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GESTÃO & NEGÓCIOS    
“O que eu não tenho é aquilo que eu ainda não sei, porque se soubesse já 
teria”. Este conceito de Paulo Vieira, um dos mais importantes coaches do 
Brasil, imprime nesta edição o compromisso da transformação, superação e 
conquista de novos horizontes na vida de cada pessoa. Nossa capa deste 
mês, Paulo Vieira é destaque em entrevista exclusiva sobre a trajetória que 
o tornou referência para milhares de seres humanos através da prática do 
Coaching. Integrados ao tema da edição “Gestão e Negócios” preparamos 
um conteúdo abrangente com temas atuais e intrigantes sobre as inovações 
em diversas áreas que movimentam a cadeia do conhecimento. Entre elas, 
medicina e odontologia, indústria cervejeira, o projeto Visite Uberlândia, 
contemplando nosso potencial turístico em franca expansão, mercado 
imobiliário, as atrações culturais nacionais e mundiais que aterrissam na 
cidade, os eventos que agitam a sociedade e muito mais. Um trabalho cujo 
foco principal é levar até nossos leitores uma publicação que sempre agregue 
à informação o prazer da boa leitura. Até a próxima!
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Em 15 anos de funcionamento, o Colégio Olimpo 

atingiu números impressionantes: mais de 13 mil apro-

vados para as melhores universidades do país. Só para 

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

jovens nos melhores cursos, o Colégio Olimpo vem 

provocando uma verdadeira revolução nos ensinos 

Fundamental e Médio, além das turmas específi cas.

“O Olimpo se preocupa com a preparação do ci-

dadão pleno. É imprescindível, a par do conheci-

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

com relação ao semelhante. Num mundo altamente 

competitivo e globalizado, é necessário que se es-

teja antenado, e o Olimpo oferece as condições de 

sobrevivência nesse cenário, exigindo sempre, uma 

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

do Grupo Olimpo, Rodrigo Bernadelli.

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 recente-

mente, em Belo Horizonte. “Olimpianos frequentam 

assiduamente listas de aprovação para Medicina, Di-

reito, Engenharia e outros cursos na Fundação Uni-

versitária para o Vestibular (Fuvest), Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp), Instituto Militar de 

Engenharia (IME), Instituto Tecnológico da Aeronáu-

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

dos da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). O 

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

700 na Fuvest/Unicamp”, lembra Bernadelli.

“A preparação para o Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem) e para os melhores vestibulares 

é sagrada, desde o Ensino Fundamen-

tal”, explica o Diretor Pedagógico 

Geral do Olimpo, Henrique Carva-

lho: “O aluno está ciente de que 

estudar demanda tempo, dedica-

ção e disciplina. Mas isso não im-

pede que seja uma atividade 

prazerosa. Exigimos 

muito porque acredita-

mos muito”, afi rma.

GRUPO OLIMPO: 15 ANOS DE FUNCIONAMENTO,

CRESCIMENTO E APROVAÇÃO
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 eta-
pa letiva visando ao rendi-
mento máximo.
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CARLOS GUIMARÃES COELHO | JORNALISTA E PRODUTOR CULTURAL
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO 

ARTISTAS E GRUPOS LOCAIS LANÇAM MOVIMENTO
COM FOCO NAS ARTES CÊNICAS DA CIDADE

ALMANAQUE_CULT_CULTURA

À beira de um milhão de habitantes e ainda é 
preciso que a cidade promova uma ação especial 
para demonstrar às pessoas a potência das artes 
cênicas locais. A vantagem é que não foi preciso 
um grande esforço para essa demonstração. Tão 
logo a ideia do Circuito Independente do Teatro 
de Uberlândia, o Citu, tomou forma, de imediato 
surgiram 24 espetáculos recém-estreados para 
integrar a programação. Evidência de que a cena 
local não somente é vigorosa, mas tem montagens 
pautadas na diversidade de linguagens artísticas 
e na pluralidade de grupos e artistas oriundos de 
formação autodidata ou dos corredores acadêmicos. 
O ponto de encontro para uma conversa sobre o Citu 
não poderia ser outro. Em uma brecha da produção 
do musical Malala, que estava de passagem pela 
cidade, nos reunimos no saguão do Teatro Municipal 
para falarmos sobre o teatro local, sobre as 
expectativas do público e a adesão das pessoas à 
produção dos espetáculos locais que cada vez mais 
surpreendem espectadores e se consolidam o teatro 
da cidade no modo forte, com montagens viscerais 
e talentos surpreendentes. Maria de Maria, Mário 
Leonardo e Giovana Parra fizeram a interlocução 
nesse momento. O clima foi de entusiasmo, não 
só pelo sucesso apresentado no início do projeto, 

CIRCUITO APOSTA 
EM NOVO PÚBLICO 

mas por se verem diante de um momento histórico, 
destes quando a classe teatral se une em torno de 
um objetivo comum, no caso o de fortalecer a cena 
local e mostrar que “santo de casa faz milagre sim”. 

A ideia do Citu surgiu ano passado, a partir de uma 
conversa informal entre um grupo de amigos que se 
sentiu compelido a um espírito mais colaborativo 
para promover os espetáculos uns dos outros. 
Camila Tiago, Giovana Parra, Mário Leonardo, Rafael 
Michalichim e Tâmara dos Anjos logo perceberam 
outros “agregados” manifestando interesse em dar 
mais consistência à proposta e logo quase uma 
centena de pessoas se reuniu para debater o formato 
que deu origem ao Citu. O acolhimento físico veio 
por parte do Grupontapé de Teatro, cuja sede, nessa 
etapa inicial, abriu as portas para a programação. 
A bilheteria dos espetáculos é dividida em três 
fatias, uma para cobrir despesas e cachês do grupo 
participante, uma segunda para o grupo anfitrião e a 
terceira retorna como investimento em estruturação 
e aparatos técnicos para o espaço. A programação 
começou em maio e segue até dezembro. Uma 
outra inovação na proposta é a presença de 12 
“pensadores” da cidade, entre professores, filósofos, 
jornalistas e produtores culturais, convidados a 
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assistirem e escreverem sobre as apresentações. 
Cada um redigirá suas impressões sobre dois 
espetáculos da programação. As apresentações dos 
24 espetáculos de 21 grupos e artistas participantes 
acontecem sempre nos três primeiros fins de 
semana de cada mês, na Escola Livre do Grupontapé 
de Teatro, ao preço de R$40,00 a inteira e R$20,00 
a meia-entrada. Na eclética programação é possível 
assistir de grupos recém-formados a artistas locais 
com décadas de atuação. De calouros a veteranos, 
a programação contempla uma variedade de 
linguagens artísticas. Para a atriz Maria de Maria, 
o mais interessante é “perceber pessoas que 
nunca foram ao teatro, ou têm dele um visão muito 
física, restrita a um único espaço, começam, a 
partir do CItu, a ampliar o olhar sobre o teatro em 
Uberlândia, enxergando-o em outras perspectivas, 
espaciais inclusive”, disse a atriz. Segundo ela, uma 
pesquisa junto ao público revelou um novo perfil de 
espectadores. Além do público habitual de teatro, 
que o frequenta pautado na consistência artística, há 
novas plateias, descobrindo as expressões cênicas, 
surgidas a partir da convergência de redes de todas 
as pessoas participantes ou apoiadoras do Citu. A 
ideia é que o projeto tenha desdobramentos. A partir 
dele as pessoas devem conhecer não somente os 
artistas e grupos participantes, mas também outras 
possibilidades de ocupação teatral existentes na 
cidade. Além da escola livre, Uberlândia conta com 
espaços alternativos como o Palco de Arte, o Porta 
84, o Ponto de Truões, entre outros, todos aptos a 
receber artistas e plateias. Está posto o movimento 
para que isso aconteça.

Espetáculos que compõem o CITU 2019
- Tempo de Águas - Grupontapé
- O Barqueiro - O Barqueiro Produções
- Potestade - Núcleo 2 Coletivo Teatro
- Boa Noite Hitler - Cia. Teatro de Guerra
- O Acidente - Falsa Cia.
- Nempalavras Nemcoisas (um rio) - Parientes do Mar
- A festa do fim do mundo - Denaveio Coletivo
- Cabaré Só - Trupe Trifásica
- Fagulhas - Grupo Foco 3
- Há vagas para moças de fino trato - Coletivo Teatro 
de Guerra
- Do fundo do baú - Os Mascaratis
- O Dia de Alan - Grupo Pim Bem Bum! de Teatro
- Flores Arrancadas à Névoa - Grupo Flores de Teatro
- No País das Maravilhas - HEX
- Pulse - Coletivo Teatro de Viés
- O Lobo - Zero Vírgula 1
- Masteclé - Rapa de Arroz
- Edgar - HEX
- Estreia - Mito 8
- Tuniê Abará - Grupo Teatral Di-Ferente
- Mulher de Juan - Maria De Maria
- Juca - Espaço Porta 84
- A Noite Pouco Antes da Floresta - Esfera Teatro 
Laboratório
- As Marias - Grupo Teatral Di-Ferente
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FERNANDO PRADO | COMUNICADOR MULTIMÍDIA
LEO CROSARA | DIVULGAÇÃO

“VIVO DE MÚSICA E FORMEI SETE FILHOS
COM A MÚSICA POPULAR BRASILEIRA”

PENINHA

ALMANAQUE_CULT_TUDO DE BOM

12 _CULT

Não há como nunca ter ouvido uma música 
composta ou cantada por Peninha, as que ele não 
gravou permitiu que outros grandes nomes da 
música brasileira as gravassem, como Tim Maia, 
Sandra de Sá, Caetano Veloso, Fábio Júnior, Daniel, 
Alexandre Pires, Roberta Miranda, José Augusto e 
a lista ainda segue extensa. Tive o prazer de falar 
rapidamente com este grande mestre. 

Compondo, cantando e vivendo de música desde 
1972, existe uma fórmula em um país tão avesso à 
profissionalização dos artistas? 
Não é fácil! Mas vivi e vivo de música e formei 
sete filhos com a música popular brasileira, não 
é brincadeira não. Tem coisas que acontecem na 
vida da gente que não tem muita explicação, com 
certeza Deus ajuda. 

E como você acompanhou ao longo da carreira 
as mudanças no mercado e na tecnologia no 
que se refere à forma de pensar e realizar suas 
composições? 
Este é um momento que acontece uma espécie de 
apocalipse, não é? Então facilita pra todo mundo, 
para o artista jovem e também para o cara que está 
velhinho e tem uma boa ideia, porque a internet 
permite essas coisas espontâneas. Então, acho que 
nesse sentido é um momento bom, de espaço para 
todo mundo. Uns acontecem pelo investimento 

pesado de empresários e outros que não tiveram 
nenhum investimento também conseguem seu 
espaço na internet e esse cara pode ter 22 anos ou 
63 anos, isso é bom. 

Você escreveu canções interpretadas por artistas 
de diversos gêneros musicais. Quando você escreve, 
já decide que ritmo essa letra terá, ou a princípio, a 
letra é apenas uma letra? 
Apenas uma letra que pode se encaixar em qualquer 
gênero musical, em qualquer artista e ritmo. Quando 
eu fiz a música “Sozinho”, achei que tivesse criado 
uma música adolescente e na época procurei a 
Patrícia Marx e não deu certo, para você ver que eu 
estava enganado. A música foi gravada pela Sandra 
de Sá e ficou maravilhoso na voz dela, mas uma que 
eu acertei foi “Alma Gêmea” do Fábio Júnior, eu fiz 
achando que era pra ele, e era! Para você ver, “Que seja 
eterno enquanto dure este amor...” não fiz pensando 
em pagode, inclusive João Paulo & Daniel gravou, 
mas foi virar sucesso com Negritude Jr. Inesperado!

Existe a canção perfeita?
Acho que ainda não foi feita. As minhas, pelo menos 
não, ainda falta muito!

Fernando Prado é comunicador multimídia, apresentador de TV, 
Rádio e Eventos. Em seu site fala de comunicação, criatividade e 
agenda cultural. 
www.fernandoprado.com

O compositor e cantor 
Peninha falando ao nosso 
colunista Fernando Prado
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KELSON VENÂNCIO | JORNALISTA
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

MANCHARAM A EXCELENTE MEMÓRIA NOSTÁLGICA QUE 
EU (E MILHARES DE FÃS) TÍNHAMOS DE SAI DE BAIXO

SAI DE BAIXO,
O FILME 

ALMANAQUE_CULT_CINEMA

Em março de 1996 estreava na Globo um dos 
melhores programas já feitos na TV brasileira. O 
Sai de Baixo era tão bom que ficou no ar durante 
sete anos. E, apesar de algumas mudanças que 
o sitcom teve ao longo das sete temporadas, 
especialmente com relação ao elenco, sem dúvida 
a qualidade do programa era tão boa que se tornou 
algo inesquecível. Em 2013, em comemoração 
ao aniversário do Canal Viva gravaram quatro 
episódios com parte do elenco original e de novo 
estávamos vidrados com as histórias contadas 
em forma de teatro ao vivo. Agora, em 2019, 
simplesmente resolveram estragar toda essa 
trajetória de muito sucesso com um péssimo filme. 
O longa, que acredito ter sido feito nas coxas e 
apenas pra tentar render alguns bons trocados, gira 
em torno de um golpe que Caco Antibes planeja dar 
ao sair da prisão. Acompanhamos primeiramente 
os personagens no apartamento de porteiro de 
Ribamar e não no de Vavá, como era no passado, 
em diálogos não muito aprofundados. E depois, 
na segunda metade da projeção, vemos a “turma” 
em um ônibus da VavaTur tentando atravessar a 
fronteira do Brasil com joias caríssimas, sem que a 
polícia fique sabendo.

Sim, você leu isso mesmo. Essa é a trama absurda 
do filme Sai de Baixo. A premissa, por si só já, é 
bastante ridícula. Mas para nossa frustração, o 
desenvolvimento dela fica pior ainda. O roteiro é 
tão bobo que eu, que raramente tenho sono durante 
um filme, dormi várias vezes, principalmente no fim 
do longa. Tive de voltar o filme, mesmo contra a 
minha vontade, apenas pela obrigação de depois 
ter de fazer essa crítica, já que se não fosse por isso 
teria desistido. Os produtores não conseguiram 
sequer reunir o elenco original neste longa. Temos 
apenas Ribamar, Magda e Caco Antibes ao longo 
de toda a produção. Cassandra aparece em 

algumas cenas e o Vavá só nos minutos finais. Para 
compensar arrumaram outros novos personagens 
que não possuem nenhuma química com os que 
estamos acostumados a ver. A única que tenta 
fazer alguma coisa boa é a Cacau Protásio, 
numa espécie de substituta da gloriosa Cláudia 
Jimenez. O filme tem algumas piadas isoladas 
que, vez ou outra, até funcionam e nos fazem rir. 
Especialmente quando esses momentos cômicos 
vêm dos personagens originais, relembrando a 
nostalgia do antigo programa. No fim, eles ainda 
colocam o público aplaudindo os atores que estão 
em um palco, como se tudo aquilo que assistimos 
tivesse acontecido em um teatro, como era nos 
velhos tempos. Podiam ter realmente feito dessa 
forma desde os minutos iniciais que o resultado 
com certeza seria melhor. Mancharam a excelente 
memória nostálgica que eu (e milhares de fãs) 
tínhamos de Sai de Baixo.

Nota 2
Kelson Venâncio é jornalista, crítico de cinema e 
diretor-presidente da rede de mídias Cinema&Vídeo. 
www.cinemaevideo.com

MATÉRIA COM REALIDADE AUMENTADA.
BAIXE O APP ZAPPAR EM SEU SMARTPHONE

OU TABLET E APONTE PARA O SÍMBOLO
E CONFIRA O VÍDEO.
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ALMANQUE_CULT_DANÇA
SERIFA COMUNICAÇÃO
DIVULGAÇÃO

BALLET DE SÃO PETERSBURGO FAZ SHOW
PELA PRIMEIRA VEZ EM UBERLÂNDIA

PATINAÇÃO 
NO GELO 

O Balé de São Petersburgo no Gelo, espetáculo 
da escola do Ballet Russo, que está em turnê pelo 
Brasil, chega no dia 9 de junho, em Uberlândia, com 
o espetáculo “O Lago Dos Cisnes”. Com o esplendor 
da dança clássica, aliada ao profissionalismo da 
patinação artística no gelo, por mais de 40 anos, o 
Ballet Estatal de São Petersburgo no Gelo fascina o 
público de todas as idades e culturas em todo o mundo 
com obras aclamadas por seu talento. O Ballet Estatal 
de São Petersburgo no Gelo é um dos mais tradicionais 
da Rússia. Os bailes clássicos mais famosos foram 
criados e mantidos em São Petersburgo, como A 
Bela Adormecida, Giselle, O Lago dos Cisnes e Dom 
Quixote. Os bailarinos russos e, especialmente os de 
São Petersburgo, assim como os patinadores de gelo, 
são reconhecidos mundialmente como os “mestres 
do gelo”, criadores de tantas histórias que foram 
projetadas para aquecer esse deserto branco que 
cobre seu país, como A Rainha das Neves e A Bela e 
A Fera. Para ter ideia da grandiosidade do espetáculo 
serão necessárias cinco toneladas de gelo aplicadas 
em uma trilha pré-fabricada na Alemanha, para criar 
uma superfície lisa e compacta de 148 m². São 48 
horas de preparação necessárias. A pista de gelo, 
uma vez instalada, é permanentemente mantida 
conectada a um sistema de resfriamento complexo 
e a uma usina de alta tensão para fornecer as 
condições técnicas necessárias para o desempenho 

dos bailarinos. O elenco, formado por diretores, 
técnicos e artistas, chega a mais de 42 pessoas. 
“São 37 bailarinos em cena que encantam o público, 
representando toda a técnica e o estilo particular 
que tornou o balé russo famoso em todo o mundo. É 
um espetáculo ímpar  que o público de Uberlândia e 
região terão o privilégio de ver”, enfatiza a diretora da 
Viva Marketing, Antonia Nunes. Todas as produções 
estão a cargo do principal coreógrafo russo e artista 
de mérito Konstantin Rassadin. Esta empresa foi a 
primeira no mundo a encenar os grandes clássicos 
com trajes originais e toda a produção de um balé 
clássico. Nos últimos cinco anos, estas produções 
foram realizadas nos melhores cenários dos EUA, 
Canadá, Holanda, Alemanha, China, Espanha, Coréia, 
Taiwan, Grécia, Portugal, Irlanda, Sérvia, Romênia, 
Eslovênia, Turquia, Suíça, Colômbia e Argentina. A 
empresa parceira na produção deste espetáculo em 
Uberlândia é a Viva Marketing Eventos e Cultura. Os 
ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos 
pelo site megabilheteria.com e na Loja Provanza do 
Uberlândia Shopping.
 
Serviço 
Ballet de San Petersburgo no Gelo
Data: 9 de junho
Horário: 20 horas
Local: Center Convention
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CÁSSIA FREITAS | PSICÓLOGA
ARQUIVO PESSOAL | JW.ORG

VIDAS SÃO VISTAS E CURTIDAS, MAS NÃO SÃO VIVIDAS.

AS TRANSIÇÕES 
NA VIDA 

BEM_CULT_RELACIONAMENTO

Uma das mais impactantes citações de Paulo, 
pelo menos para mim, é “para mim o viver é Cristo 
e o morrer é ganho”. Essas palavras são plenas de 
coragem e de um desapego quase inalcançáveis. 
Não consigo imaginar a maioria das pessoas cientes 
de que morrer é um ganho, posto que culturalmente, 
morrer é uma perda. Eu acredito que haverá uma 
eternidade em que estarei com o Senhor Jesus. 
Mas esse não é o ponto. Quando Paulo fala sobre 
viver “ser” Cristo, fala sobre realmente viver em paz. 
Quando descansamos nessa certeza, aproveitamos 
a vida sem nos apegarmos tanto às coisas. 
Seríamos mais leves de alma provavelmente porque 
estaríamos nos importando com o que realmente 
é importante, pessoas! A contrapartida disso é 
que vivemos uma vida tensa, pressionados para 
fazermos e acontecermos e isso tem sido a maior 
fonte de frustrações. Trabalhamos para ter, para dar 
aos filhos, filhos vivem sem pais, com diversão online. 
Vidas são vistas e curtidas, mas não são vividas. 
Fica-se famoso e se é esquecido com a mesma 
velocidade. Comida tornou-se diversão, beber água 

e ser saudável uma obrigação. Desconstrução é a 
palavra que está em alta, para tudo que pode ser 
construído. Mas se não puder descontruir, destrua, 
qualquer coisa está valendo. Esse é o momento 
em que nos voltamos para Deus. O que importa 
para Ele é a qualidade e não a quantidade. Assim 
sendo, não é o tanto que fazemos em nossos dias 
de “29h”, mas a profundidade de nossas vidas. 
Deus tinha um plano para nós que foi executado 
nos mínimos detalhes com um único propósito, de 
que ao reconhecê-lo como nosso Pai receberia Seu 
DNA. Assim, não teríamos só a imagem de Deus, 
mas seríamos semelhantes a Ele. E isso significa 
que poderemos viver como Cristo viveu em paz, 
proclamando Seu Reino e Sua Justiça nessa parte 
da eternidade, com a certeza de que o que está 
por vir é infinitamente melhor porque a cruz está 
vazia. Ele venceu a morte e ressuscitou.

Cássia de Figueiredo Freitas acredita em Jesus como Aquele que 
lhe dá hoje uma vida abundante que se prolongará pela 
eternidade.
cassiafreitas7@gmail.com
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DRA. CRISTINA RESENDE | CIRURGIÃ-DENTISTA 
DIVULGAÇÃO

CONSULTE SEMPRE UM PROFISSIONAL
PARA CUIDAR DA SUA SAÚDE BUCAL

CLAREAMENTO 
DENTÁRIO 

Por ser mais rapidamente percebido que os demais 
componentes estéticos da face, a cor dos dentes 
é considerada o fator estético mais importante 
para obtenção da harmonia e promoção da beleza 
facial. O dente é um elemento policromático e sua 
cor é estabelecida pela dentina resultando em uma 
coloração amarelada. O esmalte dental é translúcido, 
formado por prismas e irá atenuar a cor da dentina. 
Com o passar dos anos, o esmalte sofre desgastes 
e por sua vez a dentina torna-se mais espessa pela 
formação de camadas reparadoras, tornando os dentes 
mais escurecidos. Então, quanto mais preservamos 
estrutura de esmalte, mais evitamos o amarelamento. O 
estilo de vida contemporâneo traz uma dieta baseada 
em produtos corantes e ácidos que mesmo sendo 
considerados saudáveis, como café, sucos cítricos, 
vinhos, tomate, dentre outros, são capazes de manchar 
os dentes e remover estrutura mineral chamada 
erosão ácida, deixando-os amarelados. Mas diante de 
tantos alimentos, como fazer para manter os dentes 
claros por mais tempo? O esmalte dental, apesar de 
ser considerado uma barreira semipermeável, permite 
apenas passagem de íons e pequenas moléculas. Já 
os corantes alimentares são constituídos por grandes 
moléculas, o que os torna impermeáveis ao esmalte 
dental. Isso mesmo. Eles mancham os dentes na 
sua superfície. É um mito então acreditar que esses 
produtos vão manchar os dentes internamente.  

O clareamento dentário é o tratamento mais 
conservador para resolução de manchamento de 
origem intrínseca. Deve ser realizado sempre sob 
orientação e acompanhamento de um dentista. Entre 
as técnicas mais indicadas estão as que utilizam 
peróxidos de carbamida em baixas concentrações 
dentro de moldeiras plásticas individualizadas. Porém, 
no dia a dia, estamos expostos a muitos alimentos 
ácidos e corantes que podem diminuir a longevidade 
dos resultados. Produtos de uso diário que ajudem 
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nessa manutenção são muito bem-vindos. Dentre os 
que estão ganhando grande popularidade estão os 
que contêm carvão ativado. Entretanto, muitas dessas 
formulações são caseiras e não oferecem segurança 
para utilização, podendo ser tóxicas e abrasivas. Saiba 
então como selecionar o produto adequado. Tanto o 
carvão ativado, quanto o da churrasqueira, são do tipo 
vegetal. A principal diferença entre eles é a matéria-
prima e o tamanho da partícula. O ativado é um 
material com uma porosidade bem desenvolvida, com 
capacidade de coletar seletivamente gases, líquidos 
ou impurezas no interior dos seus poros, apresentando, 
portanto, um excelente poder de clarificação, remoção 
de odores e purificação. O principal mecanismo de ação 
do carvão ativado vem através do tempo de contato do 
mesmo com a mucosa e dentes, fazendo com que ele 
absorva compostos orgânicos. Bianco Carbon auxilia de 
forma eficiente e segura na manutenção do clareamento 
dos dentes. Sua ação não se dá por meio de abrasividade, 
o que permite que ele seja um produto de uso diário. Além 
dessa capacidade de remoção manchas de origem externa 
(café, vinho, fumo, etc), ele possui um princípio ativo TCP 
(tricálcio fostato) presente em toda a nossa linha que 
contribui para reparação do esmalte desgastado pela 
corrosão ácida, fortalecendo e reduzindo a sensibilidade, 
além de propiciar uma superfície extremamente lisa, 
reduzindo a formação da placa bacteriana. Consulte 
sempre um profissional para cuidar da sua saúde bucal 
e realizar o tratamento de clareamento com técnicas e 
produtos adequados. Para manutenção do clareamento 
use Bianco Carbon que, além de promover a remoção 
de manchas externas, também protege contra os danos 
causados pela erosão ácida. A linha Bianco está sempre 
apoiando os profissionais e ajudando a manter sua saúde 
bucal e autoestima. 

Dra. Cristina Resende - Graduada em Odontologia pela Universidade 
Estadual Paulista (UNESP). Especialista, Mestre e Doutora em 
Dentística pela Universidade de Campinas (UNICAMP). Professora 
em cursos de pós-graduação e Cirurgiã-Dentista há 16 anos.
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DR. ALEXANDRE FERNANDES | CIRURGIÃO-DENTISTA
DIVULGAÇÃO

UBERLÂNDIA POSSUI PROFISSIONAIS CAPACITADOS
PARA REALIZAREM AUTOTRANSPLANTES DENTÁRIOS

TRANSPLANTES DE 
DENTES: É POSSÍVEL? 

