#151 BRASIL
revistacultnet.com.br
2019 ANO 14

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

FLORDELIS
126

“TEMOS QUE CRIAR
MAIS PONTES DE
DIÁLOGOS E MENOS
MUROS DE
SEPARAÇÕES”

MAIS CULT

NOIVOS & NOIVAS

BEM CULT

SAÚDE & ODONTOLOGIA

MUNDO CULT

URBANISMO & NEGÓCIOS

EDIÇÃO_CULT 151
EDITORA CULT

INFORMAÇÃO E
SOLIDARIEDADE

Você está recebendo essa nova edição da Cult, trazendo conteúdo
diversificado e abrangente em todos os segmentos. Destaque para o Visite
Uberlândia - entidade que dinamiza o turismo e captação de negócios para
nossa cidade, os novos empreendimentos que estão aquecendo o mercado
imobiliário local, as inovações na área de odontologia e saúde, além da
mensagem dos nossos colunistas com temas inteligentes para sua leitura.
Nossa capa traz Flordelis (nome artístico de Flordelis dos Santos Souza),
ícone de solidariedade e amor ao próximo, deputada federal, pastora e cantora
gospel, que tem desenvolvido importantes projetos sociais, principalmente
junto à infância, onde adotou 55 crianças, sendo mãe biológica de quatro
filhos. Você confere ainda o especial Noivas e Noivos com roteiro para
casamento, visual masculino e dicas de especialista no assunto. Tudo isso
preparado para surpreender você com uma publicação completa. Este tem
sido nosso compromisso nestes 14 anos de circulação ininterrupta e de
credibilidade conquistada junto aos leitores e anunciantes. Até a próxima.
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ALMANAQUE_CULT_CULTURA
CARLOS GUIMARÃES COELHO | JORNALISTA E PRODUTOR CULTURAL
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

ATOR DIOGO VILELA TEM A GENEROSIDADE DE DIVIDIR
COM UBERLÂNDIA O SEU CINQUENTENÁRIO NO PALCO

DIOGO VILELA:
50 ANOS DE PALCO!

Diogo Vilela não é apenas mais um nome na
constelação das artes cênicas brasileiras. É um
artista visceral, em torno de quem há unanimidade
em respeito e admiração. Para celebrar os seus 50
anos de carreira, escolheu uma comédia que está
cumprindo temporada de estreia no Rio de Janeiro
com estrondoso sucesso. A Verdade, texto inédito no
Brasil e premiado em todo o mundo, do autor francês
Florian Zeller, chega aos palcos uberlandenses em
junho, nos dias 8 e 9, em nosso Teatro Municipal.
No elenco, além de Diogo, estão Carolina Gonzales,
Claudia Ventura e Paulo Trajano. O quarteto tem
direção de Marcus Alvisi. Comédia inteligente, A
Verdade é um emaranhado na vida de dois casais
e conta a história de um mentiroso para quem
todos mentem. É diversão na certa e, o melhor, sem
subestimar a inteligência do público. O ator Diogo
Vilela dispensa quaisquer apresentações. É cria do
teatro, projetou-se na TV, participou de vários filmes
e em todas as linguagens cênicas surpreende a cada
trabalho. É artista nato. E trabalhador incansável em
sua arte. Difícil até de compreender como coube
tanto trabalho em apenas cinco décadas. Na telinha,
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foram quase 50 atuações em novelas, minisséries,
programas humorísticos, entre outros trabalhos.
No cinema, participou de 15 filmes brasileiros. Isso
sem jamais ter se distanciado dos palcos. No teatro,
já foi Nelson Gonçalves em Metralha, vestiu a pele
do compositor Ary Barroso em Do Princípio ao Fim,
por duas vezes foi Cauby Peixoto em Cauby, Cauby
e Cauby, Uma Lembrança, além de peças, sucesso
de público e crítica, como A Gaiola das Loucas, ao
lado de Miguel Falabella, e O Diário de Um Louco,
que lhe garantiu vários dos principais prêmios do
teatro brasileiro, entre os quais o Prêmio Sharp, o
Prêmio Shell e o Prêmio Mambembe de melhor ator. E
mais dezenas de outras, entre musicais, comédias e
dramas. Modesto em sua genialidade de ator, Diogo
Vilela é econômico nas palavras. Poupa-as para o
exercício da atuação, onde cada centímetro gestual
ganha proporções gigantescas. Este grande ator
tem a generosidade de dividir com Uberlândia a
celebração de seu cinquentenário no palco. Somos
gratos. E a ele dirigimos o nosso aplauso. Hoje, pelo
conjunto da obra. Em junho, pela sua hilariante
presença em A Verdade.

CGC: Diogo, você é um artista que não para de fazer
teatro. Uma peça atrás da outra e sempre grandes
e bem-sucedidas montagens. O início de toda essa
história foi com “Ensina-me a Viver”? Resuma essa
trajetória pra gente.
Diogo: Eu trabalho como ator desde os 12 anos.
Comecei na TV Globo fazendo a novela A Ponte
Dos Suspiros. Logo depois, aos 13 anos, comecei a
fazer Teatro infantil e assim por diante. Aos 21 anos,
o Domingos de Oliveira me deu a oportunidade de
fazer um teste com Mme Henriette Morineau para
fazer Ensina-me a Viver. Eu fiz a leitura do texto com
outros atores e ela me escolheu. Daí em diante - e
muito por causa do Domingos - eu passei a fazer
Teatro de maneira contínua. E é o que eu mais amo e
melhor sei fazer nessa vida.
O Diogo Vilela que conhecemos está em um time
de artistas que podem se considerar privilegiados
por terem consolidado suas carreiras de forma
independente. Ou seja, têm um reconhecimento
público que independe de estarem em cartaz na
novela X ou Y. Procede isso? É assim que você se
sente?
Eu acho que sim. Mas foi também muito por eu ter
continuado a fazer Teatro sempre que podia, mesmo
estando na TV. Porém, eu também gosto de fazer TV.
Dei uma pausa e vou voltar agora em uma minissérie
do Falabella.
A temporada de estreia de A Verdade, no Rio de
Janeiro, está sendo um estrondoso sucesso. Isto
certamente é atribuído a um bom texto, um elenco
afinado e uma montagem comprometida com
a qualidade artística. Mas, a que mais pode se
atribuir isso? Ao fato de ser comédia e o brasileiro
buscar o riso e a diversão?
Devemos muito à direção do Marcus Alvisi. Ele
praticamente dirigiu tudo que fiz no Teatro e foi
um prazer encontrá-lo agora em A Verdade. Acho
que o público quando se vê diante de uma coisa de
qualidade é o primeiro a agradecer. Nosso país tem
um povo maravilhoso, que respeita o artista quando
percebe que ele está fazendo o seu melhor. O povo
sabe de tudo.
Mas, A Verdade, além de divertir, também traz
reflexões? É comédia apenas para descontrair e
esquecer depois do riso ou é daquelas que ficam
para sempre na memória e vão reverberando dias
depois em nosso cérebro?
Acho que é bem a sua segunda opção. O Autor Florian
Zeller conseguiu escrever uma peça que fica entre a
comédia e o drama e isso faz gerar um sentimento
muito forte em quem a assiste. Nossa peça é muito
engraçada, mas também faz pensar.
O seu trabalho é basicamente constituído por
comédias e musicais, não? À exceção de Diário de

Um Louco, de dramaticidade intensa, quase todo o
resto é de comédias e musicais.
Não, eu já fiz no Teatro Hamlet e Otelo, de
Shakespeare e Tio Vânia, de Tchekhov.
Com Diário de Um Louco você veio duas vezes a
Uberlândia. A primeira delas no início da turnê e a
segunda a encerrando. Que lembranças você tem
desta passagem pela cidade?
Lembrança de uma casa lotada e de um público
lindo na plateia. Houve também o episódio do arcondicionado que eu reivindiquei para aquele teatro
na primeira ida e depois a alegria de estrear o novo
ar da segunda vez.
Nota da reportagem: a peça Diário de Um Louco
veio a Uberlândia duas vezes, há cerca de 20 anos,
no extinto Teatro Rondon Pacheco. O espetáculo
tinha um figurino muito pesado, em uma época muito
quente na cidade. O ator agradeceu à produção
local por tê-lo deixado confortável instalando vários
ventiladores nas coxias, mas lamentou o desconforto
da plateia com o calor e sugeriu que alguém doasse
um ar-condicionado para o teatro, pois era uma boa
sala e merecia esse conforto. Um executivo de uma
grande empresa local estava na plateia e conseguiu
atender à reinvindicação do ator. Ao fim da turnê,
ele tinha de escolher uma das cidades para retornar
e optou por Uberlândia para esta segunda vinda, já
com o ar-condicionado instalado.
Vivemos um momento de muitas dificuldades nas
artes cênicas brasileiras, seja para montagem ou
para circulação de espetáculos. Você diria que,
destes anos todos no teatro, é apenas mais uma
das várias crises vividas em décadas anteriores
ou o teatro está em tempos de reinventar-se e
redimensionar sua relação com o público?
O Teatro é uma Arte vinda da Grécia antiga. Assim
como surgiram lá a filosofia e tantas outras linhas
de pensamento em um período que o homem estava
construindo uma sociedade, o Teatro faz parte
inexoravelmente da sociedade e também serve
como espelho do senso comum de sua época. Ele faz
parte da existência de uma civilização. Mesmo que
passe por transformações em sua linguagem, será
sempre nele que encontraremos a nossa origem ou
espelhamento, acho eu. Se agora ele está em crise, é
sinal de que nós também estamos.
Seja muito bem-vindo novamente à nossa cidade. E
fique à vontade para deixar um recado aos leitores
e espectadores que irão te ver em junho no Teatro
Municipal.
Eu estou muito emocionado por voltar a essa cidade
que me acolheu com tanto carinho. Espero que
todos se divirtam muito com o espetáculo. Estamos
precisando rir um pouco, mesmo que seja de nós
mesmos.
CULT_ 9

ALMANAQUE_CULT_TUDO DE BOM
FERNANDO PRADO | COMUNICADOR MULTIMÍDIA
LEO CROSARA | DIVULGAÇÃO

“A EVOLUÇÃO DA BANDA É PERCEPTÍVEL, NÃO
HÁ COMO FICAR ESTACIONADA NO PASSADO”

BANDA NOVA
IORQUE

Durante o show, são muitas trocas de figurino, nos
conte sobre o backstage da Nova Iorque.
É uma loucura, sem dúvidas. Trombando nos corredores,
um ajudando o outro e ainda tem a questão que nosso
maestro no palco pode alterar a ordem dos blocos
durante o show, então às vezes estamos com tudo
pronto e ele troca e temos pouco tempo para ajustar.
Do mais antigo ao mais novo na banda, o que mudou
neste tempo em que estão no palco?
Mudou tudo, música, forma de se divertir. A evolução
da banda é perceptível, não há como ficar estacionada
no passado. E o bacana é que quem entra no time é
muito bem recebido por todos, mesmo os profissionais
de longa, de grande experiência, recebem e auxiliam
os “novatos”. Isso faz parte do DNA da NY.
Não são 20 dias, são 20 anos de banda! Uma
história conquistada com muita luta e garra, suor,
voz e energia positiva. Falei com a Banda Nova
Iorque no camarim, saindo de mais uma super
apresentação.
Como é finalizar uma apresentação como a de
hoje?
Gratidão acima de tudo, ver todos cantando
junto com a gente é a melhor sensação de dever
cumprido, porque nós nunca nos esquecemos que
trabalhamos com os sonhos das pessoas. Então,
ter o carinho ao final do show, chegamos até a
esquecer que estamos há 3, 4 horas cantando.
Agradar gregos e troianos é possível?
É difícil agradar a todos, mas essa preocupação está
sempre em nossa cabeça quando vamos montar
o repertório para o show. É importante o público
saber que vamos chegar a tocar todos os ritmos
que eles querem, é só necessário um pouquinho
de paciência que com certeza tocaremos um
pouquinho do sertanejo, do funk, do rock e por aí
vai. E é interessante perceber, acontece pela nossa
forma divertida de trabalhar.
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Para fechar, como vocês se preparam para o fim de
semana intenso de shows?
O cuidado com o corpo é fundamental, alguns malham
mais, outros menos, mas todos sabemos que o palco
exige um corpo preparado, uma voz que cumpra
seu papel. Mas em geral o corpo se acostuma com
a dança, isso já faz parte de todos nós. Ninguém é
sedentário na banda, não tem como cantar e dançar,
sem preparação. E, afinal de contas, fazemos o que
amamos!
Fernando Prado é comunicador multimídia, apresentador de TV, Rádio
e Eventos. Em seu site fala de comunicação, criatividade e agenda
cultural.
www.fernandoprado.com

ALMANAQUE_CULT_CINEMA
KELSON VENÂNCIO | JORNALISTA
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

O QUE MAIS ME AGRADOU FORAM AS INTERPRETAÇÕES DAS
TRÊS ATRIZES QUE SUSTENTAM ESSA HISTÓRIA BEM MALUCA

A FAVORITA

Dos filmes que concorreram ao Oscar 2019, A
Favorita é sem dúvida um dos melhores que assisti.
A produção dirigida pelo cineasta grego Yórgus
Lánthimos mereceu ter sido indicada em todas as
dez categorias, entre elas a de melhor filme, direção,
roteiro, atriz e atriz coadjuvante. É um filme de
época que ao mesmo tempo tem características de
um drama, mas a leveza de uma boa comédia. Na
Inglaterra do século XVIII, Sarah Churchill, a Duquesa
de Marlborough (Rachel Weisz) exerce sua influência
na Corte como confidente, conselheira e amante
secreta da Rainha Ana (Olivia Colman). Seu posto
privilegiado, no entanto, é ameaçado pela chegada
de Abigail (Emma Stone), nova criada que logo se
torna a queridinha da majestade e agarra com unhas
e dentes a oportunidade única. A trama é baseada
na história real da rainha Ana, da Grã-Bretanha, que
reinou de 1702 a 1707. O roteiro, apesar de contar
uma histórica verídica, é escrito de forma magistral a
ponto de encantar o público que, especialmente nos
primeiros minutos de projeção, até se assusta com o
jeito maluco da majestade. A narrativa, que gira em
torno das três mulheres que fazem esse “triângulo
amoroso” é crescente, nos trazendo elementos tristes
misturados a momentos engraçados. Isso deixa a
premissa muito interessante e em nenhum momento
o longa com pouco mais de duas horas de duração

se torna cansativo. A direção de Yórgus Lánthimos é
brilhante e bem diferente também. Usando muito o
recurso conhecido com “olho de peixe” para captar
diversas cenas, o cineasta faz de A Favorita talvez o
melhor filme de sua carreira. É claro que não podemos
deixar de lado outras duas grandes obras desse diretor
que são “O Lagosta” e “O Sacrifício do Cervo Sagrado”
que são ótimos filmes. Mas, com certeza, A Favorita se
tornou o meu preferido. O filme tem também belíssima
fotografia, figurino impecável, boa cenografia e trilha
sonora forte e marcante. Mas, sem dúvida, o que mais
me agradou foram as interpretações das três atrizes
que sustentam essa história bem maluca. Elas estão
simplesmente fantásticas. Rachel Weisz faz deste
o melhor papel de sua carreira em minha modesta
opinião. Ela faz de Sarah Churchill uma personagem
extremamente forte, controladora, decidida, corajosa
no primeiro ato do longa e passa a ser uma mulher
totalmente frágil no fim do filme, quando perde
espaço para sua concorrente interpretada por
Emma Stone. E aqui temos outra brilhante atuação
da atriz que já fez diversos tipos de filmes, desde
os mais profundos como Histórias Cruzadas e La
La Land até os papéis mais superficiais como em O
Espetacular Homem-Aranha e Zumbilândia. O fato é
que seja o personagem que for, Emma Stone sempre
arrebenta. E, por fim, o grande destaque pra mim é
de Olivia Colman que simplesmente rouba a cena
em todas as suas aparições como a rainha Ana. Ela
está muito bem no papel de uma poderosa monarca
que é totalmente indecisa, inocente, manipulada,
depressiva, carente, doente, maluca e de certa forma
até mesmo “burrinha”, já que em muitas situações lhe
falta inteligência para tomar atitudes básicas que
toda rainha saberia facilmente tomar. Colman, sem
dúvida, mereceu muito ter sido indicada à categoria
de melhor atriz por este papel. Só pra ver a atuação
dela já vale, e muito, assistir esse filme!

Nota 9
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_MÚSICA
R EDAÇÃO
DIVULGAÇÃO

ARTISTA TEM A ATENÇÃO E ADMIRAÇÃO DE GRANDES
NOMES DA MÚSICA ERUDITA NACIONAL E INTERNACIONAL

MARCIO DI FREITAS

Pupilo de Neyde Thomas - soprano (in memoriam)
e Rio Novello - barítono de Curitiba-Paraná, dois
cantores do Alla Scala di Milão, Marcio Di Freitas é
filho de professora de música e teve seu ingresso no
universo da música clássica desde criança, sendo
descoberto apenas em março de 2007 pela maestrina
Edmar Ferretti. Desde então, devido a sua voz
potente e marcante, despertando sempre a atenção
e admiração de grandes nomes da música erudita
nacional e internacional, a exemplo dos maestros
Jorge Uliarte, João Carlos Martins, Dmitry Polyakov,
José Manuel Rosa e Simone Fermani, já tendo se
apresentado em várias cidades no Brasil e Itália.
Marcio Di Freitas foi sempre apaixonado pela música
erudita e moldou seu perfil e carreira espelhando-se
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em grandes tenores, como Corelli, Pavarotti, Plácido
Domingo, José Carrera, etc. Comparado pela mídia
italiana na bela cidade de Genova ao grande tenor
“Mario Lanza”. Marcio Di Freitas, após seu retorno da
Itália, tem feito jus à citação, levando ao público um
pouco da bela ópera romântica através, inclusive, de
concertos beneficentes. Aqui no Brasil já se apresentou
ao lado de grandes orquestras, sob a regência de
grandes maestros como João Carlos Martins em
São Paulo e Joaquim Jayme em Goiânia. Tendo feito
participações como convidado do barítono brasileiro
“Agnaldo Rayol” e no “Programa do Ratinho” causou
grande comoção ao público. Hoje, com dois DVD’s e
dois CD’s gravados, traz sempre de forma muito séria o
seu objetivo de mostrar sua arte ao Brasil. Bravo!!!

BEM_CULT_COOPERATIVA
REDAÇÃO
DIVULGAÇÃO

PROSPERIDADE E ATENDIMENTO
QUALIFICADO AOS COOPEARADOS

SISTEMA UNICRED

O Sistema Unicred nasceu há 29 anos com o propósito de levar prosperidade à vida de todos os
cooperados. Atendimento qualificado, baseado em
assessoria financeira e preços justos é o nosso comprometimento, pois para nós, o mais importante é
construir e compartilhar histórias vitoriosas, fazendo a diferença na trajetória dos nossos cooperados.

Princípios
Norteadores - A Unicred encontra sua maior motivação em promover o crescimento de seus cooperados. Trabalhamos para que nosso relacionamento
com as pessoas e empresas associadas seja pautado por confiança e respeito: conquistamos isso, a
cada dia, ao garantir o fortalecimento do cooperado
com nossos serviços.
Missão - Oferecer soluções financeiras competitivas e de qualidade, agregando resultados e fortalecendo o relacionamento com o cooperado.
Visão - Ser a principal instituição financeira do cooperado.
Valores - Respeito aos princípios cooperativistas e
promoção do cooperativismo. Reconhecimento do
cooperado como o principal valor da cooperativa.
Gestão com transparência, ética, profissionalismo e
observância dos princípios e boas práticas de governança. Atuação sistêmica e crescimento sustentável com responsabilidade social e ambiental.
Cumprimento dos normativos oficiais e do Sistema
Unicred. Desenvolvimento e reconhecimento dos
colaboradores para que se sintam realizados, motivados e comprometidos. Comprometimento com a
Diretores da Unicred Uberlândia
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educação cooperativista e com a formação e capacitação dos dirigentes, conselheiros e colaboradores.
Estrutura
Organizacional - O Sistema Unicred conta hoje com
35 Cooperativas, aproximadamente 257 Unidades de
Negócios em 10 estados brasileiros e mais de 207
mil cooperados, 4 Unicreds Centrais e uma Confederação Nacional, com unidades em São Paulo e
Porto Alegre. Todos influenciam de maneira igualitária em prol do crescimento de todos, contribuindo de
forma cooperativa para o bem comum.
Atendimento personalizado
Na Unicred, o cooperado é dono do negócio e é tratado como tal. A excelência no atendimento é prioridade para todos os colaboradores. As Cooperativas
Unicred são orientadas ao desenvolvimento sustentável de seus integrantes, por isso oferecem produtos e serviços com as melhores taxas e rendimentos
aos cooperados. A gestão das Cooperativas é democrática na Unicred: todo cooperado pode opinar,
votar e ainda recebe parte dos resultados financeiros a cada ano. O cooperado tem à disposição equipes especializadas em gestão financeira, capazes
de identificar e propor alternativas para o melhor
gerenciamento dos seus recursos.
Benefícios aos cooperados
Ser dono do negócio. Usufruir dos produtos e serviços. Participar das Assembleias. Receber parte dos
resultados. Ter os melhores rendimentos e taxas. Investir, financiar e tomar crédito. Opinar e votar nas
decisões. Contar com um sistema sólido e seguro.

cooperativa
premium
SOMENTE UMA

OFERECE ASSESSORIA ESPECIALIZADA,
DE ACORDO COM O SEU PERFIL

Sempre conte com a Unicred Aliança para ter assessoria financeira para sua vida ou
para seu negócio. Possuímos uma equipe preparada para atender às necessidades
dos cooperados, sempre buscando as melhores soluções em serviços financeiros.
Para lhe ajudar a atingir seus objetivos de curto, médio e longo prazo, procure os
nossos especialistas e tenha mais tranquilidade e segurança no seu dia a dia.
MARTINS

UMC

RONDON PACHECO

Av. Raulino Cotta Pacheco, 418 - Martins

Rua Rafael Marino Neto, 600 / Loja 79B - Karaíba

Av. Rondon Pacheco, 635 - Maracanã

(34) 3224.5910

(34) 3211.8235

(34) 3255.3535

UBERLÂNDIA

MADRECOR

SANTA GENOVEVA

Av. João Pinheiro, 690 - Centro

Av. Francisco Ribeiro, 1.111 - Santa Mônica

Av. Vasconcelos Costa, 967 - Centro

(34) 3229.9000

(34) 3229.5050

(34) 3213.1968

UNICRED.COM.BR/ALIANCA
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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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ALIGN TECHNOLOGY INVESTE NO BRASIL PARA
EXPANSÃO DO SISTEMA INVISALIGN NA AMÉRICA LATINA

SISTEMA INVISALIGN

18 _CULT

A Align Technology, Inc. (NASDAQ: ALGN), uma companhia de
aparelhos médicos produtora do sistema de alinhadores transparentes Invisalign e do scanner intraoral iTero, anunciou seu investimento mais recente na América Latina - a nova expansão
do escritório em São Paulo. No segundo trimestre de 2018, a
Align treinou mais de 640 novos Invisalign Doctors na América Latina e no primeiro semestre esse número chega a mais
de mil novos doutores - uma quantidade maior que em todo o
ano de 2017. Para marcar a ocasião, a companhia realizou um
grande evento de inauguração do novo escritório com os doutores locais para agradecê-los pelo suporte. Com o segundo
maior mercado em intervenções estéticas, o Brasil é estimado
em ter mais de 1 milhão de novos casos ortodônticos a cada
ano, empregando quase 20% dos dentistas mundiais. “Estamos
confiantes sobre o potencial do mercado brasileiro e depois de
18 meses de investimento temos visto grandes resultados e um
aumento no crescimento e aceitação do sistema Invisalign”, diz
Ritesh Sharma, gerente geral da Align Technology na América
Latina. “O novo escritório em São Paulo é moderno, com um ambiente confortável que vai acomodar nosso time interno de quase
110 funcionários”, diz Rafael Lopes, Recursos Humanos América
Latina na Align Technology. “Temos muito orgulho de ser parte de
uma das regiões onde a Align mais cresce e ajudar a estabelecer
a companhia como líder no setor na América Latina. Em maio
de 2018, a Align Technology foi reconhecida pela revista Forbes
como uma das 50 empresas mais inovadoras no mundo”. O escritório de São Paulo será uma estação regional para levar suporte e investimentos na América Latina. A companhia também
vai inaugurar novos escritórios no México e na Argentina neste
ano. 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 workflow totalmente digital em sua
clínica. Os números do Invisalign são expressivos: é o alinhador
transparente mais avançado do mundo. O tratamento transforma sorrisos através de pesquisas inovadoras. Por trás de cada
alinhador transparente está uma equipe de engenheiros e cientistas líderes na indústria. Maior usuária do mundo de tecnologia
em impressão 3D de última geração. Mais de 450 patentes de
tecnologias que mudaram a indústria. Seis milhões de sorrisos
transformados, sendo 1 milhão de adolescentes.
Sobre Align Technology, Inc.
Fundada em 1997 no Vale do Silício, a Align Technology desenha
e produz o sistema Invisalign, a mais avançada tecnologia em
aparelhos ortodônticos transparentes no mundo, e o scanner
iTero intraoral. Os produtos da Align ajudam profissionais a alcançarem os resultados clínicos que esperam e entregar opções
dentais efetivas e modernas a seus pacientes. Para mais informações sobre o sistema Invisalign, visite www.invisalign.com.br
- (Fonte: Align Technology, Inc.)
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A ORTODONTIA DIGITAL É UMA REALIDADE
E AVANÇA RAPIDAMENTE EM TODO O BRASIL

ORTODONTIA DIGITAL

A ortodontia tem passado por uma evolução
constante, desde a documentação do paciente, o
planejamento e a execução dos casos. Acompanho
a evolução de todos os tipos de aparelhos fixos e
móveis desde 1969. Atualmente chegamos ao que se
chama Ortodontia Digital. Por meio de um scanner,
copia se todo o complexo mastigatório: posição
dos dentes nas arcadas, a oclusão das mesmas
(a maneira como o paciente contata os dentes),
evidenciando os contatos prematuros, etc. O próprio
aparelho (scanner) envia as imagens para os Estados
Unidos e no mesmo momento retorna uma simulação
da correção, onde o paciente vê o possível resultado
final. A partir daí, o ortodontista faz o planejamento
do caso, reenvia para os Estados Unidos e, após
reajustes do mesmo, recebe o conjunto de placas
em mais ou menos 30 dias. Estas placas fazem os
movimentos por meio de guias (atachments) que são
colocados nos dentes e cada placa é trocada a cada
10 dias, fazendo um movimento sutil, praticamente
indolor e muito efetivo. É uma excelente correção e
muito vantajosa.
Vantagens
- Estética: transparente, praticamente imperceptível.
- Higienização: por ser removível, os dentes podem
ser corretamente escovados, usando fio dental sem
o inconveniente dos arcos e brackets que dificultam
muito a escovação. Essa higienização, quando mal
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feita, resulta em doenças periodontais: gengivite
(sangramento e mau hálito) e mesmo periodontite
(quando já afeta a parte óssea).
- Indolor: muito pouca sensibilidade, pois os movimentos
são pequenos.
- Previsão do tempo de tratamento: cada caso
necessita de um número x de placas e, ao recebê-las,
o ortodontista já prevê o tempo que durará a correção.
- Rapidez: a duração do tratamento é menor.
- Esse método exige responsabilidade: para que o
tratamento evolua no tempo certo, o uso das placas
deve ser contínuo: 22 horas por dia.
NB: Faça uma consulta, converse conosco e você ficará
seguro da eficácia desse atual método de tratamento
que faz sucesso no mundo todo. Chega de sonhar com
o futuro. A Ortodontia Digital é uma realidade e avança
rapidamente em todo o Brasil.

34 3236-1788 | 3236-1998 | 99102-5137
Av. João Pinheiro, 532
Centro - Uberlândia - MG
pamelf@pamelf.com.br

Sou formada há 15 anos pela Universidade Federal
de Uberlandia!
Especialista em Dentística Restauradora,
Ortodontia e com pós graduação em Harmonização
Orofacial pelo Instituto Marc- Miami.
Sempre fui apaixonada por transformações e
desaﬁos e ao rever toda a minha trajetória
acadêmica e proﬁssional, vi que o meu propósito
era ajudar e devolver auto-estima nas pessoas.
A Ortodontia veio de encontro com tudo isso:
transformação, desaﬁo “cada planejamento é
único”. O dia a dia de um ortodontista é bem
diferente das demais áreas odontológicas pois não
há o medo, mas o desejo de mudar!
Me diferenciei em Uberlandia e região por trabalhar
com técnicas modernas, rápidas e com menor
incômodo aos pacientes como os tratamentos
autoligáveis (Damon) e Invisalign.
Isso me trouxe muita credibilidade, pois, sempre
ofereci aos meus pacientes um tratamento mais
moderno e eﬁcaz, e o resultado disso são sorrisos
felizes todos os dias!

@draandreafaria
@oralcenteruberlandia
/oralcenteruberlandia

(34) 9.9200-2423
(34) 3210-2162
Av. Getúlio Vargas, 1420

Sou Invisalign Doctor com muito orgulho! Deixou
de ser apenas uma opção de tratamento para ser O
TRATAMENTO! Eﬁciência, conforto, praticidade,
previsibilidade, ou seja, o paciente agora pode
saber como vai ﬁcar seu sorriso antes mesmo de
começar o tratamento e ainda de maneira mais
rápida que os braquetes e até superando os
tratamentos autoligaveis. Os pacientes Invisalign
não tem as temidas aftas, ﬁos machucando,
braquetes que incomodam e que atrapalham a
higienização. Além de não comprometer o impacto
visual que os braquetes ocasionam. E mais uma
novidade: Pode ser utilizado em TODOS os casos e a
partir dos 7 anos.
As pessoas que mais amo, meu ﬁlho e meu marido
estão fazendo o tratamento com Invisalign... Se eu
coloco na minha família é porque
realmente
CULT_
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acredito nessa nova e incrível opção de tratamento
ortodôntico!
Foto: Vitor Leonardo | Designer: Thulio Suriani
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FERRAMENTA ESSENCIAL PARA O
DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE SAÚDE NO BRASIL

TELEMEDICINA

Vivemos um importante momento de constante
inovação tecnológica na área da saúde, a chamada
saúde digital está em nosso cotidiano: telemedicina,
inteligência artificial, internet das coisas, realidade
virtual, blockchain, relógios interativos, machine
learning... nada disso é ficção científica. Mas, onde
está o paciente neste cenário? Se, por um lado, temos
a inovação tecnológica, por outro ainda temos uma
evidente desigualdade em nosso País no que tange
à assistência em saúde, com barreiras geográficas,
locais de difícil acesso, centralização de especialistas
e hospitais de ponta em grandes centros. E como
unir estas duas pontas? Como bem disse o autor
americano William Gibson, “o futuro já chegou, só não
está uniformemente distribuído”. Neste sentido, temos
a Telemedicina como ferramenta essencial para
democratizar o acesso à saúde e distribuir de forma
uniforme todas estas soluções disruptivas que levam,
a qualquer hora e a qualquer lugar, diagnósticos de
exames, interconsultas entre médicos da família e
médicos especialistas e, principalmente, gestão dos
dados de saúde. Sabemos que a carência de médicos
especialistas para o atendimento da população,
principalmente nos locais mais remotos, é um sério
problema em vários municípios. A Telemedicina
oferece a solução para este problema por meio da
assistência médica especializada com telediagnóstico
e teleinterconsulta, o que reduz filas de esperas e
desospitalização. Ou seja, com a Telemedicina um
paciente que mora na cidade de Mossoró, no Rio Grande
do Norte, pode ter seu eletrocardiograma laudado
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em até 10 minutos por um cardiologista especialista
em Uberlândia. Entre 2016 e 2018 foram realizados
mais de 276 mil exames, aproximadamente 54% dos
exames foram diagnosticados com algum problema
cardíaco e puderam ser oportunamente tratados. A
Telemedicina ainda possibilita o fortalecimento da
atenção primária, ações de prevenção e promoção de
saúde por meio de diagnósticos precoces, melhorando a
qualidade do atendimento com foco no paciente e não
na doença, essa é uma mudança de cultura essencial
para aprimorar a qualidade de vida e sustentabilidade
do ecossistema de saúde. Importante ressaltar que a
Telemedicina não é contrária à medicina tradicional, não
tem o objetivo de substituir os médicos e interferir na
relação médico-paciente, na verdade a Telemedicina
é uma forte aliada para aprimorar cada vez mais a
assistência médica, pois apoia e ajuda na tomada de
decisão e facilita o trabalho dos médicos, tanto dos
clínicos gerais como dos médicos especialistas. Com
uso inteligente e eficaz dos recursos tecnológicos, a
Telemedicina possibilita diagnosticar, prevenir e promover
a saúde das pessoas, além de proporcionar uma visão
estratégica da saúde populacional de qualquer região.
Não é simplesmente adotar novas tecnologias, com
a Telemedicina conseguimos promover mudanças
significativas em estruturas socioeconômicas, culturais
e comportamentais para disseminar as melhores
práticas de assistência em saúde.
Elaine Alcântara é diretora geral da ITMS do Brasil e possui mais
de 20 anos de experiência na área de gestão da saúde por meio da
Telemedicina.

BEM-VINDO AO
MAIOR CASTELO DO BRASIL
Lazer, entretenimento, relaxamento, gastronomia e história.
Aqui, sua experiência é sempre inesquecível.

TAUÁ GRANDE HOTEL TERMAS DE ARAXÁ
UM GRANDE CENÁRIO. NOVAS HISTÓRIAS.

