começar, mas será que “existe vida”, além
das top lists do momento? Se vamos permitir que
escolham pela gente, que ao menos, façamos isso
consciente.
Karina Gera é consultora de Comunicação e Marketing.
karinagera@gmail.com

Casamentos | 15 anos | Formaturas | Coquetel |Corporativos

SOM – ILUMINAÇÃO - PISTA DE DANÇA - DJ/VJ
Com experiência e profissionalismo,
prezamos pela responsabilidade e
qualidade, buscando sempre fazer o
evento com objetivo a atingir a
satisfação do nosso cliente.

Melhores equipamentos – Estrutura Moderna – Pista de dança Led

(34) 99106-3654

djmassilon@yahoo.com.br

@djmassilon

facebook.com/djmassilon

Youtube.com/djmassilon

www.djmassilon.com

MUNDO_CULT_ POLÍTICA
CEZAR HONÓRIO TEIXEIRA | JORNALISTA
DIVULGAÇÃO | PIOVAN CARTUNISTA

O PRINCIPAL MOTIVO PARA ESTA CRISE DE LIDERANÇA É O
ALTÍSSIMO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO EM FUNÇÃO DA INTERNET

CRISE DE LIDERANÇA
O mundo vive uma crise de liderança. Principalmente
no mundo político. Mas ela também se estende às
demais esferas sociais incluindo, claro, o mundo
corporativo. O principal motivo para esta crise
de liderança é o altíssimo nível de exposição em
função da internet. Passamos a viver em um reality
show ao estilo Big Brother. E, quando somos olhados
por meio desta lupa gigantesca e implacável,
ninguém está imune ao desgaste. Provavelmente,
se Gandhi ou Madre Teresa de Calcutá vivessem
nesta época, sofreriam ataques severos. Mesmo
que por meio de notícias falsas. As chamadas fake
news, que já viraram tese de estudo mundo afora.
Mas como lidar com esta realidade implacável às
reputações, independentemente de ideologia ou
nacionalidade? A má notícia é que não existe uma
receita aplicável a todos, indiscriminadamente. A
boa notícia é que as bases para esta gestão de
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imagem são razoavelmente simples. Mas, como disse
o próprio Gandhi, “as coisas simples são as mais
difíceis de serem feitas”. O primeiro passo é o líder
entender que ele é um só, independente da dimensão
em que atua. Não há separação, por exemplo, entre o
profissional, o marido ou o pai. Depois é importante
entender as dimensões da liderança para você criar
um plano de atuação que gere uma imagem positiva a
partir desta visão sistêmica. Divido a arte de liderar em
quatro dimensões principais: liderança na comunidade;
para resultados; para a equipe e liderança para si
mesmo, ou seja, a autoliderança. Neste espaço não
será possível abordar as sugestões de atuação para
cada uma destas dimensões. Por isso, me comprometo
a retomar o tema na próxima edição. Até lá.
Cezar Honório Teixeira é jornalista e especialista em gestão da
influência pela www.czgestaodainfluencia.com.br e também atua
como consultor associado à MPrado Consultoria empresarial.

NÓS FAZEMOS O NOSSO AMANHÃ!
Contribuir

com o futuro do país
exige par�cipação a�va frente
aos problemas que
impedem o avanço desta nação.

Somos sim, uma en�dade que atua em defesa da classe empresarial, mas

acima de tudo, representamos todos aqueles que produzem, geram
empregos e renda, movimentam a economia e exercem um papel fundamental
para o equilíbrio social do país.

Mais do que nunca, queremos promover diálogos, inﬂuenciar pessoas e decisões,
propor ideias e contribuir com o desenvolvimento de polí�cas públicas, que
consigam transformar o ambiente de negócios e o Brasil.

Apartidários sim, mas sem perder a nossa essência polí�co-ins�tucional. É por ela
que trabalhamos diariamente para conquistar tributações mais justas, menos
burocracia, liberdade para realizar e empreender, maior ﬂexibilização nas relações
de trabalho e no combate à insegurança jurídica, atos essenciais, para que as
empresas e a sociedade consigam prosperar.

Uma entidade com força, talento e coragem para mudar o
presente e construir o
amanhã.

Isso é ser CDL.
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MUNDO_CULT_PLANEJAMENTO
HÉLIO MENDES | PROFESSOR
ARQUIVO PESSOAL | SXC

UMA FRAÇÃO SIGNIFICATIVA DAS EMPRESAS
AINDA VIVE MAIS DO PASSADO QUE DO PRESENTE

COMO ESTÁ O FUTURO
DA SUA EMPRESA?

O próximo ano será igual ao que terminou? Todos
sabem que não, mas se você ainda não repensou o
seu negócio, está administrando para o passado, não
para o presente. Muito menos para o futuro. Hoje todos
têm acesso a muitas informações, porém, poucos são
os que sabem usá-las para construir oportunidades
e evitar as ameaças. Estas não se encontram nas
mesas de reuniões, mas aparecem quando se abre
a “janela” da empresa. E as estratégias sustentáveis
geralmente estão fora do setor no qual as empresas
atuam. Que clientes a sua organização estará
atendendo nos próximos anos, que competências
deverá ter para atendê-los, como está o seu setor,
como está a concorrência? São tantas as perguntas,
que levam grande parte da gerência apenas a adotar
as melhores práticas já usadas em momentos
anteriores. Entretanto, isso não é mais suficiente
para surfar em ondas que não são criadas pela
sua empresa, em ambientes mais e mais voláteis a
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cada ano que passa. Uma fração significativa das
empresas ainda vive mais do passado que do presente,
sendo dirigida por pessoas que se dedicam mais às
atividades operacionais, ao ambiente interno do que
ao externo, navegando sem bússola, ao léu. Por que
ainda vivem, ou melhor, por que ainda sobrevivem?
Porque atuam em setores de baixa rentabilidade
ou são apenas fornecedoras de setores inovadores.
Além dessa miopia organizacional, quando as coisas
não andam bem ou há um desejo de aumentar os
lucros, acontecem decisões alternativas de alguns
“gênios seniores”, é a de reduzir custos. Entendemos,
mas o desejável é inovar, criar - e isso exige deixar a
zona de conforto, correr riscos, revitalizar a empresa e
o setor em que atua. Estas são práticas e estratégias
de organizações inovadoras.
Hélio Mendes - Professor e consultor de Planejamento Estratégico
e Gestão.
www.institutolatino.com.br
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MUNDO_CULT_COMUNICAÇÃO
HONORIVAL FONTES | IN MEMORIAM
ARQUIVO PESSOAL

“AS PESSOAS NÃO SABEM MAIS O
QUE QUEREM POR NÃO TEREM FOCO”

VIGIE O FOCO

Ponto para o qual converge alguma coisa - este é o
significado da palavra Foco, segundo o Dicionário
Houaiss da Língua Portuguesa. No tempo da
informação imediata, você pode ser alcançado por
mais de cinco mil informações diárias. Isso mesmo!
Como viver em um mundo em que as informações
chegam a uma velocidade acima da capacidade
de absorção daqueles que as recebem? Fugir
para o campo? Deixar tudo e todos e se esconder
em uma gruta? Como estar alheio a todos os
acontecimentos estando conectado a uma rede
gigantesca, que em parte invisível, parte tangível?
Tente contar uma longa história a um adolescente
ou a um jovem, hoje. A história teria que ser muito
interessante e com requinte de suspense para
prender a atenção, considerando ainda que o
celular do ouvinte estivesse desligado ou longe de
seu alcance. Do contrário, certamente sua história
não chegará ao final. Há que ser curta, rápida;
essa é a comunicação do nosso tempo, tudo muito
‘express’. Quando eu era criança, ouvia minha avó
usar uma expressão que marcou minha memória:
“meu filho, vigia se o portão está fechado”. “Meu
filho, vigie isso, vigie aquilo”, sempre usava a palavra
vigie. Assim, ao refletir sobre nosso tempo, percebi
que muitas pessoas perderam o foco. Na pressa,
o excesso de informações empobrece aquele que
as recebe, pois não há tempo de reflexão, análise
correta dos dados. Na robotização das tarefas,
não vigiamos o que é importante, negligenciamos
o cerne e apreciamos a casca. Antes de apreender
uma informação ela já pereceu. É como um pão de
queijo, que deixa de ser saboroso meia hora após
ter saído do forno. Hoje, uma informação pode ficar
ultrapassada em segundos. Vigiar é no mínimo,
bíblico. A definição de foco com que comecei
este texto perdeu parte do seu sentido, pois hoje
o foco das pessoas está como um jato de água
para cima que se espalha e se perde no ar. E foi
exatamente por isso que elaborei uma palestra
que intitulei “Vigie o Foco”. Uma palestra voltada
para empreendedores, estudantes e profissionais
diversos que necessitam focar em seus objetivos,
sonhos e carreiras. As pessoas não sabem mais
o que querem por não terem foco. Começam
algo e logo passam para outro negócio, sem ao
menos terminar o que começaram e vira uma bola
de neve. Quando não se vigia o foco, a primeira
consequência é a procrastinação, que muita gente
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define como “empurrar com a barriga”, na verdade
procrastinar é deixar de fazer aquilo que é importante
ser feito agora. Perder o foco é procrastinar,
procrastinar é sabotar seus próprios interesses, seus
sonhos, seus objetivos. Enquanto escrevo este texto,
meu celular, que está ao meu lado, tenta chamar
minha atenção inúmeras vezes do tipo: “Ei!! Tem
mensagem nova no WhatsApp! Ei! Não vai ver? Olá!”
Mas o que ele não sabe é que eu estou vigiando meu
foco. Entenda que se você não vigiar o foco, não fará
mais nada completo em sua vida, a todo instante
você será interrompido, distraído por alguma coisa
que, importante ou não, vai desviar seu foco naquele
momento. Creio que o excesso de tudo nos trouxe a
escassez no mesmo pacote. Excesso de informação,
escassez de percepção. Perdemos a capacidade de
perceber as coisas da maneira correta simplesmente
por não vigiar o foco, antes de completar um
raciocínio, temos outra informação para assimilar e
assim sucessivamente. Mas não desanime, não quero
ser pessimista, ainda há salvação. Não exagerei, mas,
tentei aprofundar na questão para que possamos
refletir e buscar mais atenção a detalhes que podem
passar desapercebidos no dia a dia. Foco é exercício.
São necessárias a reflexão e a atitude, depois, as
coisas vão acontecendo até se tornarem hábitos.
Deste modo, para termos hábitos saudáveis, temos
que vigiar o foco.
Honorival Fontes - Empresário, Professor, Palestrante, com formação
em Teologia, Filosofia, Publicidade e Propaganda, especializações
em Psicanálise, Terapia Comunitária, Coach e outros cursos
concernentes.