BEM_CULT_SAÚDE BUCAL

Certamente você já leu, ouviu falar ou mesmo foi 
submetido a algum procedimento para receber 
um implante ou reimplante dentário. Porém, sobre 
transplante de dente é provável que ainda não tenha 
recebido informações a respeito. Por incrível que 
pareça, o dente é também um órgão do corpo humano 
passível de ser transplantado de um indivíduo para 
o outro da mesma espécie (transplante homógeno) 
ou de uma pessoa para ela mesma (transplante 
autógeno ou autotransplante). Há relatos que há 
mais de 2000 anos, faraós realizavam transplantes 
de dentes de seus escravos para as suas “falhas” 
dentárias. Porém, somente em 1950, foram descritos 
em revistas científicas, os primeiros autotransplantes 
dentários, realizados com sucesso por dentistas 
norte-americanos. Na atualidade, profissionais de 
vários países têm relatado altos índices de sucesso 
(em torno de 85 a 90%) observados em série de 
casos de autotransplantes, após vários anos de 
acompanhamento, publicados em importantes 
periódicos da comunidade científica. Nos países 
desenvolvidos são mais comuns autotransplantes de 

dentes pré-molares para região de incisivos centrais, 
quando da perda desses últimos decorrentes 
de traumatismos. No Brasil, são realizados mais 
frequentemente transplantes de dentes “sisos” para 
alvéolos de primeiros ou segundo molares, com 
indicação de extração devido a cáries ou fraturas. 
Relativamente, poucos cirurgiões-dentistas têm 
oferecido aos pacientes esta opção terapêutica, 
apesar do autotransplante dentário apresentar 
vantagens sobre outras técnicas de reabilitação: 
pode ser realizado em pacientes jovens (na fase de 
crescimento não podem receber implantes), permite 
a substituição do dente perdido imediatamente 
após a extração (o que nem sempre é possível com 
os implantes) e apresenta ótimo custo benéfico. 
Felizmente, Uberlândia teve no passado e tem no 
presente o privilégio de aqui existirem profissionais 
capacitados para realizarem os autotransplantes 
dentários.

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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TECNOLOGIA 

HCO, referência
Internacional 
em oftalmologia 
desde 1989.

No HCO, você dispõe das técnicas mais 
seguras e avançadas do mundo para tratar 
a sua visão.

HCO adquiriu o MEL 90 ZEISS, ultima gera-
ção de laser para cirurgia refrativa (miopia,  
astigmatismo, hipermetropia e presbiopia 
- vista cansada).

É considerado no meio cienti�co mundial 
a melhor plataforma de laser para correção 
da presbiopia (vista cansada). 

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

34 3291-2400 I WWW.hco.med.br Av. Getúlio Vargas, 1700 Daniel Fonseca – Uberlândia

Com pioneirismo e tecnologia, o 
HCO comemora 30 anos.

ALEMÃ
NA CORREÇÃO DA MIOPIA, ASTIGMATISMO, HIPERMETROPIA E PRESBIOPIA 
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JÉSSICA CÔRTES | NUTRICIONISTA E COACH DE EMAGRECIMENTO
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

“OS SABOTADORES DO EMAGRECIMENTO CONTAM MENTIRAS
PARA VOCÊ, PARA JUSTIFICAR SUA PRÓPRIA EXISTÊNCIA”

POR QUE AS PESSOAS 
VIVEM SABOTANDO O 

EMAGRECIMENTO? 
É um conjunto de pensamentos, sentimentos, padrões 
de fala, de crenças limitantes e hábitos arraigados, que 
estão hoje no piloto automático, os quais trabalham 
contra o seu processo de emagrecimento. E justamente 
por estarem no piloto automático em seu cérebro é 
que você não consegue identificá-los e percebe a 
real armadilha em que ele lhe coloca todos os dias. Os 
sabotadores nada mais são que um sistema de defesa 
que você usa para sobreviver aos desafios da vida e 
isso acontece desde a infância para poder manter sua 
zona de segurança. Você usa os sabotadores para lidar 
com os desafios da vida, mas também para justificar 
suas falhas e motivações. Por isso que os sabotadores 
sempre têm um ganho secundário por trás. Ou seja: 

BEM_CULT_NUTRIÇÃO

“Você se autossabota porque ganha algo em 
troca. A grande questão não é se você os tem, 
mas quais têm, quem são eles e quão presentes 
na sua vida estão”. Eles podem começar na 
infância, nos mostrando os ganhos secundários 
que teremos acionando-os para vencer os 
obstáculos reais ou criados pela nossa própria 
mente quando criança, para poder sobreviver 
às ameaças do meio. Mas também podem 
surgir na adolescência ou fase adulta, sempre 
que somos desafiados, ameaçados ou temos 
alguma motivação em especial. Por exemplo, 
qual o ganho secundário que a criança tem ao 
chorar? Atenção, amor, comida, afeto, alívio, 
etc. O que ela pensa quando consegue o que 
quer com o choro? Opa, deu certo! Eu chorei, 
me trouxeram comida, me machuquei, ganhei a 
bala, e neste momento no cérebro da criança 
ela significa que, para ter o que precisa ou quer, 
é necessário usar o sabotador para validar suas 
ações. Mas neste caso qual é o sabotador? 
Afeto familiar. Sendo assim, mesmo que você 
não tenha tido uma infância difícil, a vida 
apresentou muitos desafios e por esta razão 
que seus sabotadores foram inicialmente 
desenvolvidos. Na obesidade nós encontramos 
muitos ganhos secundários que são, 
geralmente, defesas inconscientes do nosso 
cliente de forma oculta. Quando não muda o 
comportamento ou apresenta uma dificuldade 
maior ou força necessária no momento de 
fazer diferente é porque está defendendo seus 
ganhos secundários e isso nós chamamos 
e entendemos como os Sabotadores do 
Emagrecimento. Estes ganhos geralmente 
são representados, inclusive na fala do cliente 
de forma inconsciente. Por isso é importante 
trabalhar com Coach de Emagrecimento para 
identificar e atuar no que mais te sabota.
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PUBLI EDITORIAL
VICTOR LEONARDO

UM NOVO CONCEITO EM ODONTOLOGIA

NOSSA CLÍNICA, 
SUA MELHOR ESCOLHA! 
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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. 

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

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. 
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“A CIÊNCIA INCHA, MAS O AMOR EDIFICA”.
PAULO. (1 CORINTIOS, 8:1.)

CIÊNCIA E AMOR 
A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor 
beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu 
inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo, 
exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. 
Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos 
oceanos. A palavra é transmitida, sem fios, a longas 
distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais. 
Mas, para essa mesma ciência pouco importa que o 
homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. 
Não compreende o desinteresse, nem as finalidades 
santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores 
e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. 
Ensina que cada máquina deve servir como utilidade 
divina, no caminho dos homens para Deus, que 
somente se deveria transmitir a palavra edificante 
como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a 
publicação dos raciocínios elevados para o esforço 

ANITA GODOY | ESCRITORA
MARCELA BORTONE  | SXC

redentor das criaturas. Se a ciência descobre 
explosivos, esclarece o amor quanto à utilização 
deles na abertura de estradas que liguem os povos, 
se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo 
como gravar a verdade consoladora. A ciência 
pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor 
institui as obras mais altas. Não duvidamos de que 
a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem 
de um coração corajoso, entretanto, somente o 
segundo pode dar um coração iluminado. O mundo 
permanece em obscuridade e sofrimento porque 
a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila 
e perverte, e só alcançará o porto de segurança 
quando se render plenamente ao amor de Jesus 
Cristo. (Chico Xavier / Emmanuel).

Anita Godoy é Escritora, Taróloga e Palestrante Motivacional.
anita.godoy@yahoo.com.br | www.anitagodoy.com.br

BEM_CULT_ESTÁ ESCRITO
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PUBLI EDITORIAL
MYRON AVELAR

EXCELÊNCIA EM CURSOS E 
PROJETOS EDUCACIONAIS 

IPGU - ENSINO COM 
RESPONSABILIDADE SOCIAL 

“Promover, subsidiar e integrar ações de ensino, pesquisa, 
extensão social através da formação e especialização de 
profissionais de saúde, considerando a responsabilidade 
social o mais importante e significativo dentre todos os 
prêmios almejados: ensino com responsabilidade social”. 
Esta é a missão do IPGU - Instituto de Pós-Graduação 
que oferece Cursos de Excelência em Educação 
Continuada a profissionais de saúde e desenvolve 
Projetos de Responsabilidade Social em educação, saúde 
e prevenção. 

Reconhecimento 
Para o Dr. Jean Luis de Souza, professor, fisioterapeuta, 
diretor, sócio-proprietário, um dos fundadores do IPGU 
e presidente da Sociedade Brasileira de Acupuntura, o 
trabalho desenvolvido pelo IPGU nestes 28 anos tem 
uma avaliação positiva. “Fortalecemos nosso foco na 
formação e capacitação de profissionais de saúde 
e de outras pessoas interessadas na especialização 
em acupuntura. Nosso carro-chefe são as práticas 
integrativas e complementares fundamentadas 
em acupuntura. Temos conquistado premiações 
importantes, como o Doctor Honoris Causa em Medicina 
Tradicional Chinesa. Entre nossos projetos, destaca-
se o “Acupuntura Solidária”, que já atendeu mais de 
1,5 milhão de pessoas, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde e 73 PSFs (Programa de Saúde da 
Família). Até 2020, nossa meta é capacitar mais de 
600 profissionais para ministrar cursos gratuitos de 
Auriculoterapia, Auriculoacunputura e Auriculotape. 

Gratidão 
O IPGU tem polos em Uberlândia, Montes Claros, 
Goiânia e Brasília. Conta com uma equipe de 
professores (mestres e doutores em diversas áreas 
da saúde) e professores de Patos de Minas, Araguari, 
Goiânia, Pirinópolis e Brasília. “Nossa base é o Triângulo 
Mineiro que concentra hoje o maior número de alunos. 
Ao enaltecer a trajetória e os ideais do IPGU, prestamos 
aqui nossa homenagem ao Dr. Marcelo Marcos Medeiros 
Luz (in memoriam), como uma forma de lembrança e 
gratidão a este grande ser humano e também sócio-
fundador do Instituto”, enfatiza Dr. Jean.

34 3224-1060 | 3210-9825
Av. Rio Branco, 49 - Uberlândia - MG 

www.ipgu.com.br
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REDAÇÃO
DIVULGAÇÃO

ERGONOMIA E CONFORTO 
EM NÍVEL DE EXCELÊNCIA

BENEFÍCIOS 
DO SONO 

A seriedade e comprometimento da Eko’7 está 
representada em toda linha produtiva, com 
tecnologia avançada que melhora a vida das 
pessoas. Nossa vasta gama de produtos alcança 
as necessidades mais peculiares, proporcionando 
cuidados diferenciados e benefícios exclusivos 
para quem as conhece. Nossos produtos oferecem 
conforto e ortopedia na medida certa, características 
indispensáveis para o uso diário. A linha de colchões 
é fabricada em camadas de espumas e com sistema 
de densidade progressiva, respeitando a forma 
anatômica do corpo, confortando as articulações e 
protegendo ortopedicamente a coluna. Os produtos 
Eko’7 estão conquistando um espaço cada vez 
maior no mercado e isso é sustentado por suas 
certificações. Possuímos um sistema produtivo 
altamente qualificado e que busca constantemente 
a melhora contínua, resultando na satisfação de 
seus clientes, responsabilidade garantida através da 
certificações ISO 9001, SBRTO (Sociedade Brasileira 
de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica) e ICV 
(Instituto da Coluna Vertebral), seguindo rigorosos 

padrões de qualidade. Dessa forma, asseguramos 
propriedades como ergonomia e conforto em nível de 
excelência. A Eko’7 acompanha todas as tendências 
de mercado e evolui junto com elas para continuar 
oferecendo soluções práticas e inovadoras a todos os 
seus clientes. Nosso sucesso é resultado do trabalho 
em equipe, autonomia, ética, velocidade, qualidade e 
habilidade. Buscamos sempre construir uma parceria 
com o cliente e proporcionar benefícios que resultem 
na melhoria da qualidade de vida.

BEM_CULT_ERGONOMIA
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*2 crianças de até 12 anos como cortesia acompanhadas no mesmo apartamento dos pais. Bebidas e extras cobradas à parte.
Pague 4 diárias e fi que 5 válido apenas para pacotes no mês de JULHO de 2019.

MÔNICA CUNHA | JORNALISTA
BRUNO FERNANDES | DIVULGAÇÃO

BEM_CULT_ESTAR BEM

É BONITO DE VER E SABER O 
QUANTO O PÃO FAZ PARTE DE NÓS

CADÊ O PÃO QUE 
ESTAVA AQUI? 

Em casa há muito tempo o pão francês não entra, 
não está na cestinha. O meu café é sempre ovo e 
suas variações. Bem batido com sal e pimenta caie-
na, acordando a vizinhança logo de madrugada. Qua-
se sempre mexido, mas vai bem cozido e até frito de 
um jeito menos perigoso ao coração. Tem sim um 
pãozinho. Mas é aquele disfarçado que leva farinha 
de amêndoas, aveia, banana, requeijão e claro, ovo! 
Tudo prático, rápido e adequado para quem que se 
alimentar melhor e também diminuir o peso e as me-
didas. O máximo que chego perto do pão é no super-
mercado quando passo na seção da padaria e sinto 
o aroma dele saindo quentinho e escuto o som que 
ele faz ao cair na cesta. Já reparou? Não!? É poéti-
co a qualquer hora. Seja cedo ou fim de tarde é ver-
so na rotina cansativa nossa de todo dia. Confesso 
sem medo: meu paladar esperneia de vontade, forma 
uma piscina na minha boca, mas não levo. Sigo para 
a gôndola mais próxima sem questionar ou me ar-
repender. E nesse momento até me pergunto se há 
um motivo justo e palpável. Talvez o hábito. Talvez por 
distração ou porque há sempre o fato de brigar com a 
balança e ele entra como um alimento quase proibido 
para mim. Sem traumas, nem rancores. E adoro per-
ceber o movimento das pessoas quando pedem no 
balcão a quantidade pra levar pra casa. De dois a dez, 

passando por vinte se é gente demais para o lanche 
na empresa. Onde trabalho tem uma cesta de vime e 
aqueles sacos pardos cheios desse alimento tão an-
tigo e simples de ser preparado. Há quem tome com 
leite puro, outros com a mistura clássica com o café. 
Pães para o desjejum de quem saiu sem fome, mas que 
agora pode se servir junto a outros do sagrado alimen-
tar diário. As migalhas no forro de plástico não sobram. 
Alimentam ainda pássaros que se sentem convidados 
ao refeitório pós-fartura humana. É bonito de ver e sa-
ber o quanto o pão faz parte de nós. É simples, mas tão 
necessário. E o gosto de pão veio assim que li o trecho 
de um livro que descreve o ritual de um personagem 
durante a primeira refeição do dia. Conta o autor que 
ele cortava o pão em quatro fatias, passava mantei-
ga, enchia a caneca com muito café e pronto. Juntava 
os dois num mergulho nem sempre aprovado por quem 
assistia a cena. Mas saboroso, com certeza. Eu fazia 
muito isso menina. E nunca fui recriminada. Reli o pa-
rágrafo e me deu saudade daquele sabor. De infância. 
De liberdade. De gosto sem culpa. E, claro, como a vida 
é curta vou, num domingo desses, me permitir provar 
outra vez essa combinação tão mineira...

Mônica Cunha é jornalista e apresentadora de TV.
monikacunha@uol.com.br
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*2 crianças de até 12 anos como cortesia acompanhadas no mesmo apartamento dos pais. Bebidas e extras cobradas à parte.
Pague 4 diárias e fi que 5 válido apenas para pacotes no mês de JULHO de 2019.
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DRA. GENI DE ARAÚJO COSTA | PROFESSORA
MAURO MARQUES | SXC

O TEMPO SERÁ UM DEVORADOR DE 
SONHOS, SE NÃO BEM APROVEITADO.

TANTO TEMPO, 
MUITOS SONHOS! 

O tempo é um eterno questionador. Não aceita meias 
palavras. Não há entrelinhas. Será sempre um imutável 
caminhar inequívoco. E nessa retidão o tempo progride 
numa silenciosa e compassada perambulação. Vai 
para um lado e vai para o outro. Passa. Nunca jamais 
voltará. O importante é não permitirmos que o tempo 
passe por nós, deixando um vazio irretratável. Que 
sigamos junto dele. Com ele. Devemos persegui-lo. 
Nem à frente, nem atrás. Cada tempo, no seu tempo. 
O tempo será um devorador de sonhos, se não bem 
aproveitado. Ele consumirá coisas e pessoas, se 
não bem vivido. Ele roerá até os mais profundos 
sentimentos, se permitirmos. Ele poderá afastar de nós 
até as mais queridas pessoas. Se por morte, ele pode 
nos ajudar a esquecer. Se por descuido, desencanto ou 
desamor, esse mesmo tempo, poderá nos distanciar, 
ainda mais; assim como fazem as ondas nos muitos 
mares por aí. Se nos descuidarmos, afundaremos. E 
será para sempre. Cuidar, nesse caso, significa apenas 
dar importância. Tão somente, cultivar, alimentar aquilo 
que já existia antes - afeto, cumplicidade, respeito, 
amor. Este mesmo tempo tem funções bem distintas. 
Tem características correlatas, por vezes excludentes, 
dicotômicas. Ele “passa” para desenvolver alguns e 
para outros, ele “passa” para dar o tom do envelhecer. 
É o ciclo natural da vida.  Por isso, temos que aproveitar 

intensamente cada instante (dizem ser os filósofos, 
a menor fração do tempo), para fazer valer a pena 
nossa existência aqui na Terra. Só espero que a 
longevidade humana seja marcada por uma boa 
qualidade de vida e que o bem-estar seja aquele 
desejado por todos nós: viver muito (os centenários 
já nasceram), podendo usufruir o que há de mais 
belo e prazeroso junto aos que amamos. Porque 
fazer o tempo parar - sonho secular, até agora, se 
fez impossível. Essas são apenas palavras ditas. 
Tomara que não fiquem soltas ao vento. Que toquem 
o coração de muita gente. Que sejam significativas 
para estimularem muitos encontros. Que possam 
se fazer verdades absolutas entre pessoas comuns 
ou mais sábias. E, quem sabe, façam o TEMPO ter 
o tempo exato das relações mais humanizadas. Por 
fim, desejo que, entre o ir e vir de jovens, adultos, 
idosos e muitas crianças, exista TEMPO para a 
convivência e a manutenção das relações de afeto, 
enquanto haja vida e possibilidade de vivê-la com 
lucidez e harmonia. 

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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SERIFA COMUNICAÇÃO
ALEXANDRE OLIVEIRA | MAISA MORAES

CAMPANHA VISA CONSCIENTIZAÇÃO
SOBRE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA

ONGS FAZEM 
PRÉ-LANÇAMENTO DA 

CAMPANHA PAR PERFEITO 
Aconteceu no dia 30 de abril, na Cantina Famiglia 
Crosara do Uberlândia Shopping, o café de pré-
lançamento da campanha Par Perfeito, idealizada pelas 
instituições Hospital do Câncer em Uberlândia, Grupo 
Luta Pela Vida, Salve Mais Um e 5ml de Esperança, que 
se uniram em prol de um mesmo objetivo: salvar vidas.  
Visando ampliar os esforços para que a campanha 
aconteça, o café reuniu empresários, blogueiros, 
influencers digitais e jornalistas em um momento 
significativo para compartilhar informações sobre a 
importância da campanha para toda a sociedade de 
Uberlândia, bem como apresentar os detalhes da ação 
que acontecerá no mês de junho.

Ação de impacto 
A campanha Par Perfeito será realizada de 7 a 16 de 
junho, no Uberlândia Shopping,  e visa  conscientizar  
toda a população de Uberlândia sobre a importância 
do Transplante de Medula Óssea. “O tema Par 
Perfeito pega carona em duas datas que se alinham 

perfeitamente à campanha, o Dia dos Namorados 
e o Dia Mundial de Doador de Sangue. E por ser um 
Buzz Marketing, esta ação de impacto vai mexer com 
o sentimento das pessoas e trazer grande reflexão 
à população”, afirma Virgínia Silva, supervisora de 
Marketing do Grupo Luta Pela Vida. De acordo com 
Flavia Faria, da 5ml em Uberlândia, a campanha é uma 
segunda edição do 5ml de esperança, porém agora 
adaptada e em parceria com os demais projetos. “Vim 
de Belo Horizonte em 2014 e trouxe comigo a vontade 
de recriar a campanha porque em BH ela foi um 
sucesso. Foi então que conheci o Gabriel e em contato 
com o Grupo Luta Pela Vida decidimos nos unir em um 
projeto maior”. Para Gabriel Massote, da Salve Mais 
Um, a campanha tem um significado muito especial. 
Além de  incentivar o cadastro de doadores e doações 
para finalização do Centro de Transplante de Medula 
do Hospital do Câncer é uma forma de retribuir todo 
o cuidado que recebeu no Hospital do Câncer, no qual 
foi paciente. 
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VAMOS DAR UM         
NOS SEUS SONHOS?

up

EaD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA     
Cursos de Graduação e Pós Graduação

INSCREVA-SE

www.uniandrade.com.br

POLO UBERLÂNDIA
Rua da Carioca, 527   B. Copacabana   

(34) 4141-3060  

Aqui seu esforço
é reconhecido!
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KAROLINA CORDEIRO | PALESTRANTE MOTIVACIONAL
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO
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DIVERSIDADE É ULTRAPASSAR 
AS FRONTEIRAS E PADRÕES

O PODER DA 
DIVERSIDADE 

Quando nos abrimos a enxergar além do óbvio, ultra-
passamos um portal que nos leva ao conhecimento 
das possibilidades. A diferença não pode, por si só, 
determinar a capacidade produtiva ou criativa de 
uma pessoa. Sendo o conceito de Deficiência muito 
relativo, a evolução de se pensar a inovação, compõe 
solo fértil para que se abram novas ideias sem pre-
conceitos. E existe muita gente motivada a caminhar 
juntas para transformar olhares. Como uma platafor-
ma existente, que une tecnologias e competências 
humanas para o bem comum. É o Social Good Brasil 
(SGB). Uma organização que existe para potencializar 
as capacidades humanas, para que mais pessoas e 
organizações ajam para ajudar resolver problemas da 
sociedade, contribuindo para os Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável da ONU. Pensar o poder da 
Diversidade é, por exemplo, chamar um adolescente 
que, por ter uma síndrome rara, não fala e não se mo-
vimenta, a fazer parte da mesa de debates. E receber 
perguntas. E todos pararem para observar sua forma 
de resposta, a sua comunicação. É isso. Ali não esta-
va o Pedro. Mas estavam todos os adolescentes que 
possuem uma doença rara, respondendo e ensinando 

sua forma diferente e única de se fazer entender. Di-
versidade é ultrapassar as fronteiras e padrões. As di-
ferenças nos fazem sair da bolha do improvável e nos 
convida a um mergulho chamado visão de mundo. E lá 
na base, na formação das crianças, através da litera-
tura, que vamos formar pessoas para crescer sabendo 
o poder da diversidade, e isso vai ser natural. E não é 
falar sobre o Pedro, é ele contar e fazer sua própria his-
tória, com isso transformando o olhar sobre a história 
das minorias. Diversidade no mercado de trabalho co-
meça quando damos valor, o lugar de fala, a um garoto 
de 12 anos com deficiência grave. E por isso não me-
nos capacitado para mostrar o seu potencial.

Sou Karolina Cordeiro, uma mãe que transforma a experiência de ter 
um filho com deficiência em aprendizado e oportunidade de criar re-
lações significativas e importantes para um mundo melhor. O Pedro, 
meu filho, tem 12 anos, está no 6º ano do Ensino Fundamental numa 
escola pública municipal.



CULT_ 33 

A BIO LAV RESOLVE PARA VOCÊ!!!

SUJOU?
ALERGIA CONSTANTE?

PUBLI EDITORIAL
DIVULGAÇÃO

Impermeabilização em:
sofás
cadeiras
poltronas
puffs
bancos de carro

Nossos serviços
Higienização a seco em:
sofás
cadeiras  
poltronas
colchões
puffs
bancos e teto de carro
tapete

Estofado higienizado
. Não deixa resíduos tóxicos

. Elimina odores desagradáveis
. Tem ação bactericida

. Tem ação fungicida

. Tem ação acaricida
. Eficiência comprovada

Com qualidade e o melhor atendimento, realizamos limpeza e higienização profunda, eliminando 
os principais causadores de problemas alérgicos e respiratórios.

Faça seu orçamento: 
34 99144-7800

Redes sociais: 
@bio_lav

@biolav.com.br
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O mundo atual no qual estamos inseridos está 
repleto de sinais confusos, mudando com rapidez e 
de forma imprevisível. Sendo assim nossas relações 
estão cada vez mais flexíveis gerando níveis de 
insegurança cada vez maiores. Os laços emocionais 
estão enfraquecidos, as pessoas cada vez mais frias 
e frágeis e as relações mais efêmeras e descartáveis. 
Os relacionamentos mais parecem competições, 
onde parece que o amor está sendo transformado em 
arma nessa guerra egoísta. No casamento, a chegada 
e educação dos filhos, as dificuldades financeiras, 
o tempo dedicado às redes sociais, a infidelidade, 
as diferenças de personalidade são basicamente os 
problemas mais frequentes que afastam os casais e 
afetam diretamente na sexualidade. O sexo é um dos 
segredos para um bom relacionamento, ele auxilia 
no vínculo, cria um prazer mútuo em cooperação 
com a parceria, expressa e estimula o amor entre os 
envolvidos. É a maneira perfeita para se conectar com 
a pessoa que escolhemos. Estudos recentes mostram 
que a frequência sexual está diretamente relacionada 
à parceria e a troca de afeto entre o casal, contribuindo 
para a sua aproximação e para a manutenção da 
saúde da relação. Quando o casal tem uma vida 

DRA. THAÍS FRANÇA DE ARAÚJO | GINECOLOGISTA E TERAPEUTA SEXUAL
DIVULGAÇÃO | SXC

O CRESCIMENTO DO RELACIONAMENTO 
REQUER INTIMIDADE E ISSO DEMANDA CONFIANÇA

O SEXO E A 
MODERNIDADE 

BEM_CULT

sexual saudável, outros aspectos do relacionamento 
tendem a melhorar e a intimidade se faz essencial 
nesse processo de autoconhecimento e aproximação. 
A ausência de intimidade faz com que os casais se 
distanciem, os relacionamentos se esvaziam, entram 
em uma dinâmica de discussões sem sentido, brigas 
desnecessárias, provocando situações de destruição e 
incômodo cada vez mais difíceis de lidar. O crescimento 
do relacionamento requer intimidade e isso demanda 
confiança. As pessoas cada vez mais têm dificuldade 
de olhar nos olhos, de se expor intimamente, pois 
dessa maneira se sentem verdadeiramente vulneráveis 
e frágeis. É muito importante se responsabilizar pelo 
próprio sentimento e pela expectativa criada, saber 
se colocar no lugar do outro e entender o que o outro 
espera, sempre deixando claro o que deseja. Nunca 
deixe de expressar o que verdadeiramente sente. Entre 
de cabeça na relação e demonstre afeto. Apesar de 
todas as mudanças no mundo e na forma como as 
pessoas se interagem, buscar entender essa dinâmica e 
como ela influencia na sexualidade é muito importante. 
É um processo de autoconhecimento e um exercício 
diário de mudança de comportamento para a busca 
do crescimento pessoal e melhora no relacionamento. 
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PUBLI EDITORIAL

DIVULGAÇÃO

A TERAPIA SEXUAL É UMA FERRAMENTA IMPORTANTE
QUE AUXILIA NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EMOCIONAIS

A MELHORA 
DA SEXUALIDADE 

As disfunções sexuais são dificuldades vividas pelas 
pessoas ou casais durante as relações sexuais, sendo 
as mais comuns a redução do desejo, problemas de 
orgasmo ou dor, alterações da lubrificação na mulher 
e a dificuldade de ereção e ejaculação precoce no 
homem. Esses problemas podem estar presentes 
desde o início da vida sexual ou terem sido adquiridos 
ao longo do tempo, através de experiências 
traumáticas ou doenças. São muito comuns e 
aparecem em todas as etapas da vida. Geralmente 
causam sofrimento, ansiedade, medo, culpa e assim a 

pessoa não consegue experimentar sua sexualidade 
e seu prazer em sua totalidade. 