PENSÃO COMPLETA

CRIANÇAS FREE ATÉ 8 ANOS*

EQUIPE DE MONITORES

| www.taua.com.br | (31) 3236 1900 | (34) 3669 7020
Consulte seu agente de viagens.
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INDÚSTRIAS APOSTAM EM PRODUTOS QUE NÃO AGRIDEM
O MEIO AMBIENTE E TRAZEM BENEFÍCIOS A SAÚDE

SAÚDE, SUSTENTABILIDADE
E BEM-ESTAR

Pesquisas demonstram uma preocupação cada vez
maior em adquirir produtos que não causem danos
ao meio ambiente, o chamado consumo sustentável.
De acordo com estudos realizados, 74% dos
brasileiros estão dispostos a pagar mais caro por
uma mercadoria feita a partir de materiais naturais.
Para atender essa nova geração de consumidores,
algumas indústrias apostam em produtos que
não agridem o meio ambiente e trazem benefícios
a saúde. Uma fábrica sediada em Uberlândia é
responsável pela produção da primeira linha de
higiene pessoal com ingredientes orgânicos e
naturais do Brasil. Entre os itens de maior destaque,
produtos como escova dental de bambu, pasta de
dentes de camomila, gel dental de carvão ativado,
shampoos,
hidratantes,
desodorantes,
enfim,
tudo natural: livres de lauril, sulfatos, parabenos,
etanolaminas, corantes, fragrâncias artificiais,
polímeros sintéticos e derivados de petróleo. Outro
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diferencial que vem despertando a atenção de um
número crescente de consumidores é a ausência de
ingredientes de origem animal na formulação dos
produtos, os chamados “produtos veganos”. Pouca
gente sabe, mas a maioria dos cremes dentais
e sabonetes disponíveis no comércio tem como
ingrediente predominante o sebo bovino. Como
alternativa, esta mesma fábrica de Uberlândia
investiu em matérias-primas de origem natural,
como por exemplo, a glicerina vegetal. Tendo em
vista que o Brasil já contabiliza mais de 20 milhões
de vegetarianos, o consumo destes produtos tende
a aumentar cada dia mais. Tudo isto demonstra que
a preocupação com a saúde e com o meio ambiente
vem ganhando importância na rotina dos brasileiros.
E que apesar da crise econômica é possível reduzir
os impactos ambientais nas tarefas diárias com
simples mudanças, além da troca dos produtos mais
saudáveis e ecologicamente corretos.
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SAIBA DIFERENCIAR A DOR, AS CAUSAS E O QUE
A ODONTOLOGIA MODERNA PODE TE OFERECER

VOCÊ TEM SENSIBILIDADE
NOS DENTES?

A luz laser tem maravilhado o ser humano
em cada uma de suas tentativas de levar
ao paciente mais conforto, mais saúde e
mais qualidade de vida. A tendência da
Odontologia é a incorporação de métodos
menos invasivos com a finalidade de
minimizar a dor e o desconforto. O
aumento substancial do interesse pela
terapia tem sido notado em círculos
científicos, devido ao significante número
de resultados satisfatórios. É uma
ajuda importante à prática profissional
em associação com quase todas as
especialidades odontológicas. Os efeitos
terapêuticos obtidos com a luz laser
são: anti-inflamatório, antiedematoso,
normalizador circulatório, analgésico e
reparador tecidual. A utilização do laser
tem atuado de forma positiva e eficaz
nos tratamentos odontológicos, sejam
eles estéticos, cirúrgicos ou terapêuticos.
Dentre as suas aplicações destacamos
a hipersensibilidade dentinária, que é
um problema que atinge atualmente
grande parte da população, pois está
associada a uma dor aguda, súbita e de
curta duração. Pode estar associada em
um dente ou dois e não necessariamente
em todos. A hipersensibilidade pode
ocorrer durante ou após a restauração
dental, pela retração (afastamento) da
gengiva, escovação mecânica agressiva,
apertamento dentário, doença periodontal,
após o clareamento dental, pela desordem
da oclusão e também devido à ausência
dentária. Além de causar desconforto
bucal, gera uma série de inconvenientes na
vida psicossocial do indivíduo, levando-o
até mesmo a restrições alimentares e
o tratamento com o laser nos garante
resultados incríveis. Salientando que cada
paciente deve ser avaliado de maneira
individual e minuciosa, em que dados
objetivos e subjetivos devem ser colhidos
de modo a identificar a área sensível para
melhor prognóstico.

26 _CULT

BEM_CULT_ODONTOLOGIA
PUBLI EDITORIAL
VICTOR LEONARDO

UM NOVO CONCEITO EM ODONTOLOGIA

NOSSA CLÍNICA,
SUA MELHOR ESCOLHA!
A clínica e-Dente é referência em nossa cidade
e região com sua equipe altamente qualificada,
tecnologia de última geração e atendimento
personalizado. Tudo isso faz da nossa clínica, a
sua melhor escolha.

Nossos diferenciais:
Câmera Intraoral
Laser
Ar-condicionado
Brinquedoteca
Internet Wifi
Localização de fácil acesso
Flexibilidade de horários
Acessibilidade para deficiente
físico e visual
Nossos tratamentos:
Botox e Preenchimento Facial
Tratamento de Ronco e Apneia do Sono
Dor Orofacial e DTM
Clareamento
Aparelho Fixo e Removível
Laser
Implante Dentário
Nossos valores:
Foco com excelência no resultado.
Relacionamento com ética e presteza
com transparência e confiança.
Comunicação clara e didática.
Comprometimento adequado e preciso
no tratamento.

Rua Duque de Caxias, 141
Centro - Uberlândia - MG
34 32358616 |
34 992391708
www.edenteuberlandia.com.br
edenteuberlandia.Oficial

Thalita Naves, Cirurgiã Dentista - CRO MG 40853
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O AMOR É UM GRANDE DESAFIO,
A RELAÇÃO A DOIS UM GRANDE PRIVILÉGIO

CASAMENTO,
TRAIÇÃO E O AMOR

Nestes 10 anos de prática clínica, a traição no
casamento foi um dos grandes temas discutidos em
sessão. O casamento é uma vocação muito específica.
Casar é a busca de prazer e felicidade através de um
comportamento altruísta, ou seja, comportamento
de compaixão, negação e de múltiplos desafios.
Quando duas pessoas resolvem se casar, é preciso
muita maturidade para lidar com o erro do outro em
momentos de raiva e desgaste. Ainda que os motivos
que levaram à traição sejam bem conhecidos por
todos nós, uma coisa é clara, ocorre pelo simples fato
de alguém não se sentir bem com o cônjuge, o que,
obviamente, não é novidade para ninguém, entretanto,
em uma grande parte das vezes, a culpa recai quase
que exclusivamente sobre as faltas exibidas pelo
parceiro ou parceira. Quando encontramos a pessoa
que gostamos e achamos que é a pessoa correta
e estabelecemos um casamento, isso é uma das
grandes alegrias da vida humana. Tudo parece sorrir,
tudo parece simpático, tudo parece indicar um futuro
à frente, tudo parece estar bem quando amamos e
somos amados. Esse é um grande privilégio, porém
com o passar dos anos, vamos descobrindo que há
problemas, que a pessoa amada não é tão perfeita
com supúnhamos, que temos dificuldade de relação,
que o desejo diminui e a vontade de estar junto
também diminui. É neste momento que o casal
precisa reavaliar a relação, buscar aquela vontade de
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crescer juntos, de construir história, e não jogar sobre
a pessoa que está com você a responsabilidade sobre
os seus medos e fracassos. Não culpar sua família,
sua mulher, seu marido, não dizer que não cresceu por
causa dele(a), ou que não foi adiante porque ele(a) te
bloqueou. O que muita gente ainda não se deu conta
é que a Traição, na verdade, revela uma inabilidade
pessoal de lidarmos com os nossos problemas mais
íntimos. O Amor é um grande desafio, a relação a
dois é um grande privilégio, e precisa de um cultivo
constante, metódico, e ter a vontade de produzir
alguma coisa juntos. Deste modo, o casamento só
dará certo se você propuser se desafiar todos os
dias em se desenvolver e fazer acender o casamento.
Portanto, tudo é questão de escolha, a traição é
questão de escolha, casar ou ficar solteiro é questão
de escolha, e escolher ficar juntos é simplesmente
acreditar e fazer diferente. Se, eventualmente, você
perceber que está legitimamente insatisfeito - o
que é absolutamente normal, pode acontecer -,
faça alguma coisa. Mude sua vida pela porta da
frente, não assumindo alternativas paralelas que,
momentaneamente, podem servir de remédio para
sua infelicidade.
Résia Silva de Morais, CRP-MG 04/31203, Doutoranda em Ciências
- UFU. Profª. Psicóloga Clínica em TCC e Psicopedagoga - UFU,
Especialista em Terapia Familiar e Hospitalar, Mestre em Psicologia
da Saúde - UFU. resiamorais@gmail.com

BEM_CULT_ODONTOLOGIA
DR. ALEXANDRE FERNANDES | CIRURGIÃO-DENTISTA
SXC

COMO PREVENIR TRAUMATISMOS DENTÁRIOS?

TRAUMATISMOS DENTÁRIOS
E REIMPLANTE
Ensine seus filhos a:
- Cuidar de seus dentes e dos dentes de seus amigos
quando brincam, não batendo os dentes com objetos
pesados.
- Cuidado com possíveis obstruções nas quais eles
podem se tropeçar.
- Não empurre quando jogar.
- Permaneça sentado no balanço e não pule quando
o balanço estiver em movimento.
- Use as escadas ao sair da piscina. Se a criança
participar de esportes como futebol, basquete, karatê,
andar de bicicleta, skate ou qualquer atividade que
envolva trauma potencial na área facial, certifique-se
de que a criança use um capacete ou protetor bucal.
O que fazer em caso de queda que afeta dentes
permanentes?
Primeiro, você deve consultar um dentista
imediatamente após o acidente.
Esta medida tem muitas vantagens:
1 - Existe mais possibilidade de conservar a vitalidade
do dente.
2 - Um tratamento mais conservador poderá ser
realizado.
3 - Existe um prognóstico melhor.
4 - Complicações futuras e tratamentos de alto custo
são evitados. É de vital importância que todas as lesões
traumáticas sejam diagnosticadas, tratadas e controladas
ao longo do tempo (pelo menos por cinco anos).

O que fazer se um dente permanente estiver
quebrado ou arrancado?
1 - Encontre o dente. Segure o dente pela coroa
(a parte branca), não pela raiz (a parte amarela).
2 - Reimplantar imediatamente, se possível.
3 - Se contaminado, enxague com água fria e
coloque o dente de volta em seu lugar. Isso pode
ser feito pela criança ou por um adulto.
4 - Segure o dente no lugar. Morder um lenço
para mantê-lo em posição e ir ao dentista
imediatamente.
5 - Se você não puder colocar o dente de volta,
coloque-o em um copo com leite ou solução
salina. Quando o leite ou soro fisiológico não
estiverem disponíveis, coloque o dente na boca
da criança (entre as bochechas e gengivas) para
mantê-lo num meio úmido.
6 - Busque tratamento dentário especializado
imediatamente. Crianças entre 7 e 10 anos
estão mais expostas a sofrer avulsão devido a
maior elasticidade do osso nesta idade. Uma
boa higiene oral é absolutamente necessária no
período de cicatrização.
Fonte: https://www.iadt-dentaltrauma.org/for-patients.html
Dr. Alexandre Vieira Fernandes - CRO-MG: 12.398. Mestre
em Estomatologia. Mestre e Doutor em Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofacial. Responsável técnico da Primer Odontocenter.
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Unimed
Uberlândia

ANS - nº 384577

Baixe agora ou atualize o seu!

Acesso rápido ao
Guia Médico
Carteirinha virtual

Histórico dos
seus exames

Segunda via de
boletos

Seu Perfil de Saúde
E muito mais!

Tem coisas que só cliente Unimed Uberlândia tem.
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Central de Vendas - 34 3293-3333
Av. João Pinheiro, 907 – Centro

Você já teve vontade de parar de fumar?
Já se sentiu perdido com a chegada de um
filho?
Teve dúvidas sobre a cirurgia bariátrica?
Passou por fortes dores de coluna?
Desejou apoio profissional para perder
peso?

multidisciplinar possibilitando
um cuidado amplo e extremamente efetivo.

Se você é cliente Unimed Uberlândia
temos uma ótima notícia. Nosso Espaço
Viver bem foi criado exatamente para
desenvolver programas que auxiliem você
a cuidar cada vez melhor da sua saúde e
assim poder evitar ou minimizar cada uma
das situações acima ou tantas outras
pelas quais você pode passar. Os programas são desenvolvidos por uma equipe

Acesse e conheça os
nossos programas.

o
ç
a
p
es

Mais um serviço exclusivo
para você Cliente Unimed
Uberlândia.

www.unimeduberlandia.coop.br

Central de Vendas
34 3293-3333
Av. João Pinheiro, 907 – Centro
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ANS - nº 384577

Tem coisas que só cliente
Unimed Uberlândia tem.

Unimed
Uberlândia

48 anos

21 vezes TOP OF MIND na categoria
Plano de Saúde na cidade de
Uberlândia

10 Maiores contribuintes ISS
de 2018

Certiﬁcação ISO 9001:2015

Mais de 200 mil clientes atendidos

Mais de 900 médicos cooperados
em mais de 50 especialidades

Mais de 500 colaboradores

Há 48 anos temos um plano: Cuidar de você!

NOVO JEITO

Atendimento fisioterapêutico
nas áreas:

UNIMED

- Traumatoortopédico-funcional;
- Esportiva;
- Neurofuncional;
- Reumatologia.

DE CUIDAR

A mudança do modelo
Assistencial está centrado nas
necessidades do paciente, por
meio da ação coordenada de
uma equipe multidisciplinar
focada na Atenção Integral.
Cada uma das unidades da
Unimed Uberlândia tem
como objetivo prover o
cuidado no momento certo, e
construir uma rede integrada,
personalizada, humanizada,
coordenada e longitudinal em
todo seu percurso.
CIAS – Atenção Integral
à Saúde
É o ínicio do Percurso
Assistencial para a realização
do planejamento do cuidado,
é através dele que iniciamos
a coordenação da saúde,
inclusive, promovendo o
autocuidado apoiado.

SOU – Saúde Ocupacional
Unimed
Unidade especializada em
oferecer assessoria em
segurança e medicina do
trabalho

Espaço Viver Bem
Programas que ajudam o
cliente a cuidar cada vez
melhor da sua saúde.
São realizados encontros
semanais em grupo, com
atividades supervisionadas
e/ou acompanhamento
individual, palestras
educativas, atenção domiciliar
entre outros serviços.

UCE – Unimed Cuidados
Especiais
Extensão do serviço
de Atenção Domiciliar
para portadores de
doenças crônicas, com
acompanhamento de cuidados
para a alta segura, orientando
a família na construção de
uma rotina que resulte na
segurança e bem-estar do
paciente.
PREPARATÓRIO CIRURGIA BARIÁTRICA

IDOSO BEM CUIDADO

MATERNO INFANTIL

O Médico de Família é o
responsável por realizar os
primeiros atendimentos e
construir de forma coordenada
o plano de acompanhamento
multidisciplinar do paciente.
Reabilitação: Continuidade
dos cuidados para terapias
ambulatoriais

VIVA LEVE

PÓS BARIÁTRICA

GRUPO DE COLUNA

DORES PERSISTENTES

ACOMPANHAMENTO DE CRÔNICOS

- Fonoaudiologia
- Terapia Ocupacional
Se você é um cliente Unimed Uberlândia e deseja participar
de um dos nossos programas, entre em contato pelo
telefone: 34 3239.6937 ou conheça a nossa estrutura:

Avenida Cesário Alvim - 3521

BEM_CULT_SAÚDE OCULAR
PUBLI EDITORIAL
MAURO MARQUES

CENTRO COMPLETO DE OFTALMOLOGIA, EM UBERLÂNDIA (MG),
CONTA COM EQUIPAMENTO MEL 90 QUE POSSIBILITA A CORREÇÃO
DE MIOPIA, ASTIGMATISMO E TAMBÉM PRESBIOPIA.

HCO INVESTE EM MODERNA
TECNOLOGIA PARA
CIRURGIA REFRATIVA
Dr. Fauze Abdulmassih - CRM 67.414 e
Dr. José Marcos S. Gonçalves - CRM 16.984

Um dos mais avançados hospitais de olhos no Brasil, o Centro Completo de Oftalmologia - HCO, localizado em Uberlândia (MG), anuncia a aquisição do
MEL 90, equipamento de altíssima tecnologia para
cirurgia refrativa, fabricado pela multinacional alemã
ZEISS, referência em tecnologia médica. Com a novidade, o HCO expande a atuação em procedimentos
de correção para além da miopia, hipermetropia e do
astigmatismo, passando também atuar em um dos
distúrbios mais comuns após os 40 anos, a presbiopia. Por meio da função Presbyond do MEL 90, os cirurgiões contam com um método de correção a laser
avançado para a presbiopia, excedendo as limitações
de monovisão convencional. Projetado especialmen-
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te para atender as necessidades do cirurgião refrativo moderno, o MEL 90 conta com funções exclusivas
que apoiam o profissional na obtenção de melhores
resultados. A idade funcional dos olhos pode ser usada para o cálculo resultando em um aumento na profundidade de campo de cada olho, criando uma fusão
personalizada das duas imagens de visão de perto e à
distância - conhecida como “Blend Zone” (Visão Combinada). Em muitos casos, após a cirurgia, pacientes
podem ler sem óculos no mesmo dia. Processo natural
do envelhecimento, a presbiopia é caracterizada pela
diminuição da capacidade de visão. Também chamada
de vista cansada, afeta todas as pessoas em algum
grau até os 55 anos. Entre os sintomas, dificuldade em
enxergar letras e imagens muito pequenas, visão borrada ao ler, dores de cabeça ou necessidade de mais
luz ao realizar atividades de perto. Segundo dados da
Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2012 havia
1,8 bilhão de portadores de presbiopia no mundo. A estimativa é de que, em 2020, a população mundial será
formada por 35% de présbitas, ou seja, 2,3 bilhões de
pessoas. No Brasil, segundo dados do IBGE, 90% da
população têm entre 45 e 70 anos, o que faz um número de 38 milhões de pessoas com dificuldade para enxergar de perto. Para o oftalmologista Dr. José Marcos
e Dr. Fauze Abdulmassih, diretor geral do HCO, “a aquisição do MEL 90 reflete os constantes investimentos
do HCO em tecnologia e inovação para ampliação dos
serviços aos pacientes. Com esta inovação, a população de Uberlândia e região já podem contar com mais
modernas soluções da medicina e resultados cirúrgicos precisos”.

34 3291- 2400
Av. Getúlio Vargas, 1700
Bairro Daniel Fonseca - Uberlândia - MG
www.hco.med.br

MAIS

Tecnologia
infraestrutura
segurança e conforto

HCO, referência
Internacional em oftalmologia
desde 1989.
No HCO, você dispõe das técnicas mais seguras e
avançadas do mundo para tratar a sua visão.
Nossos procedimentos, exames, processos cirúrgicos e pré/pós-atendimento são
diferenciados.
Olhamos para cada paciente como um indivíduo e
buscamos soluções específicas para cada caso
visando os melhores resultados. Se você busca
esse tipo de cuidado, bem-vindo. É o que sabemos
fazer melhor.
Anunciamos a aquisição do MEL 90, equipamento
de altíssima tecnologia para cirurgia refrativa.

muito amor à
humanidade.

Responsável Técnico: Dr. José Marcos S. Gonçalves I CRM: 16.984

Av. Getúlio Vargas, 1700 Daniel Fonseca – Uberlândia

CULT_ 35

34 3291-2400 I WWW.hco.med.br

BEM_CULT_SAÚDE OCULAR
PUBLI EDITORIAL
MAURO MARQUES

HCO PROMOVE COQUETEL DE LANÇAMENTO DO
LASER MEL 90 E APLICAÇÕES DO PRESBYOND

COQUETEL
HCO

Um evento exclusivo marcou o lançamento do aparelho MEL 90 EXIMER LASER para
correção de grau no HCO - Centro Completo de Oftalmologia, que reuniu médicos de
Uberlândia e região em um coquetel especial com a presença do médico e palestrante
Dr. Mario Jampaulo de Brasília e Dr. Fauze Abdulmassih de Uberlândia.
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BEM_CULT_SOLIDARIEDADE
AMÁLIA TARALLO
DANIEL CAVALARI

“A DÚVIDA É O PRINCÍPIO DA
SABEDORIA” (DESCARTES)

INSTITUTO CADO
Dra. Clarissa Oliveira, médica e
fundadora da Clínica Conceito
Saúde - CRM 31412.
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MATÉRIA COM REALIDADE AUMENTADA.
BAIXE O APP ZAPPAR EM SEU SMARTPHONE
OU TABLET E APONTE PARA O SÍMBOLO
E CONFIRA INTERATIVIDADE.

O Instituto Cado nasceu de um propósito pessoal e de
um sonho. Há aproximadamente 14 anos fui tocada
por sentimentos de curiosidade e inconformação que
me trouxe onde me encontro hoje. A minha natureza
inquieta e curiosa me levou a me aprofundar nos estudos da medicina japonesa, inicialmente com a simples ideia de tratar a dor, no entanto, essa porta me
conduziu a um oceano de verdades a serem descobertas e investigadas. Minha natureza científica ditou os
meus próximos passos. Fui desbravando este caminho
e evoluindo como uma criança que descobria pequenos pedacinhos de verdade e, hoje, tomada pelo encantamento de ter me descoberto no caminho certo,
sigo na direção do aperfeiçoamento constante, sempre
respaldada pela ética e conhecimento disponíveis. “A
dúvida é o princípio da sabedoria” (Descartes). Tendo
Descartes como ponto de partida, a minha busca inicial foi encontrar respostas para problemas os quais,
tudo que era até então disponível em termos de conhecimento já havia sido realizado e, no entanto, continuava sem solução. De acordo com um amigo grego chamado Ioannis: “Quando você tem um problema
e não conhece tudo sobre ele, então realmente você
tem um problema”. A minha motivação foi plantada
nesse desejo e necessidade de oferecer algo a mais
para os meus pacientes que resultasse em qualidade
de vida e promoção de saúde. Todo o meu trabalho até
o momento foi realizado tendo como objetivo a transformação do vasto conhecimento científico atual em
práticas que promovam alívio, tragam esperança e, até
quem sabe, forneça novos caminhos e soluções ainda não descobertos. Era preciso conectar várias pontas. Cronologicamente, após a estruturação da clínica Conceito Saúde, o próximo passo foi divulgar esse
conhecimento no meio médico através da criação de
uma pós-graduação em medicina integrativa e que
hoje já está na quarta turma de médicos e cientistas
que comungam da mesma missão. Eu considero que
todo e qualquer ser humano tem direito a se beneficiar
do melhor conhecimento, da melhor medicina disponível, entretanto, em termos práticos, existem custos
que nem sempre consigo suportar. Depois de várias
estratégias e tentativas no sentido de ampliar e difundir as práticas da medicina integrativa, finalmente
abriu-se uma possibilidade palpável para que a minha
necessidade de cuidar das pessoas, pudesse ser real e
disponível a quem me procura. O Instituto Cado vem
surgindo de mansinho como uma resposta do universo
aos anseios da minha alma.
A história do Cado começa com minha viagem à Grécia em junho 2017. O primeiro impacto cultural que tive
nessa experiência foi ter sido recebida no aeroporto

por uma pessoa simples, disponível e extremamente
gentil que mais tarde, fiquei sabendo, ser a pessoa
de maior peso intelectual e científico do projeto ao
qual fui fazer a imersão. Tratava-se de uma cientista
de grande peso na comunidade científica, detentora
da patente que diferencia o laboratório grego de todos os outros no mundo. Ela desenvolveu a técnica
de replicar a célula cancerígena em cultura e, a partir de então, obter uma ferramenta de estudo. Tão
simples como o nome - Maria - foi a minha motorista no caminho do aeroporto à outra cidade onde
seria realizado o evento. Foi delicada em me explicar
os costumes locais e proporcionar que eu conhecesse o interior de uma residência típica, de pequenas
propriedades rurais da Grécia, onde me deparei com
um vaso de nome Cado. A história do Cado, também impactante, trata-se de um vaso de boca larga
apropriado para receber o azeite que cada família
produz de sua plantação doméstica de oliveiras.
Isso geralmente ocorre uma vez por ano e este azeite é colocado para maturar e ser utilizado ao longo
do ano. Tomada por grande emoção, associei tudo
isso aos fatos que ilustram a minha missão. O vaso
- CADO: recebe o azeite para maturação e alimenta as famílias. Na minha proposta recebo os alunos
para o tempo de maturação e aprofundamento no
conhecimento teórico e prático, que levarão para
atender outras famílias. O azeite, além de alimentar,
preenche e é citado na Bíblia como remédio curativo para ferimentos. Em tempos antigos lavavam-se as feridas com vinho e untavam com o azeite.
Também temos a alusão do azeite como o produto
a ser utilizado na unção dos sacerdotes. De volta
ao Brasil, com esse impacto de encantamento com
as pessoas e todo o significado abstraído do vaso,
era o momento de partilhar o que havia visto para
meu conselho consultivo, que já procurava por um
nome para o instituto criado há alguns meses com
o objetivo de promover qualidade de vida e tratamento às pessoas marginalizadas de alguma forma,
seja pela doença, pela condição socioeconômica ou
ambas. Dentre todas as sugestões, a sincronicidade
dos conceitos envolvidos fechava-se perfeitamente
e atendia a ideia central que liga todo meu propósito
de vida. Meu Ikigai: CADO - que coincidentemente,
constatei mais tarde, são as iniciais do meu nome.
Dra. Clarissa Aires de Oliveira - Médica pela Universidade Federal
de Uberlândia, especialista em Anestesiologia, Pós-graduada em
Nutriendocrinologia Funcional pela Faculdade de Saúde de São
Paulo, membro ativa da AMBB, fellow em Clinical Nutrition pela
BARM, Pós-graduada em Oncologia pelo Hospital Albert Einstein,
membro da SIO (Society for Integrative Oncology USA | Sociedade
da Oncologia Integrativa) e Coordenadora da Especialização em
Medicina Integrativa da UNIUBE.
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GRUPO OLIMPO: 15 ANOS DE FUNCIONAMENTO,
CRESCIMENTO E APROVAÇÃO
Em 15 anos de funcionamento, o Colégio Olimpo

tica (ITA), além de marcar presença entre os aprova-

atingiu números impressionantes: mais de 13 mil apro-

dos da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). O

vados para as melhores universidades do país. Só para

Olimpo já aprovou mais de 170 no IME/ITA e mais de

Medicina, foram quase 2,4 mil. Mais do que colocar os

700 na Fuvest/Unicamp”, lembra Bernadelli.

jovens nos melhores cursos, o Colégio Olimpo vem

“A preparação para o Exame Nacional do Ensino

provocando uma verdadeira revolução nos ensinos

Médio (Enem) e para os melhores vestibulares

Fundamental e Médio, além das turmas especíﬁcas.

é sagrada, desde o Ensino Fundamen-

“O Olimpo se preocupa com a preparação do ci-

tal”, explica o Diretor Pedagógico

dadão pleno. É imprescindível, a par do conheci-

Geral do Olimpo, Henrique Carva-

mento técnico, o ‘senso de humanidade’, a empatia

lho: “O aluno está ciente de que

com relação ao semelhante. Num mundo altamente

estudar demanda tempo, dedica-

competitivo e globalizado, é necessário que se es-

ção e disciplina. Mas isso não im-

teja antenado, e o Olimpo oferece as condições de

pede que seja uma atividade

sobrevivência nesse cenário, exigindo sempre, uma

prazerosa.

vez que a vida exige cada vez mais”, explica o diretor

muito porque acredita-

do Grupo Olimpo, Rodrigo Bernadelli.

mos muito”, aﬁrma.

Exigimos

O Colégio Olimpo começou em Goiânia em 2004.
Quatro anos depois, abriu unidade em Brasília e, em
2011, estabeleceu-se em Palmas. Mais três anos, foi
aberta uma unidade em Uberlândia e, mais recentemente, em Belo Horizonte. “Olimpianos frequentam
assiduamente listas de aprovação para Medicina, Direito, Engenharia e outros cursos na Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp), Instituto Militar de
Engenharia (IME), Instituto Tecnológico da Aeronáu-

Letícia Verri
1° Lugar
Medicina UFU

Formamos cidadãos que
mudam o mundo.
Resultado do apoio dado pelo
Olimpo: desempenhos excelentes,
quebra de recordes.
Turmas reduzidas = aprendizado
com maior interação
professor/aluno.
O Olimpo pensa cada etapa letiva visando ao rendimento máximo.
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BEM_CULT_ESTAR BEM
MÔNICA CUNHA | JORNALISTA
BRUNO FERNANDES | DIVULGAÇÃO

ELA, QUE PODE ACALMAR,
TAMBÉM DÁ FORÇA E REVIGORA!

RAPADURA
DOCE!

Era num caldeirão bem fechado com elástico amarelo
que a rapadura ficava. Bem longe de dedinhos curiosos e à procura de um doce a toda hora. Mas bondoso
que só, de coração generoso, meu avô Irany sempre
oferecia um pedacinho aos netos quando ele mesmo
sentia aquele desejo de experimentar a sensação de
prazer que o açúcar traz. Saboreava devagar e contava como aquela barra era feita, que dava a energia
que ele precisava para trabalhar com tijolo, cimento
e enxada. Pedreiro de vocação e mesmo nas horas
vagas inventava moda para mexer com a pazinha que
até hoje está bem guardada na casa da minha irmã.
Ferramenta que o acompanhou por mais de 50 anos.
Para degustar a rapadura tinha até ritual. Sentávamos no quintal entre as duas casas, a dele e a dos
meus pais. Eu ficava para lá e para cá nos meus dois
mundos. Ele pegava um dos tamboretes, encostava
na parede e sentava-se com as pernas cruzadas e eu
me jogava no chão com os olhos atentos ao que ele
dizia. O piso era de cimento chapiscado, bem rústico.
Não me importava se a pele sentia a aridez. O que
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importava era o doce prestes a agradar o meu paladar
infantil. Essa memória afetiva veio assim, de repente,
enquanto eu digitava um email. Conversávamos na
redação sobre os vários tipos de açúcar - e hoje são
tantos que a gente até se confunde - e na lista lembrada por cada um de nós veio a rapadura. E ela, ainda
bem, resiste a toda modernidade na alimentação. Está
viva nos potinhos de vidro na saída de alguns restaurantes. Pedaços de rapadura bem ao lado da garrafa
de café, agrado pós-refeição, para adoçar a próxima
etapa da jornada de trabalho. Ela, que pode acalmar,
também dá força, revigora e há muitos corredores com
pacotinhos para aquele momento de cansaço. Ah! E
é sobremesa depois do almoço em tantas casas que
não estão de portas fechadas para a mineirice nossa
de cada dia. Me deu água na boca toda essa recordação e confesso que vou ao mercado buscar um pedaço. Sem exageros, na medida é possível juntar saudade
com saudável.

Mônica Cunha é jornalista e apresentadora de TV.
monikacunha@uol.com.br
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BEM_CULT_AUTISMO
LAURA LANY | ESTUDANTE JORNALISMO ESAMC UBERLÂNDIA
MARIANA DIAS

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA FOI REALIZADA
DE 1º A 7 DE ABRIL NO CENTER SHOPPING

AUTISMO NÃO
TEM CARA

A exposição nomeada “Autismo não tem cara”, idealizada por Ana Carolina Brandão Santos, mãe de
uma criança com autismo, foi pensada como forma
de conscientizar a população sobre a síndrome, aproveitando que em 2 de abril é comemorado o Dia Internacional de Conscientização do Autismo. Seu filho
José foi diagnosticado com autismo moderado aos
3 anos de idade e, desde então, ela procura maneiras de descartar toda forma de preconceito, além de
orientar pessoas que não têm conhecimento sobre o
assunto e participar de eventos com mães que vivem
o mesmo que ela. Pensando nessa luta pela inclusão
e contra o preconceito, Ana Carolina diz que o autista
não tem cara, que pode ser qualquer criança, de diferentes maneiras, e pensou em um projeto fotográfico que inclua crianças com a síndrome para mostrar
essa realidade às pessoas. A partir daí, convidou sua
amiga fotógrafa Mariana Dias para participar, voluntariamente, desse projeto. Mariana conta que foi uma
experiência fantástica, pois sabia muito pouco sobre
o autismo e pôde se aproximar e se envolver com o
assunto. “Foi um momento muito natural, de muita
brincadeira, conversa e registrando momentos de
muita leveza”, enfatiza. A fotógrafa disse que as fotos
puderam desmistificar um pouco do estereótipo do
autista, pois ao verem a partir dos registros foi possível perceber que eles se comunicam, se divertem, socializam e cada uma com sua característica própria,
não sendo identificado por características físicas.
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TEA
O Transtorno do Espectro Autista, ou mais conhecido
como Autismo, é uma síndrome neurológica que costuma ser diagnosticada entre um ano e meio e três
anos de idade. Ele afeta várias condições da criança
como a habilidade social, comportamental, atraso na
fala, comunicação não-verbal, impactando diretamente o desenvolvimento e o aprendizado. O autismo
ainda não possui causas inteiramente conhecidas. Há
estudos que apontam que haja alguma predisposição
genética, infecção durante a gravidez ou fatores ambientais como a poluição. O diagnóstico precoce pode
reduzir os sintomas, além de ajudar no desenvolvimento e na aprendizagem. De acordo com o Centro para
Controle e Prevenção dos Estados Unidos, uma em
cada 68 crianças é diagnosticada com algum tipo de
transtorno do espectro autista. No Brasil, estima-se
que exista, no mínimo, 2 milhões de autistas.
Sintomas
Falta de contato visual. Hiperatividade. Imitação involuntária de movimento de outras pessoas. Irritabilidade. Atraso na fala. Falta de atenção. Sensibilidade ao
som ou tique.
Tratamentos
Controle da raiva. Terapia familiar. Análise do comportamento aplicada. Processamento Sensorial. Teleprática. Tratamento com animais.