Último Artigo
Honorival Fontes Neto formou-se em Filosofia,
Publicidade e Propaganda, dedicou boa parte de
sua vida entre o mundo empresarial, a comunicação,
a educação e as pessoas. Colunista e palestrante
da Revista Cult, Honorival encaminhou este artigo
para a redação da revista um dia antes do acidente
que culminou em seu óbito. O trágico acidente levou
a pessoa que acreditava nas pessoas e mantinha
viva a expectativa de ajudar e transformar através
de palestras, ações e exemplos. Sua precoce partida
abre uma enorme lacuna para todos nós que
convivemos com Honorival. Despedimos de Honorival
Fontes Neto publicando seu último artigo. Fazendo-o,
nos despedimos de sua vida, mas não de seu legado,
da sua história e da sua importância.
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ANÚNCIO COM REALIDADE AUMENTADA.
BAIXE O APP ZAPPAR EM SEU SMARTPHONE
OU TABLET E APONTE PARA O SÍMBOLO
E CONFIRA O VÍDEO.

148 _CULT

CULT_ 149

MUNDO_CULT_GOURMET
GLAUCO QUEIROZ | ROTA GOURMET
DIVULGAÇÃO

A GASTRONOMIA VEM SE DESTACANDO COMO UM
DOS MERCADOS MAIS ACELERADOS ATUALMENTE

TECNOLOGIA
NA GASTRONOMIA

A tecnologia tem mudado o mundo, isto é um fato.
Constantemente ouvimos falar sobre o Vale do Silício,
Business Intelligence ou qualquer outro termo que,
para aqueles que não vivenciam processos de evolução tecnológica, pode parecer nada mais que trechos
de filmes. Mas essa realidade vem nos envolvendo
e nos conquistando sem nem mesmo percebermos.
Ocorre que, embora antes focada no processo de revolução industrial, essa evolução tecnológica, dirigida por uma geração com sede de melhoria, vem se
aprimorando agora em ferramentas de experiências
de consumo cada vez melhores. Inúmeros processamentos de dados em prol de experiências baseadas
nos nossos anseios pessoais. Uma personalização
de relações, estreitamento de comunicação com o
consumidor, essa é a parte boa. Estudando seus anseios, suas insatisfações, suas necessidades e seus
hábitos, a tecnologia abraçou todas as etapas de um
negócio, todas as áreas de uma empresa, buscando do início ao fim, aprimoramentos na qualidade do
produto e/ou serviço. O consumidor virou o foco de
tudo, mas de uma maneira diferente, não mais como
metas a serem captadas, mas como pessoas a serem agradadas. Toda
essa evolução tem
transformado nosso modo de pensar
consciente e inconsciente, tornando-nos
consumidores mais
exigentes, valorizando mais que o produto, mas a entrega,
a experiência e o resultado do consumo.
As grandes e pequenas empresas, sejam
tradicionais ou startups, vêm utilizando
da tecnologia como
um marketing automatizado, vêm transformando o produto
e a relação com o
consumidor, criando
facilitadores e apro-
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ximadores entre a vontade de comprar do consumidor e a realização de fato, tudo de uma forma simples, fácil e agradável. Num mundo extremamente
conectado, a tecnologia tem sido fundamental para
ajudar as empresas a captar, processar e entender
os comportamentos e expectativas de seus clientes. Deste modo, empresas que já se adaptaram a
esse novo ‘modus operandi’ têm obtido destaques
e crescimentos inacreditáveis. Um exemplo foi a
superação do taxi tradicional pelo Uber, que associou todas as qualidades já existentes no serviço
anterior, como apurou e transformou as deficiências existentes em vantagens para o novo modelo
de serviço. Fundir maior acessibilidade, melhoria na
qualidade do serviço, transparência e por fim um
resultado prático, simples e completamente prazeroso. Hoje, o grande foco dessa nova etapa de evolução tecnológica tem sido o setor da alimentação.
Em meio a turbulências políticas e consequentes
instabilidades econômicas, a tecnologia vem proporcionando meios do consumidor, além de economizar, conseguir um produto ainda melhor do que
antes. A gastronomia vem se destacando como um
dos mercados mais acelerados atualmente. O consumo fora de casa, ou os famosos deliverys, têm
sofrido um grande e positivo impacto, mudando
os hábitos do consumidor final e dos empresário
do ramo. Exemplos regionais também tem se destacado em meio a este novo mundo. O Clube Rota
Gourmet, evoluiu de um passaporte impresso de
vouchers, para uma plataforma digital com o foco
em proporcionar experiências gastronômicas ainda
mais únicas. Agora com mais cidades, centenas de
restaurantes e muito mais acessível, o Rota Gourmet possibilita um uso cheio de facilidades e praticidade através de um app repleto de interatividade. A tecnologia ainda permitiu oferecer um novo
formato de assinatura, com vouchers renováveis a
cada mês. Você não fica mais prezo a apenas uma
cidade ou apenas um uso por restaurante, você fica
livre para usar onde e quantas vezes quiser. Por tudo
isso, a adaptação e intimidade com a tecnologia,
está passando de um estágio de “bom se ter” para
“necessário se ter”. Então corra, fique antenado,
essa nova era tem muito a te oferecer e você vai
perceber que é muito mais simples do que parece.

Ainda não faz parte do
Clube Rota Gourmet?
Não perca mais tempo, temos
centenas de restaurantes em
várias cidades. Todos com o
mesmo benefício, um prato
com 100% de desconto!
w w w.clubeR OTAgour met.com.br
@clubeROTAgourmet

(34) 3255 3690

Disponível

Baixe grátis,
conheça,
assine!
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JANAÍNA FALCO | FUNCIONÁRIA PÚBLICA FEDERAL
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

ATÉ QUE PONTO NOSSAS FRAQUEZAS, NOSSAS PAIXÕES
E IMPULSIVIDADES AFETAM PESSOAS AO NOSSO REDOR?