É fundamental uma avaliação detalhada pelo 
especialista durante a consulta médica. O profissional 
deve investigar e descartar, em um primeiro 
momento, se o paciente não apresenta alguma causa 
orgânica como: doenças cardiovasculares, alterações 
endócrinas, genitourinárias, como também identificar 
fatores que podem interferir de uma forma negativa 
como sedentarismo, tabagismo, uso de álcool e 
drogas, dentre outros. 

Após essa investigação inicial, a terapia sexual é uma 
ferramenta muito importante que auxilia na resolução 
de problemas emocionais identificadas no indivíduo, 
auxiliando-os a resgatar o seu prazer sem culpa, 
medo ou tabu, explorando as relações humanas e 
melhorando a intimidade dos casais. Enfim, ajuda a 
pessoa e o casal a ressignificar alguns conceitos que, 
muitas vezes, são pouco explorados. 

O conhecimento do próprio corpo e do que lhe 
traz prazer, a melhora da autoestima e uma maior 
aceitação pessoal melhoram as chances de se ter 
uma vida sexual saudável e satisfatória. A ajuda de 
um profissional especializado auxilia nesse caminho. 
As escolhas são nossas e podemos sim melhorar 
nossas vidas e nossos relacionamentos.

34 3217-0001 |       34 99650-3217
Rua Padre Anchieta, 481 - Lídice - Uberlândia - MG

drathaisfranca
drathaisfranca

Dra. Thaís França de Araújo - Ginecologista e Terapeuta Sexual
CRM - 55890/RQE: 36540

4695 C

cores PANTONE

306 C
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DR. JORGE PFEIFER | PSICÓLOGO E PSICANALISTA
ARQUIVO PESSOAL | SXC

HOMENS E MULHERES FORAM BUSCAR NOVOS 
LUGARES E PAPÉIS PARA CONSTRUIR SUA IDENTIDADE

MULHERES 
INDEPENDENTES 

Se, no passado, o lugar da mulher se fazia por 
papéis pré-determinados, no mundo moderno 
este personagem se redefine através de muitas 
lutas pessoais e sociais para tornar-se um ser 
profissional e construir a sua própria identidade. A 
história passada lembra o homem representando 
a força e o poder, que lutava para sobreviver, e da 
mulher falava-se pouco. Nessa situação de evolução 
coletiva de lutas, de dominação e poder, homens 
e mulheres foram buscar dentro de sua natureza 
novos lugares e papéis para se saberem sujeitos 
de seu próprio destino. Talvez seja esta a grande 
tarefa que a vida nos impõe para sermos pessoas 
humanas. Estar na natureza por milênios, crescer 
e multiplicar através da nossa própria história. A 
isso chamamos de evolução, condição essencial do 
pensamento e da razão de estarmos no mundo. Foi 
nesse contexto de barbárie, sem leis internalizadas, 
que homens e mulheres foram buscar novos lugares 
e papéis para construir sua identidade. Foi nessa luta 
pela sobrevivência que este animal humano tornou-
se sujeito.

Com tantas mudanças, o homem se fez sujeito e a 
mulher sua companheira. Muitos séculos se passaram, 
muitos lugares e papéis foram modificados e, com 

BEM_CULT_COMPORTAMENTO

a revolução industrial, o mercado de trabalho fora 
de casa foi buscar nas mulheres a mão-de-obra 
necessária. Nascia ali a mulher operária num mundo 
industrializado. As grandes guerras podem ter sido 
o sinal e sintoma de que existia um espaço novo 
para estas servis donas de casa. Nessa evolução, 
a exploração, a dominação e a posse se tornam 
manifestações protetoras e punitivas do mais 
forte sobre o outro, que a isso tudo se submete 
para não morrer de fome. Hoje podemos afirmar 
que a necessidade da mão de obra feminina no 
mercado profissional levou as mulheres a buscarem 
nos estudos as carreiras que cumprem com igual 
capacidade. Sobretudo fazê-las seguras de que o 
machismo e os privilégios masculinos não podem 
afetá-las, nem enfraquecê-las. Que a manutenção 
das desigualdades não conseguem mais destituir da 
mulher sua força e coragem de lutar por aquilo que 
acreditam. O que ambos devem entender e aceitar é 
que não é a identidade sexual que os dividem e, sim, 
um mundo em constantes mudanças. Vale pensar 
que este “poder” pode ser dividido e transformado 
numa fonte de mútua confiança, onde essa nova 
mulher deva estar sempre presente. 

Dr. Jorge Pfeifer é psicólogo, psicanalista e articulista.
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RÉSIA MORAIS | PSICÓLOGA
MAURO MARQUES | SXC 

TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR

DEPRESSÃO

BEM_CULT_PSICOLOGIA

A doença mental ainda é vista através de 
um estereótipo de camisa de força e células 
acolchoadas. Ela engloba muitas formas e pode ser 
tão evidente quanto alguém com comportamento 
agitado e incoerente. Também pode ter sinais muito 
sutis, o que faz com que uma pessoa pareça não 
ter nada de errado com ela. Se você está deprimido 
é mais difícil fazer boas escolhas de estilo de vida. 
Você pode não dormir ou não comer bem, você pode 
não fazer muito exercício, pode beber, fumar ou 
usar drogas. Todos esses fatores podem contribuir 
para aumentar o risco de doenças e problemas de 
saúde, o que, por sua vez, aumenta a probabilidade 
de uma pessoa morrer prematuramente. Algumas 
pessoas com depressão, se nunca aprenderam 
outras maneiras de lidar com seus sentimentos 
ruins, podem recorrer a drogas e/ou álcool para 
aliviar seus sentimentos dolorosos. O diagnóstico 
duplo complica o tratamento da depressão, uma 
vez que ambas as condições devem ser tratadas 
como questões separadas, porém interconectadas.  
A depressão tem muitas causas e pode originar-se 
de predisposição genética, eventos situacionais, 
má regulação do humor realizada pelo cérebro e 
problemas familiares. 

Quais os sintomas da depressão grave?
- Insônia ou sono excessivo. 
- Irritabilidade. 
- Perda de interesse em atividades que costumavam 
ser agradáveis. 

- Desespero. 
- Pensamentos persistentes que algo ruim está 
acontecendo. 
- Pensamentos de morte ou suicídio ou tentativas 
de suicídio. 
- Em casos muito graves, sintomas psicóticos 
(como alucinações ou delírios). 
- Incapacidade de cuidar de si mesmo, como 
comer, tomar banho ou cumprir responsabilidades 
familiares ou de trabalho. 

Junto com o plano de tratamento individual 
que você e seu profissional de saúde mental 
desenvolvem para tratar sua depressão, você 
também pode empregar algumas estratégias para 
ajudar a evitar sentimento de tristeza ou vazio. 
Vamos juntos colocar você em AÇÃO? Aqui estão 
algumas ideias: 
- Faça registro diário dos pensamentos negativos 
e positivos. 
- Caminhe ou faça exercício físico (um 
impulsionador do humor natural). 
- Faça novos amigos. 
- Dance. 
- Pinte, cante. 
- Ligue para um amigo ou parente próximo. 
- Use técnicas de relaxamento. 

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
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“A CADA 46 MINUTOS UMA PESSOA
TIRA A PRÓPRIA VIDA NO BRASIL”

UBERLÂNDIA GANHA 
NOVO POSTO DO CVV 

Em média, uma pessoa tira a própria vida a cada 46 
minutos no Brasil. O número assustador, divulgado 
pelo Ministério da Saúde, no fim do ano passado, 
revela a luta contra a depressão de centenas de 
pessoas que veem a morte como única forma 
de minimizar a dor sentimental. Na luta também 
para diminuir estes números e levar aconchego 
aos corações aflitos, o Centro de Valorização da 
Vida (CVV) - associação civil sem fins lucrativos, 
filantrópica, reconhecida como de Utilidade 
Pública Federal - estende seus serviços presenciais 
para Uberlândia. O novo posto de atendimento 
tem previsão para ser inaugurado no final de 
setembro. Porém, outros canais de atendimento ao 
público já estão em funcionamento. A associação 
realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, 
atendendo de forma voluntária e gratuita todas 
as pessoas que querem e precisam conversar, 
por telefone, email e chat 24 horas todos os 
dias. Os contatos com o CVV são feitos pelos 
telefones 188 (24 horas e sem custo de ligação), 
pessoalmente (nos 93 postos de atendimento e, 
agora, no novo posto em Uberlândia) ou pelo site 
www.cvv.org.br, por chat e email. “Nestes canais 
são realizados mais de 2 milhões de atendimentos 
anuais, por aproximadamente 3100 voluntários, 

localizados em 19 estados mais o Distrito Federal. 
São voluntários preparados para falar sobre os 
mais variados assuntos e levar conforto para essas 
pessoas e de alguma forma fazer com que elas não 
se sintam sozinhas”, explica Leandro Nogueira de 
Souza, coordenador de implantação do posto CVV 
de Uberlândia. “Além disso, às vezes, as pessoas 
não têm ninguém nem para dividir a alegria, por 
isso, nossos canais também são abertos para ouvir 
notícias boas. Suas conquistas e alegrias também 
nos interessam”, ressalta. O CVV, em Uberlândia, 
também está em busca de voluntários para ajudar 
nessa batalha contra o suicídio. Para ser voluntário, 
Leandro explica que é necessário ser maior de 18 
anos, ter disponibilidade de 4h30 durante um dia 
na semana e ter disponibilidade para uma reunião 
mensal. “Um dos requisitos mais importantes 
para ser nosso voluntário é que a pessoa se sinta 
tocada pelo amor e tenha muita vontade de ajudar 
ao próximo”, explica. A ajuda financeira também é 
bem-vinda. “Como toda instituição, existem custos 
fixos para mantermos o espaço funcionando, por 
isso criamos um link para que as pessoas possam 
ajudar também: http://vaka.me/555763. Quem tiver 
interesse em ser voluntário, basta enviar um email 
para: cvvuberlandia@gmail.com

BEM_CULT_ENTIDADE
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PUBLI EDITORIAL
VICTOR LEONARDO

GRUPO EMPRESARIAL DE UBERLÂNDIA É APONTADO COMO EMPRESA DESTAQUE 
NO SEGMENTO DE ADMINISTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Por muitos anos, a terceirização de 
atividades foi uma prática quase exclusiva 
das grandes organizações, mas hoje atrai 
negócios de diferentes portes, que buscam 
soluções que otimizem tempo e reduzam 
gastos, sem comprometer a qualidade do 
trabalho executado. O mercado de Facilities 
Management segue em plena expansão 
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mundial e no Brasil ganha cada vez mais 
adeptos. Os motivos são muitos. Nesse 
modelo, no qual uma empresa integra e 
centraliza a gestão de vários serviços, o 
contratante consegue manter o foco na 
atividade-fim, enquanto as demais ocupações 
são assumidas por uma equipe externa 
que atua sob a gestão de uma empresa 

especializada, reduzindo exponencialmente 
os custos com infraestrutura, contratação 
profissional, treinamentos e encargos 
trabalhistas. As funções terceirizadas vão 
desde a manutenção e limpeza de ambientes 
até demandas financeiras, jurídicas e de 
RH. A tendência é que esse tipo de serviço, 
focado em simplificar a operacionalização dos 
negócios, domine o mercado em um futuro 

muito próximo. 
Entre as empresas pioneiras na cidade de 
Uberlândia e região está o Grupo Soberana, 
que hoje atende mais de quatro mil clientes 
com uma diversificação de serviços que 
contempla: zeladoria, conservação, limpeza, 
jardinagem, segurança, portaria, promoções de 
eventos e administração no âmbito comercial 
e residencial. O sócio e diretor executivo 
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MATÉRIA COM REALIDADE AUMENTADA.
BAIXE O APP ZAPPAR EM SEU SMARTPHONE

OU TABLET E APONTE PARA O SÍMBOLO
E CONFIRA O VÍDEO.
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Uma empresa completa esperando por você!

O Grupo Soberana é composto pelas empresas: Soberana Administradora, Resolux 
Manutenção, Limpeza e Organização, Essenciale Locações e Eventos, Talismã 
Proteção e Segurança, Top Teto Imóveis, Davi Pena Advocacia e Reforme Construtora 
e Manutenção. Sua sede fica localizada na Av. Belo Horizonte, 433 - Bairro Martins 
- Uberlândia - MG. Plataforma de atendimento online gruposoberanaevoce.com.br. 
Telefones para contato:  (34)3217-0888 | (34)3217-0889 | (34)99208-4677.
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do grupo, Douglas Davi Pena, conta que 
idealizou essa oportunidade de negócio 
há cerca de 13 anos, quando ainda atuava 
exclusivamente no ramo de advocacia. 
Devido ao êxito nas ações voltadas para 
questões condominiais, o advogado e 
sua sócia, Mariana Fonseca Ribeiro Davi 
Pena, inauguraram a administradora de 
condomínios Soberana. O negócio logo 
prosperou e exigiu maciços investimentos 
em infraestrutura, qualificação profissional, 
formação corporativa e certificação. 
Ainda esse ano, o Grupo Soberana será 
o primeiro do segmento em Minas Gerais 
com a certificação ISO 9001, reconhecida 
mundialmente como um modelo de gestão 
da qualidade e performance. 
A trajetória vitoriosa desses visionários 
atribuiu à corporação a indicação de 
empresa destaque no segmento de 
terceirização de serviços condominiais 
e corporativos pelo programa televisivo 
Empresários de Sucesso, da Record 

News, que há 15 anos fomenta o 
empreendedorismo no Brasil, destacando 
cases inspiradores como este. Receber 
visibilidade nacional e poder compartilhar 
um pouco da essência do Grupo Soberana 
foi uma experiência inesquecível para o 
executivo Douglas Davi Pena. “Esse tipo de 
reconhecimento é a resposta do mercado 
a todos os nossos esforços para alcançar 
a excelência na prestação de serviços 
e a satisfação daqueles que confiaram 
e confiam no nosso trabalho. Estamos 
aqui para simplificar processos, apoiar 
o empresário na tomada de decisões 
e otimizar ações para que gestores 
possam atuar com maior segurança 
no gerenciamento de riscos”, concluiu. 
Segundo especialistas, o mercado global 
de terceirização somará um total de 1 
trilhão de dólares até 2025 com serviços 
cada vez mais diversificados, complexos e 
especializados. Simplificar tarefas e inovar 
é a especialidade do Grupo!
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O QUE VOCÊ TEM FEITO PARA 
MELHORAR SEUS RESULTADOS E 

PERFORMANCE?

PAULO 
VIEIRA 

MAIS_CULT_CAPA
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Em entrevista exclusiva à Revista Cult, Paulo 
Vieira, um dos mais conceituados coaches do 
Brasil fala sobre como sua vida se transformou 
quando conheceu o coaching, sobre a importância 
da autorresponsabilidade, metas, planejamento, a 
profissão e o livro que está entre os 10 mais vendidos: 
“O Poder da Ação”. Vieira é fundador da Federação 
Brasileira de Coaching Integral Sistêmico (Febracis), 
uma das maiores empresas de coaching do mundo. A 
federação tem cerca de 600 funcionários espalhados 
em 30 unidades no Brasil e em países como Estados 
Unidos, Angola e Portugal. Usando a experiência 
própria, o autor aborda os processos práticos 
necessários para alcançar metas, ensina a utilizar 
ferramentas para organizar e acelerar resultados 
desejados. “Não importa se o seu objetivo é ousado 
ou muito fácil de conquistar. O que vai realmente 
importar é o que você fará para conquistá-lo”. 

O que faz um coach? 
É um profissional com objetivo de ajudar seu coachee 
a melhorar a performance e atingir seus objetivos. 

O que te motivou a trabalhar com o coaching? 
Aos 30 anos, eu não tinha resultados na vida pessoal 
e profissional, quer dizer eu tinha, mas resultados 
péssimos em todas as áreas da vida. E foi o coaching 
que elevou minha performance assustadoramente. 
Nessa época, há 20 anos, saí de uma vida muito 
limitada - morava e me alimentava de favor na casa 
de familiares, uma vez que meu primeiro casamento 
tinha acabado e não tinha dinheiro nem para 
comprar ração para meu cachorro. Então, imagina 
como eu estava... Eu era dono de uma confecção 
de moda praia e aeróbica, mas que por 10 anos 

nunca me trouxe nenhum resultado. Minha fase 
adulta, dos 17 aos 30, foram anos que as coisas 
não andavam, só tinha perdas, dores, limitações e 
frustrações. Minha vida não decolava em nada. Eu 
estava no fundo do poço e descobri a ferramenta 
através das primeiras literaturas que nem existiam 
ainda no Brasil. Comecei a aplicar na minha vida 
e logo abri minha empresa de consultoria e foi um 
sucesso. Fui aplicando as ferramentas de coaching 
na minha consultoria e vi que faltava algo que era 
a inteligência emocional aplicada ao processo 
tradicional de coaching. Comecei a melhorar minha 
própria vida com a inteligência emocional, métodos e 
conceitos. Foi então que comecei a obter resultados 
extraordinários. 

Quais são as principais ferramentas ou princípios para 
que as pessoas alcancem sucesso profissional e pessoal? 
Olha, são muitas. Só de livros tenho sete escritos 
e todos são best-seller. Fora os manuais. No ano 
passado, “O Poder da Ação” foi o livro mais vendido 
do Brasil. São mais de 120 ferramentas de trabalho. 
Posso dizer que o conceito mais importante é a 
autorresponsabilidade. Incluí esse termo em 2003 
quando escrevi meu primeiro livro. E o que é? É 
a certeza absoluta e a crença que eu sou o único 
responsável pelo meu sucesso e fracasso. Se eu tiver 
sucesso, mérito meu; se eu tiver fracasso, mérito meu. 
O mundo só vai mudar quando eu mudar. As pessoas 
querem que o país mude, que a esposa mude, os 
funcionários mudem, mas essas mesmas pessoas 
não buscam mudar. Este é o primeiro conceito 
e princípio quando se falar de desenvolvimento 
humano. O autoconhecimento permeia todo o 
processo. 
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Como foi o processo de criação do seu livro O Poder 
da Ação? 
Foi um acontecimento. Contratei o Roberto 
Shinyashiki para palestrar comigo e nessa palestra 
ele ficou encantado com o conteúdo. Ele perguntou: 
Paulo, esse conteúdo está em que livro? Respondi 
que estava ali. E ele continuou perguntando: Mas o 
livro está em que livraria? Respondi que em nenhuma, 
que eu só vendia para meus alunos. E, então, ele 
lançou o livro. Eu fui criador do Método CIS, que é um 
dos maiores treinamentos de inteligência emocional 
do mundo. Roberto disse que eu estava privando as 
pessoas de poder mudar e transformar suas vidas 
e o que ele disse foi forte. No Brasil não se ganha 
dinheiro com livros, ele continuou, mas você não quer 
impactar o mundo com as suas ferramentas? Então, 
seja coerente e impacte o mundo! A editora dele 
(Gente) publicou meu livro e foi um sucesso logo de 
cara. Em uma semana acabou a tiragem, replicaram 
e acabou de novo. Chegava às lojas, durava uma 
semana e acabava. Todos os meses faltavam livros 
nas livrarias. Nem eles e nem eu acreditávamos no 
sucesso que seria esta publicação. Já contabilizamos 
1,5 milhão de livros comercializados. Está entre os 10 
mais vendidos da Veja. Normalmente um livro tem 
seis meses, oito meses, quando muito um ano de 
vida e depois desaparece das prateleiras. O Poder 
da Ação está há três anos e continua entre os 10 
mais vendidos. 

Você acredita então que o que falta hoje é as 
pessoas se autorresponsabilizarem mais por suas 

ações e crescimento e parar de culpar os outros 
pelos problemas? Ou seja, assumir as rédeas de sua 
própria vida? 
É exatamente isso que se trata a autorresponsabilidade. 
É muito fácil sempre culpar o governo e não fazer 
a minha parte. Culpo minha esposa, mas não faço 
minha parte. Quero que meus filhos sejam ótimos 
alunos, mas não faço meu papel de pai. Elas não 
estão preocupadas em mudar. A base do sucesso 
humano é isso - primeiro eu mudar, para depois querer 
a mudança nos outros. Minha vida mudou quando 
entendi que o problema estava em mim e não nos 
outros. Quando a pessoa entender que o problema 
está nela, tudo muda. 

As pessoas podem ter as vidas transformadas a 
partir de uma nova mentalidade emocional?
Vemos isso diária e sistematicamente. Já vi pessoas 
transformadas nas áreas emocional, conjugal, 
financeira, profissional, saúde, temos milhares de 
depoimentos filmados, gravados e escritos de 
pessoas que mudaram suas vidas no método CIS e 
Coaching Integral Sistêmico. São juízes, empresários, 
executivos, todo tipo de gente. 

Como atingir isso já que este é o maior gargalo da 
humanidade por assim dizer? 
A inteligência emocional demanda ferramentas. A 
pessoa está com problema no rim, por exemplo, não 
vai se automedicar, porque caso contrário não terá 
sucesso. Ela precisa de um médico especializado 
em rim. É ele quem vai tratar e orientar. Se for 
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NOVO CURSO DE INGLÊS

I N D E P E N D E N T
THOMAS ADULT

Se você sabe aonde quer ir, a Thomas te leva.

Para quem quer autonomia.
O curso traz temas e atividades variadas, atuais e de interesse do público adulto. Os 

professores vão muito além do livro e utilizam novas tecnologias, como realidade 
aumentada, realidade virtual e impressão 3D. Além disso, o aluno tem acesso a uma 

programação extracurricular exclusiva, com oficinas, palestras e atividades sociais 
para a prática do inglês fora da sala de aula, em ambientes diferenciados.

Com o Thomas Adult - Independent, o aluno participa de aulas práticas para explorar 
a linguagem funcional e conquista independência e autonomia no uso da língua, 

principalmente em situações cotidianas.

MATRÍCULAS
ABERTAS 3228 9720THOMAS.ORG.BR
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joelho, precisa de um ortopedista especializado em 
joelho. E a inteligência emocional é uma fratura, 
metaforicamente falando, tão séria quanto problema 
no rim e joelho. É um problema na estrutura emocional 
e precisa de uma pessoa especializada para ajudar. 

O problema, na maioria das vezes, não é traçar metas, 
e sim executar essas metas. Como trazer metas para 
a vida real? 
Na prática, o problema inicia em estabelecer metas. 
Nem 4% da população brasileira estabelecem 
metas. As pessoas estabelecem metas, mas não 
da maneira correta, não da maneira que o cérebro 
entende. As pessoas precisam saber estabelecer 
metas neurologicamente corretas para que o cérebro 
entenda e execute. No ano passado minha empresa 
faturou R$ 200 milhões. Quem diria que um cara 
fracassado, que aos 30 anos morava de favor, um 
dia faturaria R$ 200 milhões? Não era atingível. 
Quem diria que tantas pessoas que tiveram sucesso, 
teriam sucesso? Existe método de estabelecimento 
de metas que prevê todas essas lacunas e faz com 
que o cérebro ajude com que elas aconteçam e não 
atrapalhe. Metas mal estabelecidas confundem mais 
do que orientam. 

Quais as dicas práticas para um bom planejamento?
Primeiro: a pessoa precisa saber o que é mais 
importante para ela. Para alguns será saúde, para 
outros a família. Então, primeiro é identificar valores, 
as coisas importantes. Agora, tenho que ter visão de 
futuro sobre esses valores. O que quero para minha 
saúde, para meu casamento, minha vida profissional? 
Qual a visão de futuro? Depois, estabeleço metas 
para cada visão de futuro, os métodos e os objetivos. 
E, a partir disso, transformo-os num plano de ação 
diário e semanal. Crio visão de futuro para esses 
valores, estabeleço metas e toda semana trabalho em 
cima dessas metas. 

Com a popularização do coaching no Brasil, como 
identificar um bom profissional?
Na verdade, a gente não precisa buscar um bom 
profissional, mas temos sim que nos proteger dos 
maus profissionais. Existe uma campanha anti-
coaching. Por que alguém vai contra algo? Se alguma 
coisa é tão ruim, ela por si só desaparece. O que 
não tem efetividade que continua no mundo? Que 
ferramenta não tem efetividade e continuou? Faço 
coaching há 22 anos e ele só cresce. Nos EUA, o 
coaching é uma das profissões que mais cresce por 
10 anos seguidos. O coaching funciona, se não ele 
mesmo teria se esvaído. Você conhece alguém que 
é coaching de alguma aberração? São muito poucos 
profissionais ruins. Conhece alguém que fez sessão 
de coaching e não funcionou? Existe na verdade uma 
campanha contra o coaching e entendo o porquê. 
Porque funciona e só faz crescer, porque tudo que 

é novo é debochado e ironizado. Para que o novo 
continue crescendo, antes ele é criticado, depois 
ele é combatido e depois aceito. Com o racismo foi 
assim. O Apartheid foi combatido, criticado e hoje 
é o oposto. O racista hoje é uma aberração. Galileu 
Galilei, quando disse que a terra era redonda e girava 
em torno do sol, muitos falaram que ele era louco. O 
chamaram de lunático. O termo “lunático” vem daí. 
Porque ele olhava pra cima e dizia que a lua girava 
em torno da terra. Quiseram queimá-lo. Ele não foi 
morto porque disse que era lunático, que estava 
louco. Então, tudo que é novo causa repreensão e 
rejeição inicial. Hoje, o Governo Federal também 
está contratando programa de coach. Os grandes 
clubes do mundo contratam coach e atletas também 
contratam coach porque sabem que funciona. Cada 
vez mais é um caminho sem volta. 

SERIFA COMUNICAÇÃO
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E S S E N T I A L S
THOMAS ADULT
NOVO CURSO DE INGLÊS

Se você sabe aonde quer ir, a Thomas te leva.

Para quem quer começar agora.

O curso traz temas e atividades variadas, atuais e de interesse do público adulto. Os 
professores vão muito além do livro e utilizam novas tecnologias, como realidade 
aumentada, realidade virtual e impressão 3D. Além disso, o aluno tem acesso a uma 
programação extracurricular exclusiva, com oficinas, palestras e atividades sociais para a 
prática do inglês fora da sala de aula, em ambientes diferenciados.

Com o Thomas Adult - Essentials, o aluno pratica a conversação em aulas especiais 
direcionadas ao inglês para viagens e constrói uma base sólida na língua.

MATRÍCULAS
ABERTAS 3228 9720THOMAS.ORG.BR



48 _CULT

Em que momento o coach é necessário para a 
carreira/empresa?
Sempre que essa pessoa buscar performance, sempre 
que buscar a realização de objetivos, o coach vai ser 
muito, muito importante. Eu quero performar melhor 
como pai, quero performar melhor como cônjuge, 
quero performar melhor como empresário, como um 
executivo? Sempre que quiser performance o coach 
vai ajudar. E se quiser atingir um objetivo grande, o 
coach também vai ajudar. 