BEM_CULT_SAÚDE
DRA. GENI DE ARAÚJO COSTA | PROFESSORA
MAURO MARQUES | SXC

A MORTE É UMA POSSIBILIDADE PRESENTE, DETERMINANDO
A VIDA DESDE O NASCIMENTO - (MARTIN HEIDEGGER)

ENTRE NASCER
E MORRER

O envelhecimento é um processo universal e
complexo, inerente à vida que pode ser considerado
normal e contínuo, acompanhando a pessoa
durante toda a trajetória existencial. O século
XXI está assistindo o período mais longevo da
história da humanidade e, por essa razão, podemos
afirmar que os centenários já nasceram. Existem
milhares destes senhores(as) espalhados(as) pelo
país. O desejo maior é que tenhamos autonomia
e independência para envelhecermos no “lugar”,
ou seja, que tenhamos condições de sermos
protagonistas do próprio envelhecimento até o fim.
Para isso será preciso muito preparo anterior. Muita
informação e conhecimento ampliados são de
extrema importância para uma construção social
efetiva, com significado próprio da existência,
da velhice como decorrência do viver e também
da própria morte que jamais deixará de existir
para todos nós. Na verdade, admitimos a morte,
porém apresentamos dificuldade em tomá-la
como realidade presencial em nós. Adotamos
uma postura de autodefesa ao postergarmos uma
reflexão mais específica sobre ela. Não queremos
discuti-la. Queremos afastá-la do pensamento.
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A ausência dá-nos a ideia de imunidade. Doce
engano. Ela nos surpreende. E no susto as dores são
quase insuportáveis. Temos que ter a convicção de
que a morte não significa o fim, mas somente uma
separação. As lembranças permanecem guardadas
e, estas, serão ativadas sempre que a saudade
apertar. Na verdade, a finitude faz parte da vida. É
a evolução final do processo. Assim como o nascer
da vida é uma realidade, certamente, um dia será
preciso morrer. Entre o intervalo do envelhecer e o
morrer está, evidentemente, o tempo da realização.
É o tempo de ser feliz. Por fim, se entendermos que
velhice não garante a proximidade da morte, que
as experiências de vida acumulam sabedoria, que
as crencas pessoais enaltecem as emoções, que as
relações familiares fortalecem laços de amor, dentre
outros aspectos, poderemos melhor compreender,
com mais naturalidade o período do fim da vida, da
finitude.

Profa. Dra. Geni de Araújo Costa
Pesquisadora: Envelhecimento, bem-estar e qualidade de vida.
Apresentadora do Quadro Vida Ativa - Rádio Universitária.
Palestrante/Comunicadora/Escritora.
Contato: genicosta6@gmail.com
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BEM_CULT_ ESTÁ ESCRITO
ANITA GODOY | ESCRITORA
MARCELA BORTONE

“ESCOLHA SER FELIZ E ISTO SÓ É
POSSÍVEL COM PAZ NO CORAÇÃO”

PRECE
ÁRABE

Todos sabemos que a melhor forma de nos ligarmos
ao Pai é através da prece. Dentre tantas orações
lindas que existem, recebi outro dia, por email, esta
linda Prece Árabe que dedico a todas as mães pelo
seu dia. “Escolha ser feliz e isto só é possível com
paz no coração. Deus, não consintas que eu seja o
carrasco que sangra as ovelhas, nem a ovelha nas
mãos dos algozes. Ajuda-me a dizer sempre a verdade
na presença dos fortes e jamais dizer mentiras para
ganhar aplausos dos fracos. Meu Deus! Se me deres a
fortuna, não me tires a felicidade; Se me deres a força,
não me tires a sensatez; Se me for permitido prosperar,
não permitas que eu perca a modéstia, conservando
apenas o orgulho da dignidade. Ajuda-me a apreciar
o outro lado das coisas, para não enxergar a traição
dos adversários, nem acusá-los com maior severidade
do que a mim mesmo. Não me deixes ser atingido
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pela ilusão da glória quando bem-sucedido e nem
desesperado quando sentir o insucesso. Lembrame que a experiência de um fracasso poderá
proporcionar o progresso maior. Oh, Deus! Fazeme sentir que o perdão é o maior índice da força e
que a vingança é prova de fraqueza. Se me tirares
a fortuna, deixa-me a esperança. Se me faltar a
beleza da saúde, conforta-me com a graça da fé.
E quando me ferir a ingratidão e a incompreensão
dos meus semelhantes cria em minha alma a força
da desculpa e do perdão. E finalmente, Senhor,
se te esquecer, te rogo, mesmo assim, nunca te
esqueças de mim”.
Com carinho, Anita.
Anita Godoy é Escritora, Taróloga e Palestrante Motivacional.
anita.godoy@yahoo.com.br | www.anitagodoy.com.br
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BEM_CULT_RELACIONAMENTO
CÁSSIA FREITAS | PSICÓLOGA
ARQUIVO PESSOAL | JW.ORG

O AMOR SACRIFICIAL DE JESUS QUEBRAVA
AS PAREDES QUE SEPARAVAM AS PESSOAS

CONTEMPLE
SEU PRESENTE

Jesus nos ensinou sobre relacionamentos durante
sua vida, mais especificamente seus últimos anos,
mas nada se compara às suas últimas palavras na
cruz. Ele fala sobre perdão, sobre a realidade da
salvação através da fé em Sua morte e ressurreição
e, em uma passagem específica sobre sermos um
presente, uma bênção nas vidas uns dos outros.
Em um dado momento da crucificação, Jesus olha
para baixo e vê Maria e João juntos e diz: “mulher
contemple seu filho” e a João “contemple sua
mãe”. Ele deu um ao outro para que se amassem e
cuidassem um do outro. O amor sacrificial de Jesus
quebrava as paredes que separavam as pessoas,
este é o relacionamento cristão que não leva em
conta as diferenças de idade, sexo, personalidade,
interesses, status social ou cultural. Jesus nos
ensina a amar e cuidar do outro. Amar o próximo,
assim como Ele nos amou. Quando entendemos o
motivo da cruz, entendemos que passamos a fazer
parte de um plano bem maior do que poderíamos

imaginar. Tudo se torna pequeno, pois essas coisas
que naturalmente dividem as pessoas têm pouco
efeito nos relacionamentos cristãos. Jesus nos ligou
através desse laço de amor que seria a essência da
Igreja. Eles iriam cuidar um do outro assim como
Jesus cuidou de cada um deles e eles, Maria e João,
assim como nós, encontraríamos Jesus expressando
o amor sacrificial na vida um do outro. Ele foi para
o Pai para que pudéssemos experimentar esse
amor nascendo para uma nova vida, na Igreja.
Jesus coloca as pessoas em nossas vidas e uma
vez que as entregamos a Ele e jogamos fora nosso
egoísmo e controle, Ele as dará de volta a nós para
serem cuidadas e alimentadas em Seu amor. Quem
está aos pés da cruz ao seu lado? Essa pessoa é
um presente e ao servi-la em nome de Jesus, você
poderá encontrá-Lo.
Cássia de Figueiredo Freitas. Hoje irei contemplar cada
pessoa em minha vida como uma benção de Deus.
cassiafreitas7@gmail.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

48 _CULT

CULT_ 49

BEM_CULT_ETIQUETA
BRUNA BARCELOS | CONSULTORA DE ETIQUETA
MAURO MARQUES | SXC

“FAÇA ATIVIDADE DIÁRIA DE OUVIR, DE
ESTAR PRESENTE ENQUANTO O OUTRO FALA”

DESTAQUE
E ELEGÂNCIA
Já que o tema da revista é destaque de grandes
profissionais, vamos dar algumas dicas de como
realmente ser sucesso profissional, mas baseado
na elegância dos seus comportamentos. Afinal, que
adianta ter sucesso se você não tem simpatia e
empatia por quem o cerca. Certo?
Como você trata o outro?
Do que adianta status, se na hora de um bom dia, boa
tarde ou boa noite você não olha nos olhos, não sorri
ou não tem nenhuma expressão de simpatia. O que vai
ficar é essa imagem negativa. Isto, querendo ou não,
em algum momento fechará portas.

você é por dentro. Então, contenha-se ou não faça, isso
é muito mais do que elegância, é controle emocional.
Você também será avaliado por isso.
Ouça: saber ouvir é uma arte.
As pessoas hoje cada dia ouvem menos. Existem
pessoas que nem ouvem a própria voz interior e saem
pela vida metendo os pés pelas mãos. Faça atividade
diária de ouvir, de estar presente enquanto o outro
fala. Isso mostrará interesse e abrirá vários caminhos
pessoais e profissionais.

Roupa certa: sim, o mundo mudou.
A tecnologia tomou conta, mas ainda bato na tecla que
você é a roupa que você veste. A roupa é sua segunda
pele, ou seja, como você quer que a pessoa te veja.
Então, por mais casual que seja seu trabalho, seu dia
a dia, fique ligado em como você está saindo de casa.
Isso contará muito a seu favor ou não.

Seja cordial: quem não gosta de cordialidade?
Quem ama estar perto de pessoas que respeitam
o outro? Pois é, uma coisa tão simples que de vez
em quando passa despercebido, mas que faz toda
diferença de uma pessoa para outra, de um profissional
para outro. E você? Além do sucesso, já alcançou o
padrão elegante do seu comportamento pessoal e
profissional? Aproveite as dicas e tenha ainda mais
sucesso.

Palavras: cuidado com o que sai da sua boca.
Palavrões, discussões, gritos, tudo isso expressa o que

Bruna Barcelos é consultora comportamental.
www.brunabarcelos.com.br
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BEM_CULT_NUTRIÇÃO
JÉSSICA CÔRTES | NUTRICIONISTA E COACH DE EMAGRECIMENTO
ARQUIVO PESSOAL | SXC

A BUSCA DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL VAI
MUITO MAIS ALÉM DE UM CORPO MAGRO

EMAGRECIMENTO
CONSCIENTE

Sou Jéssica Côrtes, nutricionista e coach de
emagrecimento, trabalho em busca de tornar o
mundo mais leve de forma saudável e consciente.
Depois de muitos atendimentos como Nutri, pude
ajudar muitas pessoas a emagrecerem com um
cardápio e orientações alimentares. Porém, alguns
atendimentos me deixava pensativa na questão
de porque as pessoas tinham tanta dificuldade
de manter uma alimentação saudável e o corpo
magro. E, a partir daí, fui em busca de mais
conhecimento, chegando ao consenso de que
mente é uma poderosa arma para se conseguir
ter pensamentos firmes quando se quer manter
uma boa alimentação. Assim fiz a formação
em Coach de Emagrecimento, e com base na
PNL e Neurociência, dentro de vários estudos
científicos, pude ter em mãos ferramentas para
ajudar ainda mais meu cliente a eliminar qualquer
tipo de sabotador na mente dele que impede de
emagrecer. Não adianta ter um cardápio em mãos
e não saber o que fazer com ele. Saber o que deve
comer para ter uma vida saudável muitos têm esse
conhecimento, porém não faz. Isso porque são
vários motivos que levam a pessoa a se sabotar
e entender que o motivo disso acontecer é o
ponto X da questão, e é onde eu, como
Coach de Emagrecimento, trabalho.
Entender por qual motivo não tem
foco e fazer enxergar os motivos
pelos quais desconta na comida
as frustrações do dia a dia é
o que vai proporcionar um
emagrecimento definitivo.
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Depois do estado atual identificado, criamos juntos o
estado desejado sólido e traçamos estratégias para
conseguir atingir o objetivo final. Os atendimentos
são individuais e personalizado, ou em grupos de
emagrecimento para trocas de experiências, onde há
muita motivação. Hoje eu digo para todos os meus
clientes: não adianta ir à melhor nutricionista se tem
uma mente que sabota o tempo todo.

Sempre um prato
por nossa conta!
Baixe grátis
e conheça!
clubeROTAgourmet.com.br
@cluberotagourmet
Veja como é fácil.

Baixe o app
nas lojas App
Store ou Google
Play e faça seu
cadastro.

Escolha seu
restaurante e vá
acompanhado.
São centenas de
opções e várias
cidades.

Escolha seus
pratos, pelo
menos dois.
Um é por nossa
conta!

Na hora da conta,
informe que faz
parte do Clube
Rota Gourmet.
Pronto!

MUNDO_CULT_GASTRONOMIA
JOANA ARAÚJO | JORNALISTA
ARQUIVO PESSOAL | GUSTAVO GUTERMAN

“AS OPORTUNIDADES PARA OS NEGROS SÃO MENORES,
MESMO DIANTE DAS MUDANÇAS ATUAIS DE CENÁRIO”

COM UM PÉ NA COZINHA
E O OUTRO NO SALÃO

Chef de cozinha, João Diamante luta pela
gastronomia inclusiva, criando oportunidades
‘Ter um pé na cozinha’ é um termo bem comum e
incorreto, utilizado pelos brasileiros, demonstrando
a ligação feita entre a negritude e o fogão. Uma
infeliz referência do período da escravidão em que
o único lugar permitido aos negros, principalmente
às mulheres, era a cozinha da casa grande. Porém,
quando a culinária mudou de status e se tornou
gastronomia, as mãos dos negros saíram do
protagonismo da cozinha, para dar lugar aos chefs,
majoritariamente brancos. É simples entender: se
vestirmos um branco e um negro com uma dolmã

54 _CULT

- jaqueta utilizada pelos chefs de cozinha -, o branco
será intitulado chef, já o negro cozinheiro. Nosso
entrevistado do mês veio para provar que há, sim, chefs
de cozinha negros. João Diamante é o apelido de João
Augusto Santos Batista. Jovem, negro, nordestino e
morador da favela, tem sua trajetória marcada pela
luta e o inconformismo. Nascido na Bahia e criado na
Divinéia, no Complexo do Andaraí, Zona Norte do Rio
de Janeiro, Diamante foi cozinheiro de autoridades
na Marinha do Brasil e trabalhou com grandes nomes
como Alain Ducasse, Flavia Quaresma e David
Jobert. Foi Chefe Executivo do Restaurante Fazenda
Culinária, localizado no Museu do Amanhã, por dois

anos. Premiado em 2017 com o título de “Chef
Revelação pelo Prêmio Infood de Gastronomia”
e, em 2019, premiado pela Universidade Estácio
de Sá - Medalha Alumni Diamante. Mesmo com
os obstáculos e dificuldades de sua origem
social e racial, João não desistiu de seu sonho.
“As oportunidades para os negros são menores,
mesmo diante das mudanças atuais de cenário.
Sempre busquei com todas as forças as
oportunidades, embora realmente algumas eu
tivesse que mostrar três vezes mais esforço que
outras pessoas”, salienta. “A gastronomia é uma
profissão elitizada, só consegue chegar quem
tem uma condição financeira para estudar nas
melhores escolas, viajar para outros países para
ganhar bagagem e conhecimento. Este início é
muito caro financeiramente. Até hoje eu pago FIES
(Financiamento Estudantil). Só assim consegui
entrar na faculdade e abrir muitas portas”,
explica. Por ser incomum um chef de cozinha
negro - o próprio chef disse conhecer de 36 a 8
profissionais - João já passou por situações, no
mínimo revoltantes. “Com minha equipe nunca
houve nada ligado ao racismo, mas já notei
olhares e situações de clientes. Em uma ocasião
abordei um casal dentro do restaurante, que
ainda estava fechado, e eles responderam com
a maior cara de desdenho: ‘fomos autorizados a
entrar. E você quem é?’. Me apresentei como chef
executivo do restaurante e, claro, o semblante
mudou na hora”, revela. Para mudar este cenário
de preconceito encontrado em profissões com
pouca representatividade, o chef acredita que
a cultura e a educação sejam a saída. Ele é o
criador do projeto social ‘Diamantes na Cozinha’,
que usa a gastronomia como ferramenta de
transformação, gerando oportunidades para
outros. E como dica para os jovens negros, João
é enfático: “Encare o mercado de trabalho de
frente, sem medo de arriscar. E quando se deparar
com alguma situação de racismo, denuncie. É
preciso penalizar e reeducar as pessoas quanto
ao crime de racismo. Só assim vamos mudar este
cenário”, finaliza.
Atualmente, João é chef de cozinha no espaço Na
Minha Casa, jurado do Programa Cozinheiros em
Ação - GNT, empresário, consultor gastronômico
com expertise em gestão de pessoas e
treinamento de equipes no setor de Alimentos
e Bebidas. Realiza palestras motivacionais e
tornou-se um grande ativista social.
João Diamante, chef de cozinha: “Encare o mercado de
trabalho de frente, sem medo de arriscar. E quando se deparar
com alguma situação de racismo, denuncie”.
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MUNDO_CULT_TURISMO
LUCAS CARVALHO | EMPRESÁRIO
DIVULGAÇÃO | SXC

VEJA ALGUMAS DICAS PARA NÃO
TER SURPRESAS NO EMBARQUE

MALA DE MÃO EM EXCESSO PODERÁ
SER TARIFADA EM VOOS DOMÉSTICOS

Desde que foi autorizada a cobrança de despacho
de bagagens em voos domésticos, as companhias
aéreas vêm se queixando dos transtornos causados
por passageiros que exageram no tamanho de suas
malas de bordo. Desconfortos que vão da simples
falta de espaço no bagageiro interno, atraso na
acomodação e até malas despencando do teto.
Quem nunca precisou extrapolar um pouquinho
a mala de mão que atire a primeira pedra. O que
muitas vezes não é por maldade, mas que acaba
gerando muito incômodo para todos está com
os dias contados. A Associação Brasileira das
Empresas Aéreas (Abear) começou nesse mês a
fiscalizar as malas de bordo e aquelas que não
atenderem às especificações serão tarifadas.
A Abear segue os padrões da Iata (Associação
Internacional de Transporte Aéreo) em relação à
bagagem de mão, que estipula a medida máxima
de 55 centímetros de altura, 35 centímetros de
largura e 25 centímetros de profundidade. Neste
sentido, será necessário repensarmos o conteúdo
de nossas malas, se não quisermos pagar pelo
despacho.
Dicas para otimizar sua mala de mão:
- Leve somente a quantidade de roupa necessária:
parece clichê, mas a gente sempre se pega
amontoando várias peças dentro da mala sem
necessidade. Calcule quantos dias você vai ficar no
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destino e quantas peças serão necessárias (deixe
apenas uma pequena sobra para emergência). Uma
boa ideia são as sacolas a vácuo, elas conseguem
diminuir o volume que algumas peças dão.
- Leve sapatos que são curingas e que já foram
testados no dia a dia: nada de levar sapatos que
acabou de comprar. Leve as opções que combinam
com a maioria das roupas e que são confortáveis.
- Deixe os objetos mais pesados para a bolsa
pessoal: além da bagagem de mão, quase todas
as companhias ainda permitem que você leve sem
custo um item pessoal que pode ser uma bolsa
pequena, uma pasta de trabalho, uma mochila
para notebook, entre outros.
- Organize os itens de higiene e beleza, bem como
os cabos e carregadores em nécessaires: tenha
em mente um pensamento minimalista, não é
necessário levar o pote inteiro de shampoo a não
ser que você vá ficar mais de 30 dias na viagem.
Coloque em frascos menores.
Ficou com dúvidas em relação à nova fiscalização
de malas ou precisa de mais dicas para montar a
sua? Pergunte para um consultor de viagens, ele é
o profissional especialista para te ajudar a fazer a
viagem perfeita.

Lucas Bittencourt Carvalho é empresário
e atua no mercado de turismo há 10 anos.
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MUNDO_CULT_VISITE UBERLÂNDIA
ARTHUR DE AGUIAR | VISITE UBERLÂNDIA
MARLÚCIO FERREIRA | DIVULGAÇÃO

ESTE NOVO NOME FACILITA A COMUNICAÇÃO, O
RECONHECIMENTO SOCIAL E A DIVULGAÇÃO DA MARCA

UBERLÂNDIA CONVENTION &
VISITORS BUREAU AGORA É
VISITE UBERLÂNDIA
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A inovação é a ferramenta mais forte para o sucesso de uma organização. Esta é uma
frase conhecida de Jardel Melo e traduz bem o que o “Visite Uberlândia” buscou com
a mudança da marca e uma reforma geral em sua comunicação. No dia 3 de abril foi
anunciada em café da manhã com associados, imprensa e amigos, a mudança de
marca de Uberlândia Convention & Visitors Bureau para Visite Uberlândia. Este novo
nome facilita a comunicação, o reconhecimento social e a divulgação da marca e para
isso um grande planejamento de comunicação foi colocado em ação.
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MUNDO_CULT_VISITE UBERLÂNDIA
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Para que existe o Visite Uberlândia?
Para alinhar as ideias da explicação sobre o Visite
Uberlândia, primeiro devemos saber que não existe
Visite Uberlândia apenas na cidade em questão, são
vários Visites e Bureaux espalhados pelo mundo,
como o Visite Guarujá, Visite Brasília, Curitiba
Convention & Visitor Bureau, entre outros, porém
todos eles são alinhados com o mesmo objetivo,
promover eventos na cidade e movimentar o trade
turístico na cidade. Ademais, os associados levam
vantagem diante da associação ao Visite, pois
todos os eventos que haverão na cidade são eles
que recebem as informações privilegiadas e são
mencionados aos organizadores que movimentam
a economia dos associados, levando até eles a
clientela que vem para eventos na cidade. Assim,
é inevitável a movimentação do trade na cidade
envolvendo a gastronomia, malha de transportes,
hotelaria, entre muitos outros serviços que estão
ligados à economia local.

Mas, afinal, o que é o Visite Uberlândia?
O Visite Uberlândia é uma entidade sem fins
lucrativos, mantida pela iniciativa privada,
que tem como objetivo principal prestar
consultoria a empresas e entidades para a
realização e promoção de eventos na cidade
de Uberlândia. Como organismo que congrega
diversas lideranças empresariais e os melhores
fornecedores do mercado de eventos (agências
de viagens, câmbio e receptivo, alimentos e
bebidas, artesanatos, espaços para eventos,
transportes, estrutura para eventos e locação
de equipamentos, hospedagem, imprensa
e comunicação, informática, promotores e
organizadores de eventos, prestadores de
serviços, shopping centers, entre outros) amplia
o relacionamento entre todos os segmentos
econômicos que, direta ou indiretamente, se
beneficiam do turismo. O Visite Uberlândia
oferece aos seus associados diversos serviços
de qualidade que proporcionam novas
oportunidades de negócios e proporciona
ao turista as informações necessárias para
sua visita a Uberlândia por meio de material
institucional da cidade, guia turístico e agenda
de entretenimento semanal encontrados nas
empresas associadas e nos eventos apoiados.
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Trade, o que é isso?
Trade em inglês significa comércio e em partes é
isso mesmo que significa o trade para nós do Visite
Uberlândia. A junção de toda movimentação para
um evento dá-se o nome de trade, dessa forma,
hotelaria, restaurantes, transporte, centro de
convenções, todos estes espaços e serviços, além
de muitos outros que estão correlacionados a eles,
fazem parte do trade, e a movimentação em todos
eles é realizada pela efetiva realização de eventos
na cidade. Afinal, se Marco deseja fazer um evento
em Uberlândia, ele precisará de um centro de
convenções para acomodar todos os convidados
do evento, além disso, ele deseja servir um coffee
break durante o evento, dessa forma, precisará de
um buffet para servi-lo adequadamente. Portanto,
os convidados precisarão de meio de transporte
disponível para poderem se dirigir até o local do
evento e depois um local para poder descansar,
comer e se divertir. Toda essa movimentação que
foi colocada no exemplo acima é a movimentação
do trade e, muito além disso, quem faz essa relação
entre o realizador do evento e os locais que seus
convidados irão se divertir, onde irão se hospedar
e comer, é o Visite Uberlândia com a participação
efetiva do organizador do evento.
Quantos associados possui o Visite Uberlândia?
São mais de 60 associados até o presente momento,
entre hotelaria, rede de transporte, restaurantes,
sistema audiovisual, televisão, jornais, entre outros,
são diversos associados que fazem o evento de
muitas pessoas acontecer através do Visite, pelo
contato que realizamos de quem deseja fazer um
evento e de quem quer receber e servir o evento.

Teve mudança, mas por quê?
A mudança de Uberlândia Convention & Visitors
Bureau para Visite Uberlândia segue uma tendência
mundial, fortemente usada por muitos bureaux que já
mudaram sua marca para Visite, tendo em vista que
além de ser um nome bem menor que o anterior é mais
fácil de ser pronunciado, mais bonito de ser falado
e sem dizer nas palavras em si, que por meio de um
verbo no imperativo, deixa a impressão que os turistas
têm de visitar Uberlândia, pois a cidade tem muito
a oferecer. Além disso, as cores foram totalmente
mudadas, antigamente o Bureau tinha cores fortes
e quentes, hoje com uma pegada mais séria e casual
traz a cartela de azul e todas as tonalidades que o
acompanham, tal tonalidade traz mais confiança na
instituição, tanto para quem a vê externamente, como
para quem convive com ela e precisa ter a credibilidade
do Visite Uberlândia. Ademais, a mudança foi pensada
para maior abranger e entendimento social do
trabalho efetuado no Visite, pois antes muitas dúvidas
existiam sobre o trabalho feito dentro da Fundação
e nosso objetivo, hoje, como marca nova, é levar o
conhecimento do trabalho realizado, captando cada
vez mais associados. Desse modo, com o uso da marca
Visite Uberlândia a distorção da instituição acaba e os
associados podem ter melhor entendimento do que é
o Visite em si.

Grandes eventos acontecem o ano todo

Foto: Pond5

A MAIOR DIVERSIDADE DE
QUEIJOS ESTÁ AQUI!

34 3254 8228 | 34 99257 6300 | 99647 1292
Av. João XXIII, 435
Bairro Saraiva - Uberlândia - MG
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Não há maneira de falar de Visite Uberlândia
sem falar dos eventos que movimentam o trade.
Atualmente, vários eventos acontecem em
Uberlândia, muitos deles são técnico-científicos,
em sua maioria, mas também há feiras que visam
o agronegócio da região e movimentam grande
parte da economia mineira na região de Uberlândia,
haja vista que na região o negócio é a maior parte
da economia. Eventos como a Femec, a FeniCafé,
Camaru e Interleite movimentam grande parte do
trade da cidade e, além disso, traz uma visibilidade
para cidade de suma importância para quem visa
os negócios que são essencialmente o potencial
mais forte dentro dos eventos que acontecem na
cidade mineira. Além desses eventos que visam
o agronegócio, o produtor rural, empresas de
agricultura, entre outros, também há eventos para
professores, doutores e alunos, organizados pela
Universidade Federal de Uberlândia, principal meio
que traz eventos para a cidade, que buscam levar o
conhecimento aos participantes, com palestras e
ensinamento com a participação de nomes locais,
internacionais ou de outros estados, haja vista
que o aeroporto de Uberlândia se encontra entre
os principais estados do Brasil (São Paulo, Goiás e
Rio de Janeiro), facilitando bastante a inclusão de
grandes nomes em eventos realizados.
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Embaixadores de Uberlândia

Acervo Visite Uberlândia - Embaixadores 2017
O Visite Uberlândia realizou, dia 24, um grande
evento para premiar os Embaixadores de
Uberlândia. Foi uma noite de festa na CDL para
homenagear as principais personalidades da
cidade que contribuem para captação de eventos

técnico-científicos e esportivos, que ajudam a
movimentar a economia e o trade local. Além das
homenagens, a noite foi ainda mais especial devido
à comemoração dos 19 anos da Fundação. De acordo
com o presidente do Visite, Pedro Paulo Schwindt,
esse projeto de premiar os embaixadores é antigo,
mas só começou a ser formatado em 2016. “Sentimos
a necessidade de reconhecer, publicamente, a
importância do trabalho dessas pessoas. Eles sempre
contribuíram para o crescimento do turismo na nossa
cidade e nunca receberam uma homenagem formal
por isso. Estamos muito felizes em realizar esse evento
pelo terceiro ano”, revela Pedro Paulo. O presidente
destaca a importância da captação de eventos para
Uberlândia. Só para se ter uma ideia, o turista de
negócios movimenta por dia um ticket médio de U$
127, o que equivale a R$ 485. “Isso quer dizer que um
turista de negócios que vem para a cidade participar
de um evento de três dias, por exemplo, deixa aqui
R$ 1.455. Um evento com 500 pessoas movimenta
na cidade quase R$ 643 mil, ou seja, mais de meio
milhão de reais. Além de reconhecer publicamente
esses Embaixadores, temos como objetivo incentivar
outras pessoas a captarem eventos para Uberlândia e
contribuírem com o crescimento econômico de nossa
cidade”, conclui Pedro Paulo.
Hospedagem Solidária

Material de divulgação Hospedagem Solidária
Os clientes de 21 hotéis de Uberlândia poderão ajudar
o Hospital do Câncer da cidade por meio do projeto
Hospedagem Solidária, criado pelo Visite Uberlândia,
que tem como um dos objetivos, despertar nos
empresários a importância de participar de uma ação
social coletiva. Também visando oferecer ao turista
a oportunidade de contribuir diretamente com um
projeto social e também a criação de oportunidades,

Farroupilhagrill
34 3216-1387
Rua Natal, 1262
Bairro Aparecida
Uberlândia - MG
@churrascariafarropilha
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induzir uma mudança de padrões e comportamentos da sociedade, a ação será realizada a
partir da cobrança não obrigatória de um valor
mínimo de 1 real e no máximo 3 reais aos clientes
a cada diária. A taxa que existia antes, chamada
“Room Tax”, era um valor também facultativo,
aplicado em projetos que visavam melhorar e
desenvolver o Turismo da região por meio do Visite
Uberlândia. Mas, notando que, além dos clientes
não entenderem sobre o que era a taxa e vendo a
possibilidade de ajudar a quem precisa usando-a,
a organização resolveu destinar parte dela ao
Hospital do Câncer. “Entramos em contato com
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os hotéis associados e uma parte aderiu. Mudamos
o nome de “Room Tax” para “Hospedagem Solidária”,
explica Pedro Paulo Schwindt, presidente do Visite
Uberlândia. E o projeto também é positivo para os
hóspedes. “Cada hotel tem um tablet na recepção
com informativo turístico da cidade. Ele auxilia
no repasse de informações referentes a lazer,
gastronomia, compras e artesanato e a ideia é que
esse conteúdo se transforme futuramente em um
aplicativo para celular”, observa. Tal contribuição
será revertida em doações à instituição de saúde,
que atende hoje cerca de 7 mil pacientes vindos de
mais de 80 cidades da região.

A VITRINE DO JAPÃO E O DIA DAS MÃES tem tudo haver!
VOCÊ ENCONTRA produtos para
culinária oriental, frutos do mar e muito mais confira em uma de
nossas lojas...
Que tal vestir o avental e fazer uma receitinha para
agradar a todos neste dia tão especial?

Receita de Shimeji na Manteiga

200 gramas de Shimeji fresco
1 colher (sopa) bem cheia de manteiga
3 colheres (sopa) bem cheia de shoyu
Cebolinha e salsinha a gosto
~
Obs: Nãao acrescentar sal, pois o Shoyu ja´ eé´ salgado.
Preparo – 15 min em fogo baixo

Rende 2 porções

Harmonização com cerveja pilsen ou witbier ou vinho tinto

Agora, se não quiser ir para cozinha,
ACeitamos encomendas de Sushi para o DIA DAS MÃES

Loja 01
(34) 3087-5840
Av. Liberdade, 801 - Patrimônio

Loja 02
(34) 2589-7220
Av. Belarmino Cotta Pacheco, 1329
Santa Mônica (Antiga 17)

www.vitrinedojapao.com
vitrinedojapao
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TURISMO

SINDTUR FORTALECE O TURISMO EM MINAS GERAIS

O Sindicato Intermunicipal de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sindtur) é uma entidade sindical patronal com mais de 30 anos de
existência, sendo fundada com o propósito de
defender e disponibilizar facilidades e benefícios
aos empresários do segmento de turismo e hospitalidade de Uberlândia, Triângulo Mineiro, Alto
Paranaíba e Noroeste de Minas Gerais. Hoje, o
Sindtur é responsável por cerca de 200 empresas afiliadas, divididas nas seguintes categorias:
Lavanderias, Agências de Turismo, Hotéis, Motéis, Restaurantes, Bares, Sorveterias, Lanchonetes, Pizzarias, Danceterias e outras organizações congêneres de Gastronomia, Hospedagem
e Turismo.
Benefícios da Filiação Patronal
- Negociações coletivas de salário de funcionários.
- Enfrentamento de questões de interesse da
classe junto ao Sindicato dos Empregados.
- Convênio e vantagens aos filiados.
- Assessoria Jurídica especializada.
- Reivindicações junto aos órgãos públicos de
melhorias para a categoria.
Entre em contato e descubra as vantagens de
ser um afiliado do Sindicato Intermunicipal de
Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sindtur).
Fone: 34 3236-1141
Email: sindturuberlandia@gmail.com
Site: www.sindturmg.com.br
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AVIT E ACIUB TRABALHAM NO DESENVOLVIMENTO
DO SELO DO TURISMO PARA UBERLÂNDIA E REGIÃO

AVIT TRIÂNGULO

A Associação das Agências de Viagens do
Triângulo Mineiro (Avit) foi fundada em 28 de
setembro de 1996, no Centro de Convenções
do Hotel Pousada Dona Beja em Araxá - Minas
Gerais, onde foram reunidos os agentes de
viagens do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba,
e após debates e análises apresentados pelo
mentor Sr. Nelson Araújo foi fundada a Avit, tendo
como primeiro presidente: Nelson Araújo e como
vice-presidente: José Ricardo Rodrigues Silva.
Neste mesmo dia foi realizada paralelamente
uma Feira de Turismo no próprio salão do hotel
Dona Beja, onde participaram várias operadoras
de turismo e a partir desta feira é que surgiu o
propósito de realizar nosso próprio Workshop de
Turismo.

de junho. Neste ano, a Avit trabalha juntamente com
a Aciub no desenvolvimento do Selo do Turismo para
Uberlândia e Região, onde o objetivo é melhorar a
gestão dos empresários e nivelar o atendimento para
o consumidor final, além de capacitar as agências
e agentes de turismo do segmento. A Equipe Avit
Triângulo é composta por Thiago Magalhães Presidente, Lélia Rezende - Vice-Presidente, Cíntia
Brogio - Diretora Secretária, Júnior Ferraz - Diretor
Tesoureiro e Marly Bonatti. Saiba mais sobre a Avit
pelo site www.avit.tur.br, pelo fone 34 3236-6404 ou
em sua sede localizada na Av. Vasconcelos Costa,
1500 - Anexo 3 - Bairro Martins - Uberlândia - MG.