MARIA MONFORTE OS MAIAS

Paixões avassaladoras, hipocrisia, joias, perfumes
franceses, festas, bebidas, luxo, palacetes, tragédia
e a grande derrocada da aristocracia portuguesa da
metade do século XIX. Os Maias, visto sob um prisma
peculiar, sem dúvida alguma foi uma obra de arte
produzida pela Rede Globo em 2001, uma adaptação
do livro de Eça de Queiroz, contando com uma trilha
sonora fascinante, algumas somente fizeram parte de
apenas pequenas cenas, contudo, marcaram de forma
elementar amantes dos clássicos, reportando todo o
universo europeu daquela época, exprimindo drama
e intensidade que cada cena exigia. Chopin, Wagner,
Mozart, Madredeus, óperas compostas por Vincenzo
Bellini e muitas instrumentais com participação da
Orquestra Sinfônica norteavam as cenas com uma
riqueza de detalhes ímpar para grandes apreciadores
de grandes obras de arte da música clássica e erudita.
Maria Monforte, a mulher para qual o considerado “fraco”
Pedro da Maia entregou seu coração e literalmente
sua vida, era uma mulher muito além de sua época.
Apreciadora de touradas, bebidas, fumava e se nutria
de alguma forma por fortes emoções. Era uma mulher
totalmente dominada por paixões, toda sua existência
se nutria por uma necessidade incontrolável de vida,
de sentir, de amar, de se aventurar e a nostalgia lhe
acometia de tal forma ao tédio lhe adoecer a alma e
o corpo. Era como se Maria tivesse um abismo imenso
dentro do peito que nada preenchia e estava sempre
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buscando novas emoções, totalmente intensa e
passional. O presente artigo traz como ponto-chave
o questionamento: até que ponto nossas fraquezas,
nossas paixões, nossas impulsividades afetam
pessoas ao nosso redor, magoam, ferem, destroem
todo aquele mundo em que vivemos, principalmente
aquilo que amamos. Existe um livro que relata sobre
uma patologia psiquiátrica denominada Transtorno
de Personalidade Borderline ou Limítrofe, chama-se
“Corações Descontrolados” escrito pela psiquiatra
Ana Beatriz Barbosa Silva. É complicado quando se
parte para o quesito de transtornos psicológicos e
definir uma patologia. Um psiquiatra pode levar anos
avaliando um paciente para chegar a um diagnóstico
final, mas com certeza, Maria Monforte era acometida
por algum transtorno de personalidade e na época a
psiquiatria era decadente e sem recursos, apelando
para tratamentos, digamos assim, até desumanos.
Não existiam terapias, psicólogos, centros de apoio ou
qualquer coisa do tipo. Portadores de doenças mentais
eram simplesmente enclausurados em manicômios e
viviam em condições sub-humanas. Maria precisava de
emoções, se nutria de emoções, seu comportamento
era totalmente instável e autodestrutivo, o que fez
com que ela protagonizasse uma tragédia familiar
e sofrimentos incomensuráveis a todos ao seu redor,
como uma arma química, dizimando amor, vida,
esperanças, restando apenas dor e sofrimento. Até
que ponto devemos ser apaixonados? Até que ponto
devemos ser racionais? Não estou fazendo alusão
a ser duro como uma rocha, estou questionando
sensatez e mensurar perdas e danos. Não somente
em relação a paixões carnais, mas paixão por drogas
lícitas e ilícitas, enfim, tudo que sobrepuja o bem-estar
e o equilíbrio. Todo excesso é pernicioso. Temos o poder
do controle absoluto de uma situação emocional, mas
para isso temos que estar bem, estar ponderados.
A vida não precisa ser preto e branco, ela pode ter
cores fantásticas e nós podemos ser o pintor quando
domamos nosso lado irracional. Quando suas paixões
custar o bem-estar e a vida daqueles que você ama,
ela custa caro demais. Um homem que não controla
suas paixões, não consegue controlar sua vida.
Janaína Falco é Bacharel em Economia pela Universidade
Estadual de Goiás e Funcionária Pública Federal.
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LARA PAULINNY E PAULO GABRIEL JÚNIOR | PUBLICITÁRIOS
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

QUAIS SÃO AS VANTAGENS DE SE
UTILIZAR O INSTAGRAM E OS STORIES?

INSTAGRAM
E STORIES

O Instagram é a rede social que mais cresce em todo
o Brasil. Já somos o segundo país em quantidade de
usuários, ficando atrás apenas dos EUA. Os números
são impressionantes:
- Mais de 60 milhões de fotos são postadas por dia.
- Em média, 1,5 bilhões de curtidas por dia.
- 15 vezes mais interativo do que o Facebook.
- Na média, os usuários gastam 4 horas por mês no
Instagram.
- 75% dos usuários são mulheres.
- Mais de 1400 marcas, que são consideradas
grandes, têm conta no Instagram.
De acordo com os dados da Infobase, mais de 60%
dos anunciantes vão aumentar seus investimentos na
ferramenta ainda este ano. E nada disso é por acaso,
segundo o estudo, stories de contas empresariais
contam com até 30% mais de visualizações que as
postadas nos perfis pessoais. Os stories permitem
muito mais alcance, influência e rapidez. Quantas
pessoas por dia você assiste no seu perfil divulgando
produtos, marcas e serviços?
Dos conteúdos que mais geram engajamento, temos:
- Bastidores: mostrar o que está acontecendo na
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sua empresa ou em uma determinada ação. O
público quer ter cada vez mais acesso a informação
em tempo real.
- Promoções: uma estratégia boa é oferecer
benefícios para os consumidores que te seguem.
Isso intensifica o acesso ao perfil da marca.
- Links externos: ao possuir o selo de autenticidade
é possível colocar links nos stories para outras
mídias.
- Transmissão ao vivo: lives são muito bem-vindas,
desde que organizadas com antecedência, para
que a audiência se programe. Esse tipo de formato
permite interação ao vivo e aproxima a marca do
consumidor.
Assim como qualquer ferramenta de marketing,
é interessante que você monte um planejamento
digital para que assim possa colher louros de uma
maior visibilidade, conversão e fortalecimento de
sua marca.
Paulo Gabriel Jr é professor universitário especialista em marketing
digital, gestão de projetos e em inovação e empreendedorismo.
Lara Paulinny é publicitária, especialista em marketing digital,
vendas e trade marketing, gestão e projetos e em inovação e
empreendedorismo.

6%

de desconto
para pagamento
no dinheiro

cartão

fidelidade

.

Segunda a sábado
a partir das 11h.

Serviço de entregas

34 3236-0707
34 9 8407-9465

Av. Cipriano Del Fávero, 640 - Centro | 34 3236-0707
/cipriannerestaurante

@cipriannerestaurante
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LUCAS BIANCHINNI | TÉCNICO EM OPERAÇÕES E MERCADO
ARQUIVO PESSOAL | SXC

SE VOCÊ NÃO ESTIVER DISPOSTO A FAZER CONCESSÕES,
O PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO FICARÁ EMPERRADO.

CONCESSÃO

Concessão é uma linguagem da cooperação, ou seja,
é a transmissão ao outro negociador, em termos
concretos e possíveis, que você aceita a autenticidade
de sua exigência e reconhece a necessidade de
sacrificar a si mesmo em benefício de uma decisão
conjunta. As concessões acontecem entre o
objetivo esperado e o mínimo necessário. É preciso
atentar para dois pontos importantes em relação às
concessões, a primeira é que o ato de fazer concessão
é parecido com o de presentear, nem sempre o
presente mais caro é o que agrada mais. A segunda
é que concessão é o preço pago para conseguir
algum benefício. O que pode ser justo para um, pode
não ser para o outro. As pessoas gostam de obter
qualquer tipo de concessão e se sentem frustradas
se não puderem negociar melhores condições do que
a oferta inicial. Sabe por que isto acontece? Porque
as pessoas têm prazer em contar para os outros
sobre o bom negócio que fecharam. Se isto não fosse
verdade, as partes poderiam simplesmente acordar
previamente sobre um preço fixo ou outra coisa que
estejam negociando, economizando tempo e muito
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desgaste. Ou seja, você faz e pede concessões para
se sentir bem e fazer com que o outro se sinta da
mesma forma. Toda negociação, [...] entendida como
arte de construir/preservar um nível de confiança
entre as partes, capaz de garantir o cumprimento de
acordos anteriores e a busca de formulação de novos
compromissos [...] envolve concessões. Se você não
estiver disposto a fazer concessões, o processo de
negociação ficará emperrado. Quando você se senta
à mesa de negociação deve ter definido previamente
que concessões estará disposto a fazer. Planeje,
considere o ponto de vista do outro negociador
e comece das menos importantes para as mais
importantes para ele. Para obter o objetivo almejado, o
negociador deve negociar de forma distinta em casos
diferentes, empregando estratégias mais apropriadas,
selecionadas a partir dos próprios objetivos.
Lucas Bianchinni, MBA em Gestão de Vendas e Trade Marketing,
MBA em Gestão de Projetos, MBA em Gestão Estratégia de
Negócios, Graduado em Administração, Graduado em Processos
Gerenciais, CPA - 20 ANBIMA, CPA - 10 ANBIMA e Técnico em
Operações Mercado.
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COTAS DE PATROCÍNIO
34 3232 6600
comercial@netcult.com.br
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PUBLI EDITORIAL
DIVULGAÇÃO

SABORES E SORRISOS DA NOSSA FAMÍLIA PARA A SUA!

FAMIGLIA CROSARA
CANTINA ITALIANA E BAR

familiar e amigos, repletas de antepastos e petiscos,
perfeitos para dividir, bem como deliciosos pratos
de pasta, suculentos assados e drinks refrescantes.
Com ares de residência italiana, queremos celebrar
a fartura à mesa com a família. Começamos com
o que mais orgulha os italianos: pratos rústicos,
fantásticos, usando receitas testadas e aprovadas aquela lasanha quentinha com sabor único ou nossa
massa preparada dentro do queijo? A personificação
de cremosidade. As saborosas massas da casa são
preparadas à vista do cliente, atrás de um grande vidro
que separa a cozinha. Nosso bar é contemporâneo e
autêntico. Perfeito para drinks e boas risadas, além
de ter o chopp mais gelado de Uberlândia! Para quem
deseja realizar confraternizações e aniversários,
contamos com um espaço reservado para esses
momentos únicos. Nosso ambiente familiar conta
também com um Espaço Bambino para as crianças,
repleto de brincadeiras! Nossa cantina é acessível
a todos e a todos os momentos de sua vida. Os
Sabores da Itália e a História de Uberlândia estão
cuidadosamente sendo preparados para vocês.