Você acha que a tendência é o coach se tornar um 
pouco mais acessível para as pessoas que querem 
fazer?
Penso que não. O processo é breve, de 10 a 12 sessões. 
Então, faço uma metáfora: o coach é como uma 
Ferrari, que gera grandes resultados em curto espaço 
de tempo e, por gerar grandes resultados em um 
pequeno intervalo de tempo, se torna muito valioso. 
Hoje eu cobro R$ 250 mil em um programa com 10 
sessões. Nós temos unidade em todas as capitais do 
Brasil. São 40 unidades no Brasil e fora do Brasil e 
elas cobram em torno de R$ 40 mil no programa de 
10 sessões. Nossos alunos novatos cobram cerca de 
R$ 3 mil. Todos os nossos coaches têm por regra uma 
obrigação moral: dedicar 10% do seu tempo para 
fazer coaching gratuito. Até hoje eu faço coaching 
gratuito. Todos os nossos alunos, no Brasil e no mundo, 
são orientados a dar 10 a 20% de sessões gratuitas. 
Então, se eles estiveram ministrando treinamento, 
10% das vagas são gratuitas. Nós temos isso 
como base e princípio, sem contar o voluntariado. 

Para você ter ideia, ajudo 1.700 pessoas. São 1.400 
jovens e crianças e 300 mães em uma cidade muito 
perigosa, Maracanaú, no Ceará. Lá na instituição 
sem fins lucrativos, estas mães fazem zumba, dança, 
hidroginástica e têm sessão de coaching. E os jovens 
fazem natação, muay thai, judô, jiu-jitsu e caratê. É 
uma comunidade muito carente. E também fazem 
coaching e reforço escolar. O sucesso pleno só vem 
quando nós somos capazes de querer crescer, realizar 
nossos sonhos pessoais e também contribuir com o 
próximo. Só em Fortaleza já treinamos gratuitamente 
1.500 policiais militares. 

Qual mensagem você deixa para as pessoas que 
querem fazer coaching? 
O coaching é uma ferramenta consagrada. As 
grandes faculdades do mundo têm programa de 
coaching, não só para alunos, mas para professores. 
É uma ferramenta breve, com ciclo de 10 sessões, 
diferente de terapia, psicoterapia, e o objetivo 
específico é performance e resultado. Trabalhamos 
reprogramação de crenças e a reestruturação da 
inteligência emocional. Essa é uma metodologia 
única que foi criada por mim, há 22 anos, e conseguiu 
impactar e mudar minha vida. Eu não entendia bem o 
que era, mas hoje tenho pós-doutorado nos Estados 
Unidos. Então minha mensagem é: SONHE! Porque 
existe conhecimento e sabedoria para tudo. Eu tenho 
uma frase que costumo dizer: “O que eu não tenho é 
aquilo que eu ainda não sei. Porque se soubesse já 
teria”. E o coach é uma metodologia não de aprender 
algo, mas de aprender a aprender.

SERIFA COMUNICAÇÃO
DIVULGAÇÃO
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E X P E R T
THOMAS ADULT

Se você sabe aonde quer ir, a Thomas te leva.

Para quem quer ir além.

O curso traz temas e atividades variadas, atuais e de interesse do público adulto. Os 
professores vão muito além do livro e utilizam novas tecnologias, como realidade 
aumentada, realidade virtual e impressão 3D. Além disso, o aluno tem acesso a uma 
programação extracurricular exclusiva, com oficinas, palestras e atividades sociais 
para a prática do inglês fora da sala de aula, em ambientes diferenciados.

Com o Thomas Adult - Expert, o aluno participa de aulas com foco em expansão 
de vocabulário a partir de temas escolhidos por ele e atinge um nível avançado de 
proficiência na língua inglesa.

MATRÍCULAS
ABERTAS 3228 9720THOMAS.ORG.BR

NOVO CURSO DE INGLÊS
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“EU PRECISEI MUDAR PARA QUE TUDO 
AO MEU REDOR SE TRANSFORMASSE”

ATITUDE, CORAGEM 
E TRANSFORMAÇÃO 

Sou Fabiana Toledo, tenho 47 anos. Sou esposa, mãe, 
avó, irmã, amiga... E apaixonada pelo que faço: ajudar 
pessoas a se transformarem! Quero te contar uma 
história de como tudo aconteceu e cheguei até aqui! 
“Sabe aquele dia onde nada parece ter sentido!? Onde 
tudo está ruim e até o “bom dia” amável dos outros soa 
mal? Pois é, eu sei... Tudo começou assim... com o meu 
mundo desabando! Eu estava totalmente debilitada! 
Tendinite no quadril, ombro e tornozelo! Lombar toda 
inflamada, hérnia de disco e uma vontade enorme de 
desaparecer... virar fumaça! Pensar em me levantar na 
manhã seguinte era um filme de terror, afinal, a noite já 

havia sido um pesadelo! Foi quando descobri o processo 
de coaching de emagrecimento, através de uma sobrinha, 
e tive a grata e feliz oportunidade de participar de um 
projeto online como coachee. Naquele momento eu já 
estava topando tudo! Por que ser eu estava doendo 
muito! Doía o corpo, mas a maior dor era na alma! Como 
eu tinha feito aquilo comigo!?

Durante o meu processo tive muito foco, determinação, 
força, e o principal: coragem! CORAGEM para me 
perceber, para ter ATITUDE, para fazer as melhores 
escolhas e, principalmente, coragem para voltar a viver! 
Cada grama, quilo eliminado era comemorado como 
a maior vitória! Não me importava ser pouco a pouco, 
o importante é que não estava mais dentro de mim. A 
minha felicidade começava a se estampar novamente 
no meu rosto, discreta ainda, mas verdadeira! Foi quando 
numa madrugada acordei subitamente, com a certeza 
de ter achado minha missão, meu propósito! Não seria 
justo eu carregar aquela felicidade só pra mim! Foi aí que 
começou minha busca por conhecimento e, no decorrer 
de tudo isso, me deparei com a Formação de Coaching 
de Emagrecimento Consciente, pelo HCII. Não pensei 
duas vezes para começar a minha formação! Mesmo 
sem trabalhar há  alguns meses e sem ganhar quase 
nada, eu tinha certeza que conseguiria pagar pela minha 
formação e assim foi! Afinal a minha vida tinha sido 
“salva” e naquele momento eu queria proporcionar para 
as pessoas a mesma felicidade, alegria de viver e bem-
estar que eu estava sentindo! As dores acabaram, o choro, 
mau humor... A vida deixou de ser preto e branco e voltou 
a ter o colorido que eu merecia viver! E assim nasceu uma 

“Tem poder quem age, tem mais poder quem age certo, e tem 
super poderes quem age certo na hora certa!”
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98879-8401
Rua Artur Bernardes, 37 

Bairro Martins - Uberlândia - MG
Fabiana Toledo Coach 

coach! Determinada... que tem como MISSÃO tornar a 
vida das pessoas mais LEVE! Não era apenas sobre ter o 
corpo perfeito... e sim ter o corpo saudável e a vida FELIZ! 

Continuei buscando conhecimento, comecei a me 
interessar por PNL. Numa tarde de sábado, vi um anúncio 
de Curso em Formação em PNL - Practitioner, pela SLAP, 
e aqui na cidade! Imagina, na cidade! Liguei na hora, me 
informei e matriculei para a próxima turma! A consciência 
estava em expansão e cada vez mais a vontade de 
impactar vidas crescia! E entre um curso e outro fui 
presenteada com o melhor presente de aniversário, até 
então, o Treinamento VOCÊ, em Uberaba. Três dias com 
um olhar interno, um cuidado e carinho por eu mesma! Na 
sequência, fiz o Master Practitioner e fechei o ano com 
chave de ouro! Na época, já acompanhava o Paulo Vieira 
nas redes sociais e assistia os seus vídeos no YouTube. 
Lia muito sobre coaching, pesquisava e, cada vez mais, 
mergulhava nesse mundo. Mas ser apenas Coach de 
Emagrecimento estava me limitando, afinal, tantas 
outras pessoas buscavam ajuda, não só pela obesidade! 
E coroando ainda mais aquele ano, chega a Uberlândia 
a FEBRACIS! Eu não tinha dúvidas, tinha que fazer 
parte desse exército do bem! Comecei a acompanhar 
as palestras de divulgação a convite da amiga e Master 
Coach, Kelyn Pires Fernandes, já conhecia o trabalho dela 
e a admirava! Já na primeira palestra, tinha certeza de que 
ali era o meu lugar. E em dezembro mais conhecimento 
chegava, fiz o curso para ser facilitadora de Barras de 
Access, uma terapia de cura quântica, feita com toques 
sutis em pontos específicos na região de cabeça. E no 
começo do ano, ouvindo o Thiago Antônio e a Ivone, 
diretores da Febracis daqui da cidade, resolvi dar mais um 
grande passo no aprimoramento do meu conhecimento e 
do meu propósito de vida, afinal, somos seres sistêmicos, 
tudo está interligado nas nossas vidas! Havia chegado 
o meu momento, faria parte da primeira turma de 
Formação de Coach Integral Sistêmico, ministrado na 
sede própria, aqui de Uberlândia! Tudo aconteceu muito 
rápido e, ao final desse ano de 2019, completarei toda 
a grade de cursos GOLDEN BELT! Durante os cursos 
comecei a fazer os meus desenhos de “vida extraordinária 

de futuro, sempre idealizando meu próprio espaço! No 
final de março, participei de uma edição muito especial 
do Método CIS - o CIS 200. Lá, junto ao Paulo Vieira, 
comandada por ele, mais uma vez desenhei minha 
“visão extraordinária de futuro”! Dentre tantas coisas, o 
meu espaço, minha vinha nitidamente a memória e era 
registrado no papel! Quanto tempo se passou de lá pra 
cá - CIS 200 - para que tudo acontecesse?! 36 dias para 
que eu me deparasse ao “acaso” com o meu desenho! 
E exatos 45 dias para assinatura do contrato do meu 
próprio espaço, de atendimento como coach, cursos, 
palestras, treinamento e workshop! 

Você deve estar perguntando, como é possível!? E eu te 
asseguro, estilo de vida, fé, força de vontade, acreditar! 
E a certeza de poder impactar milhares de vidas! Porque 
é muito mais que uma profissão, é uma missão! “Tem 
poder quem age. Mais poder ainda quem age certo e na 
hora certa”. Agradeço a Deus primeiramente por ter me 
transformado, agradeço ao meu esposo João Moreira, 
que sempre me apoiou e em momento algum duvidou 
que daria certo! Agradeço às minhas filhas e neta que 
respeitaram meus momentos de reclusão! Aos meus 
amigos e colegas de curso que sempre me motivaram e 
me viam como “sol”, que brilha com luz própria! Eu precisei 
mudar para que tudo ao meu redor se transformasse! 
Venha passar por essa transformação você também!
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UMA EMPRESA QUE PRIORIZA O RESPEITO AO
DESENVOLVIMENTO HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES

ESPAÇO DESENVOLVER 
A Espaço Desenvolver foi fundada, em 2012, com objetivo de propiciar 
o desenvolvimento integral de pessoas e organizações, expertise 
em treinamento de pessoal, planejamento e desenvolvimento, 
coordenação e organização de cursos, workshops, seminários e 
coaching profissional. A empresa conquistou grande espaço no 
mercado Uberlândia e Araguari.

Nossa missão: desenvolver pessoas e organizações, possibilitando 
a humanização dos processos de trabalho.

Nossa visão: ser reconhecida como empresa que prioriza o respeito 
ao desenvolvimento humano nas organizações.

Nossos valores: clientes em primeiro lugar, respeito, ética, 
crescimento e desenvolvimento sempre.

Alguns dos nossos serviços: recrutamento e seleção de pessoal, 
treinamento de equipes, desenvolvimento de lideranças, pesquisa 
de clima organizacional, processos de coaching com ênfase no 
alcance dos objetivos profissionais.

Psicóloga Organizacional, especialista em Gestão 
de Pessoas, Mestre em Engenharia de Produção com 
ênfase em Inovação Tecnológica. Coach formada 
pelo ICC - Comunidade Internacional de Coaching, 
Master Pratictoner em PNL. Professora de cursos de 
graduação e de pós-graduação. Gestora de Recursos 
Humanos com mais de 20 anos de experiência.

34 3235-0723 |       34 99673-9093
Av. Amazonas, 899 - Bairro Brasil - Uberlândia - MG

contato@espacodesenvolver.com.br
Espaço Desenvolver 

Luzmarina de Ávila Fernandes
@espacodesenvolver.mg

A diretora Luzmarina de Ávila Fernandes

PUBLI EDITORIAL | FLÁVIA TUCCI
VICTOR LEONARDO

SE QUER SER EXTRAORDINÁRIO,
MUDE! BUSQUE! FAÇA DIFERENTE!

COACHING
Trabalhou por 10 anos em uma multinacional chinesa na área de 
telecomunicações e os outros 4 anos como analista de sistemas. 
Como empresário está há quase 3 anos no seguimento de 
cosméticos em Uberlândia, porém teve oportunidade de vivenciar 
o Coaching e “foi paixão à primeira e única vista”, relata. 

“Hoje não sei o que faria sem essa vivência, amanheço pensando 
como ser melhor para mim e para os outros, e se algo sai errado... 
Tá tudo certo e como tem que ser”, diz André. “Foi no Coaching 
que eu me encontrei e hoje tenho como missão ensinar tudo que 
aprendi, quero trocar experiências, quero mudanças contínuas e 
constantes para mim e para os meus, porque Coaching é isso, sair 
de onde está, mudar, melhorar... Se quer ser extraordinário, mude! 
Busque! Faça diferente! E aí, quer vir comigo?

Engenheiro por profissão. 
Empresário por opção. 
Coaching por missão. 

99996-3444
Andrelrodrigues@gmail.com

@andrelmartins_coachO coach André Martins: “Foi no Coaching que eu me encontrei 
e hoje tenho como missão ensinar tudo que aprendi”
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A coach Carminha Rezende

Carminha Rezende
@carminharezendeoficial 

@Carminhacoach_ concierge 
Carminha Rezende Coach 

www.conciergemusical.com

PUBLI EDITORIAL
GABRIEL RANGEL 

“SUCESSO É QUESTÃO DE ATITUDE NOS MOMENTOS
CERTOS SEM PERDER AS OPORTUNIDADES”

VAI ADIAR O SEU SUCESSO? 
- Mentora e palestrante de Business Coach 
- Empreendedora de Sucesso
- Potenciadora de Negócios
- Produtora Musical

Sou sua Coach, sua mentora, a agente das mudanças. Sou 
estudiosa do comportamento humano, da inteligência emocional 
e neurobusiness. Desta forma, através das ferramentas de 
Coaching estou apta a orientá-lo para encontrar e identificar 
seu momento atual. Assim conduzi-lo, ter autoconhecimento, 
eliminar procrastinações, a chegar a conclusões, a definir quais 
suas próximas ações. E principalmente agir em direção a seus 
objetivos. Tenha alta performance e realize o que deseja alcançar 
com minha mentoria. Encontre a sua melhor versão. O que antes 
parecia inatingível, pode estar ao seu alcance. Sucesso é questão 
de atitude nos momentos certos sem perder as oportunidades. 
Vai adiar o seu sucesso?

PUBLI EDITORIAL
GABRIEL RANGEL“DESCOBRI QUEM SOU E DEIXEI PARA 

TRÁS A CARGA QUE TANTO ME DESGASTOU”

FÁTIMA SOARES
Fracasso? Conheci a fundo essa palavra em vários sentidos da minha vida. 
Sentia que carregava pedras nas costas, me arrastava e fingia que estava 
bem, muito trabalho e inúmeros problemas embaraçados, até que cheguei 
à exaustão. Você já sentiu assim, com algo na sua vida? Nesse tempo é 
que eu tomei a decisão que não iria mais viver daquela forma. Decidi que 
seria livre daquela bagagem pesada e de tudo que me impedia de crescer. 
Busquei ajuda em Deus e deparei com a Febracis. Descobri vícios e crenças 
que me destruíam. Hoje, desfruto minha jornada com prazer e alegria. 
Descobri quem sou e deixei para trás a carga que tanto me desgastou. 
Minhas decisões são certeiras e meu estilo de vida me leva a lugares altos. 
Me disponho a contribuir com você que deseja romper barreiras e viver 
uma vida plena e abundante. Dê o primeiro passo, para que você honre 
e seja honrado(a), e faça diferença por onde passar. A decisão de ter nas 
suas mãos ferramentas científicas, técnicas eficazes, conhecimentos e 
acompanhamento para você ser pleno e feliz está ao seu dispor.

Fátima Soares, Coach Integral Sistêmico 
(individual e empresas).
Analista de Perfil Comportamental.
Embaixadora do Poder da Ação.
Palestrante, treinadora de Equipe Empresária.
Casada e mãe de quatro filhos.

34 99233-8220
@Fatimasoaresoficial
Coach Fátima Soares
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COACHING DO BEM ESTAR, EMPRESÁRIA, 
CONSULTORA MASTER OURO NO GRUPO HINODE.

SÔNIA GOMES 
Sônia Gomes do Carmo - Coaching Integral 
Sistêmico formada pela Febracis. Empresária, 
Consultora Master Ouro no Grupo Hinode. Fi-
lha de Dimas Gomes do Carmo e Iolanda Luiza 
do Carmo. Mãe do Tiago, Diogo, Paulo César, 
Betânia e Rafael, mãe sempre em constru-
ção!!! Vovó da Gabriela e da Isadora. Bacharel 
em Direito pela Unesc. Licenciada em Estudos 
Sociais pela Associação de Ensino do Triângu-
lo. Treinada em Nutrição Celular pelo Instituto 
Pacifici. 

Empresária, Consultora Master Ouro no Grupo 
Hinode.
Passou por várias questões emocionais e de 
saúde, ao longo da vida, superou luto, perdas 
e vícios que a tornaram forte e determinada, 
pelo que hoje através de treinamentos, pales-
tras, workshops, oferece às pessoas desen-
volvimento pessoal e profissional, conquista 
da autoestima, aprimoramento da inteligência 
emocional, autoconhecimento, mudanças de 
comportamento e estratégias para realização 
de metas e objetivos. 

Principais atuações como Coaching:
- Atendimentos individuais como Coaching In-
tegral Sistêmico.
- Atendimento individual em treinamento para 
liderança pessoal com abordagem sistêmica.
- Palestrante em Inteligência Emocional.
- Ministrante do Treinamento “O Poder da 
Ação”.
- Acompanhamento na área de Bem Estar com 
ênfase em Nutrição Celular, com utilização de 
Produtos Nutricionais de Alta Performance. 
- Atendimento, como Coaching, em institui-
ções que promovem tratamento em depen-
dência química.

Maquiagem by: @Veronica_maquiagens
Personal: @Klicia_cardoso
Esteticista: @ju6custodio
Costura criativa: @belaccriativa
www.intitutopacifici.com.br
www.febracis.com.br
www.hinode.com.br

    99695-5143
Rua Sebastiana Arantes da Fonseca, 1045
Santa Mônica - Uberlândia - MG
    @soniahndudi

Sônia Gomes do Carmo - Coaching Integral 
Sistêmico formada pela Febracis.
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É POSSÍVEL MELHORAR A REALIDADE ATRAVÉS DE 
FERRAMENTAS, DIRECIONAMENTOS E PROCESSOS

CONQUISTE O SEU 
AUTOCONHECIMENTO! 

Um novo olhar sobre nós em atitudes e 
mudanças, quem  nunca em algum mo-
mento da vida não sonhou com isso. Eu, 
Cristiana Franco, vivi essa transformação 
quando deixei 19 anos de advocacia para 
me formar em Master Coaching pela 
FEBRACIS. Nos últimos três anos, venho 
me dedicando à preparação constante da 
minha melhor versão, alcançando resultados 
extraordinários não só em minha vida, como 
das pessoas que são impactadas, todos os 
dias, por tudo que aprendi e aprendo a cada 
dia. Evolução constante! Assim pretendo 
me manter. Em mais de mil horas de 
palestras, centenas  de acompanhamentos 
com meus coachees, seja em sessões 
individuais ou em grupo e treinamentos 
comportamentais em empresas de 
diferentes segmentos, ou até mesmo por 
meio dos vídeos de meu canal FÓRMULA 
DE VIVER, vivo cada dia a certeza de que 
é possível melhorar a realidade através de 
ferramentas, direcionamentos e processos, 
e chegar a um único propósito: RESULTADO, 
seja na vida pessoal ou profissional. 
Em meus treinamentos levo, através de 
Storytelling e Neurociência, de forma 
didática ao dia a dia das empresas, que 
assim como pessoas também necessitam 
de reprogramação e melhoraria do Mindset, 
buscando vencer suas limitações e 
aprimorar o conhecimento, transformando 
dificuldade em OPORTUNIDADE. Tenha 
certeza! O poder mental para tudo isso é 
seu, escolha um Mindset progressivo e veja 
as mudanças positivas que você pode viver 
em todas as áreas da sua vida. Fórmula de 
Viver - Conquiste o seu autoconhecimento! 

    34 99325.4315
    @cristianafrancos 
    @cristianafrancos
    Fórmula de Viver

Utiliza-se a fonte Futura Bk Bt para escrever a marca principal. 

 Futura Bk Bt 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxwyz
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“EM POUCO TEMPO ENTENDI QUE MINHA MISSÃO E PROPÓSITO
DE VIDA É AJUDAR O SER HUMANO A SE TRANSFORMAR”

INSTITUTO 
PLENAMENTE 

Me formei na Faculdade de Economia e nunca me considerei 
uma economista. A faculdade não causou em mim nenhum 
impacto para que eu quisesse ser uma profissional da área. 
E também por conta disso, resolvi me dedicar aos negócios 
dos meus pais e, por coincidência ou destino, sei lá, em 2013, 
fui parar num treinamento leader training. Era a sacudida que 
eu precisava para voltar a viver. Gente do céu! Eu saí desse 
treinamento com uma imensa motivação  de entender o que 
estava por trás de todo aquele impacto que o treinamento 
provocou. E conversando com um amigo que é da equipe 
descobri que a base era PNL, em três meses eu já estava no 
Curso de Practitioner, super engajada, e seis meses depois 
eu estava fazendo o Master Practitioner. 

Na volta do curso do Master, retornando para casa, perguntei 
para minhas amigas se elas topavam colocar em prática 
tudo que aprendemos durante o curso. Senti uma vontade 
imensa de provocar um impacto positivo na vida de outras 
pessoas, como aconteceu comigo. E durante um ano, nós 
fizemos encontros semanais, gratuitos, para quem quisesse 
ser tocado pela Programação Neuro Linguística. Senti uma 
gratificação imensa e um novo propósito nasceu dentro 
de mim: impactar a vida de outras pessoas através da 
PNL. Em pouco tempo estendi minha veia empreendedora 
para área do desenvolvimento humano e decidi abrir a 
Plenamente, o que me possibilitou ampliar o campo de 
visão e impactar um número maior de pessoas através da 
PNL e do Coaching. Como conhecimento para mim nunca 
é demais e tenho sede por ampliar mindset, decidi fazer 
cursos que integram outras metodologias ao coaching e 
a PNL, com o alemão Bern Isert, esse alemão tocou minha 
alma de tal forma, que a partir desse curso tive certeza que 
minha missão nessa vida, meu propósito é ajudar, conduzir 
as pessoas às mudanças que elas tanto almejam, através 
do desenvolvimento humano. Também me aprofundei nas 
constelações sistêmicas estruturais, organizacionais. 

Mais uma ferramenta para auxiliar no processo de 
transformação das pessoas. Como me apaixonei pela 
integração de várias metodologias, estudei com Gunther 
Schimdt, um dos melhores do mundo em coaching 
hipnossistêmico. No ano passado fui aprender com o co-
criador da PNL John Grinder o que fez crescer em mim a 
vontade de transmitir e compartilhar esse conhecimento 
com o maior número possível de pessoas. Assim nasceu o 
Instituto Plenamente, focado em ensinar a PNL, o Coaching 
e as Constelações Sistêmicas, com uma pitada do “sotaque 
e carinho mineiro”, do jeito que eu gostaria de ter aprendido.

34 3231-3852 | 99969-0519
Av. Raulino Cota Pacheco, 242

Bairro Martins - Uberlândia - MG
contato@plenamente.net.br

Geisa Gama, criadora e diretora do Instituto Plenamente. 
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OTIMISMO MARCA O MAIOR SALÃO
DE NEGÓCIOS DA MODA NA AMÉRICA LATINA

MINAS TREND 

A 24ª edição do Minas Trend deixou expositores 
comemorando resultados bastante significativos. 
Ao todo, 187 expositores, incluindo vestuário, têxtil, 
bolsas e calçados e joias e bijuterias, distribuídos 
em 253 estandes, apresentaram lançamentos para 
a temporada Primavera/Verão 2020. Os números da 
indústria da moda no Estado confirmam o potencial 
do salão de negócios do evento: é a segunda maior 
cadeia produtiva em geração de empregos em 
Minas Gerais, com 18% dos postos de trabalho 
da indústria de transformação. A criatividade das 
marcas mineiras e o clima acolhedor do evento 
também contribuíram para a boa performance 
dos negócios. “As marcas se dedicaram muito e 
o esforço pode ser visto nos produtos expostos, 
fruto da criatividade mineira”, ressalta Flávio 
Roscoe, presidente da Federação das Indústrias 
de Minas Gerais (Fiemg). Ele lembra ainda da força 
do evento, que abriu as portas para a população 
com variada programação cultural, gastronômica 
e de palestras. A feira de negócios do Minas Trend 
também atraiu marcas que começam a expandir 
seus pontos de venda pelo Brasil. Há seis anos no 
mercado, com sete lojas próprias e participação 
em feiras internacionais, a paulista Blue Bird esteve 
pela primeira vez no Minas Trend com seus sapatos 
que unem conforto e estilo. “O Minas Trend sempre 
foi referência na moda brasileira, todas as melhores 
marcas estão aqui. Vendemos para novas lojas, 

muitas das que não podem ir a São Paulo comprar”, 
observa Paula Proushan, sócia da marca de flats 
de luxo. A indústria calçadista, inclusive, endossa a 
retomada de crescimento percebida nesta edição 
do evento. “Tivemos melhores resultados em relação 
às últimas duas edições”, afirma Jânio Gomes, 
presidente do Sindicato da Indústria de Calçados 
de Minas Gerais (Sindicalçados - MG). O segmento 
de joias e bijuterias também enxerga melhora no 
mercado, ainda que o cenário econômico esteja 
indefinido. Manoel Bernardes, presidente do Sindicato 
das Indústrias de Joalheria, Ourivesaria, Lapidações 
e Obras de Pedras Preciosas, Relojoarias, Folheados 
de Metais Preciosos e Bijuterias no Estado de Minas 
Gerais (Sindijoias-Ajomig), se diz muito satisfeito 
com a mudança de perspectiva na economia e com 
a ótima organização e conceito estético do evento. 
“Tivemos também um bom mix de empresas da 
nossa área e com certeza a feira vai trazer bons 
resultados para o setor”, revela. 