Nos últimos anos, a Avit tem se posicionado
como instituição independente e forte no setor
de turismo em Uberlândia e região, e já realizou
grandes eventos como um Feirão de Turismo no
Center Shopping alguns anos atrás. A diretoria da
associação se mantém no cargo por dois anos,
podendo ser renovado por mais dois. Hoje, a Avit
trabalha próxima ao Núcleo de Agências de Turismo
da Aciub (Associação Comercial e Industrial de
Uberlândia), onde as reuniões são quinzenais nas
terças-feiras pela manhã. No ano passado foram
realizadas palestras de capacitação, participação
em feiras internacionais de turismo, bem como
uma confraternização do Trade Turístico no mês
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“SERÁ UM PRAZER TER VOCÊ CONOSCO”

HOTEL APOLLO
UBERLÂNDIA

O Hotel Apollo Uberlândia é um hotel de administração
independente e familiar, muito bem localizado na
região central da cidade. Este se destaca há 30
anos no cenário hoteleiro local por seu atendimento
personalizado, equipe hospitaleira, um hotel clássico
que se moderniza sempre, oferecendo praticidade e
conforto aos seus hóspedes. Atende com excelência,
tanto o público corporativo, quanto aos hóspedes que
viajam a lazer. Além de contar com apartamentos bem
equipados, um solarium externo com uma bela vista
da cidade, o hotel também serve um saboroso café da
manhã, com itens regionais de preparo caseiro, tudo
especialmente elaborado pela equipe do hotel. Vale
à pena, mesmo que morando na cidade, programar
um final de semana diferenciado, e conhecer o Hotel
Apollo! Conheça e indique-o! “Será um prazer ter você
conosco! Da família Apollo para sua família!”

34 3230-7700
Av. João Naves de Ávila, 412 - Centro - Uberlândia - MG
hotelapollo.com.br
Hotel Apollo
Hotel_Apollo
reservas@hotelapollo.com.br
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LOCALIZAÇÃO NOBRE E HOTELARIA DE ALTO PADRÃO

HOTEL IBIS
UBERLÂNDIA

O Hotel Ibis Uberlândia é sinônimo de conforto, um
empreendimento franqueado Accor Hotels, que conta
com um padrão de estrutura e serviços. Com uma
localização privilegiada, próximo ao shopping e aos
principais bares e restaurantes da cidade, o hotel
possui apartamentos que se destacam por seu espaço
e praticidade, além de uma moderna recepção com
extenso lobby de entrada, equipado com bancadas de
trabalho e pontos de acesso à internet, estacionamento
amplo e cortesia para hóspedes, e um completo café da
manhã somado ao atendimento cortês e objetivo de sua
equipe, tudo para garantir uma excelente estada aos
seus hóspedes. Além de hospedagem, o empreendimento
atende também com salas de reuniões e todo suporte
para a realização de eventos, com capacidade para até
100 pessoas. Precisa hospedar um amigo? Ou realizar sua
palestra/bazar? Entre em contato com o Ibis Uberlândia!
Conheça o Hotel e se surpreenda!

Aqui no Ibis vermelho você encontra
espaço e conforto, não tem comparação.

Camila Pontes Gerente Operacional Hotel Ibis
Andrea Almeida Gerente Hotel Apollo
Elaine Barbosa Gerente Comercial Hotel Ibis e Apollo

34 3253-7700
Av. João Naves de Ávila, 1590 A
Bairro Santa Maria - Uberlândia - MG
www.accorhotels.com
Ibis Uberlandia
h6523-re@accor.com.br
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COTAS DE PATROCÍNIO
34 3232 6600
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6%
de desconto
para pagamentos
no dinheiro

Cartão
Fidelidade

Sua melhor opção
de restaurante no
centro de Uberlândia.
/cipriannerestaurante
@cipriannerestaurante

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
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NOVA TORRE TERÁ 220 APARTAMENTOS E
SERÁ DESTINADA AO PÚBLICO CORPORATIVO

UBERLÂNDIA SHOPPING
ANUNCIA CONSTRUÇÃO
DO ZONA SUL HOTÉIS

Com o intuito de se reinventar sempre, o Uberlândia
Shopping, que acaba de completar 7 anos, sempre
em busca de ampliar seu mix, trazer grandes marcas,
expandir seus serviços para atender à demanda de
vários públicos, anuncia mais uma grande novidade,
dessa vez no setor imobiliário. A empreendedora Zona
Sul vai construir a primeira torre hoteleira na região Sul
de Uberlândia. Classificado com três estrelas, o Zona
Sul Hotéis será erguido em uma área de 14.500 m²,
integrada ao Uberlândia Shopping, o que promoverá
sinergia entre negócios, conveniência, serviços, lazer e
gastronomia. As obras começarão no quarto trimestre
deste ano e terão duração de aproximadamente 36
meses. A torre com 15 andares e 220 apartamentos será
um dos mais modernos de Uberlândia. A concepção
do projeto tem parâmetros internacionais e salão de
eventos corporativos com dois ambientes para até 300
pessoas, restaurante para cerca de 200 pessoas, lobby
independente e exclusivo, sauna e espaço fitness, pool
bar, piscina panorâmica com skyline da cidade e quartos
com seis tipos diferentes de plantas. O tamanho das
acomodações varia de 21 a 43 m². O estacionamento
do Zona Sul Hotéis terá capacidade para mais de 100
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vagas. A obra demonstra a expertise da construtora
Conel e a arquitetura da Finotti Arquitetura e
Urbanismo. Serão 42 projetistas na execução do
projeto do hotel, que seguirá o padrão internacional
com sistemas de automação e acabamentos
diferenciados, sustentabilidade e escadas nos dois
lados para saídas de emergência. De acordo com o
superintendente do Uberlândia Shopping, Fredson
Dourado, os empreendedores optaram em construir
dentro da área do shopping pelo fato de estar numa
região com mercado potencial de crescimento
e fácil acesso. Além de os clientes utilizarem o
hotel, a interligação com o shopping possibilitará
ainda mais conveniência já que terão acesso aos
serviços, compras, lazer e entretenimento a pé e
com segurança. “A parceria reforça a estratégia do
Uberlândia Shopping de desenvolver propriedades
com potencial de uso misto, criando sinergia para o
centro de compras. Estamos no setor sul da cidade
e queremos estimular o desenvolvimento imobiliário
na área do centro de compras”, afirma Dourado. Os
empreendedores apostam no potencial corporativo
de Uberlândia e prometem entregar um hotel de
qualidade e com preço acessível. A Zona Sul está em
negociação com empresas que possam administrar
o hotel, por isso a “bandeira” do futuro hotel ainda
não será divulgada. Na sua fase de execução,
serão gerados 100 empregos diretos. Pelo centro
de compras, passam atualmente 6,5 milhões de
visitantes ano.
Novas operações
As lojas Pernambucanas e Americanas serão
inauguradas nos próximos meses, juntando-se às
outras âncoras: Walmart, Leroy Merlin, Lê Biscuit,
C&A, Renner, Zara e Polo Wear. O objetivo do
Uberlândia Shopping é dosar o mix para que o
visitante tenha melhor qualidade em lojas de todos os
segmentos. O mix também conta com marcas muito
desejadas pelo público como a Renner, Riachuelo,
John John, Richards, Brooksfield, entre outras. No
setor gastronômico, o Uberlândia Shopping está
sem vacância, ou seja, todas as operações estão
ocupadas. As inaugurações mais recentes foram
Favo de Mel, Zenaide Bar e Cantina Famiglia Crosara.
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BOM PARA OS SEUS NEGÓCIOS,
BOM PARA A NATUREZA.

Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar
Fotovoltaica (Absolar), Uberlândia lidera o ranking
nacional de cidades com maior potência instalada
de fonte de energia solar no Brasil. A energia solar
fotovoltaica é um excelente investimento com retorno
imediato no gasto mensal de energia, com redução de
até 95% na conta. Diferentemente dos tradicionais
sistemas de aquecimento solar que aqueciam apenas
a água de chuveiros e torneiras, os sistemas de energia
solar fotovoltaica captam a luz solar e a transformam
em energia elétrica, ampliando sua utilidade para todo
o imóvel. Quem opta por esse sistema produz energia
limpa e fica protegido dos aumentos que incidem sobre
a energia elétrica nacional. Isso porque, através das
regras da geração própria de energia, o consumidor
que instala um sistema tem a opção de conectá-lo na
rede elétrica da distribuidora local e fazer a troca da
energia gerada, para energia consumida da mesma. Os
sistemas de energia fotovoltaica têm durabilidade de
até 25 anos e baixo custo de manutenção.

O SOL É A MAIOR FONTE DE ENERGIA,
POR QUE NÃO APROVEITAR!
BENEFÍCIOS DA ENERGIA FOTOVOLTAICA
Redução de até 95% na conta de energia gerando
retorno do investimento.
Gera energia limpa, não emitindo gases poluentes
(como CO2) na atmosfera.
Redução dos impactos ambientais
Investimento seguro com retorno garantido
Grande vida útil do equipamento
Energia 100% renovável
Economia imediata na conta de luz.
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HÁ 80 ANOS CONSTRUINDO
UMA HISTÓRIA DE SUCESSO

CASA DAS BALANÇAS
E ERCO EQUIPAMENTOS

Empresa pioneira no segmento de equipamentos
comerciais e industriais, a Casa das Balanças,
fundada em 1970 na cidade de Uberlândia, com uma
área aproximada de 800m², atua em todo o território
nacional. Através de sua competência e desempenho,
buscando uma amplitude na entrega ao consumidor, a
empresa ampliou sua área de atuação, incorporando a
Erco Equipamentos, que veio para atender à demanda de
grandes instalações, montagens industriais, comerciais
e layouts de loja, deixando completo o mix de produtos
e serviços prestados pelo grupo. As duas empresas,
juntas, completam 80 anos de mercado, contando
com profissionais altamente qualificados nas áreas de
vendas e assistência técnica autorizada. Como pioneira
do segmento de balanças, o grupo não parou por aí, e
em 2017 implantou mais um produto: a comercialização

34 3235-1142
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Cesário Alvim, 1428 - Bairro Aparecida - Uberlândia - MG
Site: www.casadasbalancas.com
Instagram: @casadasbalancasltda

de sistemas de Energia Solar Fotovoltaica, a primeira
empresa em Uberlândia a fornecer este serviço em
residências, comércio, indústrias e zona rural. O sistema
comercializado pelas empresas Casa das Balanças
e Erco Equipamentos tem o acompanhamento de
engenheiros elétricos durante todas as etapas do
processo, garantindo que a quantidade de energia
produzida seja adequada ao consumo, e que a produção
máxima seja alcançada pelo sistema. “O crescimento
das duas empresas é o testemunho da capacidade
de adaptação às exigências das novas realidades do
mercado”, enfatiza Danillo Berger Canuto Bertoni, diretor
de marketing do grupo. A Casa das Balanças e a Erco
Equipamentos seguem comprometidas com a qualidade,
oferecendo ao consumidor o máximo desempenho em
produtos e serviços de alta qualidade.

34 3236-0599
Rua Roosevelt Oliveira, 640
Bairro N. S. Aparecida - Uberlândia - MG
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R$ 320 MILHÕES FORAM FECHADOS COM
MAIS DE 63 MIL VISITANTES EM QUATRO DIAS

FEMEC 2019

Abertura da Femec 2019 em Uberlândia

A oitava edição da Feira de Máquinas Agrícolas
- Femec, realizada de 26 a 29 de março de 2019
pelo Sindicato Rural de Uberlândia, em Minas
Gerais, estabeleceu novas marcas para a maior
feira do agronegócio no estado. O número de
expositores foi mais de 140 empresas que juntas
movimentaram cerca de R$ 320 milhões em 4
dias. O público visitante da Femec chegou à
marca de 63 mil pessoas. Na programação de
palestras, com 60 apresentações, 3,2 mil pessoas
foram atendidas. O encerramento do evento
contou com a presença do governador de Minas
Gerais, Romeu Zema. Participaram ainda o vicegovernador do estado, Paulo Brant, e a secretária
de Estado de Agropecuária, Ana Valentini, além do
prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, deputados
e outras autoridades representativas do
agronegócio brasileiro. O presidente do Sindicato,
Gustavo Galassi, agradeceu a participação das
autoridades, expositores, visitantes e produtores
rurais pela quebra de todos os recordes. “O
sucesso de 2019 nos leva a uma responsabilidade
ainda maior de, em 2020, fazer a maior Femec de
todos os tempos”, enfatizou.

78 _CULT

Autoridades e lideranças rurais com governador Romeu Zema

Durante a visita, Romeu Zema teve a oportunidade
de conhecer as máquinas mais tecnológicas do
mercado nacional. Em entrevista, o governador
reforçou a importância de simplificar as burocracias
do agronegócio e destacou a cidade como a
terceira principal porta de saída da exportação
mineira em 2018, com US$ 898,8 milhões. “Fiz
questão de vir aqui à feira de Uberlândia para
demonstrar a relevância do agronegócio para
o meu governo. Estamos fazendo o possível e o
impossível para que o ambiente de negócios em
Minas melhore”, ressaltou Zema. O governador
também foi apresentado ao aplicativo Apporteira,
ferramenta web criada para sindicatos rurais,
que dará acesso ao produtor a um novo mundo
digital e o conectará a serviços de segurança,
comunicação, negócios e gestão, através de seu
smartphone, tablet ou computador.
Mulheres do Agronegócio
A Femec teve no dia 26 de março, o primeiro
“Encontro de Mulheres Mineiras do Agronegócio”,
idealizado pelo coordenador geral da feira
João Semenzin. O evento recebeu mais de 600

participantes que puderam acompanhar
as palestras da jornalista Kellen Severo,
a professora da Universidade Federal de
Viçosa, Raquel Soares, e de Janaína Marcia,
da gerência nacional do Agrocaixa. Na
avaliação do coordenador da Femec 2019,
a feira atingiu seus objetivos. “Alcançamos
números fantásticos graças ao empenho
de toda a equipe organizadora e confiança
do produtor rural que encontrou na
Femec o que tem de melhor no mercado
do
agronegócio,
como
máquinas,
equipamentos e veículos de primeira linha”,
observou Semenzin. Além de maquinário
agrícola de ponta, outros segmentos
participaram do evento, como genética
de sementes, empresas de tecnologia e
serviços para o campo, bovinos, equinos,
peixes, indústria automobilística e o setor
da cana-de-açúcar. O evento ofereceu
entrada e estacionamento gratuitos para
visitantes. A próxima edição da Femec
acontecerá de 24 a 27 de março de 2020.

Raquel Soares, professora da Universidade Federal de Viçosa, em sua palestra
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TER UM AMIGO DE QUATRO PATAS É UMA DELÍCIA - E
TAMBÉM UMA ENORME RESPONSABILIDADE FINANCEIRA!

QUANTO CUSTA
TER UM CACHORRO?
Ter cachorro é tudo de bom. Eles são carinhosos,
divertidos e alegram a casa! Mas, antes de adotar, é
importante lembrar que um bichinho de estimação
traz demandas que vão muito além da atenção,
principalmente financeiras. Afinal, quanto custa ter
um cachorro? Porém, nem todos mensuram os gastos
na hora da adoção do pet: segundo uma pesquisa
do SPC Brasil, 14% dos donos de pets estavam
com nome sujo devido a gastos com o bichinho
que extrapolaram o orçamento. O índice alto se dá,
principalmente, porque 60% não se planejaram
antes de adotar. 20% ainda disseram que costumam
gastar com eles mais do que o orçamento permite.
“Será que a família está preparada financeiramente
para cuidar do animal? Veterinário, vacinas, banho,
tosa, ração, passeios em diversos horários - tudo
deve ser mensurado, pois são despesas que pesarão
no fim do mês”, explica José Vignoli, educador
financeiro do SPC Brasil e também dono de três
cachorros adotados. O cálculo deve ser feito antes,
para que não se passe apuros depois - nem se deixe
de proporcionar itens básicos ao cãozinho.

desprevenido, a veterinária Bianca Maretti calculou
as despesas médias quando se tem um cachorro em
casa.

Por que planejamento financeiro é importante antes
de adotar um cachorro?
Mesmo que a adoção não te custe nada, você terá
gastos mensais com o animal. Itens indispensáveis,
como ração e antipulgas, quando são colocados na
ponta do lápis, podem pesar. Há ainda os gastos
inesperados, como as emergências veterinárias. Só
para se ter noção, 30% dos entrevistados já deixaram
de comprar algo para si mesmo devido a gastos com
seus pets, revelou a pesquisa. Para ninguém ser pego

Idas ao veterinário: Considere uma média de 3
consultas por ano. Cada consulta custa cerca
de R$100. Logo, temos R$300 acrescentados à
contabilidade anual ou R$25 mensais. Consultas
com especialistas, às vezes necessárias, são ainda
mais caras. “Às vezes, os bichinhos precisam de
um cuidado especial - cardiologista, nefrologista
ou nutricionista. Estes cobram valores mais caros,
que variam entre R$280 e R$450”, diz Bianca.
Felizmente, algumas capitais contam com hospitais
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Ração: Um cachorro pequeno consome, em média,
215 gramas de ração por dia. Se considerarmos o
valor de uma marca de ração popular, chegamos ao
total de R$43,50 por mês. Para cachorros de porte
médio, que comem 332 gramas por dia, o valor mensal
vai para R$67,23. Já os cães de porte grande podem
comer mais de meio quilo por dia, acrescentando
R$114 por mês às despesas. Vale lembrar que, com
o passar da idade, muitos pets precisam consumir
rações medicamentosas, especiais para alergias de
pele, problemas intestinais ou renais. Neste caso, o
valor mensal pode até dobrar. E, quando se adota um
cachorro, ele acaba virando um membro da família é importante você estar preparado para estes casos.
Banho e tosa: Cães de pelo longo podem precisar de
um banho e tosa por mês. O preço médio do serviço
em São Paulo é de R$45. Caso você tenha tempo, é
possível economizar dando banho em casa.

veterinários públicos. Informe-se com a prefeitura da
sua cidade. Alternativa é ir aos hospitais veterinários
das faculdades, que oferecem preços mais acessíveis
e alguns tratamentos gratuitos.
Antipulgas: Se o seu cachorro costuma passear
diariamente e têm contato com outros animais, você
perceberá que usar antipulgas frequentemente nele se
faz fundamental. Oral ou tópico, o valor médio varia de
R$40 a R$100, conforme o porte do pet.
Vacinas: As vacinas são fundamentais para evitar
doenças que podem até ser mortais para o cão. Entre
elas, V10 e raiva. Não obrigatórias, mas importantes,
estão a de giárdia e a da gripe. Elas precisam ser
reforçadas anualmente e a média de preço é de R$ 90
por vacina.
Vermífugos: A cada seis meses é importante dar um
medicamento para manter os cachorros livres de
vermes. Alguns podem até matar. O remédio custa em
torno de R$ 50.
Emergências acontecem: Além dos gastos citados
acima, podem acontecer emergências cirúrgicas ou
internações. A dica para baratear os gastos nesse
caso é ter um seguro saúde para o pet, como a Health
for Pet e a Pet Plan. Eles custam a partir de R$56
por mês e variam conforme o plano de cobertura.
“É importante pesquisar sobre o custo-benefício e
analisar se o plano atenderá as necessidades do
pet antes de fechar. Fique atento também à área de
cobertura, pois nem toda clínica aceita plano de saúde
e nem todo procedimento está coberto”, diz Bianca.
Viagens: Se você for viajar e não puder levar seu
amigão, terá também que considerar deixá-lo com um
conhecido. Neste caso, pode não custar nada. Mas, se
ninguém estiver disponível, pode ser necessário deixálo em um hotelzinho ou em hospedagens via Dog Hero,
o que pode custar uma média de R$40 por noite.

Então, quanto custa ter um cachorro?
Ao fim, se despendidos estes cuidados (sem contar
o plano de saúde e viagens), um cão de porte médio
custa em torno de R$200 mensais. Mas, lembre-se:
com organização e dedicação é possível ter um melhor
amigo de quatro patas e, o melhor, sem preocupações
financeiras. E você também pode baratear os gastos com
pets fazendo sempre uma pesquisa de preços antes de
comprar alimentos ou medicamentos. Informe-se sobre
cartões fidelidade que os grandes pet centers oferecem,
pois eles podem render um bom desconto. E, diante da
necessidade de fazer algum exame ou atendimento com
veterinário, ligue antes para saber o preço e pesquise em
várias clínicas diferentes.
Gastos supérfluos: Segundo a pesquisa do SPC Brasil,
na hora de cortar os gastos com o animal de estimação,
os principais itens que são tirados da lista de compras
são as rações mais caras (23%), os brinquedos (20%),
os banhos em pet shop (18%) e demais serviços no
local (16%). É necessário refletir também se o bichinho
realmente precisa de tantos itens, brinquedos, roupas
e serviços ou se é apenas um luxo imposto pelos seres
humanos. “Hoje, as pessoas investem muito mais em
seus pets. É comum vermos tutores que os deixam em
creches (day care) para que não fiquem sozinhos em
casa por muito tempo”, comenta Bianca. Portanto, se
a grana está curta, lembre-se que seu cãozinho não
se importa com itens supérfluos e, sim, com carinho e
atenção. De qualquer maneira, não exclua este gasto do
orçamento, uma vez que por falta de tempo ou outro tipo
de ocupação você pode não conseguir manter a mesma
rotina que um treinador faria.
O poder da adoção de um pet: Muitos cãezinhos esperam
uma chance de serem adotados em ONGs e abrigos
públicos. Além do ato de amor e da economia do custo
do bichinho propriamente dito, ao adotar, você também
economizará em outros pontos. Muitas vezes, os cãezinhos
têm mais idade, não destroem nada pela casa, já vêm
vacinados, castrados e vermifugados. Pense nisso!
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PREFEITURA DE UBERLÂNDIA AVANÇA
COM PACOTE DE OBRAS VIÁRIAS

MOBILIDADE URBANA

Promover um trânsito mais seguro, ágil e confortável. É
com esse propósito que a Prefeitura de Uberlândia deu
início ao programa Uberlândia Integrada II, um amplo
pacote de obras voltadas para a melhoria da mobilidade
urbana e infraestrutura viária. Para isso, já está em
andamento o recapeamento de mais de 130 quilômetros
de importantes ruas e avenidas da cidade, além do
processo licitatório das cinco primeiras obras que
contemplarão o prolongamento de vias e construções
de pontes e viadutos. No total, ao longo do projeto,
serão mais de 260 quilômetros de vias recapeadas
e cerca de 20 grandes obras por toda Uberlândia. O
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investimento total do programa é em torno de R$ 140,2
milhões, viabilizado junto à Caixa, por meio do Fomento
à Infraestrutura e ao Financiamento (Finisa). Tudo isso é
continuidade do programa Uberlândia Integrada I, iniciado
em 2011, durante a segunda gestão do prefeito Odelmo
Leão (2008-2012). “Mesmo com todas as dificuldades
que enfrentamos, estamos conseguindo fazer com que
a cidade tenha avanços em diferentes áreas. Neste caso,
as obras deixarão o trânsito melhor para milhares de
motoristas, pedestres e usuários do transporte público.
Portanto, seguimos trabalhando agora para deixar a cidade
preparada para o futuro”, destaca o prefeito.

Recapeamento
Iniciado no fim de março, o recapeamento dos primeiros
130 quilômetros de mais de 80 ruas e avenidas de
Uberlândia já passou por importantes vias. Para o
trabalho, a cidade foi dividida em quatro lotes, sendo o
centro-leste e o centro-norte os primeiros a receberem
a melhoria. Nesta primeira etapa, o recapeamento já
contemplou avenidas como a Sideral, no bairro Jardim
Ipanema, e Antônio Thomaz Ferreira de Rezende, no
Nossa Senhora das Graças. No mesmo bairro também
recebeu melhorias a rua República do Piratini. Sem
contar a rua Audina Carrijo, no Residencial Gramado.
Outros 130 quilômetros ainda serão recapeados nos
centros-sul e oeste. Receberão a nova capa asfáltica,
prioritariamente, vias importantes para o transporte
público e de fluxo intenso de veículos.
Obras
Foi assinada, no dia 16 de abril, a ordem de serviço
para construção da ponte na avenida Oscarina
Cunha Chaves e construção do prolongamento da
Carioca mais ponte sobre o córrego Vinhedo. Na
ocasião, também foi assinado o contrato referente ao

viaduto da rua Conrado de Brito, no bairro Custódio
Pereira. Também já estão em processo licitatório para
a execução do prolongamento da rua das Papoulas
até a rua dos Jasmins, além da duplicação da ponte
Cícero Naves de Ávila sobre o rio Uberabinha, ambas
as intervenções no bairro Cidade Jardim.
Uberlândia Integrada
Lançado inicialmente em 2011 pelo prefeito Odelmo
Leão (2005-2012), o programa Uberlândia Integrada
já contemplou diversas melhorias em infraestrutura e
mobilidade urbana em sua etapa I, como prolongamento
da avenida Anselmo Alves do Santos, construção da
ponte Cícero Naves de Ávila, Corredor Estrutural Leste
e o Terminal Novo Mundo (inaugurados recentemente).
Na etapa II, lançada no ano passado, estão previstas
20 intervenções viárias pela cidade, como a construção
de viadutos, pontes, trevos, trincheiras, travessias e
a execução de 263 quilômetros (mais de 168 ruas e
avenidas) de recapeamento de vias de todas as regiões.
O investimento total do programa é em torno de R$
140,2 milhões, viabilizado junto à Caixa, por meio do
Fomento à Infraestrutura e ao Financiamento (Finisa).
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NOVOS LANÇAMENTOS MOSTRAM REAÇÃO
DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM UBERLÂNDIA

ONDA DE OTIMISMO

O setor da construção civil, que sentiu os efeitos
causados pela crise econômica nos últimos quatro
anos, começa a mostrar sinais de recuperação, com
crescimento do crédito imobiliário, retração no número de demissões e novos lançamentos previstos.
Acompanhando a tendência nacional de reaquecimento, em Uberlândia, o setor apresenta lançamentos em várias regiões da cidade. No setor Sul, somente a Brasal Incorporações, que há quatro anos
aposta em Uberlândia, depois do sucesso lança-
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mento do Triad, investe R$ 200 milhões na construção
do condomínio vertical de três torres Sense Vertical
Living. Assim como o primeiro empreendimento na cidade, o Sense Vertical Living, também se constitui de
três torres, sendo Sense Touch (96 apartamentos de
151 m² e duas coberturas privativas de 315m²), Sense
Wind (92 apartamentos de 135m²) e Sense Lumini (80
apartamentos de 115m²). Todas as torres propõem uma
nova forma de vivenciar o futuro, já trazendo as tendências de tecnologia, sustentabilidade, mobilidade e

compartilhamento como principais aliadas. De acordo
com o diretor da Brasal Incorporações filial Uberlândia,
Guilherme Sacramento, a empresa com sede em Brasília escolheu mais uma vez a cidade para investir pelo
potencial uberlandense. “Chegamos em 2015 num momento difícil no mercado, mas apostamos na cidade
diante de tudo que ela nos apresentava e no decorrer
desse tempo o retorno foi muito positivo. O sucesso
do primeiro empreendimento motivou a construção do
segundo com 274 apartamentos. Por mês, recebemos
60 visitas de potenciais clientes procurando o imóvel
e isso nos deixa confortável para tomada de decisões.
Sem dúvida, o Sense vem completar o sucesso do Triad
na cidade. A proposta é oferecer um produto com muito
valor agregado e que traduza qualidade e desempenho
numa região consolidada e com potencial de crescimento, o que só valoriza o empreendimento”, enfatiza.
Além da Brasal, outras empresas que escolheram
Uberlândia para investir foram as da capital mineira:
Altti Center e a Aquila Participações. Trazendo expertise na área, os empreendedores, que primam por
oferecer construções elaboradas com total conforto,
tecnologia de ponta e design arrojado, construirão no
Granja Marileusa, na Zona Leste, o Edifício Inovvatti
Center com 18 andares. O edifício corporativo contempla estacionamento rotativo com 246 vagas, bici-

cletário, auditório e salas corporativas de 25 a 432 m²
com salas de reuniões de uso comum, quatro elevadores modernos e estrutura para instalação de ar-condicionado em todas as salas. O investimento chega a R$
45 milhões. Ao escolher Uberlândia, o empresário José
Augusto Castanheira, da Construtora Altti, considera
que não teve dúvidas de que a cidade tinha potencial
para receber esse modelo de negócio. “Tomando conhecimento da proposta do Granja Marileusa, vimos
que é diferenciada e gerida por grandes empreendedores. Uberlândia é polo interessante e possui uma
vida econômica e empresarial ativa, estando entre as
melhores cidades do Brasil para se investir. Esses fatores nos encorajaram a expandir nossas marcas para
a cidade. Queremos começar a construir no segundo
semestre deste ano”, revela Castanheira. Ele explica
que o empreendimento é voltado para quem procura
imóvel para negócios. “Será construído num lugar privilegiado, próximo ao Aeroporto e Distrito Industrial.
Primamos pela estética e acabamento de excelência,
com estacionamento rotativo que servirá para quem
tem negócio como para quem vai frequentar. Também
teremos bicicletário, vestiário, um andar com auditório
e três salas de uso comum para reuniões maiores. Os
elevadores serão inteligentes e de alta velocidade, visando otimizar o fluxo de pessoas. Também temos um
projeto de energia fotovoltaica para suprimentos em
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áreas comuns e internet de alta velocidade com fibra ótica”, explica o empresário. Em relação ao mercado imobiliário, José Augusto salienta que o ano
é de esperança. A evolução da economia pressiona
para esse crescimento. “Com a mudança no governo, a tendência para a estabilidade fica favorável.
Em 2017, fizemos dois lançamentos em Belo Horizonte e estamos com obras em execução. Em 2018
também entregamos empreendimento grande e estruturamos um novo projeto na capital e que vamos
lançar este ano ainda. Nos últimos anos crescemos.
Não paramos de empreender”, observa. Atualmente,
o bairro Granja Marileusa tem 750 mil m² construídos só na sua primeira fase.
Mãos à obra
Com melhores perspectivas, incorporadoras e construtoras têm mesmo visto 2019 com bons olhos e
começam a acelerar os trabalhos. Outro empreendimento que acaba de ser anunciando na região Sul
é o Zona Sul Hotéis, a primeira torre hoteleira na região. Classificada com três estrelas, o Zona Sul Hotéis será erguido em uma área de 14.500 m², localizada dentro do terreno do Uberlândia Shopping. A
torre com 15 andares e 220 apartamentos será um
dos mais modernos de Uberlândia. As obras começarão no quarto trimestre desse ano e terão duração de aproximadamente 36 meses. De acordo com
o superintendente do Uberlândia Shopping, Fredson
Dourado, os empreendedores optaram em construir
dentro da área do shopping pelo fato de estar numa
região com mercado potencial de crescimento e de
fácil acesso. Além de os clientes utilizarem o Hotel,
a interligação com o shopping possibilitará ainda
mais conveniência já que terão acesso aos serviços,
compras, lazer e entretenimento, a pé e com segurança. A última análise de mercado da construção

civil realizada em Uberlândia pela Brain Bureau de
Inteligência Corporativa aponta que o setor pode
estar iniciando um novo ciclo de crescimento.
A empresa afirma que o crescimento robusto dependerá de medidas a serem adotadas pelo governo,
como a retomada de obras paradas e a continuidade do Programa Minha Casa, Minha Vida. Tratando
de unidades verticais lançadas, a análise registrou
5.188 unidades em 2017 contra 3.320 em 2018. No
entanto, em 2018 foram vendidas mais unidades que
em 2017, sendo 3.238 unidades a mais.
De acordo com estimativas da Fundação Getúlio Vargas em 2019, a Construção Civil deverá registrar crescimento de 2,0% em seu PIB. Será o primeiro resultado
positivo depois de cinco anos consecutivos de queda.
Essa estimativa foi realizada levando-se em consideração o crescimento de 2,5% da economia, de uma política de reequilíbrio das contas públicas, além da reforma
da Previdência. Na visão do presidente do Sindicato da
Habitação Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (Secovi),
empresário Ronaldo Arantes, o termômetro para perceber o mercado é o percentual do PIB nacional. “Se a
economia do país fica debilitada, o setor da construção
sofre as consequências. As coisas tendem a melhorar
no segundo semestre desse ano, mas dependemos
muito de como a economia e o PIB reagirão: se melhoram também melhoramos em locação e em venda. O
mercado está no mesmo patamar de 2018, com leve
aquecida nesse ano, em torno de 20%. Para destravar o
processo é necessária que haja a reforma da Previdência e a desburocratização para empreender”, enfatiza
Arantes.
No geral, as perspectivas para 2019 são positivas. De
acordo com a fundadora e sócia da TRi Investimentos,
consultora em gestão empresarial Tomaídes Rosa, a
tendência é a volta dos investimentos. “O mercado
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“NÓS NÃO EMPILHAMOS TIJOLOS,
NÓS CONSTRUÍMOS SONHOS”

EMPREENDEDORISMO

O jovem empreendedor, Raphael Resende Victor

A área da construção ganha um empreendedor à
frente de seu tempo. No comando da San Raphael
Empreendimentos está o jovem Raphael Resende
Victor, com apenas 17 anos, porém focado, convicto de
seus sonhos, objetivos e ideais, busca dar continuidade
ao nome de seu falecido pai, Neilton Cobo. Cercado
por uma equipe altamente qualificada, experiente e
compromissada, Raphael quer ir além, por isso busca
inspiração em suas viagens internacionais e quer
trazer para Uberlândia inovação, novas tendências,
uma arquitetura para gostos apurados. Comenta:
“Quero fazer parte da vida das pessoas, nós não
empilhamos tijolos, nós construímos sonhos... busco
para a minha vida e para meu trabalho, a ousadia e a
garra da minha mãe, a competência e o talento do meu
pai. Eu quero impactar as pessoas de forma sempre
positiva, quero construir relacionamentos, contratar
mais pessoas e expandir nossos empreendimentos,
quero ser referência como foi meu pai”, diz. Ao lado de
sua mãe Dayane Resende, galga ampliar ainda mais
seus negócios, lançará em breve empreendimentos
em Uberlândia e região e possui planos para fora
do Brasil. Raphael relata: “Quem deseja se tornar um

Dayane Resende com o filho Raphael Resende Victor

empreendedor de sucesso precisa contar com alguns
pré-requisitos: ter tempo para o trabalho, preocupação
com o próximo, dedicação e planejamento, tudo isso
aliado a uma grande ideia e ao objetivo de trazer
felicidade ao outro”. A San Raphael conta hoje com
vários empreendimentos de alto padrão construídos e
disponíveis para venda. Inclusive, conta também com
alguns empreendimentos Minha Casa Minha Vida que
são realmente diferenciados do mercado, com planos
acessíveis e facilitados pela própria construtora.