Inspirado na mesa italiana - um lugar em que
as pessoas compartilham a felicidade e curtem
a companhia uns dos outros -, nosso Famiglia
Crosara Cantina Italiana e Bar abre as portas
com um clima acolhedor e decoração genuína e
contemporânea, onde todos possam sentir-se
bem-vindos. Como o próprio nome antecipa, é a
realização de um antigo sonho da nossa família.
Tudo foi preparado com o entusiasmo da culinária
italiana, aliados à criatividade e simplicidade da
cultura uberlandense, sempre com a qualidade
de ingredientes selecionados para proporcionar
a todos os nossos clientes uma experiência
que reflita o nosso amor e paixão pelo estilo de
vida italiano. Queremos também homenagear as
famílias uberlandenses, contando um pouco de sua
história e do desenvolvimento de nossa tão querida
cidade. Unindo lembranças antigas com a alegria
de criar novas memórias à mesa, com a união
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Patrocinador:

A sua batata preferida!

Apresentação:

Cerveja Oficial:

TAVA COM
SAUDADE?
DE 12 DE ABRIL
A 05 DE MAIO
BAIXE O APLICATIVO COMIDADIBUTECO.

/COMIDADIBUTECO |
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CONCURSO COMPLETA 20 ANOS
ALAVANCANDO NEGÓCIOS

COMIDA DI BUTECO

O Comida di Buteco, realizado uma vez ao ano em todo
o país, tem feito história e sido um divisor de águas para
muitos donos de bares. Quem já participou não quer
ficar de fora das próximas edições porque reconhece
e atesta o efeito positivo que o concurso tem na vida
deles. Histórias de crescimento material, de melhoraria
na receita, oportunidade de estar em evidência por
meio da mídia, ganhar reconhecimento, novos clientes,
novos parceiros e até o prêmio de melhor buteco é o
que motiva os botequeiros das cidades a participarem
do evento e buscarem melhorias nas receitas a cada
ano. Muitos já experimentaram as vantagens que o
Comida di Buteco proporciona sem nenhum custo.
Além de provocar interação entre os botequeiros e um
clima sadio de competição, o objetivo do concurso
principal é transformar vidas, motivar os donos dos
bares com o propósito de ser o boteco com ‘cara’
de boteco a se superar, inovando no cardápio ao
oferecer aquele petisco de dar água na boca, aquela
cervejinha no ponto para ninguém colocar defeito,
tudo isso em um espaço simples e bem apresentado.
E as transformações acontecem mesmo. Um bar que
passou por mudanças recentemente e já se prepara
para o Comida di Buteco 2019 foi o Point, localizado no
Mercado Municipal. Luciana Santos Gama, proprietária
do Point, afirma que o concurso trouxe um movimento
bom para o bar e, aos poucos, foi investindo na
estrutura. “Aumentamos em 30% a capacidade das
instalações físicas do lugar, o que corresponde, em
média, a 80 m² de expansão, incluindo a área interna
com disposição de mesas para atendimento aos
clientes, com ambiente aconchegante e reservado e
área externa com mesas para público mais jovem e
despojado”. Ela também explica que a melhoria mais
significante foi na cozinha, onde o espaço foi dobrado, o
que resultará na produção de um número bem maior de
petisco com muita qualidade, tudo dentro dos padrões
da Vigilância Sanitária. “O investimento foi de cerca
de R$ 10 mil. Depois do concurso, nosso movimento
aumentou muito. O ano passado, nós não abríamos na
terça, nem no sábado à noite, mas depois do concurso
passamos a abrir estes dias e com a casa cheia.
Contratamos mais seis funcionários, treinamos todos,
os novos e os que já estavam conosco, aumentamos
nossos utensílios de cozinha, adquirimos mais mesas
e cadeiras para atender melhor ao público, inclusive os
clientes do Comida de Buteco, que nos prestigiam o ano
todo”, revela Luciana. Outro bar que também passou
por transformações foi o Bar do Carlinho, campeão do
Comida di Buteco em 2018. Há 29 anos no mercado,
o Bar do Carlinho conquista sua clientela, incrementa
seu cardápio e faz melhorias. O bar é pequeno, mas
quem visita observa o amor do dono em tudo o que
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faz. José Carlos Alves de Medeiros, proprietário do bar
fez melhorias para crescer em 2018 e este ano. No ano
passado, ampliou a cozinha, adquiriu nova fritadeira,
fogão, espremedor de fruta e instalou uma nova
bancada no espaço. Um investimento de R$ 18 mil. Esse
ano fez intervenção nos banheiros. Um investimento
de mais de R$ 12 mil. “Derrubei os banheiros e construí
novos com acessibilidade, troquei as portas e também
investi em alguns itens para cozinha”, explica.
20 anos de Comida di Buteco
Tendo como propósito a transformação de vidas, o
concurso premia um estabelecimento de cada cidade
participante que oferece um prato de destaque,
eleito pelo público e por um júri técnico. Ao final do
concurso, elege o melhor boteco do país. Os números
são expressivos ao longo de 20 anos de Comida di
Buteco. Foram mais de 5 milhões de votos, cerca de 3,5
milhões de petisco vendidos e 50 mil empregos diretos
gerados. São mais de 650 mil seguidores nas redes
sociais, mais de 25 milhões de alcance e de 8 milhões
de page views ao ano. Thiago Gentil, coordenador
regional do concurso, ressalta que o concurso
completa 20 anos. “São duas décadas de muitas
boas histórias e reconhecimento. Os botecos deixam
de ter a conotação pejorativa de um ambiente sem
cuidados e frequentado exclusivamente por homens,
passando a ser um ambiente da família, democrático,
que comporta todas as classes sociais”, observa.
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EM CADA EDIÇÃO, UM INGREDIENTE TÍPICO
DA REGIÃO SERÁ TRABALHADO NAS RECEITAS

QUEIJO MINEIRO NO
CIRCUITO GASTRONÔMICO

Mundialmente famoso, o queijo mineiro virou o
ingrediente principal em dez receitas de chefs no
1º Circuito Gastronômico de Uberlândia. O evento
aconteceu no último dia 8, entre 18h e 22h, no
estacionamento do Mercado Municipal. A realização
foi da Prefeitura de Uberlândia, dentro do Programa
de Desenvolvimento de Novos Negócios Rurais Novo Agro. “Este evento, o interessante dele é que
você consegue unir as pontas, ou seja, os produtores,
os chefs de cozinha, a comunidade e o mercado como
um todo. A gente utiliza todos os pilares do Novo
Agro, desde a produção do queijo artesanal e outros
produtos, até o chef de cozinha fazendo receitas
nossas”, comentou a secretária municipal à frente
da pasta, Walkiria Naves. A iguaria já é sucesso até
mesmo para quem vem de outras regiões brasileiras,
como é o caso do paraibano Thomas Giozza. “Eu acho
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interessante, porque eu já gosto de comer o queijo.
Quando eu vim pra cá (Uberlândia) eu acredito que
o que mais aumentou na minha dieta foi justamente
o queijo, que agora eu como de manhã, de tarde, de
noite. Enfim, é bem comum eu comer queijo hoje em
dia e não é tão comum assim no Nordeste”, disse.
A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes
(Abrasel) esteve presente e viu a iniciativa de dar
destaque à iguaria mineira com bons olhos. “A
gente fica muito feliz, porque o queijo mineiro hoje
representa o Brasil. A gente caminha para todo o
país, então a gente fica muito contente em poder
promover na cidade de Uberlândia um evento
tão grandioso como este”, disse a presidente da
seccional de Uberlândia, Evelyn Tanache. Além de
apresentação musical, o evento também contou
com a homenagem pelo Dia Internacional da Mulher

à produtora Maria Ieda Paulo de Jesus, representando
as mulheres do setor.
Primeiro de muitos
Esta será a primeira etapa de um grande circuito
de eventos gastronômicos no Mercado Municipal ao
longo do ano. Em cada oportunidade, um ingrediente
típico da região será trabalhado nas receitas. Já
estão confirmadas edições semelhantes valorizando
o peixe e o frango caipira. “A gente quer resgatar a
gastronomia, marcar Uberlândia como modelo de
culinária local, resgatar essa riqueza da cidade”,
ressaltou Walkíria Naves.
Novo Agro
Lançado em novembro de 2017, o programa Novo
Agro - conduzido pelas secretarias municipais
de Agropecuária, Abastecimento e Distritos e de
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação garantiu ao prefeito Odelmo Leão o prêmio Sebrae
de Prefeito Empreendedor no fim do ano passado. As
oportunidades oferecidas aos produtores acontecem
em seis grandes pilares: agroecologia, agroindústria
de pequeno porte, gastronomia, turismo rural,
piscicultura e avicultura caipira.

Farroupilhagrill
34 3216-1387
Rua Natal, 1262
Bairro Aparecida
Uberlândia - MG
@churrascariafarropilha
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CAFÉ CAJUBÁ
APRESENTA
NOVIDADES
PARA O MERCADO,
COM DOIS
LANÇAMENTOS.