Números do evento 
Área total: 25.278 m². Número de estandes: 253. 
Número de expositores: 187 (Vestuário: 81 / Calçados 
e Bolsas: 69 / Joias e bijuterias: 37. Realização: 
Fiemg (Federação das Indústrias de Minas Gerais). 
Apoio Master: Sebrae-MG. Fomento: Codemge. 
Patrocinadora da Programação Cultural: Cemig por 
meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

MAIS_CULT_MODA
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PUBLI EDITORIAL
LEANDRO RAMOS | ERICH STUDIO

EVENTO JÁ FAZ PARTE DO CALENDÁRIO 
COMERCIAL DA CIDADE E REGIÃO

OFF STORE 
UBERLÂNDIA 

Aconteceu em Uberlândia, no dia 18 de maio, a 2ª 
edição do Off Store Udi, evento marca registrada da 
Anjo Produções, empresa que além deste vem trazendo 
a Uberlândia outros eventos. O Off Store Uberlândia  
vem crescendo a cada ano e, em 2019, terá duas 
edições, já se consagrando como evento que faz parte 
do calendário no comércio de Uberlândia e região. A 
cada edição, o evento se aprimora, promovendo cada 

vez mais a aproximação entre lojistas e consumidores. 
A Anjo Produções realiza eventos onde conta com 
grandes parceiros no comércio de Uberlândia e região. 
A empresa se dedica a realizar shows, feiras, workshops, 
lançamentos (sociais e comerciais) com o intuito de 
ampliar o alcance e visualização de seus parceiros no 
mercado de varejo e difundir cultura e entretenimento. 
Off Store Uberlândia - as melhores lojas em um só lugar! 

MAIS_CULT_EVENTO
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NANDO MEDEIROS | PUBLICITÁRIO, BLOGGER E PRODUTOR DE EVENTOS 
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

MAIS_CULT_LIFESTYLE

FASHIONANDO 
MEIAS DE CANO ALTO:

A FEBRE DO MOMENTO!

Já faz um tempo que as meias coloridas e divertidas 
de cano alto invadiram as roupas e dominaram os 
pés dos caras que procuram estilo e conforto. Com 
estampas vibrantes, elas transmitem toda a essência 
da moda street e esportiva: confortáveis, também 
combinam - pasmem - com visuais corporativos. 
Basta ter ousadia para mesclar peças de alta costura 
com meias mais chamativas. As meias masculinas 
estilosas complementam o visual, quebrando a 
formalidade do combo básico calça/bermuda e 
camiseta. Pode parecer bobeira, mas as meias 
masculinas estampadas adicionam personalidade 
para a composição, já que quem se preocupa com a 
escolha da meia masculina demonstra ter coragem 
de arriscar.
                          
Os modelos de meia cano longo e as meias de 
skate são as preferidas de quem procura um visual 
descontraído. Mas você não precisa apostar logo 
de cara nas meias masculinas em cores fortes ou 
grandes estampas. É possível começar com os 
modelos mais discretos, com menos mesclas de tons, 
e ir evoluindo aos poucos, tanto nos visuais casuais 
como nos sociais, em eventos ou simplesmente na 
pista para fazer manobras. Quer aderir à moda sem 
chocar? Aposte em cores fechadas, como verde-
militar, bordô e roxo. Já quem não tem medo de ousar, 
paletas que misturam vermelho, amarelo, azul claro, 
rosa, entre outros tons mais abertos, são o esquema 
certo para garantir o sucesso da composição.

Quer ousar? Aposte em estampas maiores e cores 
bem vibrantes. Esse tipo de meia fica muito legal 
com um visual street, por exemplo. Porém, por mais 
que a proposta streetwear seja ousar nas cores, tome 

Nando Medeiros
@fashionando

www.fashionando.com

cuidado para não exagerar e perder a sutileza. Combine 
a sua meia masculina estilosa com as outras peças mais 
leves, criado um equilíbrio. Para não errar, o segredo é 
apostar em itens básicos de tons neutros com as meias 
masculinas estilosas, ou combinar as cores da meia 
com alguma outra peça, como boné, camiseta ou até 
mesmo o cinto. A mistura de estampas também é uma 
boa ideia, intercalando entre as estampas grandes, em 
tons impactantes, com outra estampa mais discreta.

Micro Estampa 
Se você quer seguir a pegada mais discreta, mas, mesmo 
assim, transmitir uma imagem divertida, aposte em 
uma micro estampa. E vale a dica: defina as prioridades 
e destaques do visual. Veja, na frente do espelho, o que 
está chamando mais atenção e, consequentemente, o 
que deve ter prioridade no visual. É a meia? Então, aposte 
em um visual básico em tonalidades complementares 
ou semelhantes. 

Estampa e Cores 
Combine as cores de um jeito inteligente. No caso 
acima, por exemplo, como a meia é azul, você pode usar 
uma camisa azul e uma bermuda branca ou preta para 
manter a neutralidade do visual. Como os detalhes são 
amarelos, você também pode apostar em uma camiseta 
branca com detalhes amarelos. 

Esportivas 
Combine as cores de um jeito inteligente. Por exemplo,  
como a meia é azul, você pode usar uma camisa 
azul e uma bermuda branca ou preta para manter a 
neutralidade do visual. Como os detalhes são amarelos, 
você também pode apostar em uma camiseta branca 
com detalhes amarelos.
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JOANA ARAÚJO | GA COMUNICAÇÃO
DIVULGAÇÃO

PRESIDENTE DO ACIUB MULHER 
RECEBE “COMENDA VIRGÍLIO GALASSI”

ACIUB MULHER 

A Câmara Municipal de Uberlândia entregou, na 
noite de 9 de maio, a “Comenda Virgílio Galassi”, 
uma homenagem em agradecimento à contribuição 
significativa de 28 entidades e personalidades 
escolhidas pelos vereadores no desenvolvimento da 
cidade de Uberlândia. A presidente do Conselho da 
Mulher Empreendedora - Aciub Mulher, Tomaídes Rosa, 
foi uma das escolhidas para receber tão importante 
honraria municipal. A presidente foi indicada pela 
vereadora Dra. Jussara, motivada pelo trabalho 
realizado nos últimos anos. “Tomaídes é uma mulher 
referência em nosso município. Tive a honra de ter 
sido sua aluna no curso de pós-graduação e sei que 
enquanto pessoa e educadora é um grande exemplo, 
compartilhando seus conhecimentos e experiências 
para todos. Homenageá-la nesta Comenda tão 

importante da cidade é uma honra e uma demonstração 
de toda a minha gratidão e orgulho pela grande mulher 
que ela é e representa”, destaca. Para Tomaídes, este 
é um momento de grande honra e alegria, ao receber 
a Comenda que leva o nome de uma personalidade 
tão admirada por ela. “Aos 24 anos fui chamada para 
trabalhar na Prefeitura Municipal de Uberlândia, no 
mandato do então prefeito Virgílio Galassi. E durante a 
gestão tive oportunidades de encontrá-lo e acompanhar 
seu trabalho. Lembro dele com o maior carinho do 
mundo e sou muito grata pela oportunidade que tive de 
ter trabalhado em sua gestão. Para mim, Virgílio Galassi 
iluminou Uberlândia e estou honrada em receber essa 
homenagem que leva o nome do maior prefeito que 
a cidade já teve”, agradece. A solenidade de outorga 
da Ordem Municipal de Mérito no Grau Cooperador - 
Diploma de Mérito e Comenda “Virgílio Galassi” é um 
justo reconhecimento ao trabalho do saudoso Prefeito 
de Uberlândia, que governou a cidade por 16 anos: 
1971/ 1972, 1977/1982, 1989/1992 e 1997/2000.  Virgílio 
Galassi é muitas vezes referido como “Prefeito do 
Século”, tamanha sua notoriedade no crescimento de 
Uberlândia enquanto foi empresário, vereador ou chefe 
do Poder Executivo. A honraria acontece a cada dois 
anos e cada vereador pode indicar um nome de pessoa 
física ou jurídica, com exceção do presidente da Câmara 
Municipal, que indica dois.

MAIS_CULT_ACIUB_MULHER



CULT_ 67 

MAIS_CULT

EMPRESÁRIA MARLY SOUZA 
CELEBRA 25 ANOS DE BUFFET 

PUBLI EDITORIAL
DIVULGAÇÃO

“A GASTRONOMIA ME TROUXE TANTAS EXPERIÊNCIAS
QUE O SUCESSO É SÓ UM DETALHE”

Marly Souza, uma das mais conceituados empresárias 
do mercado de festas, comemora este ano 25 anos de 
sucesso do seu conceituado buffet de festas e eventos 
personalizado. “Eu sempre gostei muito de cozinhar, 
desde criança. Acho que nasceu comigo isso, é uma 
paixão. Meus pais, muito simples e trabalhadores, me 
deixaram de herança um grande aprendizado: humil-
dade cabe em qualquer lugar e tudo tem que ser feito 
com muito amor. E com esta frase e muitos sonhos, ini-
ciei minha trajetória profissional na cozinha”. 25 anos 
depois estamos aqui comemorando mais um ano mui-
to especial de empresa Marly Festas Buffet. Como é 
bom celebrar este momento! Estou emocionada e mui-
to feliz! A gastronomia me trouxe tantas experiências 
que o sucesso é só um detalhe. Hoje, somos um dos 
melhores serviços de buffet do Brasil e não tem nada 
mais gratificante na vida do que exercer minha grande 
paixão: cozinhar. Com 25 anos de experiência, realiza-
mos diversos cardápios personalizados, feitos espe-
cialmente para clientes de todo o Brasil, como Bahia, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Pará, Espírito 
Santo, Minas Gerais e de tantas outras cidades.  Sem-
pre alinhando tendência e estilo à alta gastronomia. 
Minha grande satisfação é ver meus amigos, parceiros 
e clientes provarem da minha culinária nos mais diver-
sos eventos, desde casamentos até as mais criativas 
festas de 15 anos, eventos corporativos, confraterniza-
ções, coquetéis e camarotes. 

34 3217-2090 
Rua Varginha, 170 - Daniel Fonseca - Uberlândia - MG

comercial@marlyfestas.com.br
Marly Festas Buffet
@marlyfestasbuffet



Casamentos | 15 anos | Formaturas | Coquetel |Corporativos

SOM – ILUMINAÇÃO - PISTA DE DANÇA - DJ/VJ

Com experiência e profissionalismo, 
prezamos pela responsabilidade e 
qualidade, buscando sempre fazer o 
evento com objetivo a atingir a 
satisfação do nosso cliente.

Melhores equipamentos – Estrutura Moderna – Pista de dança Led

(34) 99106-3654 djmassilon@yahoo.com.br

facebook.com/djmassilon@djmassilon

Youtube.com/djmassilon www.djmassilon.com
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BRUNA BARCELOS | CONSULTORA DE ETIQUETA
MAURO MARQUES | SXC

O MAIS IMPORTANTE É O ACOLHIMENTO, DEIXAR SEUS 
CONVIDADOS À VONTADE E TER UMA NOITE LEVE E FELIZ

QUE BEBIDA SERVIR EM 
UM JANTAR DE AMIGOS 

GENTE_CULT_ETIQUETA

Nada mais gostoso que receber quem você ama, não é 
mesmo? E para não fazer feio, vamos a algumas dicas 
preciosas que vão encantar ainda mais seus amigos 
e convidados na noite feita especialmente para eles. 
Primeira coisa que você deve preocupar é: que tipo de 
comida eu vou servir, depois você deve fazer a lista 
de quem dos seus convidados bebem e que tipo de 
bebida agrada mais ao paladar desse convidado, e 
só depois disso passamos para o cardápio da bebida. 
Vamos servir petiscos, como dadinhos de tapioca, 
batata fritas, brusquetas, espetinho de tomates, queijo 
e manjericão, polenta frita, amendoins, bolinho de 
bacalhau, legumes com pasta de grão de bico, mini 
pizza, enfim, todos esses acompanhamentos pedem 
uma cerveja especialmente gelada, vinho branco 
servido a 8º, frisantes ou um licor típico da sua cidade, 
principalmente se o convidado for de outra cidade. 
Prato principal: suflê de queijo ou torta de palmito com 
requeijão - vinho branco bem gelado, cerveja artesanal 

ou vinho tinto merlot. Pratos com filé procure um 
vinho tinto pinot noir, o contrafilé já pede cabernet 
ou syrah. Costela, opte por cabernet ou chianti. Para 
outras carnes vermelhas mais encorpadas use um 
vinho tinto cabernet sauvignon ou syrah. Pratos 
com carne branca: Carne de porco assada, opte 
pelos brancos da Borgonha e sauvignon blanc ou 
pode ter um tinto como merlot, pinot ou beaujolais, 
a cerveja nesta etapa também cai muito bem. Já 
a carne de frango (peito) sauvignon blanc. Carne 
de frango assada você vai arrasar se optar por um 
chardonanay. Já o grelhado vinho tinto pinot noir. 
O frito opte pelo vinho espumante ou também pela 
cerveja artesanal. Mas independente da bebida, o 
mais importante de tudo é o acolhimento, deixar 
seus convidados à vontade e ter uma noite leve e 
feliz. Aproveitem!
Bruna Barcelos é consultora comportamental.
www.brunabarcelos.com.br
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AMANDA CARVALHO | JORNALISTA 
THIAGO MESQUITA

EVENTO REUNIU CERCA DE 70 EXPOSITORES
NO CENTER CONVENTION EM UBERLÂNDIA

WE DO CASAMENTOS 
& NEGÓCIOS É SUCESSO 

Muitos noivos ficam ansiosos com o dia da 
cerimônia de casamento e vários especialistas são 
contratados para a data. Visando facilitar a escolha 
dos profissionais nasceu o “We do Casamentos & 
Negócios”, realizado dia 8 de maio, em sua segunda 
edição no Center Convention de Uberlândia. Mais de 70 
marcas, entre cerimoniais, fotógrafos, doces, vestidos, 
musicais, cabeleireiros, entre outros, participaram do 
evento. Segundo a organização, mais de mil pessoas 
estiveram presentes e 250 contratos foram fechados, 
os expositores criaram descontos exclusivos para os 
participantes do evento. O We do foi inspirado no Cheers, 
evento de negócios de casamentos que acontece em 
São Paulo e que completou sua 10ª edição em fevereiro 
deste ano. Hilma Lima, organizadora do evento, explica 
como surgiu a ideia de atender noivas e empresários 
em um único evento. “Como noiva, eu queria encontrar 
tudo em um único local”, revela a fundadora do Blog 
Noivinha Mineira, que conhece o trabalho de todos os 
expositores e afirma serem trabalhos de excelência. 

MAIS_CULT_NOIVAS & FESTAS

A empresária Andressa Moreira, que participou 
pela primeira vez do evento, confirma sua 
presença nas próximas edições. “Considero que o 
evento foi uma grande oportunidade de conhecer 
e me aliar a novos parceiros, além de poder 
apresentar meu trabalho para um segmento 
que é novo para minha empresa, o mundo 
dos casamentos. Já estou colhendo frutos do 
evento”, comemora. Já o empresário Túlio Max 
participou pela segunda vez e falou como o 
evento foi bom para o seu trabalho. “Cresci muito 
com a feira, pela visibilidade do evento, que nos 
últimos 10 anos é o melhor evento para noivos 
em Uberlândia”. 

Hilma Lima, idealizadora do We do Casamentos 
& Negócios, começou com o Blog Noivinha 
Mineira em 2014 e teve seu próprio casamento 
como base para criar as rede sociais, dar dicas 
para as noivas e divulgar alguns casamentos 
como inspiração. Hoje sua conta no Instagram 
tem mais de 80 mil seguidores e ainda este ano 
passará a se chamar We do Casamentos. Ela 
também ajuda noivas em grupos no WhatsApp e 
sua dica para quem está pensando em se casar 
é: “Busquem uma assessoria de qualidade, pois a 
assessoria é a base de todo casamento”. E para 
quem ficou com um gostinho de quero mais, em 
junho acontece o We do Casamentos & Negócios 
na cidade de Uberaba, também em sua segunda 
edição. Otimista com os resultados alcançados, 
Hilma Lima pretende dar continuidade ao evento 
com a realização de edições futuras.

MATÉRIA COM REALIDADE AUMENTADA.
BAIXE O APP ZAPPAR EM SEU SMARTPHONE

OU TABLET E APONTE PARA O SÍMBOLO
E CONFIRA O VÍDEO.
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ALESSANDRA GUIMARÃES | ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
DIVULGAÇÃO| SXC

O PRIMEIRO ITEM DA SUA LISTA!

CHECK LIST CERIMONIAL 

Com um check list extenso e cheio de detalhes que 
toda noiva tem, nada mais sensato e tranquilizador do 
que contratar um profissional da área para orientar 
e ajustar o orçamento dentro das necessidades de 
cada uma delas, sabendo também que a situação 
não está nada fácil para ninguém, e em se tratando 
de eventos na atual economia do país, muitos se 
veem na necessidade de reorganizar seus sonhos 
e objetivos para alcançarem o evento perfeito. E 
como sabemos que essa missão definitivamente 
não é (nem de longe) das mais fáceis, é aí que entra 
a necessidade de se conscientizar e contratar um 
Cerimonial (Weedding Planner), que poderá lhe 
ajudar a priorizar os pilares do evento, auxiliando 
na contratação de profissionais especializados 
e capazes de executar uma prestação de serviço 
totalmente coerente com as necessidades e perfil 
de cada um. E será que isso encarece? Pode ter 
certeza que não. O profissional certo tem total 
conhecimento da logística necessária, além de 
poder aconselhar sobre onde investir e o que 
cortar, esses profissionais geralmente conhecem 
muitos fornecedores de todos os segmentos, o que 
pode garantir pacotes de preços extremamente 
camaradas, que você jamais conseguiria tentando 
organizar o evento por conta própria. Ao colocar tudo 

MAIS_CULT_NOIVAS & FESTAS

na ponta do lápis, você se dará conta de que vale 
sim muito a pena. Então, não fique aí pensando que 
um cerimonial é apenas necessário para organizar 
protocolo religioso, entradas e afins, ou somente 
para fazer o cerimonial do dia. Ele é o primeiro item 
de prestadores de serviços da sua lista. Seu evento 
tem que ser tratado como único, pois é um dia que 
caso haja alguma intervenção contrária do que foi 
planejado, o profissional contratado terá jogo de 
cintura suficiente para solucionar os problemas da 
melhor forma possível, sem que você seja pego de 
surpresa e assim ficar frustrado por não realizar 
o esperado. Além disso, é muito importante que 
você tenha total afinidade com o profissional. Que 
você realmente possa delegar e descansar com 
confiança em todas as necessidades e demandas 
de cada serviço, pois somente assim tudo que foi 
investido e sonhado você poderá curtir da forma 
mais merecedora possível. Ética, transparência, 
responsabilidade, comprometimento são os 
requisitos necessários de todo profissional para 
fazer do seu evento um sucesso! #ficaadica

Alessandra Guimarães
Cerimonial e Organização de Eventos
alessandra.guimaraes. 5836
alessandraguimaraeseventos
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LUCAS CARVALHO | EMPRESÁRIO
DIVULGAÇÃO | SXC

MUITAS AGÊNCIAS POSSUEM ROTEIROS EXCLUSIVOS E 
PERSONALIZADOS QUE FOGEM DAS ROTAS CONVENCIONAIS

POR QUE VIAJAR EM GRUPO
É UMA ÓTIMA OPÇÃO? 

Uma tendência que tem feito os viajantes aproveitar 
mais e, em muitos dos casos, pagar menos são as 
viagens em grupos. Esse tipo de viagem consegue 
reunir várias pessoas com os mesmos objetivos e a 
mesma intenção: aproveitar ao máximo o destino 
escolhido. Sem falar que essas viagens também 
costumam ser mais envolventes, afinal, são várias 
pessoas com origens diferentes e bagagens 
repletas de aprendizados e olhares distintos, 
possibilitando assim uma troca de ideias através 
das diversas visões e perspectivas de mundo. 
A escolha do destino pode ser um verdadeiro 
desafio, mas quando você tem a possibilidade de 
escolher um roteiro pronto e planejado por uma 
agência de turismo, por exemplo, tudo fica mais 
fácil. Isso porque é necessário pensar em opções 
para todos os viajantes e na comodidade de 
cada um deles. Muitas agências possuem roteiros 
exclusivos e personalizados, que fogem das rotas 
convencionais e lhe garantem momentos de tirar o 
fôlego, seja um roteiro religioso em Aparecida do 

Norte, uma viagem para as praias de Phuket e Pattaya 
na Tailândia ou uma visita aos safáris da África do Sul. 
Todo destino, independentemente se é nacional ou 
internacional, tem sua particularidade e beleza única. 
As viagens em grupos são ótimas oportunidades de 
autoconhecimento, ampliação de visão de mundo, 
consciência do todo e uma aula de empatia. E o mais 
legal é que você pratica tudo isso enquanto desbrava o 
destino escolhido e ainda economiza grana, pois nesse 
tipo de viagem você consegue valores promocionais 
e descontos em produtos e serviços que vão da 
hospedagem à alimentação. (Isso tudo depende de 
alguns fatores como antecedência do planejamento, 
quantidade de pessoas e escolha do roteiro). Já tive 
a oportunidade de viajar em grupos e confesso que 
não tem como ser uma experiência ruim. Convide seus 
amigos e/ou familiares e vá se aventurar. Você verá o 
quão engrandecedor é poder compartilhar o mundo 
com outras pessoas. 
Lucas Bittencourt Carvalho é empresário
e atua no mercado de turismo há 10 anos.

MAIS_CULT_TURISMO
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NOVA EDIÇÃO DA CULT FOI LANÇADA NA 
INAUGURAÇÃO DA FEBRACIS UBERLÂNDIA

NOITE CULT 
FEBRACIS 

A inauguração da Unidade Uberlândia 
Febracis Coaching Integral Sistêmico e o 
lançamento da nova edição da Cult foram 
realizados em grande evento, na noite 
de 30 de abril, com a presença de 400 
convidados da revista e da instituição. O 
evento teve início com o descerramento 
da placa inaugural da empresa realizado 
pelos diretores master coaches Thiago 
Antonio e Ivone V. Antonio. Logo depois, 
o pastor Erich Gebhardt fez a bênção do 
Núcleo Febracis Uberlândia que conta 
com uma estrutura completa para suas 
atividades. 

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.
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Um público de alto nível esteve presente, integrando-
se ao clima de confraternização do coquetel. A edição 
trouxe como capa a deputada federal, cantora e 
pastora gospel, Flordelis dos Santos Souza, ícone de 
solidariedade e amor ao próximo. Como sempre, a revista 
apresentou um conteúdo inteligente e diversificado para 
seus leitores e anunciantes, dentro da proposta de ser 
uma revista completa em todos os segmentos. 
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Destaque para o Especial Noivas & Noivos e cobertura dos principais 
acontecimentos sociais e empresariais de nossa cidade, como a 
Femec (Feira de Máquinas Agrícolas) realizada no Camaru, os novos 
lançamentos do mercado imobiliário, entrevista exclusiva com Ana 
Paula Junqueira, primeira-dama do município, o evento Chefes da 
Brasa, as inovações na área da Odontologia e muito mais.

Disponível
Baixe grátis,
conheça,
assine!

Não perca mais tempo, temos 
centenas de restaurantes em 
várias cidades. Todos com o 
mesmo benefício, um prato 
com 100% de desconto!

Ainda não faz parte do
Clube Rota Gourmet?

@clubeROTAgourmet (34) 3255 3690

www.clubeROTAgourmet .com.br



Nossos agradecimentos aos 
parceiros do evento: Villa 
Rica Buffet, Atrium Locações, 
Via Promo, Cerveja Petra, 
Derson Drinks, Mauro Marques 
Fotografias, Confirmaflex, 
Alessandra Guimarães 
Assessoria e Organização de 
Eventos. A atração musical ficou 
por conta do Dj Massilon e teve 
também a participação especial 
do tenor Marcio Di Freitas.
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34 3226-0400 / 9 9211-5210
Av. Brasil, 3400

Bairro Brasil - Uberlândia - MG
www.maisautomoveis.com.br

@fernandomaislocadora

LOCAÇÃO E VENDAS DE VEICULOS

Em ação espontânea dos convidados (uma tradição nos coquetéis de lançamento 
da Cult) foram arrecadados alimentos não perecíveis doados para os pacientes 
do Núcleo de Apoio Jesus de Nazaré, instituição que atende idosos e portadores 
de deficiência mental. Confira quem circulou pela noite Cult - Febracis nas 
fotografias de Mauro Marques.

GENTE_CULT_COQUETEL
REDAÇÃO
MAURO MARQUES
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“MUITA COISA ACONTECEU 
EM MAIO NA ENCANTADORA 

UBERABA...” 

MARISE FERREIRA GIL ROMANO
MARISE ROMANO 

CIDADE_CULT_UBERABA

SOCIEDADE UBERABENSE
EM EVIDÊNCIA

Fernanda de Carvalho e Mirek 
Marcinkowski foram os noivos 
do dia 11 de maio no Marista, 
com festa na Casa do Folclore.

Fernanda de Carvalho e Mirek 
Marcinkowski  com os pais 
dela, Neusa Antônia e José 
Renis de Carvalho.

Fernanda de Carvalho e Mirek com a mãe dele, a 
polonesa Barbara Marcinkowski.

Fernanda Carvalho e Mirek Marcinkowski  com 
Sabrina e Edio Henrique Amaral Cortes com a 
fofa Clarissa Carvalho Amaral.

A bela noiva do dia 11 de maio, 
a uberabense Fernanda de 
Carvalho, é residente em São 
Francisco, nos Estados Unidos.

Fernanda e Mirek com as daminhas 
Maria Luísa e Clarissa e os pajens 
Augusto e Antônio.

Ana Carolina Borges Leitão e 
Pedro Silveira estão com os 
preparativos prontos para o 
casamento que vai acontecer 
no dia 27 de julho de 2019.

Ana Carolina Borges Leitão 
e Pedro Silveira receberam o 
carinho da filha dele, Maria 
Eduarda, em seu animado Chá 
Bar com muita alegria.
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Patrícia Lopes Prospero e Douglas Gaitkoski com 
os pais dela, Marilde Oliveira Lopes e  Roberto 
Martins Lopes.

Marcia e seu esposo Roberto Lopes auxiliaram 
os noivos Patricia e Douglas a recepcionar os 
convidados do casamento.

Patrícia Lopes Prospero e Douglas 
Gaitkoski se casaram no dia 19 de 
abril, no restaurante Sampaio.

Patrícia Lopes Prospero e Douglas Gaitkoski com 
os pais dele, Iraci de Fatima Lemes da Silva e 
Valentim Luiz Gaitkoski.

Juliana Dib Rezende e Ricardo Lima 
escolheram jurar seu amor eterno no alto de 
uma montanha, no dia 4 de maio.

Ludimila Luza e José Vilela Rezende Neto 
aproveitaram os embalos de sábado à 
noite em São Bento do Sapucaí.

Um maravilhoso pianista em seu piano de 
cauda deu mais ênfase ao tom romântico 
do casamento em São Bento do Sapucaí.