Av. Emídia Saraiva, 294 - Carajás - Uberlândia - MG
@sanraphaelempreendimentos
San Raphael Empreendimentos
Contato pelo 34 99111-1618
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financeiro não está remunerando como antes, por isso
a tendência é investir até para valorização futura e isso
inclui investimento em imóveis. Sem dúvida, haverá um
aquecimento na economia. A Zona Sul, por exemplo,
está valorizando porque as pessoas estão vindo trabalhar e morar aqui. Há também uma mobilização para
a revitalização do Centro da cidade. Estamos vivendo
um momento de esperança, o que não dá para dizer é
a velocidade que essa grande retomada da economia
ocorrerá”, avalia. A consultora ressalta ainda que no
setor da construção civil, a grande certeza é o mercado
de hotelaria. “Na Zona Sul será o primeiro e a região
que está repleta de negócios só tem a ganhar com o
hotel”. De acordo com o Visite Uberlândia, a cidade
tem 47 hoteis e outros três estão em construção. O
presidente do Sindicato das Indústrias da Construção
Civil do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (SINDUSCON-TAP), Efthymios Panayotes Tsatsakis, afirma que

A fundadora e sócia da TRi Investimentos,
consultora em gestão empresarial, Tomaídes Rosa

O presidente do Sinduscon-TAP, Efthymios
Panayotes Emmanuel Tsatsakis
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Uberlândia é uma cidade com potencial para o turismo de negócios e há necessidade de investimento no
setor hoteleiro. “Precisamos ainda estimular o turismo
de eventos que é um grande nicho de mercado”. Ele
enfatiza ainda que, no geral, as vendas de imóveis em
2018 foram positivas e que para esse ano aguardam a
decolagem do plano Minha Casa Minha Vida. “Torcemos para que as restrições orçamentárias impostas
pelo governo federal destravem os repasses ao programa, que responde a 68% do mercado imobiliário
brasileiro, gerando emprego e renda”, analisa Panayotes. Atualmente, o Minha Casa Minha Vida oferece a
famílias com renda de até R$ 9 mil, taxas de financiamentos menores, além de subsídios que chegam a
90% do valor do imóvel. O programa já lançou mais
de 5,5 milhões de imóveis, reduzindo o déficit habitacional brasileiro em 2,8% ao ano, segundo a Câmara
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

O diretor da Brasal Incorporações Filial Uberlândia,
Guilherme Sacramento

Ronaldo Arantes presidente do SECOVI

VOCÊ SONHA,
A GENTE PROJETA
E CONSTRÓI.

ASSESSORIA, CONSTRUÇÃO E
REFORMA DE SUA CASA OU
EMPRESA SEM COMPLICAÇÕES.
Acompanhamento total do projeto
Menor preço por m2 de Uberlândia
Garantia de qualidade
Entrega mais rápida
Consultoria
Administração de obra
Serviços de terraplanagem
Modelo 3D do Projeto das novas instalações da Center Tintas em Uberlândia.

Modelo 3D do Projeto do Sobrado no Condomínio Alto Umuarama 2 em Uberlândia.

34 3305-6361 | 9 9814-6361
R. Paulo Frontin, 874 • Alto Umuarama - Uberlândia - MG • CEP: 38405-283CULT_ 89
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O QUE EMPODERAMENTO FEMININO TEM
A VER COM INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA?

ACIUB MULHER

Muito se fala sobre empoderamento feminino, com
debates ricos, mostrando como as mulheres podem
se apoiar, lutar e conquistar sua independência. Numa
sociedade em que ainda persistem desigualdades
entre homens e mulheres - especialmente quando se
trata de renda -, a educação financeira é uma arma
importante para a independência e empoderamento
da mulher. O poder de escolha é o maior aliado das
mulheres que decidem tomar as rédeas de suas vidas.
Recentemente, em um encontro de comemoração ao
Dia da Mulher, a presidente do Conselho da Mulher,
Aciub Mulher, Tomaídes Rosa, destacou a necessidade
das mulheres se preocuparem com a vida financeira.
“Empoderamento feminino sem independência
financeira não existe. A mulher que controla suas
finanças tem poder de escolha e de decisão de sua
vida. Sem recursos, a mulher vai sempre depender
de alguém. Infelizmente, muitas mulheres ainda
permanecem em relacionamentos extremamente
abusivos, por dependerem financeiramente dos
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maridos”, observa. O encontro reuniu mais de 25
empresárias que puderam conhecer mais sobre o
setor imobiliário de Uberlândia e suas possibilidades
de investimentos. Além da presidente do conselho, a
diretora do Aciub Mulher, Teresa Maria Siqueira, explicou
como o mercado de compra e vendas de imóveis tem
se comportado nos últimos anos e as expectativas
do setor para 2019, reforçando também as vantagens
de se investir em imóveis. Para Tomaídes, a troca de
informações e a união de mulheres empreendedoras é
uma maneira de fortalecer o empoderamento feminino.
“O conhecimento é uma forma de empoderamento.
Encontros como este, de troca de experiências e
conhecimentos, só fazem nossa rede de mulheres
empreendedoras se fortalecer. A educação financeira
e o conhecimento em como investir são essenciais
para a mulher que quer alcançar sua independência.
Esta é uma questão que afeta toda a vida da mulher e
permite ser dona do seu nariz, sejam as da vida afetiva
ou financeira”, conclui.

Prime Engenharia - Projetando ideias, encontrando
soluções e construindo sonhos!
CHEGOU O JEITO ECONÔMICO COMPLETO E SEGURO
DE CONSTRUIR OU REFORMAR SUA CASA OU EMPRESA

PRIME ENGENHARIA
Já imaginou construir ou reformar sem a dor
de cabeça de acompanhar toda a obra? O
objetivo da Prime Engenharia é facilitar todo
esse processo com garantia, acessibilidade,
qualidade e assistência profissional, oferecendo serviços de construção e reformas residenciais e empresariais, suprindo uma das
necessidades mais latentes da sociedade
nos dias de hoje que é a falta de tempo. Este
é o segredo do sucesso dos empresários
Bruno Melo, Luiz Humberto e Jefferson de
Barros, três jovens empreendedores da área
de construção civil, administração e planejamento. Com valores sólidos, a Prime Engenharia nasceu com a proposta de ir além do
comum, uma empresa com super prestação
de serviços: Acompanhamento do início ao
fim do projeto até a entrega das chaves.
Bruno Melo, engenheiro e sócio, cita que “as
vantagens ao cliente só tendem a crescer, já
que a comodidade em solicitar um orçamento sem precisar sair de sua residência, significa tranquilidade e agilidade em poder ter
sua obra orçada em tempo recorde”.

34 99938-6910
Rua João Inácio Lemes, 150
Bairro Tabajaras - Uberlândia - MG
@primeengecon
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SENSE, LANÇAMENTO DA BRASAL, ANTECIPA
TENDÊNCIAS PARA ATENDER PÚBLICO MAIS EXIGENTE

MERCADO IMOBILIÁRIO APOSTA
EM TECNOLOGIA INTELIGENTE

Fechadura biométrica, fechamento automático
de cortinas, sensores de presença, ativação de
alarme por meio do celular, abertura do portão
da garagem usando dispositivo móvel, apagar as
luzes, fechar as janelas ou trancar as portas à
distância e monitorar seu imóvel de qualquer lugar.
Essas inovações integram, conectam e convergem
equipamentos de som e imagem, contribuindo para
a segurança, possibilitando economia de energia e o
reaproveitamento da água, entre outros benefícios,
além de oferecer mais conforto para toda a família.
O que antes parecia ficção científica já é realidade
e por preços mais acessíveis. Estima-se que em
2022, mais de 56% dos lares incluirão tecnologia
inteligente e que 6,4 bilhões de pessoas em 2024
terão uma identidade digital. De olho nessa realidade,
a Brasal Incorporações, empresa da Brasal, grupo
empresarial que atua em diversos segmentos no
centro-oeste brasileiro e há quatro anos chegou
a Uberlândia, projetou o Sense Vertical Living, seu
segundo investimento na região Sul. Segundo o

diretor da Filial Uberlândia, Guilherme Sacramento,
o projeto tem inúmeros diferenciais. “Fechadura
eletrônica no acesso social dos apartamentos,
torneiras com fechamento automático, sensor de
presença nos halls, abertura de portão da garagem
por celular, sistema de automação que aciona
a iluminação, som e ar-condicionado em áreas
comuns e até mesmo um aplicativo exclusivo de
conveniência fazem parte do mix de inovações
que estamos oferecendo no projeto do Sense. É
o que há de mais moderno e inovador e que faz
parte das tendências do mercado imobiliário. Tudo
pensando na otimização, segurança, conveniência,
entretenimento e conforto dos moradores”, ressalta
Sacramento. Outro diferencial da Brasal para esse
novo empreendimento é a disponibilização de
20 e-bikes e um carro elétrico para uso comum
e também pontos para recarregamento desses
veículos na garagem, visando a sustentabilidade,
mobilidade e compartilhamento. “Estamos atentos
ao novo perfil dos clientes que buscam serviços de
conveniência integrados e que querem praticidade
para o dia a dia”, explica. Além de oferecer na
área coletiva os já tradicionais espaços de lazer
completo com piscinas adulto e infantil, quadras,
sauna, sinuca/bar, academia, brinquedoteca,
salões de festas, espaço gourmet, churrasqueiras
e playgrounds equipados e decorados sem custo
adicional, o Sense vai apostar também na tendência
de ter na área comum sala de reunião e coworking.
Todos os empreendimentos da Brasal se destacam
pela qualidade também nos acabamentos,
apresentam porcelanato 80x80 em salas e quartos,
opções de reversibilidade de planta, tomadas USB
na sala e suíte master e mínimo de duas vagas de
garagem.
Sobre o Sense - O condomínio vertical com três
torres, batizado de Sense, sendo Sense Touch
(96 apartamentos de 151 m² e duas coberturas
privativas de 315m²), Sense Wind (92 apartamentos
de 135m²) e Sense Lumini (80 apartamentos de
115m²) propõe uma nova forma de vivenciar o
futuro, já trazendo tendências como tecnologia,
sustentabilidade, mobilidade e compartilhamento
como principais aliadas. Visite o stand do Sense
Vertical Living, das 9h às 18h, na Avenida dos
Vinhedos, 1100 e conheça todas estas novidades.

92 _CULT

眀眀眀⸀椀渀挀漀渀攀眀⸀挀漀洀⸀戀爀

CULT_ 93

MUNDO_CULT_MERCADO IMOBILIÁRIO
GA COMUNICAÇÃO
DIVULGAÇÃO

EMPRESA ESCOLHE UBERLÂNDIA COMO A
PRIMEIRA CIDADE PARA INVESTIR EM MINAS GERAIS

PERPLAN EM
UBERLÂNDIA

Ricardo Telles, presidente da Perplan Urbanização e Empreendimentos

Com um histórico de sucesso, a Perplan
Urbanização e Empreendimentos inicia sua
atuação em Minas Gerais, escolhendo Uberlândia
como a primeira cidade para investir e desenvolver
projetos de Urbanismo e Incorporação Predial
de alto nível. A empresa, que tem sua sede em
Ribeirão Preto e atuação em diversas cidades,
chega trazendo em sua bagagem a construção
da história de milhares de pessoas. São unidades
entregues para dezenas de milhares de clientes
nos últimos 19 anos, sempre atuando na busca de
produtos de alta qualidade e no respeito irrestrito
aos clientes e demais players da sociedade. A
empresa iniciou sua atuação no ano de 2000,
por meio da união de duas construtoras em
Ribeirão Preto: a Perdiza Villas Boas e a CP
Construplan, que reuniram suas experiências no
mercado imobiliário e expertises no segmento
da construção civil. Esta história aconteceu por
conta de um ideal que levou a união de cinco
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engenheiros: José Rubens Higgins Bevilacqua,
Márcio Perdiza Villas Boas, Fernando Paoliello
Junqueira, Adilson Perdiza Villas Boas e Mateus
Cândia Leoni. A chegada em Uberlândia faz
parte de uma recente estratégia de expansão
controlada dos negócios da Perplan, sempre
com foco na qualidade de cada lançamento no
mercado imobiliário e valendo-se de sólidas
parcerias com empresas e profissionais de
renome. São arquitetos, decoradores, projetistas,
calculistas, proprietários de áreas e muitos outros
que unem seus conhecimentos e competências
para garantir e entregar empreendimentos que
superam as expectativas dos clientes. O presidente
da Perplan, Ricardo Telles, explica o motivo que
levou a empresa a escolher Uberlândia. “Temos
a percepção clara da importância de Uberlândia
não apenas em Minas Gerais, mas em todo o país,
se destacando em inúmeros indicadores e num
cenário de desenvolvimento efetivo. Escolhemos
a cidade por acreditar neste mercado e termos a
convicção de que podemos oferecer diferenciais
na área imobiliária. Nós sempre analisamos,
entendemos o cenário e a cultura local para
podermos apresentar produtos que garantam
a satisfação dos nossos clientes, e é isso que
queremos fazer aqui”, enfatiza o presidente.
Em breve, a Perplan anunciará os projetos para
Uberlândia. “A Perplan é especialista quando o
assunto é a qualidade de negócios imobiliários
atraindo investimentos e consolidando seus
conceitos de incorporação e urbanização, que
vão muito além do que transformar cenários
ou implementar áreas junto às cidades em que
atua. Estamos identificando em Uberlândia as
melhores áreas e terrenos e pensamos muito na
relação do cidadão com o lugar em que se vive,
estabelecendo o convívio e a integração de todos
junto ao meio ambiente, priorizando a qualidade
de vida. Buscamos soluções inteligentes que
traduzam as tendências do nosso tempo.
Chegamos para proporcionar o bem-estar e a
satisfação por meio de um rigoroso planejamento
urbano, arquitetônico e ambiental, orientado
exclusivamente para as pessoas e para o bem
viver”, conclui o presidente.
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FEIRA É CONSIDERADA A MAIOR DE
REVESTIMENTOS DA AMÉRICA LATINA

EXPO REVESTIR 2019

Quando falamos em novidade e inovação no mundo da Arquitetura e Design, com toda certeza, a primeira coisa que nos vem em mente é a feira Expo
Revestir. Este ano, em sua 17ª edição realizada no
Transamérica Expo Center, entre 12 e 15 de março,
na grande São Paulo, aconteceu a maior feira de revestimentos da América Latina, com mais de 200
expositores, 60 mil visitantes de 50 países em 40
mil m² de espaço. Movimentando milhares de empresários e profissionais da área que foram conferir os
lançamentos em cerâmicas, porcelanatos, madeiras,
louças, metais e uma infinidade de outros materiais
que, com criatividade e bom gosto, movem o mercado empresarial e arquitetônico no país. Nós da
SIX - Arquitetura, Design e Cenografia - juntamente
com a Revista Cult, estivemos conferindo as maiores tendências da “Fashion Week” da arquitetura e
construção. Separamos nosso top 5 destaques, das
maiores novidades presentes no evento.
Guararapes
Em um estande cheio de bom gosto e carregado de
conceito, a Guararapes trouxe nesta edição uma
nova linguagem em mdf. A coleção Magma trouxe
padrões inspirados na naturalidade e a fusão de
matérias-primas, como pedras e diferentes metais.
O conceito da Cenografia criado para exposição
dos produtos foi de uma grande caverna de metal
e totens que imitavam pedras brutas feitas em mdf,
idênticos à matéria
original usado como
referência. Foi de tirar o fôlego! Ainda
fomos
convidados
para participar de
uma palestra exclusiva com o design
italiano, criador da
coleção.
Extremo
bom gosto, requinte
e muito impacto visual, a Guararapes
sem dúvida alguma
foi um dos grandes
destaques de 2019.
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Docol
Com uma explosão de
design e conceito, a gigante Docol trouxe, em
uma coleção assinada
pelos Irmãos Campana, a linha de torneiras
Conexões Espontâneas, uma obra de arte
para se ter em todos
os projetos. Inspirada
nas formas da natureza, a marca trouxe
quatro modelos em
diferentes cores - níquel, cobre, grafite e
ouro - com opções de
paredes e mesa, todas
em níquel escovado
com acabamento texturizado e dobras feito
a mão. O estande para
essa coleção foi um
bombardeio de formas
naturais e elementos
como o bambu, que trouxe todo o conceito do produto.
A marca também lança outras coleções assinadas por
renomados profissionais de arquitetura e design, como
Gui Mattos, Triptyque e Angelo Bucci.
Portinari
Trazendo o tema “A arte de viver bem. Ambientes que
expressam quem somos”, a Portinari trouxe paixão em
cada revestimento exposto. Mais do que produtos, a
empresa causou sensações a todos aqueles visitantes
interessados em conhecer os lançamentos da marca. Em ambientes montados, a marca criou espaços
e composições que se interligavam às cores, texturas
e formatos de seus revestimentos. A coleção “Color
Connection” mostra a possibilidade de combinações
entre todas as coleções, divididas em cinco grupos
de cores: Bone White, Warm Gray, Natural Honey, Urban Brown e Essential Black. Dentro de cada grupo é
explorada a suave harmonia do tom sobre tom. Uma
enorme tela de projeção mapeada no chão e paredes,

Cortes e Cores
E, por último, mas não menos importante, o estande da
Cortes e Cores - nossa conterrânea em que tivemos o
prazer de desenvolver todo o projeto cenográfico - veio
para tirar todos da sua zona de conforto. Com muita
ousadia e elegância, a gigante do corte a laser fez jus
ao novo formato de empresa proposto para o ano de
2019. Em um estande extremamente alusivo, a marca
resolveu causar sensações ao público, mostrando seu
potencial de produtos e criatividade. Em sua coleção
conceito, cores e iluminação foram aliadas às inúmeras formas de tons e texturas. O grande destaque do
estande se deu à exposição de um cavalo feito de aço,
através da arquitetura paramétrica, assinado pelo artista uberlandense Gabriel Batista. Um verdadeiro espetáculo de bom gosto e tecnologia, sendo um dos espaços mais comentados e ovacionados no evento, nos
enchendo de orgulho.

transportavam todos os visitantes ao conceito da nova
coleção. Uma verdadeira galeria de arte onde éramos
convidados a refletir sobre nossas vidas, gostos e ambientes em que vivemos. Para nós, um dos estandes
mais sensitivos de toda a feira.
Deca
A Deca trouxe nesta edição seus lançamentos em cores e texturas inovadoras, além de bastante tecnologia que facilitam a prática e manuseio dos produtos
em qualquer ambiente. As louças desta vez vieram em
roupagens coloridas e bastante sofisticadas. Nos tons
Gold Matte, Gold, Black Matte, Black Noir e Red Gold,
a marca trouxe um clima acolhedor, contemporâneo e
ousado. Um verdadeiro absurdo de bom gosto e glamour. Deixando infinidade de composições criativas
através de seu farto e variado catálogo. Um dos destaques do estande foi a montagem das cozinhas com
as soluções de bancadas e pias de extrema funcionalidade e tecnologia para o dia a dia. Sem dúvida, a maior
referência do ramo.

A Expo Revestir continuou utilizando o formato de
Business Days e Creative Days, com uma programação focada em diferentes interesses para projetos de
engenharia, construtoras arquitetura e decoração. O
evento, sem dúvida, encerrou sua 17ª edição mostrando mais uma vez porque é a mais importante feira de
revestimentos da América Latina. E nós adoramos estar mais um ano trazendo de pertinho as maiores tendências deste universo para vocês. A partir de agora
estaremos sempre juntos. Com amor, SIX.
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MUSTANG É LÍDER ENTRE
OS MUSCLE CARS NO BRASI

PURO SANGUE

Mustang 2019 é oferecido no Brasil na versão única GT Premium por R$ 315.900

O Ford Mustang 2019 chegou para manter a
supremacia no segmento dos muscle cars à venda
no Brasil. O superesportivo continua feroz e aqui é
vendido na versão única GT Premium, equipado com
motor 5.0 V8, câmbio automático de 10 marchas
e tração traseira. Custa R$ 315.900 e traz como
novidades a nova opção de cor Azul Indianópolis e
o sistema de som Bang & Olufsen. A hegemonia do
Mustang entre superesportivos vendidos no mercado
brasileiro começou a ser desenhada em março de 2018,
quando a Ford fez, enfim, a estreia do novo modelo
do seu muscle car no país. De lá pra cá, o Mustang
não somente desbancou o seu maior concorrente, o
Chevrolet Camaro, como passou a ser o mais vendido
do segmento - foram 998 unidades comercializadas
no ano contra 93 do rival. Entenda-se por muscle car
- ou carro músculo - carros com potência, tamanho
e performance elevados, geralmente produzidos nos
estilos esportivos ou coupé duas portas. Opcional nos
Estados Unidos, o novo sistema de som premium com
1.000 watts de potência é item de série no Mustang
2109 vendido no Brasil. Dotado de 12 alto-falantes,
incluindo um subwoofer no porta-malas, ele trabalha
em conjunto com o sistema multimídia Sync 3, com
tela sensível ao toque de oito polegadas, compatível
com os sistemas Android Auto e Apple CarPlay. Aliás,
segundo a Ford, o interior do carro foi inspirado em
aviões, com controles à mão do motorista, tendo como
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O interior do novo Mustang
foi inspirado em aviões com
controles à mão do motorista

um dos destaques o painel de instrumentos digital e
configurável, com tela LCD de 12 polegadas - além do
já citado Sync 3. Outro item que chama a atenção é o
botão de partida que pulsa no mesmo ritmo do coração
de um cavalo. O puro sangue da Ford está equipado com
um motor V8 de 466 cv e um câmbio automático de 10
marchas. Esse conjunto, segundo a montadora, é capaz
de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 4,3 segundos
e alcançar a velocidade máxima de 250 km/h, limitada
eletronicamente. A inúmera lista de equipamentos do
modelo inclui suspensão adaptativa, freios Brembo, oito
airbags, faróis de LED, rodas de 19 polegadas e bancos
de couro com aquecimento e refrigeração. Também
merece destaque o aerofólio posicionado na parte
superior do porta-malas, que tem capacidade para
382 litros. Quanto às dimensões, são 4,78 metros de
comprimento, 1,91 m de largura e 1,37 m de altura, com
entre-eixos de 2,72 metros.

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

O que i_cult tv?

É um novo canal de divulgação da
revista Cult que busca mais audiência
integrada às mídias digitais através
de programetes interativos para
internet, com foco no resultado de
vendas de nossos clientes, ativação e
posicionamento de marcas.

Anuncie | 34 3232 6600
comercial@netcult.com.br

YouTube Cult
Facebook Cult
Instagram Cult
Portal Netcult
WhatsApp
Redes sociais do cliente

MUNDO_CULT_MOTORS
PUBLI EDITORIAL
MAURO MARQUES

GRUPO PRIMAVIA CONQUISTA
FIDELIDADE DOS CLIENTES

VIA RENAULT UBERLÂNDIA

Há 15 anos nasceu a primeira concessionária do Grupo
Primavia, na cidade de UNAÍ/MG, que foi também a
primeira concessionária FIAT da região. Em pouco
tempo já era referência de credibilidade, competência
e bons negócios. Esse foi o segredo para conquistar
novos clientes e abrir novas concessionárias. Hoje, o
Grupo Primavia está presente também nas cidades de
Brasília/DF, Paracatu/MG, Barreiras/BA, Luís Eduardo
Magalhães/BA, Formosa/GO, Valparaíso de Goiás/GO,
Luziânia/GO, Uberlândia/MG, Palmas/TO e Araguaína/
TO, tendo como foco a liderança absoluta no segmento
de veículos em todas as cidades de atuação. Qualquer
objetivo sólido é conquistado através da união, da soma
de esforços, da troca de ideias, de gente com coragem,
com determinação e com vontade de vencer. Hoje, a
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marca Primavia é referência de BONS NEGÓCIOS.
Especialmente em função do seu atendimento
personalizado, do respeito com os clientes, dos preços
e condições muito atraentes para quem quer comprar
um veículo 0 km ou um Seminovo. O principal objetivo
do Grupo Primavia é fazer cada cliente FELIZ. Por isso,
a Primavia faz de tudo para oferecer uma série de
vantagens e benefícios e um atendimento diferenciado,
ou seja, o tratamento que ele merece como cliente
Primavia. Cliente Primavia é um amigo, é para sempre.
Cliente Primavia é um cliente FELIZ. É celebrando
as conquistas desses últimos anos, mas com os
olhos voltados para o amanhã, que o Grupo Primavia
comemora sua liderança e trabalha para se manter no
topo, sempre.
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MUNDO_CULT_EU SOU CUSTOSO
MARCOS MARACANÃ | JORNALISTA
MAURO MARQUES | SXC

A CRÍTICA É BOA QUANDO SE
CONSTRÓI ALGO A PARTIR DELA

CHEGA DE
TANTO MIMIMI...
As pessoas que estão nesse caminho da
reclamação deveriam ter em mente o seguinte:
para progredir na carreira ou na vida, é preciso
buscar a solução mais dentro de você do que fora.
Ter mais flexibilidade, aceitar o mundo como ele é,
ter resiliência e protagonismo, assumir aquilo que
é sua responsabilidade. Você deve deixar de culpar
a empresa, o chefe, o outro, o cenário ou a falta
de tempo e recursos. É hora de o profissional se
apropriar de sua capacidade para poder realizar
alguma coisa. Estamos vivendo um momento difícil
no mercado de trabalho na vida interpessoal. As
empresas estão operando com menos recursos. Todo
mundo provavelmente está sobrecarregado. Quem se
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dedicar mais e se sobressair neste cenário vai se dar
melhor e crescer. O mercado está pedindo mais por
menos e tenho certeza que se os jovens deixarem
de focar naquilo que eles não têm em recursos, mas,
sim, usar suas energias para trazer soluções, inovar e
ajudar as empresas e os colegas a passarem por essa
crise, eles serão protagonistas dessa história. Não só
criticar. A crítica é boa quando se constrói algo a
partir dela. A geração ‘mimimi’ talvez esteja criticando
demais sem propor novas soluções. A crítica pela
crítica em um momento árido de mercado não vai
resolver o problema. O profissional tem que se sentir
dono da sua própria história. Se não há recursos, ele
tem que achá-los ou fazer acontecer sem.

MUNDO_CULT_ MERCADO
TARCÍSIO CAMPANHOLO | ASSESSOR DE INVESTIMENTOS
DIVULGAÇÃO

APROVEITE ESSE MOMENTO HISTÓRICO
PARA TRANSFORMAR O SEU DINHEIRO

1 MILHÃO DE INVESTIDORES NA
BOLSA DE VALORES BRASILEIRA
A Bolsa de Valores Brasileira (B3) fechou o mês
de março com a marca histórica de 1 milhão
de investidores ativos. Sendo, 982.721 pessoas
físicas e 24.692 pessoas jurídicas.

Pessoas Físicas
Homens
Mulheres
Pessoas Jurídicas
TOTAL

Quantidade de
Investidores*
982.721
769.042
213.679
24.692
1.007.413

empresas listadas na Bolsa, quanto em pontos do
Ibovespa. Para nós, que estamos investindo, resta
torcer. E, se você ainda não investiu, aproveite esse
momento histórico para transformar o seu dinheiro.

%
97,55%
76,34%
21,21%
2,45%

* Contagem dos CPFs/CNPJs de investidores por Agente de Custódia
Fonte: B3

O crescimento em números de investidores se
deve principalmente aos mais de 12 meses de
taxa básica de juros (Selic) na mínima histórica
de 6,5% ao ano. Os investidores em busca de
mais retorno do que a renda fixa sentiram a
necessidade de assumir mais risco, tornando
natural essa migração de parte do capital para
a renda variável. Outro fator que contribuiu
com o crescimento do número de investidores
foi o desenvolvimento de novas plataformas e
ferramentas de acesso ao mercado de ações,
aliado a facilidade e agilidade na abertura de
contas nas corretoras de valores. Mesmo sendo
um recorde histórico, ainda há uma distância
muito grande quando comparamos o Brasil com
outros países. Apenas 0,48% da população
brasileira investe na Bolsa, a taxa média dos
países emergentes é de 6%. Nos Estados
Unidos, cerca de 70% dos americanos possuem
algum tipo de investimento, incluindo aplicações
em ações. O bom desempenho da renda variável
continua atraindo novos investidores. Mesmo
com a grande volatilidade no cenário políticoeconômico, em 2018, o Ibovespa, fechou o ano
com valorização de 15,03%. Das 10 empresas
com maiores altas do índice, quatro delas
subiram mais que 100%. São: Magazine Luiza,
Cemig, B2W e Suzano. No último mês o índice
chegou a superar 100 mil pontos. Para que toda
essa euforia continue, o mercado depende das
reformas em andamento e da melhoria no cenário
econômico. Se consolidadas essas expectativas
com o novo governo, 2019 será um ano de novos
recordes, tanto em número de investidores e
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MUNDO_CULT_GESTÃO
CEZAR HONÓRIO TEIXEIRA | JORNALISTA
DIVULGAÇÃO | SXC

O BRASIL E O MUNDO VIVEM UMA
CRISE DE LIDERANÇA

LIDERANÇA EM
QUATRO DIMENSÕES
Imagine que você é um líder engajado em projetos
da comunidade onde atua, é destaque na entrega
de resultados na organização onde trabalha, é
reconhecido na equipe pela capacidade de gerar
engajamento e, além de todos os atributos anteriores,
é efetivo em ações de autodesenvolvimento. O
cenário ideal pintado no parágrafo anterior passa
pelas quatro dimensões da liderança necessárias
para vencer em tempos de extrema exposição
pública via universo digital. São elas: liderança na
comunidade, para resultados, para a equipe e de
si mesmo. A má notícia é que líderes capazes de
transitar nestes quatro níveis, ao mesmo tempo
e de forma eficaz, são cada vez mais raros. Mais
do que nunca, portanto, a liderança, seja no setor
público ou privado, precisa atuar sistematicamente
em todas as dimensões para garantir uma carreira
sustentável a médio e longo prazo. São várias
iniciativas em cada dimensão da liderança. Como o
espaço aqui é limitado, vamos passar por ao menos
um aspecto de cada dimensão. Na liderança para a
comunidade, por exemplo, o líder deve trabalhar o
conceito de “inteligência social” que vai além do tão
falado network. Passa por rever o ciclo mais próximo
de convivência até técnicas para se conduzir
uma conversa produtiva em situações sociais ou
profissionais. Mas não adianta ser socialmente
orientado se o líder não entrega resultados. Na
dimensão para resultados, a liderança tem que saber
separar objetivo de meta e, especialmente, construir
metas que irão gerar comprometimento do time. É
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o bom e velho método de definir onde se quer chegar,
de que forma e em que prazo. Simples de falar e difícil
de executar. Na dimensão da liderança de equipe é
necessário garantir o básico, como caracterizar as
funções, os perfis para cada atividade, avaliar o nível
de prontidão de cada liderado, aplicar métricas de
acompanhamento e reconhecimento e principalmente
realizar feedbacks tecnicamente orientados para
ajustar eventuais desvios e manter um bom nível de
engajamento. Entendendo e executando este básico,
você estará pronto para passar de fase e almejar ser
um líder capaz de inspirar os comandados. Finalmente
chegamos à quarta dimensão da liderança. Liderar a
si mesmo é, certamente, a mais desafiadora. Vai além
da força do exemplo. Passa por uma comunicação
empática, pelo aprendizado constante e até pelo índice
de positividade. As pessoas não seguem pessimistas.
E, sim! É possível desenvolver até a positividade de
forma técnica e estruturada. Como escrevi no artigo
anterior, o Brasil e o mundo vivem uma crise de
liderança, principalmente em função do alto nível de
exposição a partir da presença digital de cada um
de nós. Neste contexto de Big Brother da vida real,
manterão reputação de liderança apenas quem tiver
a capacidade de atuar a partir desta visão sistêmica.
Isso vale seja para a política, vida corporativa ou
mesmo como pai e mãe. Concorda?
Cezar Honório Teixeira é jornalista e especialista em gestão
da influência (liderança, coaching, gestão de imagem) pela
www.czgestaodainfluencia.com.br e também atua como
consultor associado na MPrado Consultoria empresarial.

MUNDO_CULT
PUBLI EDITORIAL
LUIZ CROSARA

ENTENDA OS CONCEITOS DE ADVOCACIA PREVENTIVA E PROGRAMA DE
COMPLIANCE E A IMPORTÂNCIA PARA SUA VIDA PROFISSIONAL

COMPLIANCE OFFICE: ADVOCACIA
MUITO ALÉM DA CONTENDA JUDICIAL
Culturalmente, pessoas físicas e pequenas empresas
procuram auxílio jurídico apenas em face de problemas
já existentes (muitas vezes ameaçando um patrimônio
conquistado com muito esforço ou a saúde do negócio,
no caso das empresas). No entanto, a atuação de um
advogado pode ser muito mais eficaz se contratada
antes do problema existir. As grandes empresas, há
décadas, já possuem o entendimento de que é mais
inteligente e financeiramente viável contar com o
suporte de um escritório de advocacia parceiro, que
atue na esfera preventiva e contenciosa, sendo que
empresas de grande porte contam ainda com um
“setor jurídico” interno, que se comunica com o jurídico
externo (escritório). Inclusive, atualmente, a normativa
internacional e nacional (Lei 12.846/13) incentiva a
incorporação do que se denomina “Compliance Office”,
que nada mais é do que um programa de conformidade,
que sirva para inibir práticas ilícitas (que muitas vezes
acontecem por desconhecimento da legislação). A
referida legislação, ainda pouco conhecida, atribui
responsabilidade a qualquer pessoa jurídica que, por
meio de empregados ou até mesmo terceirizados,
cometa algum ilícito, bem como incentiva, diminuindo
ou excluindo a penalidade em caso de empresa que
adote “mecanismos e procedimentos internos de
integridade”, ou seja, o “programa de conformidade”,
normalmente delegado a escritórios de advocacia
especializados. Nesse contexto, as pequenas empresas
e profissionais autônomos também podem e devem
contar com o suporte jurídico aliado à estratégia do
seu negócio. E esse tem sido o foco do escritório RC
Advogados, atuante há mais de 18 anos na cidade
de Uberlândia-MG, especializado em advocacia
empresarial e trabalhista (preventivo e contencioso).
A advogada fundadora do escritório, Regina Coeli,
explica que, após anos atendendo grandes empresas,
percebeu que os empreendedores individuais,
pequenas empresas e profissionais autônomos
possuem demandas muito específicas e pouco
atendidas, motivo pelo qual decidiram focar nesse
nicho: “Felizmente, temos tido muito êxito em auxiliar
nossos clientes a se desenvolverem nos seus negócios
e patrimônio pessoal, seja no suporte preventivo/
consultivo, seja na representação processual, seguindo
sempre estratégias que zelem pela saúde financeira
da pessoa física ou jurídica, em conformidade com a
legislação vigente”, relata.