Quem não abre mão de um café com qualidade
tem mais opções para apreciar o Café Cajubá.
A marca, que está comemorando 50 anos de
mercado, amplia o mix de produtos com o
Café Cajubá Blend Essencial 250g torrado em
grãos e torrado e moído, além do retorno do
Café Cajubá Solúvel Granulado Instantâneo
50g.
Café Cajubá Blend Essencial
O Café Cajubá Blend Essencial é produzido
a partir de micro lotes selecionados entre os
melhores produtores do Brasil. É composto
por grãos 100% arábica, com laudo de
classificação física e avaliação sensorial
e sua produção é artesanal e limitada.
Inicialmente serão quatro micro lotes
numerados, rastreados e com o Certificado
de qualidade e origem da região do Cerrado
Mineiro, que torna o Cajubá Blend Essencial
genuíno e único. Outro diferencial é a
embalagem de 250g tipo sachê que possui
válvula aromática e fechamento após aberto
com cinta flexível. O micro lote de lançamento
do Cajubá Blend Essencial possui nota 86,75.
Cajubá Blend Essencial, único e indispensável
para apaixonados por café.
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Café Cajubá Solúvel
Outra novidade é o
Café Cajubá Solúvel,
que oferece praticidade,
rapidez e sabor. No
processo de fabricação,
o café é convertido em
grânulos, que facilita
a dissolução na hora
do preparo. O Cajubá
Solúvel é comercializado
em sachês de 50g e é
super fácil de preparar.
Dissolva em água quente
ou leite, misture e adoce
se desejar. Saboreie.
Cajubá Solúvel. Prático,
rápido e saboroso.

cafecajuba
www.cafecajuba.com.br/onde-encontrar
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PANIFICADORA CONTA COM TRÊS LOJAS NA CIDADE

UMA HISTÓRIA DE SUCESSO!

Em 1988, Luiz Carlos mudou-se com seus pais e irmãos
para Uberlândia, iniciando neste ano sua primeira
experiência profissional como entregador em uma
panificadora. Nesta mesma empresa foi promovido a
ajudante de padeiro, tornou-se padeiro e permaneceu
nesta profissão por 15 anos. Em 2006 abriu sua
primeira panificadora no bairro Santa Mônica, onde
desenvolveu receitas caseiras que conquistam
o paladar dos nossos clientes. Reconhecida pela
qualidade dos produtos, a panificadora Estação do
Pão tornou-se referência no bairro, abrindo portas
para novos projetos. Hoje com duas panificadoras no
bairro, Luiz Carlos gera mais de 60 empregos, sendo
que este número pode ampliar significativamente após

a inauguração da sua terceira loja no Pátio Sabiá. Este
é mais um exemplo de muita garra e determinação, de
pessoas que lutam por seus sonhos e conquistam os
seus objetivos.

34 3222-5314
Av. Dr. Laerte Vieira Gonçalves, 35
Bairro Santa Mônica - Uberlândia - MG
Facebook: panificadora nova estacao
Instagram: @panificadoranovaestacao

34 3226-2111
Av. Ana Godoy de Souza, 1002
Bairro Santa Mônica - Uberlândia - MG
Facebook: estaçao do pao panificadora
Instagram: @estaçaodopaopanificadora
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EVENTO REUNIU AS MELHORES
CERVEJARIAS ARTESANAIS DA REGIÃO

UBERABA BEER
FESTIVAL

Após o Udi Beer Festival e o Saint Patrick’s Beer
Festival, a Revista Cult e o Uberlândia Food Trucks
realizaram o Uberaba Beer Festival, entre os dias 22 e
24 de março, no Praça Uberaba Shopping, que reuniu
as melhores cervejarias artesanais da região. Além
das cervejas, o público também pôde degustar uma
variada gastronomia. Mais de 5 mil pessoas passaram
pelo Uberaba Beer Festival e ouviram as bandas
Sala 14, Mané Galinha, Big Moffo e Fat Zeppilin, de
Uberaba, e a Autopilots e Venosa, de Uberlândia. O
evento contou com o apoio da Fundação Cultural
e da Funel, secretarias ligadas a Prefeitura de
Uberaba e também do Rotary Clube Uberaba
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Norte, responsável pela arrecadação e distribuição
dos alimentos arrecadados. Um diferencial deste
evento foi o local de sua realização, o Praça Uberaba
Shopping, local onde ocorrerão os grandes eventos
e negócios de Uberaba. A organização do Uberaba
Beer Festival atende aos propósitos da Revista Cult
em divulgar arte, cultura, negócios e oportunidades.
Estes eventos, em especial, buscam aproximar as
marcas cervejeiras do público apreciador, auxiliando
na construção de identidade da marca cervejeira e
de seus produtos diretamente com o consumidor.
Aguardem, virão outros eventos organizados pela
Revista Cult.

Apoio

Realização

UFT

Rotary Club de
Uberaba-Norte

Patrocínio
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EVENTO REUNIU MAIS DE 10 MIL
PESSOAS NA ARENA SABIAZINHO

SAINT PATRICK’S
BEER FESTIVAL

O mau tempo em Uberlândia não foi empecilho para
que os mais de 10 mil cervejeiros se reunissem em
um grande festival que traz as cervejas especiais
como tema principal do evento. A tradicional festa
irlandesa contou com diversos cervejeiros da cidade.
“As cervejas artesanais me atraem mais por terem
um sabor diferenciado, além de saber que estou
incentivando pequenas fábricas da cidade”, explica
a enfermeira Barbara Pryscilla Santos, que esteve no
Saint Patrick’s Beer Festival. “Gostei da organização.
Mesmo cheio, não vi nenhuma briga ou tumulto. A
gente se sente mais seguro em eventos assim”, salienta
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Barbara. O evento movimentou o mercado cervejeiro
da cidade com mais de 10 estabelecimentos locais
com a produção de cervejas especiais. Ao total, mais
de 10 mil litros da bebida especial foram consumidos.
Para o coordenador de vendas delivery e eventos da
Alienada Cervejaria, Bruno Ribeiro da Silva, o evento
serve como vitrine para divulgação da empresa e das
bebidas produzidas. “Algumas pessoas ainda não
tinham tido a oportunidade de ir a uma cervejaria.
O evento aproxima esses novos clientes, pois ali
conseguem conhecer os produtos e, futuramente,
conhecer o estabelecimento”, explica Bruno. Para

MATÉRIA COM REALIDADE AUMENTADA.
BAIXE O APP ZAPPAR EM SEU SMARTPHONE
OU TABLET E APONTE PARA O SÍMBOLO
E CONFIRA O VÍDEO.

um dos organizadores do evento, Marcelo Picosse, o
evento, que tem se tornado tradição na cidade, vem
aumentado o número de participantes, justamente
por apresentar um formato diferente de outros. “O
público compareceu em peso. É um sinal de que o
evento tem fama boa e que fizemos boas escolhas
das cervejarias e das bandas, o que atraiu muita
gente. Esperamos a cada ano crescer mais e sempre
buscar melhorar”, destaca Marcelo. O Saint Patrick’s
Festival também teve seu cunho social, ao arrecadar
mais de 2 toneladas de alimentos, fruto de doação
dos participantes do evento. Segundo Marcelo, a ideia
da doação é poder ajudar pessoas que necessitam.
“Agora, esses alimentos já têm destino certo. Serão

doados à igreja Sal da Terra, Núcleo Servos Maria de
Nazaré e o Núcleo de Apoio Jesus de Nazaré”, ressalta.
O Saint Patrick’s, tradicionalmente comemorado na
Irlanda, em alusão ao santo padroeiro, também já virou
parte do calendário dos cervejeiros de Uberlândia em
uma grande confraternização que reúne as melhores
cervejarias da cidade, food trucks e muita música boa.
“Este ano, mais uma vez, tivemos um evento tranquilo
e sem ocorrências policiais. Isso é importante, pois dá
segurança aos nossos participantes, que realmente
estão ali aproveitando o melhor da festa”, finaliza
Marcelo. O evento foi realizado pela Revista Cult e
Uberlândia Food Trucks com o apoio da Prefeitura de
Uberlândia.
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21 ANOS DE TRADIÇÃO E SABOR EM UBERLÂNDIA

CASA DO SANDUÍCHE

Referência no mercado de lanches, desde 1998, a Casa
do Sanduíche mantém uma tradição de sabor e qualidade
no seu delicioso cardápio de lanches e massas. No centro
de Uberlândia, a loja matriz possui amplo e confortável
espaço, com ambiente familiar para os seus clientes. E
a meta é continuar aprimorando cada vez mais nosso
atendimento: uma forma de agradecer a todos vocês pela
preferência e credibilidade concedida ao nosso trabalho
ao longo destes 21 anos. Venha para a Casa do Sanduíche:
aqui é a sua casa!

34 3214-5015 | 99660-9899
Av. Floriano Peixoto, 1600
Bairro Aparecida - Uberlândia - MG
sanduichecasa

MÚSICA, CULINÁRIA MINEIRA, DRINKS E MUITO MAIS!