Caio Romano foi o responsável por lindas 
imagens do show do consagrado Gabriel, 
o Pensador, em São Bento do Sapucaí.

Fadas e heróis ajudaram a 
celebrar a emocionante cerimônia 
de Juliana e Ricardo.

Mariana Pimentel Dias Lopes e Rafael 
Amancio de Lima curtiram demais o lindo 
casamento de Juliana e Ricardo Lima.

Juliana e Ricardo receberam as bênçãos dos 
pais dela, Angela e Joaquim Alberto e do irmão 
dela, José Neto.

Edna e José Roberto Lima, pais do 
noivo, estavam radiantes com a união 
de Ricardo e Juliana.
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EVENTOS, PESSOAS 
& FATOS 

ENCANTOS DA 
FRANÇA 
Percorrer a França com 
novos olhares. Assim 
foi o passeio da família 
Peixoto por lá. Depois 
de uns dias em Paris, 
onde se alegraram 
com um delicioso tour 
noturno de bicicleta, 
passearam pelo 
interior da França. 
Viajaram Cristiane, 
com a filha Mariana, o 
irmão Niltinho com a 
esposa Juliana, Flávio 
e a esposa Raquel, 
mais o patriarca Nilton 
e a matriarca Mirtes.

SEU JORGE  
Quero deixar aqui os cumprimentos ao fotógrafo 
Hick Duarte, que tem se destacado no Brasil com 
o seu trabalho. Além de vários jobs de excelência 
reverberando por aí, ele acaba de fotografar, no Rio 
de Janeiro, o cantor e compositor Seu Jorge, cuja 
imagem será capa de revista de circulação nacional. 
Que este sucesso se multiplique em muitas e grandes 
oportunidades!

INÉDITO
Pela primeira vez, Uberlândia recebe o 
Ballet Estatal de São Petersburgo em 
belíssima apresentação no gelo, dia 9 
de junho, no Center Convention.  Uma 
megaprodução está sendo preparada 
pela equipe da Viva Marketing - Eventos 
e Cultura, liderada pelas empresárias 
Antonia Oliveira e Carolina Miranda. 
Sempre bom ter em nossa cidade 
espetáculos assim de primeira grandeza. 

SONIA SAMPAIO
DIVULGAÇÃO

GENTE_CULT_EM SOCIEDADE

Site www.soniasampaio.com.br
Instagram @soniasampaio

Facebook Sonia Sampaio

“Ninguém vale pela sua ascendência, pelo lugar onde nasceu, nem pela 
tradição a que pertence, mas cada um vale pelo que conseguirá fazer da 

sua vida” - Contardo Calligaris.
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MATURIDADE  
O jovem Caio Garcia, filho de Luiz Alexandre Garcia, 

o Luizinho da Algar, e da nutricionista Luciane 
Crosara, depois de uma temporada em Nova Iorque, 
onde cursou faculdade, se prepara para retornar ao 
Brasil. Os pais já estão por lá ajudando o filho com 

a mudança de retorno às origens. O casal aproveita 
também para fazer cursos na megalópole cada um 

na sua área. Outros integrantes da família, como 
a avó Lucy Crosara, se encontrarão com eles para 

comemorar o aniversário de Luiz Alexandre.

ALÉM DA CAPITAL 
Com visão no grande mercado 
consumidor de Uberlândia e 
acreditando no sucesso do projeto 
do Granja Marileusa, a construtora 
da capital mineira, Altti e a Áquila 
Participações, de Belo Horizonte, 
anunciam o primeiro investimento 
na cidade. Os empreendedores 
Ronaldo Lodi Xavier, José Augusto 
Castanheira e Alberto Viotti, farão 
o lançamento do Edifício Innovatti 
Center. O novo espaço corporativo 
terá 18 andares, 196 salas de 25 a 432 
m², estacionamento rotativo com 246 
vagas, bicicletário, auditório e salas de 
reuniões de uso comum. O investimento 
chega a R$ 45 milhões. Sejam bem-
vindos!

FEIJOADA
Há 10 anos fui convidada pra ser 
colunista do jornal Correio. Deste ofício 
surgiu, dois anos depois, a ideia de fazer 
a feijoada com objetivo de reunir a 
sociedade e confraternizar com leitores, 
amigos e seguidores. Fico realmente 
orgulhosa de saber que a feijoada é 
fruto de um trabalho que faço com 
muita responsabilidade. Apesar de não 
estar mais no jornal, ainda faço com 
muito amor a minha coluna no blog, 
meus posts nas redes e também aqui na 
revista Cult. E é muito bom saber que já 
tem muita gente perguntando quando 
será a feijoada. Então, anotem aí: 27 
de julho, no novo espaço Friends, no 
Uberlândia Shopping. Agende-se porque 
vai ser mais um encontro de muita 
energia boa. 

A VERDADE 
E neste mês de junho é época de receber novamente na 
cidade um dos maiores atores do País, Diogo Vilela, que 
chega para apresentação da comédia ‘A Verdade’, um dos 
espetáculos de maior sucesso atualmente no Rio de Janeiro. 
Por aqui as sessões serão dias 8 e 9 de junho no Teatro 
Municipal. Informações: @udinarotadoteatro
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SONIA SAMPAIO
DIVULGAÇÃO

GENTE_CULT_EM SOCIEDADE

DESFILANDO EMOÇÃO 
Encontros festivos em torno de moda sempre rendem 
bons assuntos. E recentemente tive uma experiência 
surpreendentemente. Os calçados da grife Luiza 
Barcellos pisaram em solo mágico com as novidades 

ANIVERSÁRIO  
O diretor de cena 
Heberton Alves, o 
Ton, comemorou 
um ano de sua 
nova produtora, a 
Gravaton. Com uma 
nova proposta de 
atuação durante 
este primeiro ano, 
muitos foram os 
trabalhos realizados. 
Parabéns ao 
empreendedor por 
acreditar neste 
projeto e trazer uma 
estrutura super 
diferenciada para o 
mercado. 

GESTÃO 4.0 
A palestrante e 
consultora Luciana 
Martins tem rodado 
o Brasil falando nos 
mais importantes 
eventos, 
principalmente os 
de agronegócio. 
Com vasta 
bagagem e 
experiência em 
gestão, Luciana 
tem encantado 
o público com a 
forma diferente de 
levar informações 
pertinentes para 
alavancar os 
negócios. 

SELO EMPRESA CIDADÃ 2019 
A CDL Uberlândia, em parceria com a Fundação CDL e Câmara Municipal de Uberlândia, realiza neste 
ano a 13ª edição do Selo Empresa Cidadã. Podem concorrer ao prêmio projetos sociais em áreas de 
qualidade de vida, equidade e desenvolvimento humano da comunidade, bem como a preservação 
do meio ambiente, em três categorias: Empresa Cidadã, Excelência Cidadã e Cidadão Benemérito. 
Empresas ou instituições do terceiro setor podem se inscrever no site empresacidada.cdludi.org.br. Os 
vencedores serão reconhecidos em evento solene no dia 22 de outubro.

outono/inverno da Bazar Original e Valisére. Foi 
bonito ver mães e filhas conhecidas da nossa 
sociedade na passarela. Parabéns à Rizia Gomide, 
Eline Tannus e todos os envolvidos. 
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Segunda a sábado 
a partir das 11h

Av. Cipriano Del Fávero, 640 - Centro | 34 3236.0707

Serviço de entregas 
34 3236.0707 | 34 9 8407.9465

/cipriannerestaurante
@cipriannerestaurante

Sua melhor opção 
de restaurante no 

centro de Uberlândia. 

Cartão 
Fidelidade

6% de desconto
para pagamentos 
no dinheiro
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FEIRA DE NEGÓCIOS, 
MODA E PREMIAÇÃO 

MAURO ALMEIDA
DIVULGAÇÃO

CIDADE_CULT_ITUIUTABA

EVENTOS MOVIMENTAM 
ITUIUTABA E REGIÃO

Vários eventos movimentaram diversos setores do 
comércio de Ituiutaba, unindo produtos e serviços de 
alta qualidade. No segmento de moda, a chegada das 
coleções Outono/Inverno para estas duas importantes 
estações. Em Santa Vitória, a entrega dos certificados 
do ‘Top Of Mind’ para as empresas mais lembradas 
pelos consumidores. Nesta coluna confira a grande 
‘Feira de Negócios’ que aconteceu em Ituiutaba, 
reunindo as principais empresas do comércio local 
que estiveram participando deste grande evento que 
gerou grandes vendas movimentando o Parque de 

FEIRA DE NEGÓCIOS 
Foram meses e meses de planejamento e 
dedicação, e o sonho foi concretizando. A Feira de 
Negócios do Sicoob Credipontal - Fenesc é uma 
realização do Sicoob Credipontal e do Sebrae em 
parceria com a Prefeitura Municipal de Ituiutaba. 
O evento foi realizado no Parque de Exposições JK 
em Ituiutaba. Este foi um momento de integração 
de todos os setores e que a força e desempenho 
de cada empreendedor será refletida no sucesso 
da comercialização de seus produtos e serviços. 
A feira disponibilizou linhas de financiamentos 
exclusivas, movimentando a economia de Ituiutaba. 
A Feira de Negócios contou com a participação de 
mais de 50 empresas, além de produtores rurais, 
e foi uma excelente oportunidade de diferentes 
setores posicionarem suas marcas e concretizarem 
grandes negócios.

Exposições JK. Uma perfeita tarde de moda marcando 
a chegada das tendências para o Outono/Inverno 
realizada por um importante espaço de moda da cidade. 
Contando com a presença de várias autoridades locais 
e grande parte dos empresários locais, a vizinha cidade 
de Santa Vitória foi palco de uma prestigiada noite, na 
qual foram entregues os Certificados do ‘Top Of Mind 
2018’ para as importantes empresas que, através de 
uma marcante pesquisa junto aos consumidores locais, 
obtiveram seus nomes lembrados por grande parte da 
população local. 



CULT_ 91 

TARDE DE MODA 
Uma maravilhosa tarde de moda, sob o comando da estimada 
Sueli Conceição de Paula, reuniu em seu espaço importantes 
nomes da ala feminina que foram celebrar as novidades para o 
Outono/Inverno 2019. Esta, por sua vez, foi completada com um 
delicioso coquetel acompanhado de vários drinks. As peças para 
estas duas importantes estações do ano estão incríveis e, com 
toda certeza, estarão presentes em vários closets da cidade. 
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FOTO LEGENDA
ACONTECIMENTOS

E ATUALIDADES

NOVA MARCA 
Desde que criou sua clínica 
em nossa cidade, Dr. Alysson 
Marcondes implantou um novo 
conceito em cirurgia plástica, 
sabendo aliar sensibilidade 
e profissionalismo em seus 
procedimentos, estabelecendo 
uma relação de confiança 
e credibilidade com seus 
pacientes. Com atuação 
sempre destacada, Dr. Alysson 
Marcondes apresenta sua nova 
marca, fortalecendo ainda 
mais sua identidade visual no 
competitivo mercado da cirurgia 
plástica em Uberlândia e região.

SUPERGEEKS
A diretora da SuperGeeks, Danielle Akemi, esteve 
recentemente no maior evento de Educação 
e Tecnologia da América Latina, inclusive 
compartilhando muitos cases de sucesso dos 
seus alunos de Uberlândia. Um grande desafio 
dos educadores contemporâneos é manter alunos 
engajados em sala de aula e uma das formas de 
manter esse interesse é a utilização de tecnologia 
para potencializar o aprendizado. “A SuperGeeks 
proporciona a você um contato super divertido 
com a tecnologia ativa, ética e consciente. Para 
isso inscreva-se em nossos workshops gratuitos 
na Bett Educar”, convida Danielle.

PEDOFILIA
Evento organizado pelo Instituto Carrossel, a “Semana contra a 
Pedofilia” é um movimento social formado, voluntariamente, por 
cidadãos inconformados com a violência e abuso sexual contra 
crianças e adolescentes. Segundo a presidente do Instituto, Danusa 
Biasi, o nome foi escolhido em homenagem à Operação Carrossel 
da Polícia Federal. O instituto tem a presença de Carlos José e 
Silva Flores, promotor de Justiça de Minas Gerais desde 1991 e 
membro do Grupo de Apoio Técnico da CPI da Pedofilia desde abril 
de 2008.

SANTA CLARA 
O Hospital Santa Clara comemora 70 anos de 
atendimento à comunidade. Recentemente foi 
apresentada a campanha alusiva aos 70 anos e as 
ações que serão realizadas durante este ano. Na foto, 
os diretores Dr. Rafael Fogaça, Dra. Daniela Falqueto, 
Dr. Luiz Alessandro de Moraes e Dra. Tânia de Fátima.
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ANIVERSÁRIO
Quem comemorou mais um ano de vida, no dia 15 de 
maio, foi Oberdan Tostes, figura querida de todos e que 
tem feito um excelente trabalho à frente da Diretoria 
Comercial do Grupo Paz Universal. 

CAJUBÁ BLEND ESSENCIAL 
Em uma manhã de aromas, sorrisos e sabores no 
Café Bistrô em Uberlândia, foi realizado, dia 27 de 
abril, o lançamento do Cajubá Blend Essencial. 
Participaram do evento, consumidores, varejistas, 
jornalistas e influenciadores digitais amantes do 
café, a bebida do Brasil. O Café Blend Essencial 
(Produtora Filomena Couto) possui edição 
limitada e compõe o primeiro micro lote de grãos 
criteriosamente selecionados pela marca Cajubá a 
chegar ao mercado. (Foto Kennedy Costa).

COSTELADA RAROS
O Loteamento Fechado 
Raros Alto Umuarama 
realizou, dia 13 de abril, 
o Costelada Raros & 
Amigos: meeting de 
vendas para clientes 
e convidados que 
compareceram em seu 
estande e conheceram 
todos os detalhes 
do empreendimento 
localizado na região leste 
de Uberlândia, novo eixo 
de desenvolvimento da 
cidade, próximo ao Parque 
do Sabiá, à Av. Anselmo 
Alves dos Santos e ao 
Supermercado Bahamas 
Mix.

HOMENAGEM
O diretor do Gabarito Unidade Rondon Pacheco, Júlio 
César Abdalla, foi um dos homenageados com a 
Comenda Virgílio Galassi, em sessão solene realizada 
dia 9 de maio, na Câmara Municipal de Uberlândia.
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FERREIRA SEGANTINI
Em destaque no evento de comemoração dos 16 anos da Clínica Ferreira Segantini, a presença especial de 
Vanessa Segantini, responsável pela vinda de Gloria Kalil, e o Dr. Márcio Manoel, médico cirurgião da clínica. 
(Fotos Leandro Ramos - Studio Erich). 

MÉRITO
O empresário Rodrigo Magalhães Carneiro - 
proprietário do Palácio de Cristal, que em sua 
trajetória já coleciona homenagens, recebeu no 
dia 9 de maio o importante título da Comenda 
Virgílio Galassi. A solenidade criada em 1972 
ocorre a cada dois anos, homenageando 
pessoas e empresas que contribuem para o 
desenvolvimento social e econômico da cidade.

Rodrigo foi indicado pela vereadora Michele 
Bretas, que inclusive em sua rede social relatou 
indicação de Rodrigo com: “Sou muito criteriosa 
para homenagear alguém na Câmara Municipal. 
O Rodrigo sobra requisitos para essa Comenda 
tão importante que será entregue agora à noite, 
Comenda Virgílio Galassi!” .

Essa homenagem se deve a toda a sua 
contribuição junto ao Palácio de Cristal, que conta 
hoje com 127 colaboradores fixos, além de muitos 
esporádicos, dentre os quais sempre prioriza os 
profissionais e artistas locais. Essa geração de 
empregos é, sem dúvidas, um importante aporte 
para o município de Uberlândia.

Além disso, quando o assunto é natureza, ele é 
muito cuidadoso: trata das áreas de preservação 
permanente, prova disso é o resguardo com 
o córrego d’água oriundo do terreno onde sua 
empresa foi criada. Construiu um lago e cuida 
do canteiro da avenida Lidormira Borges do 
Nascimento. Um exemplo de como ser próspero 
sem deixar de ser consciente.

Parabéns ao empresário e agora comendador 
Rodrigo Magalhães.

IGUI PISCINAS 
Tamires Batista e Rafael Assis comemoram a 
reinauguração da Igui Piscinas, a mais completa loja 
em itens de lazer da região.
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OS 15 ANOS DE
CAROLINE BASSO 

PUBLI EDITORIAL
POLYGON FOTOS

GENTE_CULT_ANIVERSÁRIO

ANIVERSÁRIO TEVE FESTA ELETRIZANTE

Em um momento de alegria e gratidão, Caroline 
comemorou seus 15 anos juntamente com seu irmão 
Samuel e seus pais Estela e André Basso. Foi uma 
festa eletrizante! Com seu estilo contemporâneo 
e arrojado, Carol chamou Simone Zanatta - 
Equipe Bomba que transformou o interior da Casa 
Garcia em uma agitada balada. Caroline arrasou 

com produção de Pricila Dantas e belo vestido de 
Miriam Monteiro. Na varanda, Marly e sua equipe 
comandaram deliciosamente o ambiente. A Zelo, com 
seu toque de Midas, garantiu que tudo saísse perfeito, 
das valsas criadas por Pablo, exclusivamente para o 
pai e o melhor amigo Henrique, até os parabéns. Com 
certeza uma noite para ficar nas mentes e corações! 
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ESPAÇO GANHOU NOVO SHOWROOM
E UMA BOUTIQUE DE ACESSÓRIOS BMW

EUROVILLE REINAUGURA 
LOJA EM UBERLÂNDIA 

Referência no mercado de luxo 
de automóveis e motos, a rede de 
concessionárias Euroville reinaugurou 
sua loja em Uberlândia, no dia 21 de 
maio, após reformas de ampliação 
e otimização dos espaços de 
atendimento. Viviane Santos, diretora 
da Euroville, ao lado de Rodrigo Andrade 
e Renato Celiberti, respectivamente 
gerentes nacional e regional da BMW, 
receberam os clientes para celebrarem 
as novidades. “A Euroville completou 
20 anos de operação e 10 anos de 
presença em Uberlândia. E não havia 
maneira melhor de celebrar esse tempo 
do que entregando aos nossos clientes 
de Uberlândia e região uma loja 
renovada, com espaços reformulados 
para uma experiência de atendimento 
de excelência com um novo showroom 
e uma boutique completa de acessórios 
BMW”, destaca José Carlos Chagas, 
gerente da Euroville Uberlândia.

MUNDO_CULT_MOTORS
MATÉRIA COM REALIDADE AUMENTADA.

BAIXE O APP ZAPPAR EM SEU SMARTPHONE
OU TABLET E APONTE PARA O SÍMBOLO

E CONFIRA INTERATIVIDADE.
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EVALDO PIGHINI | JORNALISTA
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

MODELO FOI REVELADO NO SALÃO DO AUTOMÓVEL DE NOVA
IORQUE COMO PRODUTO GLOBAL DA MARCA SUL-COREANA

NOVO HYUNDAI VENUE 
DEVE PINTAR NO BRASIL 

Os SUVs são a bola da vez no setor automotivo e, ao 
que parece, deverá pintar um novo modelo aqui em 
solo brasileiro. Apresentado no Salão de Nova Iorque, 
em abril, como produto global da Hyundai, o Venue é o 
mais recente utilitário esportivo compacto da marca 
sul-coreana e que tem como foco o público jovem 
e urbano. Para isso, a montadora concentrou suas 
apostas nas linhas descoladas do visual, no amplo 
pacote de equipamentos de série e nas tecnologias 
de conectividade a bordo. Menor que o Creta 
fabricado no Brasil, o Hyundai Venue se enquadra 
na mesma categoria do Ford EcoSport, medindo 
cerca de 4 metros, assim como o SUV da Ford. Até 
o preço é parecido, com previsão inicial a partir de 
R$ 70 mil. É o menor e mais acessível SUV da marca. 
Embora comece a ser vendido nos Estados Unidos no 
fim deste ano, o Venue tem como principal destino 
países emergentes, por isso, o Brasil deve ser um 
dos mercados almejados pela Hyundai com o novo 
modelo. Outro indicativo disso é a medida do entre-
eixos, a mesma do HB20 produzido no País. A pegada 
junto ao público jovem está caracterizada no design 
mais personalizado e traços mais esculpidos que os 
“irmãos” Creta e Kona - outro modelo que deve chegar 
ao Brasil ainda este ano -, tanto que é oferecido 
com diversas opções de customização para o visual. 
A carroceria poderá ser pintada em várias cores, 
com teto em tonalidades contrastantes. O interior 
é atual e bem servido de elementos que incluem 
volante, manopla de câmbio e a central multimídia 
de 8 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto. 

Hyundai Venue é o menor e mais acessível SUV da marca 
sul-coreana, é um mini-Creta com visual estiloso

Venue é um SUV compacto, conectado e idealizado para o público 
mais jovem e urbano
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O quadro de instrumentos conta ainda com uma 
tela de 3,5 polegadas que abriga os componentes 
do computador de bordo. O Venue oferece ainda um 
conjunto de avançadas tecnologias de segurança, 
como assistente de permanência em faixa, alerta de 
fadiga, aviso de ponto cego e câmera frontal com alerta 
de colisão. Por aqui ainda é dúvida, mas para o mercado 
norte-americano o motor é o mesmo que equipa Creta 
e HB20 no Brasil, o 1.6 Gamma associado a um câmbio 
manual de 6 marchas ou automático CVT. Dados da 
montadora indicam consumo combinado de 14 km/l. 
Por enquanto, a sua produção será concentrada em 
Ulsan, na Coreia do Sul, que servirá como plataforma 
de exportação aos EUA e diversos outros mercados. 

Modelo vem com sistema multimídia 
composto por uma tela de 8 

polegadas com Apple



VEÍCULOS NOVOS E 
SEMINOVOS DE EXCELÊNCIA.

34 3225-5990 | 34 99897-0004
Av. João Pinheiro, 3250

Uberlândia - MG
www.rofemotors.com.br
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FABIO ROBERTO | TROLLERIO 
DIVULGAÇÃO

“CURTA CADA MOMENTO, UMA 
BOA AVENTURA NÃO TEM PREÇO”

DICAS PARA SUA 
TRILHA OFF-ROAD 

Este é um guia básico para ajudar o jipeiro na hora 
de sair para a trilha, passeio ou expedição. Confira 
as dicas do trollerio e aventureiro Fabio Roberto. 

Verifique o básico - Confira todos os fluídos do seu 
4x4, óleo do motor, fluido de freios, nível direção 
hidráulica, água do limpador de para-brisa, verifique 
se não há vazamentos ou manchas de óleo no chão 
onde o veículo fica estacionado. Uma conferida no 
filtro de ar e vedação do snorkel também vale a 
pena, se conhece algum problema em seu 4x4, que 
está dependendo de reparo, faça-o antes de partir, 
de preferência uma semana antes para dar tempo 
de conferir se o conserto ficou bom. 

Lâmpadas e luzes - Tenha certeza que todas as 
luzes de seu 4x4 estão em ordem, luzes extras na 
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traseira do veículo ou na lateral podem ser bem-vindas 
em determinadas situações off-road. 

Amortecedores - Verifique se não há sinais de 
vazamento nos amortecedores. Amortecedor vazando 
e molas cansadas podem comprometer sua segurança 
no deslocamento e durante seu passeio. 

Verifique seus pneus - Verifique a banda de rodagem 
dos pneus, se a calibragem está correta, inclusive do 
estepe. Andar com pneus fora da calibragem correta 
por longos períodos de asfalto pode prejudicar seu 
pneu, além de gastar mais combustível. 

Preparação e planejamento - O sucesso de seu 
passeio, viagem ou trilha depende muito do seu 
planejamento, veja as opções de percurso, pesquise na 
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internet pelo nome do local ou trilha, veja se já existe 
uma trilha pronta com dicas em sites específicos. Uma 
boa fonte é o site wikiloc. 

Clima - É muito importante conhecer o clima da região 
visitada, um passeio leve pode se tornar uma trilha 
média ou pesada dependendo da época do ano, visite 
sites locais de notícias e procure mais informações 
sobre a região. Esteja preparado com roupas 
adequadas e equipamentos de proteção (capa de 
chuva, chapéus, óculos de sol, protetor labial, protetor 
solar, repelente). Mesmo que não esteja planejando um 
dia a mais é bom sempre levar um conjunto de roupas 
para eventual necessidade. 

Conectado com o mundo - Por mais que muitas vezes 
o objetivo da aventura seja se desconectar de redes 
sociais, email e outros, leve sempre um celular de uma 
operadora de grande abrangência, carregador veicular 
e se houver um rádio portátil tipo py, em lugares 
remotos todos trilheiros andam com rádio. 

Chamado da natureza - Tenha sempre um rolo de 
papel higiênico dentro do seu 4x4. Você sabe a hora 
que vai precisar dele, em grandes deslocamentos ou 
viagens longas nunca se sabe que tipo de comida vai 
encontrar no caminho. 

GPS - Um GPS portátil é uma grande ajuda no percurso. 
Os GPS portáteis são fáceis de manusear e uma vez 
que você estiver familiarizado com ele, pode ser uma 
ferramenta valiosa para você em lugares remotos. No 
caso de surgir uma emergência real, você vai aprender 
rapidamente o quão valioso que pode ser. Tenha 
sempre baterias de reposição em um saco zip-lock e 
um carregador veicular. 

Kit mata fome e mata sede - Leve sempre muita água 
mineral e comidinhas fáceis, hoje são muitas opções 
no mercado, barrinhas, biscoitos, torradas e pães 
são algumas delas. Em alguns casos vale fazer um 
lanchinho natural em casa e levar em um cooler. 

Hi-Lift - Um macaco tipo hi-lift é um coringa em 
situações de apuro e pode ser literalmente uma mão 
na roda. Ter o equipamento adequado e saber usar da 
forma correta pode fazer uma grande diferença. Faça 
alguns testes antes, simule algumas situações e treine 
um pouco, nunca se sabe quando vai precisar usar, 
isso vale para outros equipamentos off-road, como 
guincho, âncora e outros. 

Combustível extra - Cada um sabe a autonomia de 
seu veículo, dependendo da distância a se percorrer 
e disponibilidade de recursos no caminho vale a pena 

levar combustível reserva, temos muitas opções de 
galões para esta finalidade, sempre do lado de fora 
do veículo. 

Kit de ferramentas  - Leve sempre um kit básico de 
ferramentas com jogo de chaves de fenda e philips, 
jogo de soquetes, alicate, fita isolante, silver tape e 
abraçadeiras tarap são algumas sugestões. 

Lanterna - Uma lanterna é útil em qualquer situação, 
de preferência recarregável de led. 