Dr. Celestino e Dra. Regina Coeli

34 3227-9719
Rua André Lopes Garcia, 216
Bairro Vigilato Pereira - Uberlândia - MG
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MUNDO_CULT_TECNOLOGIA
LEONARDO REGIS ORLANDINI | DIRETOR ADMINISTRATIVO DA REVISTA CULT
ARQUIVO PESSOAL | SXC

GIGANTES DO MERCADO JÁ DITARAM AS DIRETRIZES DO
FUTURO DOS CELULARES, INVESTINDO EM TELAS DOBRÁVEIS.

O FUTURO É AGORA,
E JÁ ESTÁ PATENTEADO!

As grandes empresas de tecnologia têm centros
de pesquisa e desenvolvimento bem criativos, que
combinam produtos altamente sofisticados com as
necessidades dos consumidores. Estas inovações,
contudo, antes de irem ao mercado, sofrem diversas
proteções por meio de patentes. Os gigantes do
mercado de tecnologia - Apple, Samsung, Sony,
Motorola e outras - já ditaram as diretrizes do futuro
dos celulares e outros dispositivos de comunicação,
investindo pesado em telas dobráveis. A ideia é
ampliar o tamanho da tela, possibilitando melhores
experiências ao consumidor quanto a vídeos, fotos e
jogos, sem causar incômodo quanto à ocupação do
espaço. Esta busca pela melhor tecnologia pode ser
resumida como uma corrida, já que a empresa que
tiver o melhor aparelho deverá dominar o mercado
durante as próximas gerações de smartphones.
O desafio de lançar esse tipo de equipamento
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é grande, considerando que a tela maior consome
mais energia, sendo necessário uma bateria com
maior potencial de armazenamento. O processador
também deve ser mais robusto, para poder suportar
jogos, filmes e outros aplicativos. No início de 2019, a
Samsung entrou com mais um pedido de patente de
tela flexível, o que indica que a sul-coreana continuará
se esforçando para inovar e melhorar seus produtos
com as características modernas. Para estes próximos
meses está previsto o lançamento do Samsung Galaxy
Fold, a primeira e super opção de smartphone dobrável,
cuja tela possui 7,3 polegadas, 512 GB e 12 GB RAM.
Com isso, entendemos as tendências e, na medida
do possível, podemos buscar como adequar a essa
realidade, oferecendo aos clientes produtos modernos.
Pedido de patente Samsung.
Data de prioridade: 14/02/2019
KR1020190017401

VOCÊ É DONO DA SUA
PRÓPRIA MARCA?
IMAGINE SÓ
VOCÊ ABRE UMA EMPRESA,
PLANEJA SUA MARCA.
INVESTE EM MARKETING,
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 O ESPECIALISTA.

MARCAS, PATENTES e FRANQUIAS

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

MUNDO_CULT_COMUNICAÇÃO
JÚNIOR Q9 | PUBLICITÁRIO
MAURO MARQUES | SXC

SITUAÇÕES QUE COMPROVAM QUE VOCÊ
ESTÁ PRESTES A UM ATAQUE DE NERVOS

ATAQUE DE
NERVOS

Nesta edição, resolvi listar 16 situações que todos
nós estamos sujeitos a experimentar no decorrer da
nossa existência e que ajudam a revelar o tamanho
do estopim que rege nosso controle emocional.
Chutar a quina da mesa, morder a língua, pegar
aquele carrinho de compras no supermercado que
vem com a rodinha estragada dificultando a direção,
são três exemplos de pequenas situações do nosso
cotidiano que têm o poder de despertar o monstro
que existe dentro de nós. E por que isso acontece?
Por que uma coisa tão pequena faz com que nossas
emoções fiquem tão afloradas? Podemos atribuir
esse fenômeno à nossa incapacidade de vivermos o
presente, à nossa mania de focar nos problemas, ao
invés de focar na solução, e principalmente ao fato de
esquecermos que estamos no mundo de passagem (e
uma passagem muito curta). E pior é que não temos
a mínima noção de quanto tempo essa passagem irá
durar. Se você que está lendo agora esse texto e se
sentindo à beira de um ataque de nervos, literalmente
à deriva, quero aproveitar para falar que você não
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está sozinho. Hoje, o número de pessoas que vivem no
limite das emoções não é pequeno. E para que você
não vire uma estatística quando o assunto é estresse,
procure ver essas situações com outros olhos. Encare
esses pequenos surtos como um puxão de orelha que
o presente está te dando para lembrar que você é
maior que os seus problemas. Quero aproveitar para
te fazer uma pergunta: Essas situações tiram você do
sério? Tomada de três pinos, tirar roupa do varal, gente
mastigando, gente respirando, gente andando devagar
na sua frente, abrir sacola de supermercado, mosquito
no quarto, chuveiro pingando, grupos de WhatsApp,
tropeçar na rua, chinelo arrebentando, pisar de meia no
chão molhado, ficar esperando. Se a resposta é sim para
uma ou mais dessas situações, CUIDADO! Você pode
estar à beira de um ataque de nervos. Então relaxe,
porque relaxar é fazer a faxina na alma.
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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MUNDO_CULT_CONTRATOS
STHEFANO SCALON CRUVINEL | CEO FOUNDER
LUCIANA SANTOS |SXC

TODO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEVE
PREVER OS PROCEDIMENTOS QUE SERÃO ADOTADOS

O QUE É UM CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O contrato de prestação de serviços ERP tem sido
motivo de dores de cabeça para muitos empresários.
Ao buscar por um serviço de Enterprise Resource
Planning, o gestor se depara com uma gama
considerável de prestadores de serviços que trazem
consigo uma série de elementos contratuais técnicos
e de difícil interpretação por quem é leigo no assunto.
O ERP é um conjunto de softwares interligados para
o gerenciamento da empresa que tem a função de
interligar vários departamentos do negócio, desde os
setores de finanças, logística, compras e produção
até o setor de recursos humanos, adaptando-se às
necessidades e exigências de cada organização.
Agora, imagine como é complexo um processo de
implementação que envolva todas as áreas de uma
companhia. É por isso que o empresário precisa
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estar atento ao contrato de prestação de serviços que
será firmado com o fornecedor, garantindo que o
documento seja claro com relação às obrigações e
aos deveres das partes envolvidas. Neste artigo, você
vai conhecer alguns pontos cruciais desse tipo de
contrato, descobrindo como ficar atento a cada um
deles para mitigar riscos e garantir a eficiência das
suas operações. Acompanhe!
1. Objeto do contrato
Todo contrato precisa ter um objeto. O objeto sinaliza
qual será a prestação de serviço contratada e acerca
da qual versarão as demais cláusulas do documento.
Em um contrato de prestação de serviços ERP, por
exemplo, o objeto será um sistema de Enterprise
Resource Planning com a integração de todos os

setores da empresa. Ao redigir esse tipo de documento
é muito importante que o objeto traga informações
completas sobre o serviço que está sendo contratado,
por isso, quanto mais específica e completa for a
descrição, menor será o risco de questionamentos
futuros.
2. Obrigações das partes contratante e contratada
Um contrato de prestação de serviços para
implementação de um sistema ERP deve ser um manual
completo sobre procedimentos, expectativas, direitos e
obrigações das partes contratante e contratada. Dessa
forma, o documento deve contemplar o maior número
de situações possível, garantindo uma orientação
clara, caso as partes se deparem com algum conflito
ao longo da execução do serviço. Ter clareza com
relação às obrigações reduz o risco de conflitos e
minimiza também o risco de que as partes precisem
buscar auxílio junto ao Poder Judiciário para resolução
de problemas oriundos da prestação do serviço.
3. Prazos de execução
Estabelecer os prazos de execução do serviço é um
dos pontos mais importantes do contrato. Isso evita
que o documento se estenda por prazo indeterminado,
o que influenciaria negativamente no resultado e nas
finanças da empresa. A indicação dos prazos não
influencia em possíveis renegociações, caso elas sejam
necessárias. Entretanto, trabalhar com um cronograma
garante mais eficiência e permite que a implantação
ocorra alinhada com a previsão e as necessidades do
contratante.
4. Condições de pagamento
É muito importante que o empresário esteja atento na
hora de ajustar, com o fornecedor de serviços ERP, as
obrigações atreladas ao cronograma e o respectivo
pagamento pelo serviço. É comum se deparar com
contratos que já foram integralmente pagos e nos
quais o sistema não está pronto. Para evitar situações
como essa, é imprescindível que o pagamento esteja
atrelado a entregas ou à realização de determinadas
atividades. Dessa maneira, o contratante mantém o
seu poder de barganha e a sua capacidade de exigir o
cumprimento do cronograma a fim de que se procedam
com os pagamentos pelo serviço.
5. Hipóteses de rescisão
Todo contrato de prestação de serviços deve prever
os procedimentos que serão adotados, caso ocorra
o desinteresse na manutenção do serviço. De forma
geral, a maioria das situações que acabam levando
para a rescisão dos contratos está vinculada com o não
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma
de trabalho, todavia, as partes têm liberdade para
definirem livremente quais serão as hipóteses de
rescisão, sendo muito importante pensar no assunto

com cuidado para garantir a segurança do documento.
Também é válido indicar, no contrato, o pagamento de
eventuais multas pelo descumprimento de prazos e de
outras obrigações, indicando um limite máximo para a
regularização sob pena de rescisão.
6. Questões técnicas e anexos
Um contrato de prestação de serviços ERP envolve
questões técnicas complexas, por isso, é importante que
tanto o contratado como o contratante se envolvam
de forma ativa em todo o processo de execução do
projeto. Enquanto a parte contratada tem knowhow a respeito das questões técnicas, o contratante
tem conhecimento sobre as rotinas e necessidades
do negócio. A abordagem técnica de tudo o que
será desenvolvido deve estar claramente descrita
no contrato firmado entre as partes, com todas as
informações sobre ações e procedimentos realizados.
Inclusive, caso necessário, com a inclusão de anexos
técnicos especificando os serviços e as metodologias
utilizadas. Caso o empresário não tenha conhecimento
a respeito do assunto, é interessante que ele procure o
auxílio de uma consultoria especializada em contratos
de ERP e que possa contribuir para as análises técnicas
e jurídicas necessárias para a formatação de um
contrato alinhado com as necessidades da empresa.
7. Manutenções
Outro ponto que precisa ser negociado e estar previsto
no contrato de prestação de serviços é o trabalho de
manutenção que será realizado pelo contratado. Entre
os tipos de manutenções mais comuns estão a corretiva,
a adaptativa e a evolutiva. Em cada um desses casos
é importante incluir, no contrato, informações sobre
prazos para execução e critérios de suporte oferecido
pela empresa. As regras envolvendo as manutenções
variam de uma empresa para outra, tendo em vista que
as necessidades e as características são diferentes.
Dessa forma, é necessário avaliar a situação de maneira
individualizada, considerando as particularidades e os
interesses do cliente. Como você pôde ver, o contrato
de prestação de serviços é um documento importante,
de modo que ele traz todas as informações a respeito
dos procedimentos e das regras que vão valer ao longo
da relação contratual. Por isso, o gestor deve dar uma
atenção especial ao assunto, buscando o auxílio de
uma consultoria especializada quando tiver dúvidas
sobre cláusulas e obrigações contratuais. Vale destacar
que todas as ações e as trocas de emails e mensagens ao
longo da relação contratual devem ser arquivadas junto
ao contrato de prestação de serviço, tendo em vista que
elas são fontes de informações relevantes, caso ocorram
eventuais questionamentos ou o descumprimento das
cláusulas do contrato. Se você tem alguma dúvida
sobre o seu contrato de prestação de serviços ERP, fale
conosco, pois nossos profissionais poderão orientá-los
sobre como agir nesse tipo de situação.
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MUNDO_CULT_COACHING
PUBLI EDITORIAL
DIVULGAÇÃO

MAIOR INSTITUIÇÃO DE COACH DO MUNDO, FEBRACIS JÁ IMPACTOU
MAIS DE 40 MILHÕES DE PESSOAS AO LONGO DE SUA TRAJETÓRIA

FEBRACIS UBERLÂNDIA

modo que é possível obter alta performance pessoal
e profissional sem comprometer nenhuma área da
vida. Saúde, família, conjugal, financeiro, social,
entre outras áreas, são trabalhadas no processo. A
Inteligência Emocional, um dos principais conceitos
trabalhados pelo time Febracis, transforma crenças
limitantes em crenças fortalecedoras, capacitando
profissionais para desenvolver suas atividades com
foco e dedicação. O Núcleo Febracis Uberlândia
possui 14 salas de atendimento nas sessões de
coaching, que são mobiliadas, confortáveis e
isoladas acusticamente para proporcionar total
privacidade aos clientes, facilitando o alcance de
objetivos profissionais com inteligência e eficiência.
O espaço é adequado para reuniões gerenciais
e de equipes com o intuito de obter resultados
expressivos. As salas dispõem de TV, projetor, mesa
de som, excelente acústica e iluminação adaptável,
além de uma sala para MBA e um auditório para
até 200 pessoas. O ambiente foi especialmente
projetado para promover o seu bem-estar, com
cafeteria para reabastecer as energias e livraria
especializada, onde você encontra livros e produtos
para aprofundar o aprendizado. À frente da Febracis
Uberlândia estão os Diretores Master Coaches
Thiago Antonio e Ivone V. Antonio.

A Febracis é uma federação que se destaca no
mercado por transformar vidas e negócios por meio
do Coaching Integral Sistêmico (CIS), um processo
que se adequa à sua realidade de modo que você
gere as melhores possibilidades e estratégias para
conquistar um estilo de vida abundante. Com matriz
em Fortaleza e núcleos em 40 cidades no Brasil,
Estados Unidos e Angola, a Febracis se tornou a
maior instituição de coach do mundo e já impactou
mais de 40 milhões de pessoas ao longo de sua
trajetória, mantendo o compromisso em atender seus
clientes com respeito e responsabilidade. Ao longo
dos últimos 20 anos, o presidente da Febracis, Master
Coach e PhD em Business Administration pela
Florida Cristhian University (FCU), Paulo Vieira, vem
aperfeiçoando a metodologia do Coaching Integral
Sistêmico, criada e desenvolvida por ele. Paulo Vieira
é considerado hoje o maior coach do Brasil, com mais
de 10.800 horas em sessões individuais de coaching
e mais de 1 milhão de livros vendidos.
O CIS® se diferencia do coaching tradicional por
trabalhar de forma integral a razão e a emoção, de
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Thiago Antonio,
Diretor Master
Coach
Paulo Vieira,
Presidente
da Febracis

Av. Rondon Pacheco, 1032
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MUNDO_CULT_COMUNICAÇÃO
KARINA GERA | CONSULTORA DE MARKETING
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

QUANDO SUA MARCA FOR MAIOR QUE A
EMPRESA, VOCÊ ESTARÁ NO CAMINHO CERTO.

NA DÚVIDA, INVISTA
SEMPRE NA MARCA

Os meios de comunicação digital democratizaram
ainda mais as campanhas de marketing, que não
conseguem mais fazer sua propaganda de forma
unilateral, o consumidor encontra-se ativo em todo
o processo. A verdade é que, entender o que o seu
mercado diz, diante de tanta informação, que não
vem apenas dos seus fãs (lovers), mas também dos
“odiadores” (haters), se torna um grande desafio.
Esta enxurrada de informações pode assustar até
as organizações mais experientes, e quem não
souber “surfar” nesta gigantesca onda, acabará se
afogando. A vida dos produtos está cada vez menor,
a concorrência e a tecnologia surpreendem a todo
momento, por isso, a melhor estratégia, para evitar o
naufrágio, é investir em marca. Quando você investe
em marca, sua empresa se torna única, seus produtos
ou serviços serão complementos, e amanhã, se você
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precisar abandonar algum deles, a marca manterá a
companhia de pé e continuará a ser o que importa
para o seu negócio. Para ser lembrado, você precisa
ter profundidade, construir memórias importantes
e valor junto ao seu target. E como fazer isso? Com
conhecimento, entendimento e relacionamento. Para
produzir conhecimento, é preciso mostrar de forma
clara o que você oferece. Para gerar entendimento, é
preciso saber o que o seu público deseja. E, por último
e não menos importante, está o relacionamento, que
é a aproximação do consumidor não apenas para
vender e sim para inspirar pessoas. A marca pode ir
longe, mas para saber qual é a melhor direção, lembrese: quando sua marca for maior que a empresa, você
estará no caminho certo.
Karina Gera é consultora de Comunicação e Marketing.
karinagera@gmail.com

MUNDO_CULT_MARKETING
THALES SCHMIDT | CO-FOUNDER MEDIADASH
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

MEDIADASH. A PRIMEIRA PLATAFORMA DE
MARKETING INTELLIGENCE QUE ENTREGA
ALTA PERFORMANCE EM AÇÕES DIGITAIS.

VOCÊ PERDE (MUITO) DINHEIRO EM
CAMPANHAS DIGITAIS E NÃO SABE

Por que usar o MediaDash?
1. MENTORING: assessoria de especialistas em
Marketing Digital. MediaDash é a primeira e única
plataforma de performance com equipe de mentoring especializada. Mostra como atingir alta
performance para os melhores resultados.
2 - DIGITAL MARKETING INTELLIGENCE: análises
avançadas para decisões acertadas.
MediaDash é uma plataforma de Digital Marketing
Intelligence. Facilita análises por meio de filtros,
buscas e gráficos simples que fazem um raio-x do
investimento. Assim fica mais fácil enxergar o que
fazer.
3 - SIMPLICIDADE: indicadores de todas as plataformas no mesmo dashboard. MediaDash mostra
todos os indicadores das principais plataformas
em um único painel. Isso dá uma visão realista dos
resultados, sem o viés que todo canal tenta aplicar sobre seus números.

7 - CORREÇÕES RÁPIDAS: resolução de problemas e potencialização de acertos em tempo recorde.
MediaDash aponta o desempenho de cada ação
em tempo real, permitindo decisões rápidas.
Anúncios publicados são potencializados ou corrigidos minutos depois.
8 - LEGADO: registro de históricos e comentários
que criam banco de inteligência.
MediaDash armazena o histórico de ações com
área para comentários, formando um banco de inteligência. Assim, o conhecimento não se perde se
alguém da equipe sair, além de gerar insights para
as próximas campanhas.
Como começar grátis? É fácil e rápido. Faça em
3 passos.
1 - Cadastre-se em www.mediadash.com.br
2 - Crie conexões
3 - Gere Dashboards

4 - EFICIÊNCIA: desempenhos de investimento,
canais e anúncios. MediaDash é a única plataforma do mercado que mostra a performance de
cada anúncio. Além de otimizar o investimento,
facilita testes A/B. É também a primeira capaz de
medir e comparar o gasto de cada ação, gerando
eficiência.
5 - RESPOSTAS: indicação de canais e mensagens que geram mais tráfego, engajamento e
conversão.
MediaDash ajuda a orientar agências e in houses
a partir de informações como quais mídias e mensagens geram mais tráfego no site, mais engajamento nas publicações e quais canais de origem
geram menos rejeição e maior conversão.
6 - TEMPO REAL: fim do tempo perdido com relatórios.
MediaDash atualiza todos os KPIs em tempo real.
No mundo digital não dá pra perder tempo, performance e relevância com relatórios ultrapassados,
orientando a gestão pelo retrovisor. Dinheiro perdido não volta mais.
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MUNDO_CULT_COMUNICAÇÃO
ANGELO CORNELLI NETO | PUBLICITÁRIO
ARQUIVO PESSOAL | SXC

A VISUALIZAÇÃO E INTERAÇÃO
QUE FALTAVAM EM SUA EMPRESA

GOOGLE MEU
NEGÓCIO

Já ouviu falar sobre Google meu Negócio? Se
você nunca ouviu falar e muito menos sabe do que
se trata, muito provavelmente vai conhecer uma
ferramenta, mas que está totalmente focada para
quem tem seu negócio, seja virtual ou físico e que
pretende ganhar relevância e atrair cada vez mais
clientes usando uma ferramenta simples. O que é e
quais são as funcionalidades dessa ferramenta que
pode te ajudar dar um upgrade em seus negócios?
Seu nome original na língua inglesa é Google My
Business, trata-se de um conjunto de ferramentas
e funcionalidades que o Google compilou de forma
gratuita, tendo como objetivo principal facilitar a
divulgação de seu negócio online e possibilitar que
você consiga aumentar o seu alcance e interação com
seu público-alvo. O Google Meu Negócio se destina
a comércios locais com a finalidade de captação
de público, visualização do endereço, horários de
funcionamento, fotos do estabelecimento e outras
informações importantes das mesmas. A ferramenta
lhe permite acessar todas as informações referentes
a pesquisas, visitas e navegabilidade que sua página
oferece, ou seja, você tem uma visão privilegiada
de que seu público está buscando e assim pode
adaptar o seu negócio para as preferências do seu
público, os fidelizando e, consequentemente, atrair

118 _CULT

e conquistar novos clientes. Você também pode
receber diretamente em sua página comentários de
quem já utilizou o seu serviço, ou seja, você consegue
extrair informações sobre o desempenho qualitativo
de seu atendimento, fornecimento de produtos,
serviços prestados, dentre outras coisas que te
ajudam a gerar um feedback direto do consumidor
final. Você ainda pode respondê-los para resolver
possíveis problemas, esclarecer dúvidas, ouvir
sugestões e diversas outras questões que tornam
sua comunicação e sua presença mais próxima de
seus clientes. Todos sabem que manter atualizados
os seus clientes e interessados é fundamental para
conseguir um bom engajamento. No Google Meu
Negócio atualizar as informações é de extrema
importância para otimizar os resultados das buscas
e dos mapas que são gerados através do Google. A
ferramenta é gratuita, mas é interessante a parceria
com empresas no ramo de marketing digital para
que a inserção no Google Meu Negócio seja ainda
mais objetiva e assertiva. Esperamos que essa
estratégia contribua para sua empresa alcançar
excelentes resultados.
Angelo Cornelli Neto.
Publicitário e Diretor da Agência 360 Propaganda e Marketing.
www.360p.com.br

MUNDO_CULT_ENTIDADES
JOANA ARAÚJO | GA COMUNICAÇÃO
DIVULGAÇÃO

HAPPY BUSINESS ENTRA NO SEXTO
ANO COM A 13ª EDIÇÃO EM MAIO

ACIUB JOVEM

Gerar conhecimentos, relacionamentos e negócios
em um ambiente divertido e interativo. Esta é a
proposta do Happy Business, evento criado há
seis anos pelo Aciub Jovem, conselho ligado à
diretoria da Aciub que representa e inspira os jovens
empresários de Uberlândia e suas empresas com o
objetivo de proporcionar alto nível de conhecimento
e fortalecimento do networking para o jovem
empreendedor. Mais de 2 mil pessoas já participaram
do Happy Business nas 12 edições realizadas desde
2013 e no dia 21 de maio tem o próximo encontro.
Para cada edição do Happy Business, segundo
o presidente Rodrigo Braga, a diretoria do Aciub
Jovem convida palestrantes de peso de Uberlândia,
do estado ou do país, com temas atuais de gestão,
negociações, marketing, vendas, entre outros,
sempre fazendo relação com o momento empresarial
atual. “Bons exemplos inspiram grandes realizações
e motivam aqueles que estão começando suas
carreiras a buscar bons resultados. O Happy
Business também é um momento de atualizar
os conhecimentos e trocar experiências, além de
manter o ambiente de negócios de Uberlândia
sempre saudável e sustentável”, destaca. Entre os
nomes que já passaram pelo Happy Bussines estão
o então membro do Conselho de Administração da
BRF, Sérgio Barroso, o empreendedor mineiro da Bebê
Store, Leonardo Simões, que através da sua startup
conseguiu obter mais de 50 milhões de investimento,
além de empreendedores e executivos locais, como
Marcelo Prado, Humberto Carneiro, Osvaldo Carrijo,

Fábio Pergher, Rogério Nery e outros. A 7ª edição
marcou a história do evento com o recorde de
público. O convidado na edição foi o empresário
uberlandense Humberto Carneiro, que falou sobre o
tema “Como transformar uma empresa familiar em
multinacional”. Na ocasião, a Policard acabava de se
fundir a empresa Up - 3º maior grupo do segmento
de cartões benefícios do mundo -, o que atraiu
muitos empresários interessados em aprender mais
sobre as estratégias da empresa. Tradicional entre
os empresários de Uberlândia, o Happy Business
faz parte do calendário de eventos de negócios da
cidade com duas edições anuais. A próxima edição,
a 13ª, acontece no dia 21 de maio, e o palestrante
convidado é Rodrigo Stoqui, country manager do
Pipedrive no Brasil. Formado em Relações Públicas
pela Universidade Metodista de São Paulo e pósgraduado em Administração pela FGV-SP, Rodrigo
já atuou em vendas e produtos em empresas como
Cielo, Samba Tech e Moip. Fique atento ao site www.
aciub.com.br ou nas redes sociais do Aciub Jovem
(facebook.com/aciubjovem e @aciubjovem no
Instagram) para saber mais detalhes da próxima
edição e como fazer sua inscrição.
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MUNDO_CULT_ TURISMO
REDAÇÃO
DIVULGAÇÃO

FAÇAM AS MOCHILAS E VIAJEM COM A
REVISTA CULT POR ESTES CIRCUITOS

VISITE MINAS

Fazendo uma viagem rápida, para passar o dia, dar uma
escapadinha no final de semana ou aproveitar férias e
feriados prolongados é possível aproveitar fantásticas
experiências gastronômicas, cachoeiras, águas quentes, esportes radicais, tranquilidade, vinhedos, hotéis
fazenda, pousadas, cavernas e campos, além de eventos e espetáculos para todos os gostos, idades e disponibilidades, tudo isto num raio inferior a 200 km de
Uberlândia. Onde ficam? Como chegar? Onde hospedar? Estas perguntas serão respondidas em um caderno especial de turismo regional especialmente criado
pela Revista Cult para seus leitores. Neste perímetro
regional será possível conhecer a Região Alta Mogiana,
a Região Caminhos do Cerrado, a Região Canastra e
a Região Noroeste das Gerais, um pedaço do Estado
de Goiás e a região norte de São Paulo. Destinos que
oferecem variadas opções para desfrutar, saborear,
sair da rotina, viajar sozinho, a dois ou com a família,
optando por roteiros culturais, rural, ecológico, religio-
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so, esportivo, gastronômico ou de negócios. Através
deste caderno especial será possível observar a existência de um turismo tradicional e consolidado na
região, como os termais de Araxá e Caldas Novas,
um turismo recente como o Complexo Científico Cultural de Peirópolis, bairro rural de Uberaba, o turismo
estimulado, como os parques aquáticos, os tombados pelo patrimônio histórico, como a Igreja Divino
Espírito Santo do Cerrado em Uberlândia e os de negócios. Agora, se você é do tipo de turista que gosta de se aprofundar nos costumes locais durante a
viagem, irá se deparar com várias opções do turismo
de experiência, modalidade onde terá a oportunidade
de vivenciar as tradições destas regiões com roteiros
que passam longe dos pontos turísticos tradicionais,
pois aliam experiências históricas, culturais e gastronômicas com atividades específicas de cada lugar.
Animados? Façam as mochilas e viajem com a Revista Cult por estes circuitos.

MUNDO_CULT_ GESTÃO
HÉLIO MENDES | PROFESSOR
ARQUIVO PESSOAL | SXC

HOJE É NECESSÁRIO REDESENHAR AS ORGANIZAÇÕES

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

O foco na produtividade ganhou muitos adeptos
nos meados do século passado. Isso transformou
as empresas de muitos setores em commodities,
ou seja, padronizou sua forma de gestão, às vezes
até engessando-as, impossibilitando-as de ter
uma estratégia competitiva - porque produtividade
pode garantir qualidade, mas não cria estratégia
competitiva. Muitos até hoje cometem esse equívoco.
O Planejamento Estratégico, pelo contrário, ainda é
a ferramenta mais usada pelas médias e grandes
organizações, porque busca adaptar o ambiente
interno ao externo e não propõe às empresas
seguirem outras, mas sim criar uma visão de
futuro singular, olhando para os mercados, com
seus princípios e valores. Não é um ritual, mas uma
dinâmica criada pelos profissionais das próprias
instituições. No Planejamento Estratégico, começase discutindo cenários e qual o negócio da empresa o que poderá gerar até uma ruptura com o seu setor,
ou apenas mostrar que ela deve continuar o que está
fazendo - ou até mesmo fechar as portas, antes que
o mercado as feche. Questiona-se nesta fase onde a
instituição está e aonde quer ir, e se está indo pelo
melhor caminho. A missão e a visão da empresa
são definidas nesta fase do processo. Após esse
momento, discutem-se princípios, valores e virtudes
que formam a cultura necessária para competir.
Poucos entendem ou levam a sério esta parte, mas
nela é que se define o comportamento de todos os
envolvidos, vai do chão de fábrica ao Conselho de
Administração. É necessário sempre alinhar a missão,
as metas e o comportamento dos responsáveis de
toda a organização. O valor confiança é o principal,

porque trata de caráter e competência. Faz
parte da metodologia a Matriz Swot, que tem por
propósito definir a posição estratégica da empresa,
analisar as ameaças e oportunidades do ambiente
externo e confrontá-las com os pontos fortes e
fracos internos. Quando bem feita, mostra com
muita objetividade as quatro posturas que podem
ser adotadas a partir desse momento: recuar,
manter, crescer ou expandir. A Matriz Swot pode
ser aplicada também em cada área da instituição.
Também há o Modelo de Porter, que identifica e
analisa o setor mais atrativo para a empresa.
Complementa-se esta etapa com a Matriz de
Ansoff, na qual há quatro alternativas: penetração
de mercado, desenvolvimento de produtos,
participação em outros mercados e diversificação.
Em 2005 tivemos a possibilidade de agregar ao
Planejamento Estratégico o novo pensamento que
permite às empresas “saírem da caixa”, atenderem
aos clientes de forma diferente - os insatisfeitos e
até os ainda não atendidos -, com uma nova Matriz
ou Tela de Valor. É a denominada “Estratégia do
Oceano Azul”, que permite criar novos mercados,
ao fornecer ferramentas para ultrapassar as
fronteiras e tornar os concorrentes irrelevantes,
redesenhando a organização. A maioria das
empresas dedica-se apenas aos planos táticos e
operacionais, por falta de estratégia competitiva,
tornando-se meramente seguidoras das que
possuem um Planejamento Estratégico.
Hélio Mendes - Professor e Consultor de Planejamento
Estratégico e Gestão.
www.institutolatino.com.br
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MUNDO_CULT_ENTREVISTA
MARGARETH CASTRO | JORNALISTA
MARLÚCIO FERREIRA | MAURO MARQUES

APLICATIVO “SALVE MARIA” É
UMA INICIATIVA QUE SALVA VIDAS

ANA PAULA
JUNQUEIRA
Ana Paula Junqueira: “Eu costumo pensar à noite
tudo que coloco em prática no outro dia”

As andanças pelas várias regiões de Minas Gerais
durante a campanha para deputada estadual em 2018,
fez com que a primeira-dama e secretária municipal
de Governo e Comunicação de Uberlândia, Ana Paula
Junqueira, conhecesse de perto a realidade de várias
mulheres que convivem com a violência doméstica.
Houve uma empatia por essas histórias e, a partir daí,
surgiu a necessidade e preocupação em criar algo que
pudesse ajudar, de forma imediata, estas pessoas. “Eu
costumo pensar à noite tudo que coloco em prática
no outro dia”, revela. Preocupada em encontrar uma
maneira de ajudar as vítimas de violência a denunciar
e assim fazer com que os casos diminuam ou sejam
evitados, fez com que Ana Paula pesquisasse na
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internet uma solução, até encontrar um projeto
parecido ao “Salve Maria” no Piauí, nordeste do Brasil.
O aplicativo foi lançado no dia 12 de março e já tem
resultados positivos. Em entrevista exclusiva à revista
Cult, Ana Paula Junqueira fala sobre o aplicativo e dos
resultados no primeiro mês de implantação.
Como surgiu a ideia de criar o aplicativo “Salve
Maria?”
Durante a campanha eu andei muito e encontrei
com várias mulheres. A gente tem o grupo “Maria de
Minas”, que é só de mulheres e tem o propósito de
conversar sobre política, porque política para mulher
ainda é um problema. A grande parte vota porque o

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

“As pessoas estão denunciando mais.
Os casos de violência sempre existiram,
mas eram muito camuflados. A violência
contra a mulher não escolhe classe social”
amigo, marido ou família pediu e não permite que ela
pense. E, geralmente, nas rodas de conversa política,
as mulheres não participam. Foi nessa caminhada que
eu percebi que a gente precisava trabalhar e fazer
alguma coisa para a mulher por causa da violência que
está muito grande. E ela não é localizada, é de forma
genérica. Comecei a pesquisar na internet e eu vi que o
governo do Piauí tinha esse trabalho e nós fomos atrás.
Implantamos aqui em parceria com a Polícia Militar,
que é o órgão que recebe a informação na hora que a
pessoa aperta o botão do pânico.
Existe projeto para ampliar ou atualizar o aplicativo?
Sim. Agora estamos estudando, junto com a Prodaub,
colocar, por exemplo, se a mulher está passando por
um terreno e é atacada ou sente-se ameaçada e
aperta o botão do pânico e sai correndo, que o sinal
a acompanhe, como uma espécie de rastreador. O
aplicativo, por enquanto, está disponível apenas para
o sistema Android, mas, em breve, será estendido para
outros sistemas.
Da concepção do projeto, cuja ideia veio do Piauí, até
a implantação foi quanto tempo?
Foram quatro meses.
E neste processo para implantação do aplicativo,
quais as principais dificuldades encontradas?
Na verdade, não teve dificuldades, pois todos abraçaram
a ideia. Desde a Polícia Militar, quanto a Delegacia
da Mulher e o pessoal do CIM (Centro Integrado da
Mulher) e da Prodaub, que trabalhou diuturnamente
para o desenvolvimento da tecnologia. A gente queria
a princípio fazer um aplicativo mais elaborado. Por
exemplo, as mulheres que estão hoje com medidas
protetivas, a gente ter para elas um lugar especial para
acionar o botão do pânico de uma forma diferente,
mas a gente não pode ter acesso aos processos,
que andam em sigilo da Justiça. Mas, acredito que a
gente vai acabar chegando a um entendimento com o
Tribunal de Justiça para poder melhorar isso.