HARLEY GRILL GOURMET

Em menos de dois anos, a Harley Grill Gourmet já é sucesso
na sociedade uberlandense. O espaço ideal para quem
curte um rock de qualidade com música ao vivo todos os
dias e aprecia o delicioso cardápio da casa, composto por
iguarias da culinária mineira, como a famosa Costelada
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e Feijoada,
além de várias opções em drinks preparados
com bebidas de alto padrão. Tudo isso e ainda Área Kids
ampla e segura para a criançada. Esperamos todos vocês!

34 3210-8216 | 99965-2499
Av. Anselmo Alves dos Santos, 1096
Bairro Santa Mônica
Uberlândia - MG
harleygrillgourmet
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SABORES E TEXTURAS INCONFUNDÍVEIS
PARA OS SEUS MELHORES MOMENTOS

A TABERNA CHARCUTARIA

Escolhemos o Fundinho, o bairro mais charmoso
da cidade, para iniciar nossa trajetória em uma
casa construída em meados de 1930, onde as
vigas de madeira e uma porta de celeiro feita
com o assoalho do chão mostram um pouco da
sua história. Um lugar de muita alegria, repleto
de sabores e texturas inconfundíveis, sempre
com boa música, para que os seus
momentos aqui sejam memoráveis.
A palavra Charcutaria deriva do
Francês Charcuterie, que remete
a milênios de história, e trabalha a
conservação de carne, seja através
de cura, maturação, defumação,
salga, uma infinidade de processos
que transforma uma simples carne
em algo extremamente peculiar,
uma verdadeira iguaria. Hoje, na
A Taberna Charcutaria, contamos com pratos
que levam meses de preparação, com sabores,
texturas e uma experiência sensorial capaz
de te remeter a séculos e histórias. Estamos
sempre em busca de aperfeiçoar e trazer novos
pratos, novas experiências aos nossos clientes.
Trabalhamos com nosso cardápio fixo e aos finais
de semanas procuramos trazer algo diferente,

assim como o Brisket, que é servido sazonalmente
na casa e em breve ofereceremos sanduíches de
Pastrami. A nossa tábua de frios conta com 5
embutidos, desde Pancetta Arrotolata, Lombo,
Copa Maturada, Salame e Presunto Cru. A
Pancetta Arrotolata, uma das nossas favoritas,
leva em média 6 meses de maturação, agregando
uma complexidade sensorial única.
Para a nossa costela produzimos
desde o barbecue até a finalização
completa do prato, extremamente
complexo,
trabalhamos
várias
técnicas e segredos, desde o dry
rub, aos métodos de cozimento
low & slow. As linguiças também
produzidas na casa, com 100%
de carne suína, com cortes nobres
e ingredientes selecionados. O
nosso amor pela charcutaria vem regado de muita
cerveja artesanal, outra grande paixão nossa. A
Taberna Charcutaria conta com seis torneiras on
tap, de diversos estilos, além de latas e garrafas
de cervejas artesanais, temos também drinks,
vinhos e cachaças. E estamos apenas começando,
muitas novidades virão por aí. Venha nos visitar.
Será um prazer recebê-los!

CULT_ 177

MAIS_CULT
DA REDAÇÃO
DIVULGAÇÃO

DIA INTERNACIONAL DA MULHER FOI
COMEMORADO NA CDL UBERLÂNDIA

CAFÉ SÓ DELAS

Aconteceu na CDL Uberlândia, a segunda edição do
Café Só Delas, evento exclusivo para mulheres, que
debateu temáticas importantes dentro do universo
feminino, a partir de histórias compartilhadas por
mulheres inspiradoras. O encontro teve a presença da
dermatologista Cintia Cunha, da empresária Cecília
Markiewicz, da executiva e ciclista Luciana Maradei,
da diretora independente Mary Kay, Ana Paula Dias
e da jornalista Eliane Moreira Souza, que mediou
um bate-papo sobre empoderamento, autoestima,
saúde, empreendedorismo, respeito, sonoridade e
superação. “Planejar e executar um encontro que
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enalteça o papel da mulher na sociedade é uma
grande responsabilidade. Nossa proposta foi criar
um café que pudesse compartilhar experiências e
criar novos elos entre as participantes. Queremos
promover uma corrente de mulheres fortes e
protagonistas”, destaca Naila Correa Mendonça,
coordenadora de marketing. As empresas
expositoras que apoiaram a iniciativa prestaram
suas homenagens ao Dia Internacional da Mulher,
comemorado oficialmente no dia 8 de março,
com ações exclusivas nos stands, distribuição de
brindes e degustação de produtos.

OUTONO
INVERNO
2 0 1 9
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CALÇADOS, ROUPAS E ACESSÓRIOS
ARUBA

BUENOS AIRES

CANCÚN

CANNES

MIAMI

MONTERREY

PUNTA DEL ESTE

RIO DE JANEIRO

SANTIAGO

SÃO PAULO

Carmen Steffens
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DIVULGAÇÃO

Site www.soniasampaio.com.br
Instagram @soniasampaio
Facebook Sonia Sampaio

EVENTOS, PESSOAS
& FATOS
“Antes, a questão era descobrir se a vida precisava ter algum significado para ser vivida. Agora, ao
contrário, ficou evidente que ela será vivida melhor se não tiver significado” - Albert Camus.
20 ANOS DE SUCESSO
É em São Paulo que o artista
pratense, “uberlandino” por
muitos anos, Charles Chaim,
comemora seus 20 anos de
realizações artísticas. Com
a exposição ‘Infinitas Fases’
ele celebra este marco. A
mostra, que acontece no Blue
Tree Premium Alphaville, já é
destaque em sites importantes
e reúne várias fases dessas
duas décadas dedicadas às
artes plásticas, com curadoria
de Adriana Guidolin. E,
obviamente, não poderia faltar
a participação de alguém muito
importante nessa trajetória,
ao lado do artista em todas
as construções dessa sólida
carreira, o fotógrafo Rogério
Cunha, que também tem
participação especial na
mostra.
MUNDO FASHION
Uberlândia impressiona nos talentos que despontam para
a moda. A vez agora é da estilista Letícia Manzan, que
representou a cidade no chiquérrimo baile da Vogue, na
capital paulistana. Uma das frequentadoras assíduas dessa
plateia ultra vip é a blogueira Thassia Naves, que este ano
trocou o glamour da festa por férias nos Alpes Franceses,
ao lado do noivo e de familiares. Letícia, esse ano, vestiu
a apresentadora Daniela Albuquerque, a cantora Paula
Fernandes e a famosa Tia Crey, além de duas modelos
internacionais. A estilista optou por um modelo mais
discreto, mas com aquela pitada de glamour que lhe é
característica.
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INFANTO-JUVENIL
Atenção, mamães e papais zelosos e professores
interessados no desenvolvimento de suas crianças
e adolescentes. O amigo Carlos Guimarães Coelho
anunciou para maio a vinda do musical “Malala A
Menina Que Queria Ir Para a Escola”, que conta a vida da
paquistanesa Malala, o mais jovem Prêmio Nobel da Paz,
oferecido em nome de sua luta pela liberdade. O musical
será apresentado no Teatro Municipal de Uberlândia com
sessões convencionais e sessões especiais para escolas.

NA ROTA
Falando em Guimarães, parabéns
a ele pelo grande sucesso que fez
aqui o musical Gota D’Água. Só ouvi
comentários elogiosos, de pessoas
emocionadas pelo que assistiram. É
muito bom que a cidade tenha esse
ar de megalópole com algumas das
produções teatrais mais badaladas
do cenário nacional passando por
aqui. Quem o conhece, sabe que
ele não economiza esforços para
que isso aconteça. Que tenha muita
energia para dar continuidade a
este trabalho e persistir nessa luta
que sabemos não ser fácil.

Parabéns ao Marcelo, Fellipe e toda a sua equipe pelos 4 anos de
muito sucesso no salão. Anota aí, em breve muitas novidades no
@barucoschiavinato.

LANÇAMENTO
A empresária da moda Rayza Carvalho reuniu
clientes e amigos para lançamento da coleção
outono inverno de sua marca própria Alexandrino

e das marcas exclusivas LN, A. Niemeyer e Fedra.
Quem desfilou por lá também e animou os presentes
foi a DJ internacional Thascya Spirandelli, que agora
é parceira da marca.

DE OLHO NAS TENDÊNCIAS
O cirurgião plástico
uberlandense Francisco Naves
esteve na maior reunião
internacional de cirurgia
plástica da América Latina.
Na ocasião, os nomes mais
aclamados da especialidade
estiveram presentes para
atualizar as técnicas
operatórias e compartilhar os
avanços científicos. Parabéns
por estar sempre em busca de
novidades e por representar
tão bem a nossa cidade.
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CAMPANHA DO BEM
A Galli Home realizou petit comité para receber
as madrinhas locais da campanha Trousseau
do Bem, que reverterá parte das vendas para
uma entidade da cidade. Madrinhas, arquitetos
e decoradores conheceram a nova coleção de
cama, mesa e banho Trousseau, que agora é
representada exclusivamente pela Galli. Parabéns
pelo projeto social.