Divirta-se - Curta cada momento desde a preparação, 
planejamento, até história contada para amigos e 
parentes, uma boa aventura não tem preço.  (Saiba 
mais: www.t4clube.com.br).
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RENATO FARIA | SECOM PMU
MARCO CREPALDI | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

MUNICÍPIO ATRAI PRATICANTES DE MODALIDADES 
COMO MERGULHO, STAND UP PADDLE E CAIAQUISMO

TURISMO AQUÁTICO 

MUNDO_CULT_ VISITE UBERLÂNDIA

Com um vasto potencial hídrico e localizada num 
ponto estratégico no mapa nacional, Uberlândia 
celebra o recente desenvolvimento exponencial do 
Turismo de Aventura Aquático. A cidade tornou-se, 
na última década, uma das referências regionais 
na prática de modalidades como mergulho, 
canoagem e stand up paddle em água doce. Frente 
a essa realidade, a Prefeitura de Uberlândia, por 
meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Inovação e Turismo (Sedeit), tem 

realizado inúmeras iniciativas práticas para fortalecer 
ainda mais a marca de Uberlândia como destino certo 
para os amantes de aventura aquática. “Desde o 
início de 2017, temos aprimorado nossas ações para 
valorizar o turismo de Uberlândia. Naquele mesmo 
ano, cumprimos os requisitos e voltamos a integrar o 
Mapa do Turismo, onde continuamos desde então. Nós, 
enquanto poder público, temos que ser facilitadores e 
incentivadores dos atrativos de nossa cidade”, destaca 
o prefeito Odelmo Leão. 
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Mergulho 
Você sabia que Uberlândia possui, pelo menos, 
15 pontos de mergulho catalogados nos rios e 
nas represas que margeiam a cidade? Tratam-se 
de belas paisagens em regiões de fácil acesso e 
bem próximas do centro urbano. Mergulhadores 
profissionais e amadores dispõem de empresas 
especializadas em fornecer equipamentos, cursos e 
apoio para quem quiser se aventurar nas águas da 
região. Eduardo Henrique de Oliveira é mergulhador 
profissional há 12 anos. Ao perceber o aumento da 
demanda e de recursos oferecidos pelo município, 
criou uma empresa que dá cursos regulamentados 
de submersão. “Muita gente liga o mergulho 
diretamente com o mar. Nossa região é considerada 
uma referência no mergulho em água doce. Nossas 
represas são perfeitas para a prática, ainda mais 
nesta época do ano, com menos incidência de 
chuvas”, explica. 

Stand up paddle 
O potencial hídrico do município tem atraído mais 
adeptos de stand up paddle, no qual o praticante fica 
em pé numa prancha e usa um remo para se mover 
na água. A modalidade de lazer, antes exclusiva a 
cidades litorâneas, encontrou em pleno cerrado um 
propício ambiente para sua prática. Após perceber 
o crescimento da demanda na cidade, Carol Costa 
abriu uma empresa que aluga os equipamentos, 
organiza passeios e ensina a técnica correta. “As 
pessoas ainda estão começando a entender todo 
esse potencial. A intenção é que aqui vire um polo 
nesse sentido. Já recebo várias pessoas que são de 
fora e descobrem o serviço na cidade”, ressalta. As 
atividades oferecidas contemplam ainda diversas 
variações da modalidade, como yoga, pilates e 
atividade aeróbica sobre a prancha. 

Caiaque 
O município também enxerga um crescimento de 
praticantes de caiaque de turismo. Pedro Augusto 
Feliciano abriu uma loja online e possui um comércio 
na cidade para a venda de equipamento destinado 
à prática. Suas vendas, embora contemplem várias 
regiões do país, possuem grande procura por 
residentes da cidade. “Nossa procura local aumentou 
bastante, porque nossa região possui muita estrutura 
aquática. Temos vários pontos de turismo para esse 
fim, com pesqueiros e restaurantes”, revela.
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LUIS ANTÔNIO FIGUEIRA | SECOM PMU
DIVULGAÇÃO PMU

PISCINA, ÁREAS ESPORTIVAS E BANHEIROS SÃO 
ALGUNS DOS ITENS CONTEMPLADOS PELA REFORMA

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA 
PROMOVE REVITALIZAÇÃO DO 

PARQUE DO SABIÁ 

MUNDO_CULT_ VISITE UBERLÂNDIA

Um dos principais cartões-postais da cidade, o 
Parque do Sabiá faz parte da vida de grande parte 
da população uberlandense. Mais de 5 mil pessoas 
frequentam o espaço diariamente, em busca 
de atrações ambientais, de lazer e esportivas. 
Reconhecendo a importância do ambiente para 
a comunidade, a Prefeitura de Uberlândia está 
executando uma série de melhorias no equipamento 
público. O objetivo é tornar o local ainda mais bonito, 
agradável, útil, seguro e acessível. Os trabalhos 
são conduzidos pela Fundação Uberlandense de 
Turismo, Esporte e Lazer (Futel) e incluem desde 
reparos até grandes construções. Alguns processos 
já foram finalizados, enquanto outros ainda estão em 
andamento. “Eu tenho a convicção de que investir 
em esporte e lazer significa melhorar diretamente 
a qualidade de vida da população. Portanto, temos 

buscado melhorar cada vez mais a estrutura do Parque 
do Sabiá, este espaço que, há 35 anos, faz parte da 
história de nosso povo. Vamos continuar fazendo 
melhorias e recuperando o que for preciso para deixá-
lo cada vez mais atrativo”, destaca o prefeito Odelmo 
Leão. 

Melhorias para a comunidade 
Dentre as ações, estão melhorias na parte elétrica, 
implantação de um novo e moderno projeto de 
comunicação visual, aplicação de fresa asfáltica no 
estacionamento, além de serviços de jardinagem e 
manutenção diária de toda a extensão do local. Outros 
destaques são a revitalização das quadras de areia da 
Arena Park, instalação de câmeras de segurança na 
pista de caminhada e adoção de cuidados especiais 
nos gramados dos campos de futebol. O trenzinho - 
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tradicional atração do parque aos fins de semana -, 
também foi completamente revitalizado. Quem também 
recebeu nova pintura e ganhou mais exemplares de 
peixes foi o Aquário Municipal. Os banheiros e vestiários 
localizados perto dos campos A e D passaram por 
amplas reformas e receberam novas louças sanitárias, 
troca dos revestimentos de piso e parede, recuperação 
das portas, construção de rampas de acessibilidade e 
pinturas gerais. 

Piscina em ritmo acelerado 
Uma grande obra em andamento é a revitalização 
completa da piscina do parque. Os trabalhos são 

estimados em mais de R$1 milhão e seguem em 
ritmo acelerado. Já foram executados, por exemplo, 
reforço na fundação, recuperação de paredes internas, 
colocação de manta asfáltica no fundo da estrutura, 
construção da casa de máquinas, reforma nas salas 
dos professores e no depósito, recuperação das grades, 
construção de rampa de acessibilidade e instalação de 
nova iluminação de Led no entorno. Atualmente, está 
sendo feita a fixação de cerâmica (tipo gaill) no fundo, 
paredes e bordas da piscina. A piscina beneficiará 
milhares de pessoas, sendo disponibilizada para 
lazer dos frequentadores, além de sediar escolinhas 
gratuitas de natação e aulas de hidroginástica.
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ARTHUR DE AGUIAR | VISITE UBERLÂNDIA
DIVULGAÇÃO

CIDADE POSSUI INFRAESTRUTURA 
PARA NOVOS EMPREENDIMENTOS

UBERLÂNDIA PRONTA
PARA NOVOS EVENTOS 
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Com crescimento acelerado, Uberlândia segue 
registrando taxa populacional acima da média estatal 
(0,58%) e do país (0,80%), ocupando o segundo lugar 
no ranking de maior cidade de Minas Gerais. Para 
tanto, a infraestrutura da cidade deve acompanhar o 
crescimento populacional, não deixando a desejar, seja 
na mobilidade urbana, gastronomia, rede hoteleira, ou 
até mesmo no lazer de quem visita Uberlândia. Vale 
ressaltar que Uberlândia é principalmente focada no 
Turismo de Negócio, havendo muita movimentação 
no trade turístico com eventos corporativos, eventos 
promovidos pela UFU, além de grandes feiras, como 
a FEMEC e FENICafé. Assim, para receber todos os 
eventos, turistas e corporações que desejam fazer da 
cidade o cenário de um grande evento a infraestrutura 
da cidade deve estar de acordo para recebê-los. 
Dessa forma, a cidade conta com um posicionamento 
geográfico privilegiado diante das demais regiões 
de Minas Gerais e está entre os principais polos de 
negócio do país (São Paulo, Goiânia e Rio de Janeiro). 
Além disso, possui o segundo maior aeroporto em 
movimentação do Estado, haja vista que, visando 
às melhorias e possíveis investimentos, a Prefeitura 
reestruturou a pista recentemente para trazer cada 
vez mais pontos positivos para cidade. Para receber 
os turistas, palestrantes, professores, negociadores e 
cooperações, Uberlândia tem uma grande variedade de 
hotéis para todos os bolsos e gostos, mais de 20 hotéis 
da cidade associados ao Visite Uberlândia, os quais 
temos contato direto para propostas de evento. Além 

disso, a rede hoteleira prepara reuniões periodicamente 
para conseguir abraçar todos os eventos da melhor 
forma possível, alinhando todos os hotéis para hospedar 
todos os visitantes. Quanto ao transporte na cidade, 
contamos com aplicativos de transporte, como Uber, 
Pop e 99 Táxi, para maior mobilidade dentro das ruas 
de Uberlândia e, principalmente, nos percursos mais 
movimentados quando se fala em evento. Ademais, 
malha de ônibus na cidade funciona muito bem, 
tendo ônibus para todas as localidades com pontos 
estratégicos de parada. Deste modo, a culinária regional 
também tem que apresentar uma grande variedade 
para agradar a todos os gostos e assim contamos 
com Caramel Sweet & Salt, com um cardápio variado 
de um menu completo, Santa Chiara, colocando em 
texturas e sabores um pouco do Brasil, Terra Brasilis, 
representando a comida mineira, Barolo e Barolo Point, 
para quem procura descontração, e opções diversas 
para quem busca comer bem. Portanto, se havia dúvida 
de que Uberlândia é uma cidade com grande potencial 
para recepção de eventos de grande e pequeno porte, 
espero que essa matéria possa ajudar a guiar seu 
evento até aqui. A cidade está de portas abertas para 
receber novos eventos e projetos, contando com uma 
infraestrutura privilegiada diante das regiões que nos 
cercam, além de possuir grandes nomes na área do lazer 
para o turista ter a melhor experiência em sua estadia 
na cidade. Nós, do Visite Uberlândia, trabalhamos para 
captar a maior quantidade de eventos para a cidade, 
visando gerar maior movimentação no seu trade 
turístico. Deste modo, nos colocamos à disposição 
para visitas e reuniões com intuito de trazer seu evento 
para a cidade, demonstrando o potencial de Uberlândia 
para o país, como foi o caso do FUBAI, que neste ano 
ocorreu em Belém, mas em 2020 conseguimos captar 
esse grande evento para nossa cidade.

Arthur de Aguiar | Visite Uberlândia
@visiteuberlandiaoficial | visiteuberlandia.com.br

CONFIRA O REGULAMENTO DAS PR0MOÇÕES 
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ONMOTEL.COM.BR
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SERIFA COMUNICAÇÃO
BETO OLIVEIRA

EVENTO RENIU 19 BARES 
PARTICIPANTES EM UBERLÂNDIA

MUSSA PETISQUEIRA 
VENCE ‘COMIDA DI BUTECO’ 

O bar Mussa Petisqueira é o grande vencedor do 
Comida di Buteco 20 anos de Uberlândia com o 
“Trem Bão Uai”. O anúncio foi feito na noite de 20 de 
maio, durante a festa Saideira, que marca o fim do 
evento e aconteceu no Restaurante Fogão de Minas, 
com um cardápio de dar água na boca e música ao 
vivo. Foram considerados votos do público e do corpo 
de jurados que avaliaram quatro quesitos: petisco, 
atendimento, temperatura da bebida e higiene. Em 
segundo lugar, ficou o Bar do Carlinho, com o prato 
Bem Bolado, que leva iscas de frango crocantes, 
recheadas com queijo Minas, acompanhadas de 
molho especial, e em terceiro, o Recanto da Cevada 
com a Coxinha de Feijoada, recheada com pernil 
desfiado, catupiry e queijo meia cura. O concurso 
em Uberlândia teve 19 bares participantes. Mussa 
participa desde a primeira edição e já ganhou a 
premiação quatro vezes, sendo duas vezes campeão, 
uma vice e uma em terceiro lugar. “Estava muito 
otimista. Eu preparei a estrutura, elaborei, planejei 
o prato e juntei tudo isso com a experiência que já 
tenho de outras edições. É muito bom o Comida 
di Buteco. O movimento cresce, a gente conhece 
outras pessoas que passam a ser nossos clientes, 
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ganha visibilidade e ainda cresce como profissional. 
Este ano eu trabalhei para ganhar. Agora quero vencer 
a etapa nacional”, enfatizou Wellington Mussa. 
 
Segundo o organizador Thiago Gentil, o concurso tem 
conquistado cada vez mais espaço em Uberlândia, 
conseguindo cumprir o seu objetivo de incentivar 
o crescimento dos bares da cidade. Neste ano, a 
competição comemora 20 anos e a novidade foi o 
prato a R$ 20 em alusão ao aniversário. Ainda de 
acordo com Thiago, a proposta do Comida di Buteco 
é eleger o melhor boteco do país, levando em conta 
a culinária raiz, a tradição passada por gerações e o 
tempero exclusivo do petisco. “Ficamos felizes pela 
grande repercussão que o concurso tem obtido ao 
longo dessas duas décadas. Estamos no caminho certo 
porque vemos estabelecimentos que participaram 
de edições anteriores, que eram muito pequenos, e 
hoje cresceram graças ao incentivo e à visibilidade 
oferecida pelo Comida di Buteco”, destacou. A última 
etapa é a eleição nacional para selecionar o melhor 
boteco do Brasil. Essa eleição é decidida apenas com 
o voto de um júri especializado que viaja o país para 
dar sua nota.

Thiago Gentil, Wellington Mussa e a esposa Kátia Rodrigues da Cunha @cluberotagourmet
c lubeROTAgourmet .com.br
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FERNANDO BOENTE E DANIELA AYRES | SECOM PMU
DIVULGAÇÃO SECOM PMU

PROGRAMA DA PREFEITURA CONSOLIDOU 12 MICROCERVEJARIAS
QUE INVESTEM, JUNTAS, MAIS DE R$ 20 MILHÕES NA CIDADE

UBERLÂNDIA POSSUI MAIS DE 100 
RÓTULOS DE CERVEJAS ARTESANAIS 

MUNDO_CULT_DONOS DO MAPA

Potencializado pela cultura da produção artesanal, 
o mercado cervejeiro do Brasil tem crescido 
exponencialmente nos últimos anos. O último Anuário 
da Cerveja produzido pelo Ministério de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) revelou, por 
exemplo, que o país tinha, até setembro de 2018, 835 
cervejarias instaladas legalmente, enquanto que, em 
2016, eram menos de 500 empreendimentos do tipo. 
Uma expansão que tem contado com a contribuição 
estratégica de Uberlândia. Desde que foi instituído 
legalmente pelo prefeito Odelmo Leão, em 2017, o 
Programa Municipal de Fomento ao Setor Cervejeiro 
(Lei 12.801/2017) já permitiu até o momento a 
instalação ou consolidação de 12 microcervejarias 
que, juntas, estão investindo mais de R$ 20 milhões 
na cidade. Das 12 fábricas, conforme aponta o 
monitoramento do setor realizado pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e 
Turismo (Sedeit), oito já estão em operação, contando 
com licenças, alvarás, selo de origem municipal e 
registro no Mapa. Outras quatro estão em fase final 
de instalação (confira raio-x completo de todos 
os estabelecimentos abaixo). O acompanhamento 
mostra também que as fábricas locais já permitem a 
produção de 103 rótulos de cervejas artesanais*. Uma 
gama de estilos e opções que, consequentemente, 
levou ao crescimento vertiginoso da capacidade de 
fabricação artesanal local - que saltou de 312 mil 
litros/ano em 2016 para quase 1,5 milhão de litros/ano 
até abril deste ano. 

A expansão do setor cervejeiro em Uberlândia 
por meio do Programa Municipal tem um impacto 
maior na economia quando se verificam os reflexos 

na cadeia produtiva em função da atuação das 
microfábricas. Ao menos 100 empregos locais diretos 
foram gerados pelas microcervejarias, segundo o 
monitoramento da Sedeit. São postos de trabalhos 
que teriam propiciado a existência de outras 5 mil 
vagas na cidade, se consideradas as informações 
da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja 
(CervBrasil), com base em um estudo da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), de que cada emprego gerado 
no setor induziria na criação de 50 outros (logística, 
comercial, dentre outros). O avanço da produção 
ainda permitiu o desenvolvimento de associações do 
setor, como a Associação dos Cervejeiros do Triângulo 
(CT) - que se propõe a incentivar a cultura cervejeira, 
sem fins de comercialização, através da capacitação 
dos apreciadores da cerveja -, a Associação dos 
Cervejeiros de Araguari e Uberlândia (Acau), o Núcleo 
de Cervejeiros da Associação Comercial e Industrial 
de Uberlândia (Aciub) e o Movimento das Cervejeiras 
de Uberlândia (MovCeu), voltado para o estímulo à 
participação das mulheres na produção. 

Programa de Fomento Municipal 
O Programa Municipal de Fomento ao Setor Cervejeiro, 
que vai completar dois anos em outubro deste ano, 
permite que empresários interessados em produzir até 
30 mil litros mensais da bebida regulamentem seus 
negócios dentro de uma legislação local específica e 
adequada. Regularização que anteriormente esbarrava 
em exigências legais defasadas (que chegavam a cobrar 
do pequeno produtor muitos dos mesmos critérios para a 
instalação de uma grande fábrica de cerveja, por exemplo) 
para empreendimentos do porte. Além disso, o plano 
também facilitou a resolução de questões urbanísticas 
para o ramo de atividade, liberando a implantação de 
microcervejarias ou brewpubs na grande maioria dos 
bairros de Uberlândia. São medidas práticas que foram 
discutidas diretamente com o setor e que garantem o 
objetivo maior da política pública, que é o de fomentar 
efetivamente a valorização e o estímulo ao negócio 
em conformidade com as práticas socioambientais 
e sanitárias, ou seja, de maneira a resguardar tanto 
o empreendedor, quanto o consumidor. “A existência 
do programa pode ser entendida como um marco 
importante na história da cidade, porque atendemos 
a uma demanda da própria comunidade. É importante 
que o poder público esteja permanentemente atento às 
tendências e necessidades dos nossos empreendedores 
e cidadãos, para que seja possível estimular a geração 
de emprego, renda e, portanto, a qualidade de vida”, 
enfatiza o prefeito Odelmo Leão. 
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Em fases 
O programa também prevê várias etapas de trabalho para 
auxiliar a concretização das microcervejarias. Dentre elas, 
além do selo de origem, a concessão de selos de qualidade, 
identificação e certificações, bem como a busca por 
parcerias para realização de atividades voltadas para 
o crescimento do setor local e a instituição do Dia da 
Cerveja, que será comemorado com a Festa Municipal 
da Cerveja. A Prefeitura estimulou ainda os cervejeiros a 
promover o Patrimônio Histórico Cultural através de um 
projeto que disponibiliza gratuitamente imagens com 
informações sobre pontos turísticos de Uberlândia nos 
descansos para copo tradicionalmente disponibilizados 
durante o consumo. A Uberbräu foi a primeira a aderir à 
proposta e o resultado já pode ser conferido no Mercado 
Municipal. Importantes eventos na cidade já têm sido 
fomentados. Uma das festas promovidas e apoiadas pelo 
Município é a Uberlândia Saint Patrick’s Beer Festival, cuja 
primeira edição foi realizada nos dias 16 e 17 de março 
deste ano, contando com todas as cervejarias artesanais. 
Já em outubro tem a Oktoberlândia Bier Fest, evento 
também apoiado pela Prefeitura que está na terceira 
edição e que deu destaque às fábricas uberlandenses. 
A instituição de um Circuito Cervejeiro de Uberlândia 
também é um dos pontos de destaques. Um mapa 
dinâmico que indica a localidade das microcervejarias 
em operação e dos patrimônios culturais da cidade foi 
criado para que moradores e turistas possam conhecer e 
visitar os espaços. O mapa pode ser acessado no portal 
da Prefeitura de Uberlândia.

Raio-X das Microcervejarias de Uberlândia e Araguari 
Instaladas e operando:
Uberbräu 
Benedith 
Alienada 
Abadiana  
Malte 
Uai Bier  
Guará 
Nuh! Beer 
Pelizer 

Em instalação: 
Captain Brew 
Zuleika 
Aggregare 
Fábrica 5 

Informações complementares:
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-vegetal/a-
cerveja-no-brasil
http://www.cervbrasil.org.br/novo_site/o-setor-cervejeiro-mais-
emprega-no-brasil/

*Considera-se produção artesanal de cerveja aquela realizada por 
meios predominantemente manuais ou pelo uso de equipamentos 
simples e de pequenas dimensões. O proprietário do negócio deve 
se enquadrar enquanto empresário individual, microempreendedor 
individual (MEI) ou pessoa jurídica. Um dos pontos de destaque é que 
a produção poderá ser licenciada na casa do produtor, desde que 
sejam cumpridos requisitos estruturais, ambientais e sanitários. 

Fernando Boente e Daniela Ayres
fernandoboente@uberlandia.mg.gov.br
danielaayres@uberlandia.mg.gov.br

BIER E MALZ 
CERVEJARIA GOURMET 

Um lugar charmoso e aconchegante para você apre-
ciar um(a) ótimo(a) chopp/cerveja artesanal, ao som 
do melhor  do rock/blues e, claro, uma excelente con-
versa. Venha nos visitar. 

34 3236-3120
Av. Francisco Galassi, 985 

Morada da Colina - Uberlândia - MG
www.bieremalz.com.br

@bieremalz
Contato@bieremalz.com.br
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PUBLI EDITORIAL
MAYRON AVELAR

“SOMOS APAIXONADOS PELA 
CERVEJA E VIVEMOS DISSO”

EXCELÊNCIA EM 
CERVEJA ARTESANAL 

MUNDO_CULT_DONOS DO MAPA

Em 2017, um casal de entusiastas das cervejas especiais, 
Breno e Gabriela, materializou seu sonho em forma de 
fábrica: a Cervejaria Pelizer. Instalada em Amanhece, 
um bucólico distrito de Araguari - MG, a fábrica tem 
capacidade de produção de 30 mil litros por mês, 
infraestrutura preparada para crescer e, além de MG, 
já atende SP, RJ e DF. Mas produção em larga escala 
não é o foco da Pelizer. À frente da fábrica, o mestre-
cervejeiro Breno Pelizer e a sommelière Gabriela L. Pelizer 
se propõem a produzir cervejas de excelência. “Utilizamos 
os melhores insumos, o melhor equipamento e nossa 
incessante busca pelo conhecimento para produzirmos 
cervejas de alto padrão”, explica Breno. “Eu e a Gabriela 
realizamos todos os processos da cervejaria, da criação 
de receitas até as entregas. Para nós, cerveja artesanal 
é isso. Colocamos nossas próprias mãos na massa. 
Somos apaixonados pela cerveja e vivemos disso. 
Não é dedicação parcial, nem Plano B”. O casal de ex-
funcionários concursados da Petrobras começou há 
anos como entusiastas das cervejas especiais e depois 
descobriu o homebrewing como hobby. A vontade de 
mudar de estilo de vida os levou a transformar o hobby 

em profissão. “Trouxemos da Europa e dos EUA muito 
conhecimento e inspiração. Além disso, estudamos 
diariamente para fazermos com excelência e criatividade. 
Mesmo assim, quando decidimos comercializar nossa 
cerveja, sabíamos que precisávamos nos profissionalizar”, 
ressalta Gabriela. Breno focou no lado da produção e 
diplomou-se no curso Avançado de Tecnologia Cervejeira 
do ICB/Weihenstephen. Gabriela seguiu pela outra ponta 
da cadeia e formou-se sommelière pela ESCM/Doemens 
Akademie. “Percebemos que nossa profunda relação 
com a cerveja é responsável pelo reconhecimento que 
temos hoje”, observa Gabriela. Em 2018, a Cervejaria 
Pelizer foi duplamente premiada no Rio Beer Show, com 
os títulos de Cervejaria Favorita do Público e Melhor 
Cerveja, com a Vermont Goes West. Focada no chope e 
para disseminar as vantagens do consumo de produtos 
locais, a Cervejaria Pelizer inaugurou, em janeiro de 2019 
em Uberlândia, o Pelizer Tap House. O aconchegante local 
possui seis torneiras de chopes, entre aqueles de linha, 
até os sazonais e experimentais. No local os clientes 
também podem abastecer seus growlers e levarem chope 
fresquinho para ser apreciado em casa.

O mestre-cervejeiro Breno Pelizer e a sommelière Gabriela L. Pelizer
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A indiana hopping é uma cerveja de coloração âmbar, espuma de boa formação corpo médio e final seco. Inspirada  na escola 
britânica, possui notas terrosas cítricas e de frutas tropicais. Avança no paladar com sabor maltado e tons de caramelo. Os  
ingleses, em busca de um meio para aumentar a conservação das cervejas durante as viagens de navio para a   Índia, 
acabaram criando a cerveja IPA(Indian Pale Ale). 

Harmoniza com hambúrguer de carne bovina, comida mexicana tais como:  tacos e burritos, picanha ou entrecôte grelhado. 

Fruto proibido é uma cerveja APA(American Pale Ale), tem como destaque sua coloração intensa e seus aromas cítricos 
provenientes de uma seleção de lúpulos americanos e a adição de maçã cítrica na receita, acentuando o frutado. 

Com amargor equilibrado,  essa cerveja é ideal para acompanhar comida mexicana,hambúrguer e queijos fortes. 

Game over é uma cerveja belga de alto teor alcoólico. Esta poderosa cerveja,  apresenta em sabor notas de lúpulo e álcool, 
além de um toque sutil de cacau torrado acrescentado para incrementar o final do sabor desta bebida. 

Muito bem vinda com queijos gorgonzola, Roquefort, amendoins e castanhas.
Perfeito também para acompanhar bacalhau, carne de peru e sobremesas de chocolate. 

Tornado é uma cerveja de trigo de cor âmbar clara, aspecto turvo, com excelente formação espuma. Apresenta característico 
aramo do estilo, com banana e cravo em evidência e ainda notas cítricas. Seu sabor marcante é muito agradável.

Uma cerveja leve e muito refrescante, harmoniza perfeitamente com frutos do mar, saladas e sobremesas. 

Koruna é uma cerveja de estilo pilsen. Oriunda da cidade de Pilsen na República Tcheca, foi desenvolvida com objetivo de 
atender o fiel mercado do estilo larger, porém mais exigente quanto ao aroma, corpo e qualidade. Apresenta um aroma pleno 
de malte e um amargor  suave. 

Esta cerveja harmoniza muito bem com carnes vermelhas, petiscos, caldos e comida oriental. 

CONHEÇA
NOSSAS CERVEJAS

CERVEJA  FORTE COM  MAÇÃ  TIPO APA

MALTE
CERVEJARIA

Tudo começou como todo bom cervejeiro caseiro, com a compra de duas 
panelas, uma pesquisa no Google de uma receita de cerveja mais 
conhecida e começa uma aventura que tem início, mas sem previsão de 
se colocar um fim na história.