O aplicativo foi implantado no dia 12 de março. Quais
os resultados?
Hoje estamos com 3.490 downloads e 4.59 de estrelas
na loja de aplicativos. Esse é um resultado muito
positivo. De acordo com a última conversa com a
Polícia Militar, em 20 dias de funcionamento houve
30 acionamentos. Uma moradora do Bairro Pequis
colocou no Facebook e comentou também que o botão
do pânico salvou a vida dela.
Por que o nome “Salve Maria”? Existe o grupo “Maria de
Minas”. O nome Maria é uma devoção ou só em referência
às mulheres?
Não. É uma referência às mulheres, como poderia ser Ana ou
qualquer outro nome. É Maria se dirigindo a qualquer mulher.
O aplicativo é um sistema tecnológico, mas existe
uma central para concentrar informações ou pessoas
que trabalham no “Salve Maria”?
Não. É totalmente tecnológico. Ao acioná-lo, as
informações vão para a Polícia Militar, onde são
tomadas as medidas. Uma coisa que nos preocupou
muito é que as pessoas hoje em dia, infelizmente têm o
hábito de passar trote para a PM e o ID do telefone fica
registrado. Pedimos a todos muita responsabilidade,
pois ao passar o trote, a pessoa tira a polícia de
um serviço que ela poderia estar prestando e até
socorrendo alguém. Ao baixar o aplicativo para fazer a
denúncia, fica registrado, pois é preciso colocar o CPF.
O aplicativo é só para mulheres ou todos podem
baixá-lo?
Não, o aplicativo é para todos. Até mesmo filhos que
queiram denunciar pais podem usá-lo. O velho ditado
de que “em briga de marido e mulher não se mete a
colher”, não vale mais para os dias atuais. É preciso
meter a colher sim e denunciar.
Em termos de investimentos para criação e
implantação do aplicativo. Quanto foi gasto?
Não houve investimentos. O sistema foi desenvolvido

“O aplicativo não é uma bandeira política.
Ele veio com o objetivo de ajudar mesmo
essas mulheres e fazer algo efetivo para
mudar esta realidade”
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“Onde quer que eu esteja, eu estarei
fazendo política, ou seja, mesmo
sozinha, essa é a minha natureza”
realidades que antes eu ouvia falar. Eu sabia que tinha
necessidade, mas quando você passa a vivenciar
histórias com pessoas próximas e você não tem o
que fazer, você passa a pensar em alguma forma para
ajudar. É empatia. Eu sou uma pessoa eminentemente
política. Eu gosto, é minha essência. Isso não significa
que eu tenha que ser candidata ou serei candidata.
Onde quer que eu esteja, eu estarei fazendo política,
ou seja, mesmo sozinha, essa é a minha natureza. Eu
tenho uma paixão especial por fazenda, mas nada me
impede de atuar em outras frentes, independente de
ter um cargo eletivo. O aplicativo não é uma bandeira
política. Ele veio com o objetivo de ajudar mesmo
essas mulheres e fazer algo efetivo para mudar esta
realidade.
pela Prodaub. No CIM, precisamos colocar um
computador para a Polícia e a Prefeitura tinha,
então o custo foi zero, basicamente um trabalho
intelectual. Foi muito legal, pois houve um
engajamento de todos.
Em Uberlândia, a cada uma hora e meia é feito
um registro de violência doméstica e familiar
contra uma mulher. A média é de 16 casos por
dia. A senhora acredita que estão acontecendo
mais casos ou as pessoas estão encorajadas a
denunciar?
As pessoas estão denunciando mais. Os casos
de violência sempre existiram, mas eram muito
camuflados. A violência contra a mulher não
escolhe classe social. A gente não pode ficar
enganado, achando que é algo pontual. As
pessoas estão se encorajando a falar mais,
a denunciar. Conversei recentemente com a
Delegada da Mulher e ela me disse que em
Uberlândia a delegacia está atendendo 90
mulheres ao mês. No CIM estão a Delegacia
da Mulher, a Defensoria, a Diversidade Social,
psicóloga, assistente social e corpo de delito. A
ideia é concentrar todos os serviços em um só
lugar. Este é o nosso objetivo para que a vítima
de violência consiga resolver tudo em um único
espaço.
Por falar em política, a senhora tem pretensões?
O lançamento desse aplicativo reforça a sua
imagem na cidade? É uma bandeira política?
O desenvolvimento e implantação do aplicativo
foi um processo. Veio por eu ter conhecido muitas
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Ana Paula Junqueira: “Sou uma pessoa eminentemente política.
Eu gosto, é minha essência”
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“A VIDA ESTÁ PRECISANDO
TER UM NOVO SIGNIFICADO”

FLORDELIS

Uma história real de inspiração e amor ao
próximo traduz o que é Flordelis (nome
artístico de Flordelis dos Santos Souza),
carioca, ex-moradora da comunidade do
Jacaré, que adotou 55 crianças (possui
quatro filhos biológicos) e que chegou até
o Congresso Nacional como a deputada
federal mais votada do Rio de Janeiro nas
últimas eleições. Sua maior luta em Brasília
é a questão da Adoção, deseja que leve
o mesmo tempo de uma gestação, nove
meses. É pastora e cantora gospel de
sucesso, vendeu mais de 300 mil cópias
conquistando discos de Ouro e Platina. É
também sucesso no YouTube, seu canal
possui quase 160 mil inscritos, seus vídeos
como cantora passam de 100 milhões
de views e como mãe e entrevistas (sua
primeira aparição foi na Xuxa) possui
mais de 5 milhões de views, possuindo no
Instagram 765 mil seguidores. Há dez anos
sua história virou filme, Flordelis - Basta
Uma Palavra para Mudar, que teve no
elenco nomes como Reynaldo Gianecchini,
Letícia Sabatella, Cauã Reymond, Fernanda
Lima, Bruna Marquezine, Deborah Secco,
Letícia Spiller, Alinne Moraes, entre outros
famosos. O filme foi realizado totalmente
sem cachês para os artistas envolvidos,
que se propuseram a realizá-lo de forma
voluntária pelo impacto da história real.
Toda a renda foi utilizada na construção
de um centro de reabilitação para jovens
e na compra de uma casa para Flordelis. É
casada com o pastor Anderson do Carmo
e juntos pastoreiam o Ministério Flordelis
- Cidade do Fogo, em São Gonçalo - RJ,
e ainda criam 55 filhos. Suas causas são:
Instituto Flordelis Comissão de Defesa dos
Direitos dos Deficientes. Direitos da Mulher.
Suplente dos Direitos Humanos. Seguridade
Social e Família - Adoção.
Fotos
Robert Schwenck
Make
Fernando Ocazione
Produção e direção de arte
Marco Antônio Ferraz
Cabelo
Reny Oliveira
Assistente do fotógrafo
Yuri Fernandes
Binho Dutra Equipe Marco Antônio Ferraz
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Nesta entrevista concedida à revista Cult, Flordelis fala sobre sua missão solidária,
da insensibilidade das pessoas nos dias atuais, da necessidade de buscarmos
um novo sentido para a vida, dos seus projetos sociais, principalmente adoção
infantil, e da esperança de que é possível construirmos uma sociedade mais
justa, fraterna e igualitária. Confira nosso bate-papo.
Como define esta sua missão de ajudar ao
próximo?
Existe um sentido, um sentimento dentro de mim
que, mesmo sem às vezes poder ajudar por falta de
recursos, fico buscando formas para dar um apoio,
uma ajuda, às pessoas. Eu amo poder fazer alguma
coisa e acabo aprendendo, recebendo também,
isso me faz feliz.
Como nasceu este trabalho? Você se espelhou em
alguém?
Sei que inúmeras pessoas transformaram o mundo
no decorrer de suas vidas, mas quando comecei,
ainda não havia sequer ouvido falar dessas
pessoas. Eu já nasci com esse sentimento dentro
de mim. E esse sentimento se tornou mais forte
porque fui criada em uma igreja evangélica e ouvia
falar da história de Jesus que, por onde passou,
ajudou pessoas e eu ficava fascinada.
O que mais te gratifica nesta trajetória humana?
É me sentir útil. É ver alguém sorrindo e saber que
consegui tirar um pouco do “cinza” da vida daquela
pessoa, conseguir colorir um pouquinho a ponto de
fazê-la sorrir. É lutar por alguém que parece que
não tem mais jeito, que ninguém acredita mais que
tenha jeito e através do amor e da insistência, ver
aquela pessoa transformada, modificada. É difícil
conseguir fazer as pessoas que convivem com
você e as que não convivem também entenderem
isso. Mas é isso que me mantém viva.
Quais os maiores desafios que você encontrou?
O maior desafio que encontrei e ainda encontro
é que as pessoas estão ficando “ocas”, vazias,
racionais demais em uma razão de apenas se dar
bem, não querem se comprometer umas com as
outras, cada um por si... desprovidas do verdadeiro
amor. O maior desafio é transformar a consciência
dessas pessoas, mostrar para elas que teremos um
mundo melhor quando nos unirmos para lutarmos e
ajudarmos pessoas, independente da classe social
ou da cor da sua pele. A vida está precisando ter
um novo significado.
Como você vê as ações sociais no Brasil?
As ações sociais ainda são muito fracas. O
crescimento da violência trouxe a intervenção
federal para as comunidades do Rio de Janeiro.
Mas tinha que ser feito junto uma intervenção
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social. Há tantas coisas que podem ser feitas para
dar dignidade e oportunidade.
Quais são seus principais projetos sociais?
Crianças não nasceram para morar em abrigos. Eles
são necessários, mas não para a criança ficar por
meses e até anos. Abrigos são lugares de passagem.
Os números não batem. Temos mais pessoas
interessadas a adotarem (mais de 45 mil) do que
crianças para serem adotadas (aproximadamente
9 mil). Precisamos incentivar a Adoção Tardia,
desburocratizar o processo de adoção e diminuir o
prazo que é dado à família biológica para os pais
terem a criança de volta. A criança não pode ser
penalizada por causa dos adultos e ficar meses
e anos dentro de um abrigo. Por melhor que esse
abrigo seja, a criança precisa estar na casa dela, ter
um pai, uma mãe, uma família. Precisamos salvar
nossas crianças e adolescentes que estão no crack,
na cocaína, e que já é o estágio final da dependência
química. Precisamos de políticas públicas de
prevenção contra as drogas. Há muito a ser feito.
Como é ter 55 filhos? Todos eles cabem no seu
coração?
Todos cabem no meu coração! Mas não é fácil ser mãe,
ainda mais de 55 filhos. Filhos dão muito trabalho,
uns menos, outros mais. Há um ditado popular que
diz filho criado, trabalho dobrado. Concordo. É tão
bom quando são pequenos, que você pode manter
pertinho sempre, depois que crescem querem seguir

sozinhos, achando que sabem tudo aí. Aí uns, nesse
pensamento, criam cada dor de cabeça... Mas nunca
vou abandonar nenhum deles. Quando erram, brigo,
chamo atenção, não concordo com atitudes erradas,
mas abandonar, jamais.
Você se considera referência para um mundo mais
solidário?
Ai, meu Deus! Me considero uma referência para os meus
filhos, e se sou para eles, sou para outras pessoas também.
O que você projeta para o futuro? É possível uma
sociedade igualitária?
Estou com alguns projetos para tentar conseguir
melhorar a vida de algumas pessoas e a minha também.
Como já respondi, quando faço algo por alguém, estou
recebendo também. Eu acredito que é possível termos
uma sociedade mais igualitária sim!
Que mensagem você deixa para as pessoas, os líderes
políticos e os grandes empresários em busca de um
Brasil mais justo, próspero e fraterno?
Temos que criar mais pontes de diálogos e menos
muros de separações. Temos que sonhar e lutar por um
Brasil melhor, mais igualitário e justo. Isso é um grande
desafio para todos. Precisamos de saneamento,
educação, saúde. Mais oportunidades de trabalho,
precisamos preparar nossos jovens para o mercado
de trabalho, isso começa melhorando a educação das
nossas crianças. E que todos aprendam a tratarem uns
aos outros com mais respeito.
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RELATOS DE MICHELLE ARAÚJO

MÃE DE PRIMEIRA
VIAGEM

Para algumas um grande susto, para outras a
realização de um sonho, mas não temos como
negar: a gestação é uma das fases mais lindas.
Desde o primeiro momento em que se descobre
o grande milagre, a vida muda completamente.
Assim aconteceu com Michelle Araújo, 35 anos,
formada em Odontologia pela Universidade Federal
de Uberlândia, casada há 5 anos e há quase 3
anos: Mãe! Em 2015, o casal havia decidido que
estava na hora de aumentar a família e quando
receberam a notícia da gravidez foi de forma um
pouco inesperada, porque não imaginavam que
aconteceria tão rápido, mas Deus mandou o maior
presente deles: Enrico! Um misto de emoções, medo,
felicidade, insegurança e muitas perguntas tomam
conta das mães de primeira viagem, afinal filho não
vem com manual de instrução e ser mãe não se
aprende na escola e tão pouco encontramos escrito
um passo a passo em algum lugar. Com a Michelle
não foi diferente, várias perguntas surgiram em sua
cabeça. Algumas foram respondidas depois que
o seu pequeno nasceu, apesar de muitas pessoas
quererem responder por ela, outras perguntas ela
ainda não encontrou a resposta. Mesmo sem precisar
que os outros te ensinassem, o seu instinto maternal
sempre foi o seu melhor guia, mas quem disse que
temos que ter sempre uma resposta pra tudo, não é
mesmo? Uma mãe sempre sabe o que fazer, mesmo
às vezes não sabendo lidar com algumas situações.
Isso atesta que não existe no mundo ninguém capaz
de explicar de onde vem tanto conhecimento, só
uma mãe pode sentir. Ao ouvir a primeira batida do
coraçãozinho do bebê é uma emoção inexplicável.
São nove meses de aprendizado e vivências de
novas experiências, nem sempre tão tranquilas, às
vezes regadas à lagrimas, dores e preocupações.
“Tive uma gestação super tranquila, sem sentir
absolutamente nada de enjoos ou refluxos. Até
que quando estava de quase 10 semanas tive um
sangramento em plena sexta feira. 23h30, quanto
medo senti de perder meu filho naquela noite, mas
graças a Deus não. Foi um descolamento de placenta
que me deram 5 semanas de repouso absoluto e um
sangramento diário durante toda minha gravidez”,
revela Michelle. Conciliar a gravidez com o trabalho
é um grande desafio. Para algumas grávidas isso se
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torna um desconforto, tendo que interromper suas
atividades com a mudança na sua rotina. O próprio
corpo é modificado, é uma explosão hormonal, onde
o humor nem sempre é um aliado, a alimentação
exige maior atenção e a gravidez acaba alterando
todos os seus hábitos.

MUNDO_CULT_COMUNICAÇÃO
PAULO GABRIEL JÚNIOR E LARA PAULINNY | PUBLICITÁRIOS
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

UMA EMPRESA APAIXONANTE É AQUELA
QUE ENTENDE QUE TEM PESSOAS

HUMANIZAÇÃO
CORPORATIVA

Este é mais um daqueles textos clichês que
pregam a importância da valorização das pessoas
enquanto seres humanos nas organizações.
Um assunto corriqueiro, mas que não é nem de
longe praticado pela maioria das empresas do
mercado. Então, se você acredita que na sua
empresa está tudo bem e que seus funcionários
são felizes e, por consequência, produtivos, passe
para próxima página, caso contrário continue com
a gente, vamos te ajudar a pensar melhor sobre
eles. Nós, na função de líderes de negócios, temos
a missão de engajar nossos colaboradores a fim
de um objetivo único: perpetuar a atuação da
empresa. O problema é que nos sabotamos. Numa
tentativa equivocada de manter os negócios
saímos industrializando tudo, até as pessoas. Todo
mundo chega às 8 horas, bate o ponto, senta na
sua cadeira, responde email, ou vai para o balcão
vender. No final organiza tudo, bate ponto e vai
para casa. Uma esteira de produção onde o mais
ágil se sai melhor, porque atende mais pessoas e
a recepcionista é mais objetiva porque não pode
perder tempo. Nós desaprendemos a cuidar das
pessoas. Não levamos em consideração a opinião
delas e não criamos um ambiente saudável de
crescimento pessoal, profissional e emocional.

Você sabia que os talentos humanos são o recurso
mais caro de sua organização? Precisamos
desenvolver o bem-estar da nossa gente. É tão
gostoso trabalhar em um lugar onde as pessoas se
ajudam e são autorizadas a errar sem medo. Nossos
funcionários não precisam de mesas de pingpong, rede na sala de reunião e mini refrigerador
com cerveja grátis. O que eles precisam é de
qualidade nas relações. Você como líder tem dado
feedback adequado para sua equipe? Qual foi a
última vez que você ajudou alguém? Sua equipe
tem autonomia para desempenhar o papel que
foi contratada? Você oferece meios para que o
seu time se desenvolva naquilo que gosta e tem
domínio? Você incentiva as pessoas a chegarem
mais longe? “Não” e “às vezes” não podem ser as
respostas. No mais, precisamos tirar da cabeça
aquele discurso de que salário/dinheiro é o que
motiva. Isso não é verdade. Dinheiro engaja e
precisa ser suficiente. O que motiva e mantém
talentos é a sua HUMANIDADE.
Paulo Gabriel Jr é professor de marketing, relações públicas,
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.
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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
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ALESSANDRA GUIMARÃES | ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
DIVULGAÇÃO| SXC

É MUITO IMPORTANTE CONTRATAR UMA ASSESSORIA PARA
COORDENAR TODO O PLANEJAMENTO DO SEU CASAMENTO

MARQUEI A DATA DO MEU
CASAMENTO! E AGORA?
Acabei de ficar noiva! E agora? Afinal, depois do
pedido de casamento, o caminho até o altar é longo.
Isso não quer dizer que organizar um casamento em
menos de 6 meses seja impossível, mas sugerimos
um prazo de pelo menos 12 meses, até porque você
terá mais disponibilidade de fornecedores e locais,
conforme a data planejada. Em primeiro lugar, para
que o seu grande dia não se torne um pesadelo e
de muito stress, tenha em mente a organização.
Não deixe nada para a “última hora”, planeje tudo
com antecedência. Sugerimos aqui alguns passos
importantes para constar no seu check list como
prioridade:
Defina a data e agende o Cartório
Escolhida a data e o tipo de regime: Comunhão Parcial
de Bens, Comunhão Universal de Bens ou Separação
Total de Bens, o próximo passo é ir até o Cartório de
Registro Civil mais próximo da residência de um dos
noivos para saber exatamente qual a documentação
exigida, pois pode variar de cartório para cartório.
Assim que os documentos para casamento
civil forem providenciados pelo casal, “temse início o procedimento de habilitação
para casamento, que demora cerca de 30
dias”. Este tempo é necessário para se
provar que a união do casal está dentro
das normas brasileiras. Se não houver
nenhum impedimento à união, em 15
dias os noivos já podem estar aptos
a casar. A partir dessa liberação, eles
terão 90 dias corridos para oficializar
a união. No dia e hora previamente
agendados,
os
noivos
devem
comparecer ao cartório acompanhados
de duas testemunhas maiores de 18
anos. Já existem alguns cartórios que
disponibilizam algumas salas especais
para realização da união, podendo assim,
comparecer alguns amigos e familiares do
casal, permitindo até contratar um fotógrafo
para eternizar o momento.
Lista de convidados
Mesmo que ela ainda não seja definitiva, a lista
lhe dará uma dimensão de como será o perfil
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do seu evento e isso lhe ajudará principalmente na
escolha de um local ideal para receber com conforto
todos os seus convidados e também qual tipo de
buffet que melhor irá se adequar às suas escolhas.
Para que ela também não seja motivo de brigas e
discórdias entre os casais e familiares, procurem ser
práticos e objetivos, pois lembrem-se que todo custo
do evento será formatado no número de convidados,
como buffet, bebidas. decoração, doces, etc). Convide
realmente as pessoas que fazem parte da vida comum
do casal, que se lembrem de vocês como, por exemplo,
em datas comemorativas e sempre estão presentes de
alguma forma no dia a dia de cada um.

Assessoria de eventos
É muito importante contratar uma assessoria para que os
noivos possam ser orientados em todas as fases e terem
o melhor planejamento dentro da realidade de orçamento
proposto. Este profissional ajuda a planejar e coordenar todas
as etapas até o grande dia. Ele cuidará dos orçamentos
com os fornecedores, ajudará definir o cardápio do buffet,
decoração da igreja, decoração do salão, contratação do
fotógrafo, iluminação e Dj, além de criar todo o roteiro e
protocolo do religioso até a recepção. Quanto mais sintonia
houver entre o assessor e os noivos, maiores chances de
realizar um evento com 100% de sucesso.
Escolha o estilo da festa
Escolha o estilo da sua festa. Este é um dos passos
mais importantes na hora de organizar seu casamento.
Primeiramente, porque os noivos devem sentir-se
representados em todo o cenário da festa de casamento
e, segundo, porque esta escolha envolve os convidados,
o traje a usar, a comida, a música, etc. Os noivos devem
decidir com antecedência se o casamento será num
estilo formal ou mais informal e, a partir disso, pensar
nas outras partes, como decoração e buffet.

Local da recepção (opção ar livre)
Este tópico está relacionado ao anterior. A escolha do
local de recepção envolve, além do estilo da festa, a
logística. Por exemplo: aqueles noivos que preferem um
cenário mais natural e optam por um casamento todo
ao ar livre, desde o civil até a recepção, devem analisar
se a data que escolheram tende ou não a chuva ou frio.
Se não houver perigo de acontecer um ou outro, deve
ser considerado também o horário, afinal, você não vai
querer que seus convidados fiquem à mercê de um sol
muito quente. Sendo assim, para um casamento ao ar
livre, na maioria das vezes, é necessária a contratação
de estruturas, como cadeiras, aparadores e alguns
móveis extras, tanto para a decoração quanto para o
conforto dos convidados. Depois de escolher o local
para receber os convidados do seu casamento, outros
itens são fundamentais, como a escolha do som, Dj,
banda, iluminação, filmagem e fotografia. Estes são os
itens principais com os quais você deve se preocupar.
Ou seja, o seu ponto de partida para planejar um grande
dia perfeito, como você sempre sonhou. Seguindo estes
passos e cuidando de tudo que está ligado a eles, o
sucesso da cerimônia e da recepção será garantido.
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CHÂTEAU DE CHANTILLY
PARIS

CALÇADOS, ROUPAS E ACESSÓRIOS
CENTER SHOPPING | UBERLÂNDIA SHOPPING
ARUBA

BUENOS AIRES

CANCÚN

CANNES

MIAMI

MONTERREY

PUNTA DEL ESTE

RIO DE JANEIRO

SANTIAGO

SÃO PAULO

Carmen Steffens

MAIS_CULT_CASAMENTO
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HOMENS ESTÃO ESCOLHENDO
NOVOS PADRÕES VISUAIS

HAIR MASCULINO

Não é de hoje que o homem está escolhendo estilos
mais despojados para casamento, saindo do padrão
terno e cabelo penteado para trás com gel, escolhem
com ajuda de um profissional de estilo, barbeiro/
cabeleireiro para produzir o cabelo e barba de acordo
com o horário do evento, local e cor do terno e camisa.
Assim, o profissional de beleza faz o look com mais
precisão, levando em conta a personalidade do noivo
ou formando, e isso facilita muito porque os estilos
são mais versáteis e com muita atitude e bom gosto,
estilos mais ousados com penteados variados e não,
às vezes, com barba cheia ou desenhada saindo do
clássico dia do noivo.
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“PIONEIRISMO E EVOLUÇÃO,
SEM PERDER A ESSÊNCIA”

LULUZA ATELIÊ

A história da moda em Uberlândia passa, obrigatoriamente, pelo nome de Luluza
Moreira Cardoso, ou simplesmente Luluza estilista que se consagrou na alta costura
com uma trajetória de 50 anos de amor à
profissão, talento e criatividade. Ela permanece trabalhando no Ateliê, como consultora de Produção, ao lado das filhas Luciana
Ceccon e Eleonora Cardoso.

Luluza Ateliê está sempre antenado com
as novidades da moda nacional e internacional para atender suas clientes com
qualidade e bom gosto, tendo como referências: tecidos de primeira linha, modelos
personalizados e um relacionamento intimista que gera confiança, afinidade, segurança e amizade. A estilista Luciana Ceccon, filha de Luluza, e há 10 anos à frente
da empresa, herdou o amor e a vocação
de sua mãe pela arte de produzir o belo e
vem perpetuando este olhar de vanguarda
em vestidos de Noiva e Festa de qualidade impecável com acabamento e caimento
perfeitos, preservando o atendimento de
alta qualidade e atenção com cada detalhe que a cliente deseja. “Atendemos noivas,
madrinhas, mães dos noivos, debutantes e
formandas. Nosso carro-chefe é o aluguel
de vestidos de noiva, onde prezamos pela
beleza, tecidos, modelos exclusivos, pois
nosso compromisso maior é com a felicidade de todas as pessoas que nos procuram.
Esta é a essência do nosso trabalho, onde
a vaidade pessoal e profissional não superam nossa alegria e gratidão ao sentir que
conseguimos colocar um pouco de sonho e
encantamento no coração de cada noiva
que vestimos com prazer e carinho”, enfatiza Luciana.
Nestas poucas palavras não dá para contar toda a história do Ateliê, mas deixamos
aqui o nosso reconhecimento à importância
de Luluza em nossa sociedade, onde, mais
que uma estilista de sucesso e um ícone da
alta costura, ela se tornou uma celebridade
na galeria das mulheres especiais de Uberlândia, que, através do seu talento e vocação, fez da moda sua trajetória de vida.

A estilista Luciana Moreira Cardoso Ceccon, filha de Luluza, e há 10
anos à frente da empresa.

34 3234 4139
34 99909 3743
José Nonato Ribeiro, 396
Cazeca, Uberlândia
www.luluzaatelie.com.br
/LuluzaAtelie
/luluzaatelie
Um sonho de vestido

LU LU ZA ATELIÊ
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LU LU ZA A TELIÊ

Um sonho de vestido

34 3234 4139
34 99909 3743
José Nonato Ribeiro, 396
Cazeca, Uberlândia
www.luluzaatelie.com.br
/LuluzaAtelie
/luluzaatelie
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Nando Medeiros
@fashionando
www.fashionando.com

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM NORMCORE?

FASHIONANDO

Óculos
Além de ser necessário nos dias quentes, os óculos
trazem muito estilo a qualquer composição. O
modelo do aviador é bem bacana e possui lentes com
proteção contra raios UVA e UVB. Além de ser nunca
sair de moda!

O estilo nada mais é do que do que se vestir
de forma básica, sem se preocupar muito com
alguma tendência ou estilo específico. A palavra
é a junção de normal + hardcore, e surgiu em
São Francisco, nos Estados Unidos. Estou super
adepto deste estilo. O neutro e o básico são
as principais características desse estilo, e as
cores como preto, branco, cinza e jeans são as
protagonistas. O legal é apostar em modelagens
confortáveis e que caiam bem no corpo. Separei
algumas referências para você aderir no dia a dia.
A moda masculina, no entanto, é a que melhor se
aproxima da essência normcore. Foram os homens
brasileiros, afinal, que sempre se defenderam de
qualquer tentativa de classificação. “Sou normal”,
eles dizem, pra justificar a boa e velha calça jeans
reta, a polo um número acima do seu tamanho e
um tênis surrado da Osklen, Vans, Adidas...
Calça All Black
A peça combina com tudo: camisetas, camisas, tênis,
sapatos… Vale a pena investir nessa peça coringa. O
sapato vai desde o Versátil e neutro, o sapato pode
ser usado durante o dia e também à noite. Além disso,
ele combina com jaquetas, moletons, camisetas,
camisas e muito mais! Tem que ter! O Camuflado
veio pra ficar além dos Ugly Shoes.
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Inspire-se
O termo serviu como um selo de aprovação para
os “fora de moda”. Mas, bem rapidamente, a turma
fashionista abraçou a causa e tem usado este nome
para explicar produções um pouco mais básicas ou
esportivas (mesmo que seja um básico de fashionista,
ou seja, não muito básico). Separei três Looks meus,
onde apostei em outra pegada “Normcore”.

MAIS_CULT_OPINIÃO
JANAÍNA FALCO | FUNCIONÁRIA PÚBLICA FEDERAL
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

AMOR É UM ATO SUBLIME, UMA CONDIÇÃO
PSÍQUICA, UM ENCONTRO DE ALMAS.

CASAMENTO, UMA
INSTITUIÇÃO FALIDA?

A união entre duas pessoas ainda continua sendo uma
polêmica entre os prós e contras. Alguns ostentam
a solteirice, outros ostentam relacionamentos. A
maioria dos contras usam traições como forma de
ataque, os prós utilizam a solidão como forma de
defesa. Mas será que manter uma união estável
seria tão ruim assim? Se relacionar vai muito além
de provar para alguém que você tem a capacidade
de ter um companheiro, é uma questão de escolha
de vida. Relacionar é estar tão bem consigo mesmo
ao ponto de aceitar os defeitos e falhas do outro,
uma vez que ninguém é perfeito, aliás, diga-se
de passagem, o ser humano é passível de erros. É
preciso se adequar a um modo de vida novo, a
uma visão do mundo diferente da sua, a costumes
diferentes dos seus. Além de um mero companheiro,
o cônjuge tem muito mais por detrás. Existe aceitar a
família do outro, a cultura do outro, o pensamento do
outro ou ao menos aprender a conviver. Realmente
não é fácil, aliás, se relacionar em geral não é uma
tarefa fácil, seja com amigos, parentes, familiares,
colegas de trabalho, enfim, as relações interpessoais
requerem muito de nós, principalmente maturidade
e inteligência emocional. Um relacionamento a dois
pode proporcionar prazeres e emoções incríveis
que atravessam o mundo racional e se expandem
para o mundo espiritual ou das emoções. O amor
é transcendental, não tem explicação plausível.
O amor é um ato sublime, uma condição psíquica,
um encontro de almas. Espíritas defendem que são

almas antigas que se reencontram. Bem, sobre isso
não posso afirmar que sim, mas sobre transcender a
razão afirmo e já fui testemunha que isto realmente
acontece. Amor tudo vê, tudo testemunha, mas pode
ser cego e surdo conforme o que o coração quer aceitar
ou encarar como verdade. De várias uniões amorosas
nascem uma vida, o ato sublime, a dádiva máxima
do universo, que é a maior paixão que o homem pode
ter: um filho! O casamento é uma instituição falida?
Não sei! Já fui solteira, já fui casada, separei, casei
novamente e posso afirmar sobre minha experiência
que um homem/mulher como eu sou, com minhas
convicções, criações e costumes, somente é completo
quando pode perpetuar sua espécie, quando se sente
capaz de amar e dar amor. Entretanto, que fique bem
claro, tudo isso depende da perspectiva de vida de cada
um, da educação de cada um, do objetivo que cada
pessoa almeja para si. Conheço pessoas mega felizes
solteiras e mega felizes casadas. Portanto, não imponha
seu pensamento sobre o de absolutamente ninguém.
Algumas pessoas preferem viver sozinhas, somente isso
e nada mais. Casamento não é uma instituição falida
e “être célibataire”, como dizem os franceses, não é um
castigo, é apenas uma questão de escolha. Esta é a
raça humana, seja bem-vindo em sua eterna pluralidade
de opiniões e conceitos. As diferenças norteiam nossa
existência, é preciso aprender a conviver com elas e,
sobretudo, respeitá-las!
Janaína Falco é Bacharel em Economia pela Universidade
Estadual de Goiás e Funcionária Pública Federal.
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Especial
Noivas

O casamento sempre foi um sonho para muitas
pessoas, é um momento mágico. Não importa o
local, o número de convidados ou o banquete que
será servido ou se será em um jardim, na beira do
mar ou em um salão de festas. O que realmente
importa é você estar feliz, cercado por pessoas
que te amam, respeitam e que vibrarão sempre
por sua felicidade. Ficar atentos a alguns detalhes
pode contribuir para que essa felicidade se torne
plena no grande dia. No dossiê “Say Yes” vocês
terão dicas de beleza e vestuário para que este dia
seja inesquecível em todos os detalhes.
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Estilo de noivas
Romântica
estilo princesa

Clássica
estilo tradicional

Sensual
estilo sereia

Moderna
estilo criativo

Discreta
estilo minimalista
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Vestido de noiva

A modelagem certa para cada tipo de corpo.

Corpo triângulo - ombros mais estreitos e quadris
mais largos. O ideal é chamar atenção para os
ombros. Modelos tomara que caia e ombro a ombro
são ideais para esse tipo de corpo.

Corpo triângulo invertido ombros mais largos do que
quadris. O ideal são os vestidos
evasê ou em A.
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Corpo oval - os modelos ideais são os que
chamem atenção para o colo e que marcam a
cintura. O vestido império, com a cintura mais
alta, é uma ótima opção.

Corpo retângulo - o decote em
V afina a cintura. O ideal são os
vestidos semi-sereia ou sereia,
eles alongam e afinam, além de
marcarem bem a cintura.

Corpo ampulheta - esse
tipo de corpo tem ombros
e quadris proporcionais e
cintura fina. Geralmente ficam
bem em todos os tipos de
modelagens.

Acessórios

Coroa
Pentes
Porta coques
Tiara
Buquê
Terço

Dia & Noite
Casamentos durante a luz do sol, seja na
praia ou no campo, pedem modelagens mais
fluidas e cabelos mais soltos. Casamentos
durante a luz da lua pedem mais glamour,
tecidos nobres com modelagens sofisticadas,
mangas, bordados e cabelo preso com coroa
ou porta coques.

Tendências de
vestidos

Maquiagem
A noiva tem que estar com uma pele perfeita.
A maquiagem deve ser mais leve, sem
excessos.
Sapatos
A noiva tem que se sentir segura, os sapatos
devem proporcionar conforto durante todo o
evento. Escolha com carinho.
Recado para a noiva
A verdadeira beleza vem de dentro, escolha o
que combina com seu estilo e valorize quem
você é, sua essência. Escolha a cerimônia, os
convidados, o vestido, o cabelo, a maquiagem,
acessórios e todas as coisas que conversem
com o seu coração. E só assim este dia será
perfeito como tem que ser.