MEMÓRIAS
O empresário Celso Machado acaba de lançar
o livro “Registros Para Sempre”, destacando 20
personalidades, já falecidas, de Uberlândia, e
que passaram pelo seu programa Uberlândia
de Ontem e Sempre. A ideia é fazer uma série e
este é o volume 1. Os retratados nessa primeira
coletânea são: Agenor Simão, Alfredinho
Radialista, Argentino de Souza, Capitão
Charqueada, Catito, Chico da Tuba, Clarimundo
Campos, Clayton Silva, Cônego Durval Garcia,
Ganga, Ionei Silva, Julieta Cupertino, Maria Inês
Mendonça (Vovó Caximbó), Mestre Capela
e Mestre Lotinho, Nininha Rocha, Professor
Lucindo, Roberto Vieira, Sérgio Finzer, Sérgio
Martinelli, Valdir Melgaço e Vovô Charqueada. O
lançamento da obra aconteceu, na noite de 15
de março, na cantina Famiglia Crosara.
LUSITANO
Aliás, Celso Machado embarcou novamente para
Portugal. Ele está se tornando frequentador assíduo
das paisagens lusitanas. Há quem diga que o
criativo e empreendedor Celso está com planos
para uma dobradinha profissional de Uberlândia
com o país irmão. Coisa boa deve vir por aí!
RÁPIDAS
- Mais uma edição do concurso
gastronômico Comida di Buteco acontece
na cidade. Este ano, comemorando 20 anos
do evento. Informações dos participantes em
breve no site: www.comidadibuteco.com.br
- O Uberlândia Shopping comemorou 7
anos com show do cantor Peninha. Em
breve chega ao empreendimento as Lojas
Pernambucanas e outras novidades.
- Nossa cidade está se tornando uma
referência em eventos gourmet. No dia 6
abril, acontece mais uma edição do Chefes
da Brasa, com a participação de 14 chefes
de todo o Brasil, preparando as mais
deliciosas carnes.
- A segunda edição do Saint Patrick Festival
arrecadou mais de 2 toneladas de alimentos
que foram doados para a igreja Sal da
Terra, Núcleo Servos Maria de Nazaré e o
Núcleo de Apoio Jesus de Nazaré. Mais
que diversão, o evento também foi de
responsabilidade social.
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- Nos dias 2 e 3 de abril, Uberlândia se
transformará em um polo de discussão da
cafeicultura. Cerca de 300 cafeicultores de
todo o país estarão reunidos para debater
sobre o mercado no Encontro de Gestão
de Cafeicultores -Encoffee, realizado pelo
Grupo Conecta. Nossa cidade cada vez mais
se consolidando como polo de eventos de
negócios.

Exclusivo. Fino.
Pronto.

. Elevador
. Área construída de 278,77m²
. Iluminação planejada
. Isolamento acústico
. Área externa arborizada
. Cozinha completa, com 2 fornos industriais com pedra refratória, 1 refrigerador horizontal, 4 freezer,
2 cervejeiras grandes, 1 fogão com 6 chamas e exaustor, filtro com água gelada e natural com capacidade
para 60 litros, fritadeira, pia com água quente e fria.
. 4 lustres de cristal na entrada
. Todo o espaço é climatizado
. Banheiros de mármore com acessibilidade no salão debaixo e de cima
. Entrada com Mármore Carrara e Nero
. Sala particular para locatário
. Limpeza de banheiros e materiais higiênicos durante todo o evento incluvo.

Por um evento, no mínimo,
encantador.

Entre e sinta-se em casa:
(34) 9.9927.1108 | (34) 9.9250.4609
R. Vinícius Degasi, 161 - B. Vigilato Pereira
Uberlândia-MG
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CIDADE_CULT_UBERABA
MARISE FERREIRA GIL ROMANO
MARISE ROMANO

UBERABA SE PROJETA EM
NOSSA SOCIEDADE

SOCIEDADE
UBERABENSE

Pessoas, fatos e fotos de quem é destaque em nossa sociedade, sempre brilhando através de suas presenças de
sucesso, trabalho e, principalmente, amor a nossa sempre querida Uberaba. Um brinde a todos!!!
Médico Heli Roso Andrade fez aniversário
no dia 23 de março.

Empresária Daniela Margato foi
homenageada no mês dedicado
às mulheres por ser uma mulher
respeitada na sociedade uberabense.

Família do noivo Adriano se reuniu para comemorar a união feliz de Ariane e
Adriano no Salão de Festas da CanaCampo.

Ariane Luiza da Silva, presidente da Câmara Municipal de Campo Florido,
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reuniu suas madrinhas para comemorar sua união com Adriano Magno.

Thais Nascimento é técnica
nacional do Belezza Black, uma rede
de franquias de salões de beleza, e
é especialista em cachos.

Professora de música Débora Salum com os filhos
Ian Marco, que fará aniversário no dia 21 de abril, e
Bianca Salum Borges.

Família da noiva estava muito feliz com a união de Ariane e Adriano no Salão
de Festas da CanaCampo.

Empresária e vereadora Ariane Luiza da Silva e farmacêutico e empresário
Adriano Magno de Oliveira foram os noivos de lindo casamento em Campo
Florido no dia 16 de fevereiro.

Vestido da Enlace Maison
deixou maravilhadas as
amigas de Viviane Lopes.

Viviane Nogueira de Oliveira Lopes
e Vinicius Cristino Silva Sousa
se casaram no dia 9 de março de
2019, na Catedral de Uberaba, e
receberam seus convidados no
suntuoso buffet Le Castelly Prime.

Thaisa e Marco Aurelio Barreto foram prestigiar o casamento de Vivi e
Vinicius, ao lado de Marisa e Miltinho Sousa, pais do noivo.

Virginia e Valdir Lopes, daminha Stefani Estrela, Marisa e
Omilton Sousa em foto com os noivos Viviane e Vinicius,
após a linda cerimônia do Mons. Valmir Ribeiro.

Caio Romano e Giovanna Maria Rossi foram abraçar
os noivos Viviane e Vinicius em seu casamento.

Virginia e Valdir Lopes, juntamente com Valessa Lopes e os
noivos Viviane e Vinicius no grande evento que movimentou a
sociedade uberabense no dia 9 de março.

Amigas e madrinhas de Viviane Lopes dançaram até o
amanhecer na festa de casamento de Viviane e Vinicius.

Decoração de Welliton Freitas encantou os convidados do
casamento de Viviane e Vinicius no Le Castelly Prime.
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ACONTECIMENTOS
E ATUALIDADES

FOTO LEGENDA
LAZERTUR
Ainda em clima de inauguração, a
Lazertur comemora sua mais nova
unidade no Pátio Vinhedos. A ideia
do empreendimento é aproximar a
marca dos seus clientes, que agora
contam com mais uma loja para
atendimento e consultoria para
viagens. “Com mais de 10 anos de
mercado, nosso intuito é sempre
inovar e acompanhar o setor que
cresce cada vez mais. Para 2019, os
especialistas apontam tendências
em viagens nas mais várias áreas,
por isso estamos investindo em
novos produtos e serviços. Nosso
foco sempre foi oferecer uma
consultoria mais próxima para
nossos clientes e, nesse sentido,
ter uma loja também na região sul
ajuda muito. Somos comprometidos
com as viagens dos nossos clientes
e queremos sempre estar perto”,
enfatiza o diretor Lucas Bittencourt.
DR. ALYSSON MARCONDES
Modelo
Luciano Freitas
Fotografia
Mauro Marques
Locação
Strike Boliche - Center Shopping
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CONGRESSO
O implantodontista e professor
universitário Roberto Sales e Pessoa,
esteve presente no IDS - International
Dental Show, realizado entre 11 e 16
de março, na cidade de Colônia, na
Alemanha. O congresso é o maior do
mundo na área odontológica, com
mais de 2 mil empresas apresentando
o que será a Odontologia nos próximos
cinco anos. Roberto Pessoa foi como
consultor da empresa brasileira SIN
Implant System, para o lançamento
mundial do Kit de Cirurgia Guiada
do UNITITE, implante que ele ajuda
a operar. O lançamento aconteceu
em um barco, no Rio Reno, além de
palestras no congresso.