Bordados | Plumas | Rendas | Transparências
Tule | Decotes profundos
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Noivo

Independente de ser um casamento clássico, moderno ou ao ar livre, o noivo
da atualidade esbanja estilo próprio e autenticidade.

Clássico
Uma boa
alfaiataria,
tecidos nobres e
modelagens de
acordo com o tipo
físico do noivo.
Geralmente, em um
casamento mais
formal, usa-se
fraque ou meio
fraque.

Fraque: Paletó mais curto na frente com pontas
alongadas na parte de trás, calça riscada preta e
cinza, camisa branca com colarinho rígido, colete
cinza-claro, gravata cinza-prateada, mais larga.
Meio-Fraque: Paletó preto de corte normal. Calça
riscada preta e cinza. Colete e gravata tradicionais,
cinza-prateados. O smoking tradicional só para
festas black-tie ou casamentos black-tie.
Moderno
Geralmente, o noivo opta por padronagens e cores
diferentes. Preza pelo conforto também. A gravata
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borboleta cai muito bem nesse estilo mais moderno,
assim como tecidos com brilho.
Casamentos de dia
As cores dos ternos são mais claras, como o bege,
cinza e azul. Não há necessidade de usar gravatas.
O terno é composto por calça, colete e paletó,
enquanto o costume é composto apenas por calça
e paletó. O uso do colete deixa o traje com um
aspecto mais formal.
Dicas
Deve-se combinar sapatos e cintos:
Sapatos e cintos marrons combinam mais com
ternos marrom, bege e areia. Sapatos e cintos
pretos combinam mais com ternos azul marinho,
cinza e preto.
- A gravata sempre tem que ser mais escura que a
camisa.
- Meias devem ser da cor da calça ou sapato.
- Prefira flores pequenas com raminhos para
casamento de dia. E cravos, mini cravos e orquídeas
em um casamento mais formal. Geralmente ela é
colocada na lapela do terno e se tiver o lenço não
deve ser colocada.
- De dia, você poderá optar por cores mais claras,
como o cinza ou o bege. O terno preto pode ser
usado em qualquer horário.

Padrinhos & Madrinhas

É determinado pelos noivos. Os
padrinhos geralmente seguem
o mesmo dress code escolhido
pelo noivo. Pode ser o meio
fraque, terno ou até mesmo
costume. As madrinhas pode
ser que tenham que seguir
uma paleta de cores e/ou
modelagens. Se for livre, devem
usar vestidos longos e não
podem usar cores muito claras
ou preto. Em um casamento de
dia, tecidos fluidos e leves são
bem-vindos.

Recado para os padrinhos e madrinhas:
Os padrinhos e madrinhas são pessoas
que participaram de alguma forma
para a união do casal e eles são
responsáveis por esse amor. No grande
dia é importante estarem em comunhão
também com o casal. Seguir o dress
code desejado pelos noivos já é um
começo. Já presenciei momentos em
que a noiva estava enfurecida porque
uma madrinha não estava de acordo
com o que ela queria. Lembrem se que
o dia é dos noivos, portanto respeitar a
paleta de cor, modelagem e tudo mais
faz a diferença. As estrelas da noite são
os noivos. E lembrem também, a energia
dos padrinhos deve ser contagiante!
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“FOTOGRAFIA É MAIS GLAMOUR DO QUE DINHEIRO”

QUAL O MELHOR CAMINHO
PARA TER SUCESSO
COM FOTOGRAFIA
Desde 1986, encarei a fotografia como uma forma de
ganhar dinheiro, eram tempos difíceis, pois não havia
literatura acessível, muito menos cursos e workshops
para aperfeiçoamento. A base do aprendizado foi
por tentativas e um curso de fotografia à distância
pelo Instituto Universal Brasileiro (IUB), que me deu
uma base do que era ser fotógrafo. Ao longo dos
anos fui me aperfeiçoando e fazendo novos cursos:
em Belo Horizonte com o Foto Atacado, Rio Grande
do Sul com Paulo Reicherdt, vários congressos em
São Paulo e alguns cursos presenciais que participei
em Uberlândia. Tudo isto formou minha base de
conhecimento que hoje transmito para muitos
aspirantes a fotógrafos através do meu canal no
YouTube: “O Fotorista”, onde passo de forma simples,
direta e objetiva várias dicas de fotografia sem
esconder nada, ou seja, tudo como deve ser feito e
totalmente sem segredos. Sou paulistano e me mudei
para Uberlândia em 1998, onde venho atuando como
fotógrafo em tempo integral nas áreas de publicidade,
empresarial, documental e social. Para me tornar
um fotógrafo de sucesso foi uma tarefa árdua, pois
o conhecimento é a principal ferramenta de um
grande profissional. Diferentemente do que os outros
pensam, o equipamento é um prolongamento do
fotógrafo, portanto, nem sempre ter um equipamento
de ponta te faz um bom profissional, mas sim todo
conhecimento adquirido ao longo do tempo
que faz com que você se sobressaia no
mercado. Com isto vem a pergunta:
vale a pena investir em cursos,
faculdades,
workshop?
A
resposta vai depender muito do
que você pretende fazer, se você
quiser ser um profissional de
sucesso, cursos e workshops são
o melhor caminho a percorrer,
pois os cursos lhe transmitem
conhecimento técnico e os
workshops transmitem a prática, que
sem ela nada adianta a teoria.
Faculdade serve somente para duas
coisas: 1. Ter contatos. 2. Ter um papelzinho
que diga que você tem uma formação. Se
você se sente numa rua sem saída é possível

152 _CULT

que não tenha contatos o suficiente. Se você está
ganhando menos no seu emprego porque não tem um
diploma, o papelzinho é importante. Portanto, se você
for atuar em um seguimento que precise de curso
superior para ter uma renda melhor, ou seja, critério
de avaliação, aí sim, você precisa fazer faculdade, só
que aí deparamos com um pequeno problema: não
existe Faculdade de Fotografia, você teria que fazer
um curso que tenha afinidade como artes, publicidade
e propaganda, cinema e mais alguns outros. É
bom lembrar, pra quem não sabe, que a fotografia
não é uma profissão regulamentada - em alguns
casos ela é autorregulamentada, com associações
independentes. Você pode ser profissional sem o
diploma. Se mesmo assim você faz questão de uma
faculdade, vá em frente. Se você pretende aprender
a fotografar, existem vários meios simples e em
conta, mas se tem vontade de profissionalizar, você
pode ter algumas perguntas: “como começar” ou
“qual curso fazer”, mas principal questão é “por que
quero trabalhar com fotografia?” E essa pergunta
só você vai saber responder. Portanto, o sucesso
depende única e exclusivamente de você, invista em
conhecimento, pratique muito antes de se lançar no
mercado e lembre-se: fotografia é mais glamour do
que dinheiro, pense muito antes de entrar de cabeça,
mas se o fizer, faça com o coração, pois assim você
será um profissional feliz e realizado como sou.
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MATÉRIA COM REALIDADE AUMENTADA.
BAIXE O APP ZAPPAR EM SEU SMARTPHONE
OU TABLET E APONTE PARA O SÍMBOLO
E CONFIRA INTERATIVIDADE.

EVENTO TROUXE A UBERLÂNDIA
OS 14 MELHORES CHEFES DO FOGO

CHEFES DA
BRASA

Um fim se semana agradável entre
amigos, churrasco Premium e bebida
gelada. Assim foi o último sábado (6
de abril) de quem esteve no “Chefes
da Brasa” realizado no restaurante
Terra Branca. Cerca de 700 pessoas
prestigiaram o evento que ainda
reuniu os 14 melhores chefes do fogo,
vindos de todo o Brasil exclusivamente
para a preparação de carnes e cortes
nobres, além de carnes exóticas.
“Eu, que vim do Rio Grande do Sul,
me senti em casa no evento, pois as
carnes e as preparações diferentes
me lembraram bastante minha terra.
Além disso, tive a oportunidade
de experimentar carnes que nunca
havia comido antes, como a carne
de jacaré e serenada do Nordeste.
Eu aprovei e super indicado que as
pessoas também provem”, ressalta
o empresário Joni Fonseca, que
esteve no evento com sua esposa,
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Erica Fonseca, e o filho do casal de oito anos. “O
evento ainda contou com uma área kids, o que foi
extremamente confortável para nós. Enquanto nos
divertíamos, nosso filho também brincava com os
amigos e em segurança. Isso nos deixou bastante
tranquilos para aproveitar ao máximo o evento”,
lembra Joni. Já para Angelica Kido Yoshimi, que
foi ao evento com seu marido, acompanhados dos

três filhos - um de 13 anos e um casal de gêmeos
de 5 anos - o evento propiciou momentos de lazer
para todas as idades. “Adoramos o evento, pois
ao mesmo tempo em que nos divertíamos, fiquei
tranquila por meus filhos estarem entretidos
brincando na área kids. Eles adoraram também.
Comeram sanduíche, pipoca e picolé o dia todo”,
lembra Angelica.
CULT_ 155

GENTE_CULT_GASTRONOMIA
SERIFA COMUNICAÇÃO
MAURO MARQUES

Sobre a estrutura do evento, a enfermeira ressalta a
organização que facilitou o circuito das pessoas nas
estações das carnes. “Adoramos o evento como um
todo, a ideia das estações ficarem posicionadas como
uma “vila” foi ótimo para a circulação das pessoas,
o que trouxe agitação para o evento”, destaca. Já
as iguarias, Angélica aproveitou para provar carnes
preparadas de maneiras que não conhecia, que
ressaltam sabores variados. “Já tinha provado a carne
de jacaré, que sempre é a estrela do evento. Mas, o
que me surpreendeu mesmo foi o Angus e o Pernil no
tambor, devido à forma do preparo”, observa Angélica.
O evento contou com vasta programação musical,
visando atender a todos os gostos e estilos. Para abrir
a tarde, o samba e pagode ficaram por conta da banda
Sociedade Livre. Para dar uma animada e colocar os
convidados pra dançar, Diogo Leão apresentou seu
show de sertanejo. Por fim, a banda Rock Brothers
trouxe o melhor do pop rock, fechando o dia com chave
de ouro. Para a organização do evento, o “Chefes da
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Brasa” trouxe uma experiência gastronômica nunca
antes vivida pelos uberlandenses. “O evento contou
com uma tonelada de carne, alguns cortes que as
pessoas nunca tinham provado. Sem dúvidas, foi uma
experiência inesquecível para os presentes”, destaca
Marielle Vilela. Sobre o evento, ela ressalta que cada
detalhe foi preparado com muito carinho, resultando
em diversos elogios por parte do público. “A todo
tempo, recebíamos elogios sobre o evento, a comida,
a programação musical e o espaço kids. Cuidamos
de cada detalhe com muito carinho e o resultado
foi visto nesse retorno que tivemos”, salienta. Para
quem perdeu o evento, Marielle tranquiliza, pois uma
próxima edição já está sendo preparada, como parte
da programação do Weekend Veneno 90, no Tauá
Grande Hotel Araxá, entre os dias 16 a 18 de agosto.
“Alguns detalhes ainda estão sendo ajustados para
que seja mais um grande evento inesquecível, mas
os adeptos já podem guardar a data no calendário”,
conclui.
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GENTE_CULT_FOTOLEGENDA
NAYARA MARTINS
MARCOS ARAÚJO

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

UMA NOITE HISTÓRICA PARA A SOCIEDADE
UBERLANDENSE

ANIVERSÁRIO EM
NOITE DE GALA
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Se a recepção foi envolvente, o início da celebração
foi emocionante. Rodrigo adentrou o salão
acompanhado de seus pais, Sr. Vicente Manuel
de Magalhães e Sra. Maria Madalena Carneiro
Magalhães, onde aconteceram as solenidades. Um
curta-metragem contando toda a sua trajetória
mostrou o quão inspiradora é a sua história. Depois
desse momento, chegou a hora das homenagens, onde
amigos, funcionários e clientes que acompanharam
o empresário ao longo de sua jornada receberam
troféus como um gesto de agradecimento. Para um
palco tão esplendoroso, um nome a altura deu o tom à
trilha sonora. O cantor e ator global Daniel Boaventura
envolveu a noite com clássicos de jazz, blues e

brasilidades, dando um charme especial à noite que
contou ainda com o Musical Sibelius, Eletro Lounge,
Banda Santa Tereza, Erick Lins, a dupla Jhonny e
Fabrício, e o Dj Gustavo Master.
Com décadas neste ramo, comprovamos o que Rodrigo
sabe de melhor: proporcionar momentos únicos
através dos eventos que produz. Ele cuidadosamente
garantiu que sua essência estivesse impressa em
cada detalhe, desde a escolha do buffet, sobremesas
requintadas e drinks - um deles ganhou assinatura
própria - até a decoração luxuosa e sofisticada.
Realmente uma noite histórica para a sociedade
uberlandense.
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GENTE_CULT_FOTOLEGENDA
NAYARA MARTINS
MARCOS ARAÚJO

O dia 13 de abril foi uma noite duplamente
especial para o empresário e decorador
Rodrigo Magalhães Carneiro - fundador
do Palácio de Cristal - e para seus seletos
convidados. Comemorou nesta solene data
o seu aniversário de 50 anos juntamente
com a inauguração oficial do seu mais
novo empreendimento: o Salão Imperial que seguindo os mais elevados padrões
de arquitetura e decoração leva o Palácio
de Cristal a fazer parte de um seleto grupo
no mercado de eventos no Brasil. A noite
de gala recebeu cerca de 1.200 pessoas,
entre elas, importantes personalidades,
como a blogger Thássia Naves. Estavam
presentes ainda familiares, amigos e
parceiros. Seus convidados, usando black
tie, foram recebidos ao som das vozes e
violinos do grupo Cantares, que junto a
fogos de artifício e performances lúdicas
do grupo artístico Posers Hottest Talent
,formaram um cenário cinematográfico.
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Para saber mais sobre esse glamouroso evento,
acompanhe a hashtag #palaciodecristaluberlandia
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GENTE_CULT_FOTO LEGENDA
CÉLIO CARDOSO
MAURO MARQUES | DIVULGAÇÃO

ACONTECIMENTOS
E ATUALIDADES

FOTO LEGENDA
FELICIDADE DUPLA
Paula Tomás e Orlando
Tomás, donos da
Vip Odontologia,
completaram 10 anos
de casados numa
linda festa, dia 13 de
abril, junto ao seu filho
Jasback. Na ocasião,
Paula também soprou
as velinhas em seus 40
anos bem vividos. Tudo
isso registrado pelas
lentes da Simplesmente
Fotografia. A Cult
parabeniza duplamente
o casal.

Making of capa
Dr. Alysson Marcondes
Modelo
Júlia Souza
Fotografia
Mauro Marques
Produção
Hedi Lamar Albino
Locação
Gê Presentes
Lingeries
Senhora Lingerie
Joias
Aparatto Joias
Cabelo e Make
Ville Bohô
Hugo Rocha
Cabeleireiros
Direção executiva
Carina Alencar

ANIVERSÁRIO
A debutante Luana
Novaes celebrou seus
15 anos com uma festa
memorável. O evento,
realizado com muito
requinte no Foyer CDL
Convenções e Eventos,
contou com a presença
de amigos e familiares
que compartilharam
com a aniversariante
momentos inesquecíveis.
Confira nas fotos de
Daniel Cavalari.
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GENTE_CULT_FOTO LEGENDA
CÉLIO CARDOSO
NINA FOTOGRAFIAS

FESTA PAROU AS REDES SOCIAIS DE UBERLÂNDIA

ACHO-CHIC 5 ANOS

Aconteceu, dia 9 de abril, a festa Acho-chic em
comemoração aos 5 anos de Digital Influencer de
Silvia Vilela. A festa, que parou as redes sociais

de Uberlândia, contou com a organização de Juliana
Lessa e Wanderly Frezza. Confira cobertura de Nina
Fotografias.
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GENTE_CULT_EM SOCIEDADE
SONIA SAMPAIO
DIVULGAÇÃO

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

EVENTOS, PESSOAS
& FATOS

“Vivo de esboços não acabados e vacilantes. Mas equilibro-me como posso, entre
mim e eu, entre mim e os homens, entre mim e o Deus” - Clarice Lispector.
NOVIDADE
O Uberlândia Shopping anunciou a chegada do Zona
Sul Hotéis. Em delicioso café da manhã na recéminaugurada e charmosa Cantina Famiglia Crosara, o
superintendente do empreendimento, Fredson Dourado,
recebeu convidados para contar a boa nova. A primeira
torre hoteleira na zona sul da cidade terá 15 andares
e 220 apartamentos. Com concepção de projeto com
parâmetros internacionais, o hotel deve começar a
funcionar em 2021. Parabéns a todos os envolvidos por
mais este empreendimento.
EM SAMPA
Danillo Camargos passa temporada em São Paulo com muitos
afazeres. Ele remodelou o prédio do Nohda, sede do grupo
Patricia Bonaldi, na Oscar Freire, área nobre do Jardins, na capital
paulistana. É Danilo também quem assinou a cenografia do desfile
da PatBo para o SPFW - São Paulo Fashion Week, realizado em um
jardim de um casarão histórico da Família Prado, de arquitetura
de Ramos de Azevedo, o mesmo que fez o Teatro Municipal de São
Paulo e a Pinacoteca do Estado.
TALK SHOW
Alguns convites nos
surpreendem e se destacam
exatamente por trazerem
momentos inusitados e
formatos diferenciados.
Fiquei muito lisonjeada por
ter sido convidada a mediar
o talk show da Schutz, com
a presença da designer de
moda Rayza Carvalho e
dos designers de interiores
do escritório Nada Igual
Design. O bate-papo foi um
sucesso e aconteceu de modo
interativo com a participação
espontânea e descontraída dos
convivas. Parabéns à Flávia
Maeda e Roberta Schweter
pela iniciativa. E muito grata
por estar neste momento. Que
venham muitos outros! Nada
melhor do que trocar ideias
e refletir sobre todos estes
processos criativos.
NOVA TEMPORADA
O arquiteto Roberto Reis volta ao ar com uma série de 16
programas com arquitetos e designers de Uberlândia e região.
Reis prepara festa de lançamento do evento para seletos
convidados. A ele, desejo que tenha grandes inspirações na
condução do programa, e uma boa audiência na cidade e em
todo o Triângulo Mineiro.
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BEM-VINDO
O médico ortopedista
e especialista em
Alongamento e
Reconstrução dos
Ossos e Correção
de Deformidades Fixadores Externos,
David de Melo, chegou
recentemente em
Uberlândia. A convite
do hospital Orthomed
Center ele veio para
suprir uma demanda
nesta especialidade,
sendo o único em toda
região. Seja muito
bem-vindo!

BELA INICIATIVA
Cada vez mais, cidades da região têm se mobilizado para
ajudar o Hospital do Câncer em Uberlândia administrado pela
ONG Grupo Luta pela Vida. Recentemente, um leilão em Monte
Carmelo, realizado pelo Sindicato Rural da cidade, arrecadou
R$ 230.714,52, cuja renda ajudará na aquisição de equipamentos
e mobiliário para centro cirúrgico e o centro de transplante de
medula óssea. Meu aplauso para esta bela iniciativa.

SOLIDARIEDADE
O cantor Bruno (dupla Bruno & Marrone) fará show beneficente no
Castelli Master. A apresentação será em prol de pacientes com
câncer em tratamento de Ozonioterapia pela médica Clarissa
Oliveira e o Instituto Cado, criado pelo Conselho Fiscal da clínica e
presidido pelo empresário Luiz Alberto Garcia. O show será no dia
29 de maio.

SUCESSO
O produtor cultural
Carlos Guimarães Coelho
comemora o sucesso do
musical infanto-juvenil
Malala, dias 11 e 12 de
maio, e da comédia com
Diogo Vilela, A Verdade,
nos dias 8 e 9 de junho.
Leia mais sobre o novo
sucesso deste grande ator
brasileiro na coluna de
Guimarães nas páginas
iniciais da revista.

PALCO 1
A atriz uberlandense Lavínia Pannunzio
prepara espetáculo solo. Os ensaios estão
a todo vapor em São Paulo, onde ela reside.
O monólogo é baseado na romancista
australiana Elizabeth Costello. Lavínia estuda
a possibilidade de realizar a estreia em
Uberlândia.

PALCO 2
Outra atriz uberlandense que dá os primeiros passos
para chegar com o trabalho à sua terra natal é
Monique Franco. Ela acaba de encerrar temporada na
cultuada casa Laura Alvim, no Rio, com o espetáculo
Alethea, de Raphael Souza-Ribeiro, e faz estudo
de viabilidade para ver se consegue mostrá-lo aos
conterrâneos.

APRIMORAMENTO
Quem acaba de chegar de
São Paulo é a esteticista
Laura Attie. Ela participou
do congresso Estetica In,
com objetivo de aprimorar
seus conhecimentos
e trazer novidades
para os clientes.
Admiro profissionais
antenados e que estão
sempre em busca de
aperfeiçoamento.

SUCESSO NO MTP
A estilista Raquel de Queiroz fez bonito nesta edição 2019 do Minas Trend Preview. A sua coleção “Poesia” inundou de aplausos a passarela
da moda. Ao som da cantora Elba Ramalho, as modelos surpreenderam o público com as peças maravilhosas da nova coleção e o modo
de apresentá-las. Para surpresa de todos, a trilha que abrilhantou a passagem dos perolados e pedrarias dos esfuziantes vestidos foi
executada ao vivo pela cantora paraibana aclamada em todo o Brasil. O que pode se dizer é que o luxo, glamour, beleza e criatividade das
peças criadas por Raquel estavam à altura da arte que Elba representa. Sem sombra de dúvida, foi um momento memorável não somente
nesta 24ª edição do Minas Trend Preview, como tornou-se parte histórica em toda a existência do evento. Após o desfile espetacular, a
estilista recebeu imprensa, celebridades e convidados especiais em concorrido coquetel de confraternização. Parabéns à amiga Raquel de
Queiroz pelo empreendedorismo e inovação na criação e apresentação de seu trabalho.
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50 ANOS EM GRANDE ESTILO
Uma calorosa noite de muito glamour. Assim pode
ser definida a festa em celebração aos 50 anos
de Rodrigo Magalhães, na qual também inaugurou
oficialmente o novo salão Imperial - elegantérrimo,
diga-se de passagem - do seu Palácio de Cristal.
Fogos de artifício se misturavam à música
instrumental na passarela de entrada, anunciando
a chegada dessa nova etapa. Várias pistas de
frios e doces, compondo um buffet vasto e diverso,
aguardavam os convivas dentro do salão, onde
simpáticos garçons e garçonetes transitavam
servindo canapés e variedade de drinks e bottles
com os melhores rótulos, antes do suntuoso
jantar, servido horas depois. Shows de grandeza
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artística passaram pelo palco principal, incluindo
a apresentação do ator global Daniel Boaventura
no meio da madrugada, precedido de algumas
homenagens ao empreendedor aniversariante.
Homens trajavam smoking e mulheres desfilavam
elegantes vestidos longos, a maioria com caudas
e bordados de pedrarias. Empresários, autoridades
políticas, produtores de eventos, artistas se
misturaram nas mesas confortavelmente
instaladas e eram atendidos por uma exército de
funcionários sorridentes e gentis. Foi, enfim, uma
noite memorável, à altura da contagiante simpatia
do aniversariante e do nobre salão que ele mesmo
projetou. Parabéns a Rodrigo Magalhães, que a
plenitude prospere nessa nova fase!

Luciana Santos Fotografias, empresa atuante
há 17 anos em vários segmentos do mercado.
Em seu currículo constam também trabalhos
nacionais e internacionais, com o propósito
de prestar serviços nas áreas de eventos
sociais, corporativos e esportivos, campanhas,
aniversários, publicidade e book em geral
(adulto, infantil e gestantes).

Agende sua imagem.
contato@lucianasantos.com.br
34 99126.6534

www.lucianasantos.com.br

/luciana.santosfotografia

@lucianasantosfotografia
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CIDADE_CULT_UBERABA
MARISE FERREIRA GIL ROMANO
MARISE ROMANO

UBERABA SE PROJETA EM
NOSSA SOCIEDADE

SOCIEDADE
UBERABENSE

Imagens nos trazem de volta a emoção vivida, o sonho realizado e a
confirmação de nossos valores.

1_ Colorindo a página desta coluna, um lindo balão da
Capadócia, na Turquia_2_ Domingos Cadelca Bessa
curtiu muito sua linda festa de primeiro aniversário,
um presente dos pais Marcela Cadelca e Gustavo
Bessa_3_ Vithor Cardoso Cruvinel Silva escreveu seu
primeiro livro aos 10 anos, com direito a lançamento
oficial na Biblioteca Municipal de Uberaba, no dia
23 de abril_4_ Parque Fernando Costa se preparou
com excelência para receber os uberabenses para
as festividades da 85ª Expozebu_5_ Médica Patricia
Lopes Próspero e médico veterinário Douglas
Gaitkoski receberam seus amigos em linda recepção
no Restaurante Sampaio, dia 19 de abril, para
oficializar sua união_6_ Estimado Padre Fabiano foi
homenageado no dia 9 de abril na igreja São Geraldo
pelos seus 9 anos de ordenação sacerdotal_7_
Passarela dos hotéis Tamareiras é cenário para casais
apaixonados declararem o seu amor, como Cacilda
e Arley, juntos há 50 anos_8_ Residindo em Dubai,
Vanessa de Paula Cunha e Vinicius Mendes curtem
seus dias de amor e respeito após inesquecível
casamento em Uberaba_9_ Médica dermatologista
Andréa Marques Martins é reconhecida por sua
habilidade em melhorar visivelmente a pele de seus
pacientes, sempre com carinho
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Que a proteção de uma mãe pelos seus filhos possa sempre mostrar ao mundo qual
deve ser o caminho para a conquista da paz e do amor verdadeiro.
10_ Psicóloga Márcia Bilharinho recebe o carinho das filhas Mariana e Fernanda_11_ Zélia Bernardes da Silva se sente sempre protegida pelos
filhos Sebastião e Pamela_12_ Com o Dia das Mães chegando, Giovanna Tensol já recebeu o afeto dos filhos Miguel, Tomás e Heitor em produção
fotográfica by Marise Romano Studio Photo_13_ Andrezza da Silva Inácio é homenageada neste Dia das Mães pelos filhos David e Tiffany_14_ Andrea
e Luiz Neto paparicam a filha Luiza Vasques Cadelca e curtem os eventos sociais mais badalados de Uberaba_15_ Cirurgiã dentista Flávia Ramos
Venâncio é paparicada pelos filhos Lucas e Rafael Ramos Venâncio_16_ Ivanir de Souza é homenageada por ser a amorosa mãe de Sophia, Letícia e
Cecília_17_ Alzineusa Amaral da Rocha recebe a gratidão dos filhos Carlos Roberto e César Augusto_18_ Alessandra Mara Andrade de Faria curte o
afeto dos filhos Cauê Fernando e Caio Fernando
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CIDADE_CULT_ITUIUTABA
MAURO ALMEIDA
DIVULGAÇÃO

EVENTOS REUNIRAM LIDERANÇAS
COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

COMÉRCIO E INDÚSTRIA,
PECUÁRIA EM ITUIUTABA
Em destaque na coluna, dois importantes eventos que contaram com a presenças de
lideranças comerciais, industriais e de grande parte dos agropecuaristas de cidade
e região. Com prestígio de autoridades locais e cidades vizinhas foi realizada, no
Clube da OAB, a solenidade de posse da ACII - Associação Comercial e Industrial
de Ituiutaba, que tem como presidente o empresário Mario Jacob Yunes Júnior, que
recebeu lideranças, vários segmentos comerciais e empresariais neste importante
evento. Destaque também para o concorrido Dia de Campo e Leilão das Raças Gir
Leiteiro e Girolando do empresário e agropecuarista Winston Drummond, que recebeu
na Fazenda Quilombo importantes nomes ligados ao setor.

ACII - POSSE DA DIRETORIA
Uma noite ímpar marcou a solenidade de posse
da diretoria 2019/2021 da ACII - Associação
Comercial e Industrial de Ituiutaba - e também as
homenagens às importantes personalidade de nossa
cidade. O evento foi realizado no Clube da OAB. A
coluna esteve presente, captou ilustres presenças
e aproveitou a oportunidade para registrar os
cumprimentos ao novo presidente Mário Jacob Yunes
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Júnior e demais diretores, conselho fiscal e consultivo,
desejando uma gestão de muito sucesso e também
aos homenageados com o título de Empresários
do Ano concedidos a Cristia Rege Menezes, Gisele
Aparecida Menezes Vasconcelos, Meire Luce Menezes,
do Colégio Menezes. O título de Honra ao Mérito foi
concedido a Divino Sebastião de Souza, presidente
executivo do Grupo Algar, e Juarez Moraes Avelar,
cirurgião plástico.

PECUARISTAS CONHECERAM
NOVAS TECNOLOGIAS

LEILÃO E DIA DE CAMPO

O empresário e agropecuarista Winston Drummond
realizou em sua fazenda um completo Dia de Campo
e Leilão, com participação de várias empresas que
estiveram expondo seus produtos e serviços ligados
à agropecuária. O leilão foi realizado na parte da
tarde, onde foram comercializados animais da

mais alta e premiada linhagem da raça Gir Leiteiro
e Girolando desenvolvida ao longo de vários anos.
O evento foi uma oportunidade para os pecuaristas
conhecerem as novas tecnologias oferecidas pelas
diversas empresas presentes e também adquirir
animais de linhagem apurada.
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GENTE_CULT_COQUETEL
REDAÇÃO
MAURO MARQUES

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

Euroville
CLIMA DE CELEBRAÇÃO MARCOU O
EVENTO DE LANÇAMENTO DA REVISTA

CULT E THOMAS JEFFERSON
EM NOITE DE COMEMORAÇÃO

Em evento que reuniu mais de 300 pessoas, entre
convidados, anunciantes, parceiros e colaboradores, foi
apresentada a edição Cult 150, alusiva aos 14 anos de
circulação da revista no mercado de comunicação. O
coquetel, realizado dia 29 de março, na Casa Thomas
Jefferson, também marcou o primeiro ano de atividades
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da escola em nossa cidade. Na oportunidade, a gerente
da Unidade Thomas Jefferson em Uberlândia, Vanessa
Firmino Garcia, destacou o trabalho desenvolvido e
a consolidação de um método inovador no ensino de
inglês, agradecendo a todos pela receptividade com que
receberam os projetos e inovações da escola.

Euroville
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MARCAS, PATENTES e FRANQUIAS

5
0

Petra Puro Malte - Logo
terça-feira, 21 de agosto de 2018 09:52:33

Em nome da Cult, discursaram os diretores Célio Cardoso,
Paulo Roberto Orlandini e Leonardo Regis Orlandini, que
agradeceram a todos que contribuíram para o sucesso da
revista nestes 14 anos, sendo este incentivo fundamental
para o crescimento, aprimoramento e modernidade da

Cult ao longo de suas 150 edições. Também ressaltaram
os novos produtos e eventos Cult na cidade e região,
renovando o conceito inovador que sempre caracterizou a
revista como mídia diferenciada e cada vez mais completa
junto aos leitores e anunciantes.
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A edição trouxe como capa
o lendário Steve Paul Jobs,
inventor, empresário e
magnata americano no setor
da informática, em matéria
especial sobre sua trajetória
de talento e pioneirismo,
além de um conteúdo
diversificado e abrangente
para leitura. Na área externa,
a Euroville apresentou os
novos BMW Série 3 e BMW
X5, veículos com o que há de
mais moderno em design e
tecnologia automotiva.

Nossos agradecimentos aos parceiros do evento: Villa Rica Buffet, Atrium
Locações, Via Promo, Guaraná Mineiro, Cerveja Petra, Derson Drinks,
Eletro Lounge Musical e Dj Massilon, e também aos patrocinadores
Machado Incorporadora, Pátio Sabiá, Junco Alimentos e Vitrine do Japão.
A noite Cult - Thomas Jefferson teve em sua ação solidária a doação
voluntária de alimentos não perecíveis arrecadados em benefício do
Núcleo de Apoio Jesus de Nazaré. Curta imagens do evento pelas lentes
fotográficas de Mauro Marques.

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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AMOR GUARDADO DENTRO DA CAIXA.
É assim que fazemos por aqui, se você quiser celebrar a vida, se quiser
dizer que está com saudade, se quiser estar perto, mesmo estando longe,
se é dia de aniversário, de festa ou de comemoração, se você quiser estar
presente. Todo dia é dia de amor.
PRESENTES E HOMENAGENS PARA VOCÊ E SUA EMPRESA.
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34 99270 9988

@tramelaatelie

/tramelaatelie

Uma incrível seção
de queijos f inos e
salamaria
A mais completa
adega com os
melhores vinhos
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Padaria mega
recheada
de delícias

ESTACIONAMENTO

LOCALIZAÇÃO

PRÓPRIO

PRIVILEGIADA

Açougue com
carnes nobres e
cortes especiais

Cervejas
artesanais,
nacionais e
importadas

Verduras e frutas
importadas sempre
fresquinhas
Culinária
japonesa
express
Peixaria com
grande variedade
de peixes e frutos
do mar

Diversos produtos
f it: zero lactose,
zero açúcar, light,
diet e sem glúten

Venha conhecer e surpreenda-se.

\redekamelmegamix

Segunda a domingo, das 7 às CULT_
22h 179
Av. João Naves de Ávila, 4065 - Uberlândia – MG
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Modelo Júlia Souza | Foto Mauro Marques | Produção Hedi Lamar Albino | Locação Gê Presentes | Lingeries Senhora Lingerie
Joias Aparatto Joias | Cabelo e Make Ville Bohô Hugo Rocha Cabeleireiros | Direção executiva Carina Alencar

Dr. Alysson Marcondes
Cirurgião Plástico

CRM-MG 44231 - CRM-SP- 127888

Comumente referida como cirurgia de lifting de mama, a MASTOPEXIA reposiciona
a aréola e o tecido mamário, removendo o excesso de pele e ajustando o tecido para
compor o novo contorno da mama com a prótese. É um procedimento individualizado
e você deve fazê-lo para si mesma, não para satisfazer a vontade de alguém ou para
se adaptar a qualquer tipo de imagem. O sucesso e a segurança do procedimento
dependem muito de_CULT
sua sinceridade durante a consulta. Seja participativa, procure
esclarecer dúvidas. Você será questionada sobre sua saúde, desejos e estilo de vida.
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