GENTE_CULT_FOTO LEGENDA
REDAÇÃO
MAURO MARQUES

DR. ADIB JATENE DÁ NOME AO NOVO PRÉDIO QUE CONTA
COM EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS INÉDITAS NA REGIÃO

NOVO CENTRO CLÍNICO DO UMC

Aproximadamente
600
pessoas
estiveram
presentes no evento de inauguração do novo Centro
Clínico do UMC - Uberlândia Medical Center, na
noite de 12 de março. Com toda infraestrutura
tecnológica para acompanhar os avanços da saúde,
o Centro Clínico possui 9 pavimentos, com 220
consultórios, 19 clínicas e uma Unidade Avançada
de Diagnóstico por Imagem com o que há de
mais moderno, seja em equipamentos, quanto em
tecnologias. Grandes nomes da medicina nacional e
internacional, além de autoridades locais estiveram
presentes: Dr. Marcelo Queiroga, presidente da
Sociedade Brasileira de Cardiologia, Dr. Fausto
Feres, diretor do Instituto Dante Pazzanese de
Cardiologia, o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão,
e Luiz Alberto Garcia, presidente do Conselho de
Administração do Grupo Algar. A cardiologista Dra.
Ieda Jatene, filha do Dr. Adib Jatene, representou
a família na noite de homenagens e agradeceu o
reconhecimento prestado a seu pai. “Para a família
esse momento representa muito, justamente
pela importância que Uberlândia tem na vida do
meu pai. Ele sempre manteve um vínculo muito
forte com a cidade, tanto pessoalmente, quanto
profissionalmente. Sentimo-nos muito orgulhosos
pelo respeito e reconhecimento que a cidade
tem pelo seu legado e que influencia a tantos”,
destacou. Para o CEO do UMC, Dr. Roberto Botelho,
o pioneirismo de Uberlândia em empreender e seu
ecossistema favorável para investimentos permitem
que estruturas como a do novo Centro Clínico se
concretizem, devolvendo para a cidade tudo aquilo
que foi investido. “Uma estrutura como essa traz
grandes benefícios para os usuários. A inserção do

ambiente de saúde na transformação digital é uma
necessidade real e uma transformação inadiável.
Por meio da tecnologia, o paciente poderá
fazer a consulta e ter acesso a seu prontuário
e informações médicas na palma da mão. É
universalização e democratização do acesso à
saúde de qualidade com a vantagem de baixar
custos e melhor a eficiência. Além disso, temos
o benefício econômico para a cidade, pois ela se
torna um polo em saúde e passa a movimentar
profissionais e investimentos na área, refletindo
em outras também”, enfatizou.
Sobre o Centro Clínico
Até o fim do ano, o Centro Clínico chegará a 65 mil
m2 de área construída e com a geração de 1.200
empregos diretos. O novo prédio possui uma área
de 21 mil m2 e oferece o que há de mais moderno
em tecnologia, possibilitando que os médicos, ao
conectarem seus notebooks na rede já instalada,
tenham acesso a ferramentas e serviços que
otimizam seus atendimentos, inclusive com a
Telemedicina. Cada profissional trabalha com
sua agenda integrada à do Complexo UMC,
proporcionando maior fluxo de pacientes através
de encaminhamentos e indicações. Os consultórios
são completos e prontos para uso 100% funcional
com mobiliário incluso. Os espaços para clínicas,
com metragens de 100 a 400m2, podem ser
personalizados de acordo com as necessidades
e especialidades. Todos os espaços visam à
praticidade para o médico, possibilitando que ele
atue com medicina avançada, além de garantir
conforto e comodidade aos pacientes.

CULT_ 189

CIDADE_CULT_ITUIUTABA
MAURO ALMEIDA
DIVULGAÇÃO

REQUINTE E PRESTÍGIO MARCAM
EVENTOS EM ITUIUTABA

FOLIA SOCIAL
Eventos que marcaram o mês traduzidos em muitas festas e animação por parte
da sociedade de Ituiutaba. E, celebrando mais uma edição da Revista Cult, a coluna
destaca os eventos e personas que foram destaque na agenda social cidade e por
sua vez deram aquele toque de alegria e beleza nos eventos da cidade. Iniciamos a
coluna com a descolada Sunset pré-carnaval que agitou um dos melhores espaços
da cidade, contando com a presença de grande parte da cena festeira que esteve
curtindo os shows e toda animação presentes neste evento. Seguimos depois para
a inauguração de mais um espaço de beleza que abriu suas portas trazendo os
melhores tratamentos para toda ala feminina da cidade e região. Finalizamos com
algumas personas de destaque através de suas atividades em Ituiutaba.
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BELEZA & ESTÉTICA
Muito prestigiada a inauguração da
EmagreSee em Ituiutaba, sob o comando
da experiente Thaís Jorge Franco e Pablo
Franco Flores, que junto à sua equipe tem
como principal missão transformar as
pessoas por meio da qualidade de vida.
São inúmeros tratamentos estéticos
corporais e faciais, com protocolos
exclusivos que são montados mediante
avaliação e necessidade de cada
cliente, sendo acompanhado por uma
equipe multidisciplinar, composta por
esteticistas, biomédica, nutricionista e
cirurgiã-dentista.

DESTAQUE SOCIAL

Elisareth Tilmant e Adriana
Andrade apreciando as
belezas e os vinhos em
Tavira/Portugal.

Em destaque, a advogada Julice
Gomes, que vem realizando um
competente trabalho em sua
área de atuação.

Simone e Thaís Vieira em
seu novo espaço de moda
feminina que abriu suas
portas trazendo as melhores
peças para rechear seu closet.

Em destaque na
coluna, o conceituado
odontólogo Rhóginer
Queiroz, especialista em
Odontologia Estética
e Implantodontia,
disponibilizando todas as
novidades nestas áreas
para toda a cidade e
região.

SUNSET POINT 22
Um domingo ultra-agitado com a
primeira Sunset Point 22 realizada pelos
estimados Rodrigo Trindade e Marcos
Vinicius Chaves Leonel, proprietários
do badalado Point 22 Choperia, que
receberam com alegria extra grande
parte da cena festeira que lotou todo
o espaço, curtindo as atrações deste
maravilhoso evento. A parte musical
ficou a cargo de Cristiano Franco, Victor
Freitas e Felipe e Naessa Amaral que
brilharam por completo com seu variado
repertório musical garantindo a vibe
desta festa. Realmente perfeita esta
Sunset que agradou em cheio todos os
presentes. Claro, a coluna esteve presente
e aproveitou para registrar algumas
presenças. Ficam aqui os agradecimentos
e aguardamos os próximos eventos.
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EVENTO APRESENTOU A REVISTA E A
NOVA UNIDADE DO COLÉGIO GABARITO

CULT E CDL EM
NOITE ESPECIAL

Uma noite duplamente especial marcou o lançamento
da edição Cult 149, que foi apresentada, dia 28 de
fevereiro, no Centro de Convenções da CDL (Câmara
de Dirigentes Lojistas). O evento reuniu mais de 300
pessoas, entre convidados, anunciantes, parceiros e
colaboradores da revista. A estrela de capa foi a atriz e
diva da dramaturgia brasileira, Eva Wilma, com matéria
sobre sua trajetória artística de sucesso no cinema,
teatro e televisão. Outro destaque nas páginas da revista
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é a celebração dos 42 anos da CDL em caderno especial
com a história e importância da entidade no apoio à
classe lojista e no desenvolvimento do município.
O evento também marcou a apresentação da Associação
dos Produtores de Queijo do Triângulo (Aquimatri) com
apoio da Emater MG e ainda o lançamento dos novos
produtos da revista Cult e da marca de aniversário Cult
Edição 150.
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A música ficou por conta do Dj
Bomba Music e do Dj Douglas
Morais que agradaram ao público
presente com o melhor do flashback
e som eletrônico. O ambiente teve
mobiliário rústico Móveis Santa
Terezinha e uma deliciosa degustação
dos conceituados queijos mineiros
artesanais produzidos em várias
cidades do Triângulo.
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MATÉRIA COM REALIDADE AUMENTADA.
BAIXE O APP ZAPPAR EM SEU SMARTPHONE
OU TABLET E APONTE PARA O SÍMBOLO
E CONFIRA O VÍDEO.

A edição trouxe como tema “Mulheres Vencedoras”,
destacando o empreendedorismo feminino e homenageando
mulheres de sucesso no mês a elas dedicado pela
comemoração do Dia Internacional da Mulher, data que
simboliza suas lutas e conquistas em todos os segmentos de
atividade. Uma das referências na edição é a forte presença
das mulheres na agropecuária, onde elas ocupam hoje cerca de
30% dos cargos de comando e liderança. Durante o coquetel,
mulheres do agronegócio e representantes da CDL receberam
buquês de flores.

LOCAÇÃO E VENDAS DE VEICULOS
34 3226-0400 / 9 9211-5210
Av. Brasil, 3400
Bairro Brasil - Uberlândia - MG
www.maisautomoveis.com.br
@fernandomaislocadora
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Como sempre
acontece nos
lançamentos
da Cult foram
arrecadados, em
ação solidária, 300
quilos de alimentos
não perecíveis
que foram doados
para o Núcleo de
Apoio Jesus de
Nazaré, instituição
que atende idosos
e portadores de
deficiência mental.
Confira imagens
do evento clicadas
pelas lentes de
Mauro Marques.
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Nossos agradecimentos a todos os anunciantes, convidados, colaboradores,
fornecedores e em especial a CDL Uberlândia e Emater MG.
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Modelo Luciano Freitas | Foto Mauro Marques | Locação Strike Boliche - Center Shopping

Dr. Alysson Marcondes
Cirurgião Plástico

CRM-MG 44231 - CRM-SP- 127888

Também conhecida como Blefaroplastia, a cirurgia palpebral melhora a aparência das
pálpebras superiores e inferiores. A intervenção cirúrgica proporciona o rejuvenescimento
_CULT
na área ao redor
dos olhos, uma vez que o olhar se torna mais descansado e jovial.
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