Desenvolver receitas e trabalhar numa cozinha para degustar um 
produto que você mesmo faz não tem preço. Num primeiro momento 
dizemos que é apenas para se ter algumas garrafas para consumo 
próprio, depois fazemos mais algumas receitas e dizemos que é pra 
compartilhar com os amigos e, aos poucos, esse volume começa a ser 
negociado para pagar os custos do investimento e dos insumos da 
produção. Mas é preciso fazer uma pausa breve e analisar se o seu 
produto é de qualidade, ele teria aceitação? Mal informávamos nos 
grupos de Whats que todo o estoque era reservado e comercializado.

Decidimos então fazer algo mais sério e responsável, realizamos um estudo de 
mercado para ver o potencial do negócio e chegamos à conclusão de que o 
investimento era certo. Partimos para a ideia de construir uma fábrica com 
equipamentos elaborados e criados por nós, algo não muito convencional, mas 
que trouxe uma grande expectativa pelo baixo custo final e com isso começa-
mos a tornar nosso sonho realidade.

Buscamos entender os processos administrativos para regularizar nossa 
cervejaria, com muita dificuldade no início, não tínhamos informações muito 
claras para orientação da forma a ser feito, porém no final do processo conquis-
tamos um grande sonho, o tão esperado registro no MAPA – Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Nossa capacidade inicial de produção era de 1800 litros/mês, no mês de 
setembro de 2018, quando iniciamos nossa comercialização de cerveja em 
garrafas. Atualmente aumentamos nossa capacidade para 2.800 litros/mês e 
com projeção para 9.500 litros/mês até o final de 2019. Trabalhamos com 
vendas em garrafas através de pontos de revenda nos mercados da cidade e 
direto na fábrica, delivery de chopp e em eventos cervejeiros.

INDIANA
CERVEJA PURO  MALTE  FORTE  ESCURA TIPO  IPA

CERVEJA DE  TRIGO EXTRA TIPO WEISS

koruna
CERVEJA EXTRA PURO MALTE TIPO PILSEN

CE RVE JA F ORTE  E SCURA TIPO BE LGA

GAME
OVER

Rua Pirapuã 161 – Bairro Jardim Karaíba – Uberlândia – MG.
Atendimento Chopp Delivery: (34) 98420-9004 / 3235-8866

@maltecervejaria www.maltecervejaria.com.br /maltecervejaria

FRUTO
PROIBIDO

AMARGOR: 42 IBU COLORAÇÃO: 16 EBC COPO IDEAL: PINT

AMARGOR: 60 IBU COLORAÇÃO: 25 EBC COPO IDEAL: PINT

AMARGOR: 28 IBU COLORAÇÃO: 34 EBC COPO IDEAL: TULIPA

AMARGOR: 12 IBU COLORAÇÃO: 11 EBC COPO IDEAL: WEIZEN

AMARGOR: 26 IBU COLORAÇÃO: 13 EBC COPO IDEAL: TULIPA

A Malte Cervejaria vai lançar em junho deste ano, o espaço 
chamado “Cantinho do Malte”, destinado a eventos por 
reserva com capacidade para até 30 pessoas, que poderão se 
reunir em um ambiente agradável com seus amigos e familia-
res para comemorações, bons momentos para se degustar 
um bom Chopp e carnes variadas, harmonizando aos estilos 
produzidos pela cervejaria. As reservas serão realizadas 
através do aplicativo exclusivo Malte Cervejaria.

CANTINHO
DO MALTE

4,5%Vol.

10,2% Vol.

5,2% Vol.

6,2% Vol.

6,5% Vol.
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A indiana hopping é uma cerveja de coloração âmbar, espuma de boa formação corpo médio e final seco. Inspirada  na escola 
britânica, possui notas terrosas cítricas e de frutas tropicais. Avança no paladar com sabor maltado e tons de caramelo. Os  
ingleses, em busca de um meio para aumentar a conservação das cervejas durante as viagens de navio para a   Índia, 
acabaram criando a cerveja IPA(Indian Pale Ale). 

Harmoniza com hambúrguer de carne bovina, comida mexicana tais como:  tacos e burritos, picanha ou entrecôte grelhado. 

Fruto proibido é uma cerveja APA(American Pale Ale), tem como destaque sua coloração intensa e seus aromas cítricos 
provenientes de uma seleção de lúpulos americanos e a adição de maçã cítrica na receita, acentuando o frutado. 

Com amargor equilibrado,  essa cerveja é ideal para acompanhar comida mexicana,hambúrguer e queijos fortes. 

Game over é uma cerveja belga de alto teor alcoólico. Esta poderosa cerveja,  apresenta em sabor notas de lúpulo e álcool, 
além de um toque sutil de cacau torrado acrescentado para incrementar o final do sabor desta bebida. 

Muito bem vinda com queijos gorgonzola, Roquefort, amendoins e castanhas.
Perfeito também para acompanhar bacalhau, carne de peru e sobremesas de chocolate. 

Tornado é uma cerveja de trigo de cor âmbar clara, aspecto turvo, com excelente formação espuma. Apresenta característico 
aramo do estilo, com banana e cravo em evidência e ainda notas cítricas. Seu sabor marcante é muito agradável.

Uma cerveja leve e muito refrescante, harmoniza perfeitamente com frutos do mar, saladas e sobremesas. 

Koruna é uma cerveja de estilo pilsen. Oriunda da cidade de Pilsen na República Tcheca, foi desenvolvida com objetivo de 
atender o fiel mercado do estilo larger, porém mais exigente quanto ao aroma, corpo e qualidade. Apresenta um aroma pleno 
de malte e um amargor  suave. 

Esta cerveja harmoniza muito bem com carnes vermelhas, petiscos, caldos e comida oriental. 

CONHEÇA
NOSSAS CERVEJAS

CERVEJA  FORTE COM  MAÇÃ  TIPO APA

MALTE
CERVEJARIA

Tudo começou como todo bom cervejeiro caseiro, com a compra de duas 
panelas, uma pesquisa no Google de uma receita de cerveja mais 
conhecida e começa uma aventura que tem início, mas sem previsão de 
se colocar um fim na história.

Desenvolver receitas e trabalhar numa cozinha para degustar um 
produto que você mesmo faz não tem preço. Num primeiro momento 
dizemos que é apenas para se ter algumas garrafas para consumo 
próprio, depois fazemos mais algumas receitas e dizemos que é pra 
compartilhar com os amigos e, aos poucos, esse volume começa a ser 
negociado para pagar os custos do investimento e dos insumos da 
produção. Mas é preciso fazer uma pausa breve e analisar se o seu 
produto é de qualidade, ele teria aceitação? Mal informávamos nos 
grupos de Whats que todo o estoque era reservado e comercializado.

Decidimos então fazer algo mais sério e responsável, realizamos um estudo de 
mercado para ver o potencial do negócio e chegamos à conclusão de que o 
investimento era certo. Partimos para a ideia de construir uma fábrica com 
equipamentos elaborados e criados por nós, algo não muito convencional, mas 
que trouxe uma grande expectativa pelo baixo custo final e com isso começa-
mos a tornar nosso sonho realidade.

Buscamos entender os processos administrativos para regularizar nossa 
cervejaria, com muita dificuldade no início, não tínhamos informações muito 
claras para orientação da forma a ser feito, porém no final do processo conquis-
tamos um grande sonho, o tão esperado registro no MAPA – Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Nossa capacidade inicial de produção era de 1800 litros/mês, no mês de 
setembro de 2018, quando iniciamos nossa comercialização de cerveja em 
garrafas. Atualmente aumentamos nossa capacidade para 2.800 litros/mês e 
com projeção para 9.500 litros/mês até o final de 2019. Trabalhamos com 
vendas em garrafas através de pontos de revenda nos mercados da cidade e 
direto na fábrica, delivery de chopp e em eventos cervejeiros.

INDIANA
CERVEJA PURO  MALTE  FORTE  ESCURA TIPO  IPA

CERVEJA DE  TRIGO EXTRA TIPO WEISS

koruna
CERVEJA EXTRA PURO MALTE TIPO PILSEN

CE RVE JA F ORTE  E SCURA TIPO BE LGA

GAME
OVER

Rua Pirapuã 161 – Bairro Jardim Karaíba – Uberlândia – MG.
Atendimento Chopp Delivery: (34) 98420-9004 / 3235-8866

@maltecervejaria www.maltecervejaria.com.br /maltecervejaria

FRUTO
PROIBIDO

AMARGOR: 42 IBU COLORAÇÃO: 16 EBC COPO IDEAL: PINT

AMARGOR: 60 IBU COLORAÇÃO: 25 EBC COPO IDEAL: PINT

AMARGOR: 28 IBU COLORAÇÃO: 34 EBC COPO IDEAL: TULIPA

AMARGOR: 12 IBU COLORAÇÃO: 11 EBC COPO IDEAL: WEIZEN

AMARGOR: 26 IBU COLORAÇÃO: 13 EBC COPO IDEAL: TULIPA

A Malte Cervejaria vai lançar em junho deste ano, o espaço 
chamado “Cantinho do Malte”, destinado a eventos por 
reserva com capacidade para até 30 pessoas, que poderão se 
reunir em um ambiente agradável com seus amigos e familia-
res para comemorações, bons momentos para se degustar 
um bom Chopp e carnes variadas, harmonizando aos estilos 
produzidos pela cervejaria. As reservas serão realizadas 
através do aplicativo exclusivo Malte Cervejaria.

CANTINHO
DO MALTE

4,5%Vol.

10,2% Vol.

5,2% Vol.

6,2% Vol.

6,5% Vol.
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REDAÇÃO
MAURO MARQUES

EMPRESA DEVE LANÇAR MAIS TRÊS ESTILOS
DE CERVEJA ATÉ O FINAL DESTE ANO 

MALTE CERVEJARIA 

MUNDO_CULT_DONOS DO MAPA

Uma empresa do ramo 
de bebidas com foco em 

cerveja e chopp artesanal, 
iniciou em 2017 com o 

desenvolvimento de receitas 
e pesquisas de mercado 

para montar seu plano 
de negócios, que tomou 

como base estatística 
a demanda existente e 

possibilidade de criar novas 
demandas, aplicando 

conceitos inovadores com 
variação de aromas e 

sabores que não estavam 
nos padrões do mercado 
nacional. Dimensionada 

para iniciar com uma 
produção de 1.800 litros/
mês, toda a sua estrutura 
foi projetada e executada 

com o propósito de 
reaproveitar equipamentos 

que seriam descartados, 
tanques de leite, mas 
que não perdessem a 

característica do material e 
não corresse risco de afetar 

o produto. Este trabalho 
possibilitou uma economia 

de até 60% do preço de 
mercado de equipamentos 

fabricados por empresas 
do ramo. Seu planejamento 

é que até dezembro de 
2019 atinja o potencial 

de 9.500 litros/mês, para 
isso a empresa pretende 

investir mais R$ 185.000,00 
em equipamentos. Esse 
aumento vai pela oferta 

em mercados locais e 
regionais, fornecimento a 
um espaço para reservas 

denominado “Cantinho do 
Malte” e eventos da cultura 
cervejeira. Além do volume, 

a Malte Cervejaria deve 
inserir mais três estilos de 
cerveja até o final de 2019.

O empresário Marco Aurélio, 
proprietário da Malta Cervejaria
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REDAÇÃO
DIVULGAÇÃO

O MAPA NÃO COBRA TAXAS PARA 
REGISTRAR EMPRESAS E PRODUTOS

IMPORTÂNCIA DO MAPA 
NA INDÚSTRIA CERVEJEIRA 

MUNDO_CULT_DONOS DO MAPA

Criado pela Prefeitura de Uberlândia, em 2018, o 
Programa Municipal de Fomento ao Setor Cervejeiro (Lei 
12.801/2017) motivou a instalação e consolidação de 12 
microcervejarias e várias delas estão em operação com 
licenças, alvarás, selo de origem municipal e registro 
no Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA). Este é o tema da nossa entrevista com Marcelo 
de Paula Segatto, auditor fiscal federal agropecuário, 
que contempla o assunto de forma abrangente e 
informativa. Confira o bate-papo. 

Qual a função do MAPA em relação aos segmentos de 
fabricação de cervejas e chopes? 
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
é o órgão responsável pela normatização, controle e 
fiscalização de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, 
abrangidas pelas Leis nº 7.678/88 e 6.871/09, tais como 
cerveja, vinhos, destilados, sucos, refrigerantes, polpas 
de frutas, dentre outras. O papel do MAPA no segmento 
cervejeiro está intimamente relacionado com a missão 
da instituição, promover o desenvolvimento sustentável 
da agropecuária e a segurança e competitividade 

de seus produtos. Assim, ao estabelecer um padrão de 
identidade e qualidade para a cerveja, o MAPA visa 
garantir a tipicidade, ou seja, que a sua composição tenha 
características físicas, químicas e sensoriais que levem 
àquela classificação através de diversos parâmetros, 
como cor, amargor, teor de ingredientes, dentre outros. 
A atuação na fiscalização e inspeção tem o objetivo 
de controlar e aferir todas as etapas de fabricação das 
bebidas produzidas no país como forma de garantir a 
saúde e segurança do consumidor. Os produtos importados 
também são fiscalizados pelo MAPA e devem seguir os 
padrões de identidade e qualidade das bebidas nacionais.

Por que o registro é importante para as cervejarias? 
Para que um estabelecimento produtor de cervejas 
obtenha o registro no MAPA, ele atende a condições 
higiênico-sanitárias, a requisitos de instalações e 
equipamentos para a atividade, apresenta um manual 
de boas práticas de fabricação com procedimentos 
operacionais padronizados e deve possuir um responsável 
técnico habilitado. Após a análise documental, o 
estabelecimento é submetido à vistoria de um Auditor 
Fiscal Federal Agropecuário (AFFA), onde são avaliadas as 
condições de localização, recebimento e armazenamento 
das matérias-primas, água utilizada no processo, 
ventilação, equipamentos e utensílios, controle de 
qualidade, destinação de resíduos, expedição e transporte 
ao comércio/cliente. O objetivo do registro é garantir a 
elaboração de cervejas em um ambiente seguro, com uma 
estrutura compatível, ou seja, um produto com qualidade 
e sem riscos ao consumidor. Da mesma forma, o registro 
da cerveja visa garantir a segurança alimentar com a 
definição de ingredientes permitidos, sua proporção, sua 
classificação, possibilitando uma perfeita correlação 
entre produto final e a matéria-prima que lhe deu origem. 
Há uma série de vantagens na legalização da produção 
e comercialização de cervejas: maior credibilidade ao 
produtor e seus produtos com a agregação de valor, 
aumento de visibilidade, facilita ações de marketing, 
protege contra concorrência desleal, promove arranjos 
produtivos locais, abertura de mercados, permite a 
rastreabilidade da produção e fideliza o consumidor. 

Quanto tempo leva para sair o registro em MG? 
Os registros de estabelecimentos e produtos são 
realizados através de um sistema online, por meio do portal 
do MAPA: www.agricultura.gov.br, com acesso ao sistema 
SIPEAGRO. Assim, o interessado preenche informações 
cadastrais e insere a documentação obrigatória prevista 
no anexo II da IN 72/18. Em média, os registros levam 
60 dias para deferimento, nas situações em que não 

Marcelo de Paula Segatto é Auditor Fiscal Federal Agropecuário.
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haja necessidade de complementação ou adequação 
dos documentos apresentados. O que leva a uma 
demora maior na concessão do registro são pendências 
levantadas na análise técnica do AFFA pelos motivos de 
documentação incompleta ou inadequação a legislação. 
Quanto ao registro de produtos, atualmente é feito de 
forma automática, através do sistema. Portanto, imediato. 

Qual o custo financeiro para as fábricas novas se 
registrarem? 
Não há custos, o MAPA não cobra taxas para registrar 
estabelecimentos e produtos, todo o processo de análise 
documental, vistoria e concessão é gratuito. 

Como o MAPA enxerga a comercialização de cervejas não 
registradas? 
Com preocupação, dentro de nossas atividades realizamos 
a apuração de diversas denúncias de estabelecimentos 
e produtos irregulares. O MAPA possui um sistema de 
ouvidoria no qual o cidadão registra a denúncia através 
dos canais de atendimento. Em algumas situações 
nos deparamos com estabelecimentos produtores em 
condições higiênico-sanitárias inadequadas, sem a devida 
infraestrutura básica, além de outras irregularidades 
relacionadas à composição do produto. Os produtos 
irregulares são amostrados para análise nos nossos 
laboratórios e boa parte se apresenta em desacordo com os 
padrões de identidade e qualidade. Importante salientar a 
viabilidade legal de comercializar uma marca/formulação 
de cerveja de um “homebrew” através da prestação de 
serviço junto a uma microcervejaria registrada no MAPA. 
Assim, sem a necessidade de um investimento maior, 
o “produtor caseiro” utiliza uma estrutura e escala de 
produção que permitem a comercialização legal do seu 
produto. 

A quais sanções estão sujeitos os produtores irregulares 
e os estabelecimentos que comercializarem estes produ-
tos? Existe algum tipo de notificação? 
A produção e comercialização de cervejas sem registro 
no MAPA constituem infrações previstas no artigo 99 
do Decreto nº 6.871/09. A infringência às disposições 
contidas no artigo em referência sujeitam o infrator às 
sanções que vão de advertência e multa, à inutilização 
de produto e interdição do estabelecimento, conforme as 
circunstâncias observadas. Não há uma notificação prévia, 
mas o MAPA vem realizando um trabalho de orientação aos 
interessados através de reuniões públicas, participação 
em eventos, atendimento pessoal e material de divulgação. 
Ressalto o expressivo aumento de cervejarias e produtos 
registrados no MAPA nos últimos anos, para o ano de 2018 
são 210 novas fábricas, num total de 889 estabelecimentos 
produtores de cerveja registrados e 6800 novos registros de 
produtos. Dados que demonstram o crescimento e grau de 
profissionalização do setor e refletem que a regularização 
da atividade não é um impeditivo à consolidação do 
segmento. Pelo contrário, promove a valorização e 
identidade do estabelecimento e produtos/marcas e gera 
confiabilidade entre quem produz e quem compra.

34 3216-1387
Rua Natal, 1262 
Bairro Aparecida
Uberlândia - MG
@churrascariafarropilha

Farroupilha
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ACIUB FOI A ÚNICA ENTIDADE BRASILEIRA
COM UM CASE PREMIADO NO CONCURSO

NÚCLEO ACIUB GANHA
PRÊMIO INTERNACIONAL 

MUNDO_CULT_DONOS DO MAPA

Com o objetivo de atender à crescente demanda do 
segmento cervejeiro em Uberlândia, uma vez que a 
produção de cervejas artesanais tem aumentado e 
identificou-se a necessidade de capacitação dos 
empreendedores, além de assistência técnica para 
que possam se adequar às regulamentações técnicas 
e às legislações, bem como melhorar seus processos 
de produção e vendas, a Associação Comercial e 
Industrial de Uberlândia - Aciub, por meio do Programa 
Empreender criou o Núcleo de Cervejarias, no início de 
2018. Com o apoio do programa AL-Invest, por meio de 
seis projetos, foram realizadas dezenas de ações que 
possibilitaram implementar melhorias e atualizações 
necessárias para as empresas participantes crescerem. 
Um dos destaques foi o curso de Tecnologia Cervejeira, 
oferecido para a especialização de Cervejarias, 
além de capacitações sobre controle de qualidade, 
documentação, liberações, alvarás, inovação dos 
processos, marketing, curso de Sommelier, dentre 
outras. 

Outro resultado do Núcleo foi a premiação do projeto 
Núcleo de Cervejarias - Inovação, regulação e melhoria 
dos processos de fabricação de cervejas artesanais, 
desenvolvido pelo programa e apresentado no concurso 
de histórias de sucesso do Programa AL-Invest 5.0, 
Transformando Vidas pela CACB - Confederação das 
Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, que 
venceu na categoria Internacionalização, melhoria da 
produtividade e Inovação nas MPE’s. O objetivo deste 
concurso, em que o projeto da Aciub foi premiado, é 
divulgar histórias de sucesso, trocar experiências e dar 

visibilidade às instituições executoras. Os organizadores 
selecionaram cases que mostraram as melhores 
histórias e impacto que o Programa AL-Invest 5.0 teve 
nas micro e pequenas empresas. A principal inovação 
deste case de sucesso foi o acompanhamento de todo 
o processo junto aos empreendedores, não apenas 
para resolver as divergências, mas também orientar 
desde o início sobre todo o processo de produção da 
cerveja artesanal. Desta forma foi possível identificar 
a raiz dos problemas e trabalhar as soluções. Como 
resultado, dez das empresas participantes do Núcleo 
já foram acompanhadas e orientadas, conseguindo a 
regularização junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento. A Aciub foi a única entidade brasileira 
com um case premiado no concurso e terá o material 
apresentado no Congresso Mundial de Câmaras, a ser 
realizado em Rio de Janeiro, entre 12 e 14 de junho.

O presidente da Aciub, Paulo Romes Junqueira, destacou 
a importância deste reconhecimento. “Esta premiação 
é resultado da dedicação efetiva dos empreendedores 
do Núcleos de Cervejarias, juntamente com a equipe 
do Empreender na Aciub, que se dedicam e acreditam 
neste projeto. Os resultados mostram o impacto destas 
ações não apenas para as participantes do Núcleo, 
mas também para a economia local, pois representam 
a geração de novas oportunidades e renda. Para nós é 
um orgulho ser parte deste resultado, seguindo a missão 
da Aciub que é promover o desenvolvimento da classe 
empresarial, liderando iniciativas e defendendo seus 
interesses, com responsabilidade social em benefício da 
comunidade”, enfatizou o presidente.

Presidente da Aciub, Paulo Romes, e 
empresários do Núcleo de Cervejarias
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MUNDO_CULT_CASE
PUBLI EDITORIAL
MAYRON AVELAR

O SUCESSO CONQUISTADO É FRUTO DE TODOS
OS CLIENTES, PARCEIROS E COLABORADORES

ALMANZA, HÁ 10 ANOS 
CUIDANDO DO QUE É SEU

A Almanza Corretora de Seguros é uma empresa 
que neste ano comemora seus 10 anos de atuação 
em todo território nacional, tendo inúmeras histórias 
para contar. Fundada em Uberlândia em abril de 
2009, ela é a materialização de atributos que toda 
pessoa espera encontrar ao procurar um seguro: 
inovação, tecnologia, assistência e proteção em 
todas as situações. 

MUNDO_CULT_DIREITO

Tendo como essência a vontade de entregar o que 
há de mais completo em garantias patrimoniais e 
pessoais, a Almanza atua, desde o início, buscando 
oferecer a segurança necessária para fazer com que 
a vida de seus clientes se torne mais fácil, através de 
administração especializada em seguros, planos de 
saúde e odontológico, e produtos financeiros.

Equipe Almanza, responsável por toda a trajetória de sucesso trilhada nesses 10 anos de história. 

Isso só é possível graças a um time de profissionais 
especializados, que buscam a preservação e a 
evolução patrimonial de empresas e de pessoas. Além 
disso, ela opera com parceiros de ponta, com o intuito 
de disponibilizar aos seus clientes custos competitivos 
e alta tecnologia no mercado de seguros.

Por ser uma empresa que sempre trabalhou tendo como 
base o conceito de atender de maneira personalizada 
e de acordo com as circunstâncias enxergadas em 
cada situação, a Almanza tem o know-how necessário 
para entregar o que há de mais moderno e sólido, e por 
isso assume o compromisso de cuidar de seus clientes 
de forma prática e transparente.

Atualmente, ela está localizada em uma sede moderna 
em um ponto estratégico da cidade, na rua Rita, número 
425, no bairro Morada da Colina, e coloca à disposição 
de seu público um amplo portfólio, que abrange todos 
os ramos de seguros. Para que tudo isso seja entregue 
com excelência, conta com softwares que auxiliam na 
gestão de riscos das áreas de saúde e seguro de vida, 
gestão de frota e muito mais.

O sucesso que até hoje foi conquistado é em razão de 
todos os seus clientes, parceiros e colaboradores, e 
foi por meio dessa união que a Almanza conseguiu se 
expandir e criar mais duas empresas, o Grupo A12+ e 
a Almanza GISC.

Grupo A12+ 
Em 2014, a Almanza sentiu a necessidade de garantir 
melhores negociações e oportunidades aos seus 
clientes, e para isso se uniu a outras companhias 
sólidas e estabelecidas com o objetivo de criar o Grupo 
A12+. Ele está sediado na Vila Olímpia, na cidade de 
São Paulo, e conta com 64 escritórios em 10 estados, 
atende mais de 190 mil clientes, e tem projeção de 

emitir mais de R$ 550 milhões em prêmios de seguros 
e benefícios em 2019.

Atualmente, é considerado como um dos maiores 
grupos do país no segmento de corretagem de 
seguros, e conta com 17 empresas espalhadas pelo 
Brasil. Dentre elas, a Almanza é a única sediada em 
uma cidade do interior, o que reforça sua competência 
e capacidade de ser referência na forma de atuar.

Almanza GISC 
Em 2016, a Almanza percebeu que era a hora de inovar 
mais uma vez. Com o intuito de entregar resultados 
diferenciados em gestão de saúde integrada, criou 
a Almanza GISC – Gestão Integrada de Saúde 
Corporativa, uma empresa subsidiária voltada para a 
prestação de serviços, por meio de consultorias que 
visam melhorar a gestão de pessoas nas empresas.

Colaboradores amparados por um programa de saúde 
produzem mais. Esse é um benefício relacionado à 
competitividade de qualquer organização. Em razão 
disso, a Almanza oferece soluções personalizadas 
para que as empresas reduzam custos relacionados 
ao absenteísmo e ao presenteísmo, maximizando a 
produtividade e aumentando a qualidade de vida dos 
colaboradores sem prejudicar as metas financeiras. 
O objetivo da empresa é interligar a gestão de 
saúde ocupacional com a saúde suplementar para 
coordenar, planejar e executar soluções eficientes. 
Uma abordagem que agrega valor e promove a 
relação de custo x benefício dos serviços Almanza.

Diferentemente do que é convencional no mercado, 
a Almanza se destaca ao disponibilizar uma equipe 
médica própria para atuar nessa área, elaborando 
programas e comitês de saúde que auxiliam na 
gestão estratégica da empresa.

2 _CULT CULT_ 3
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OS CLIENTES, PARCEIROS E COLABORADORES

ALMANZA, HÁ 10 ANOS 
CUIDANDO DO QUE É SEU

A Almanza Corretora de Seguros é uma empresa 
que neste ano comemora seus 10 anos de atuação 
em todo território nacional, tendo inúmeras histórias 
para contar. Fundada em Uberlândia em abril de 
2009, ela é a materialização de atributos que toda 
pessoa espera encontrar ao procurar um seguro: 
inovação, tecnologia, assistência e proteção em 
todas as situações. 

MUNDO_CULT_DIREITO

Tendo como essência a vontade de entregar o que 
há de mais completo em garantias patrimoniais e 
pessoais, a Almanza atua, desde o início, buscando 
oferecer a segurança necessária para fazer com que 
a vida de seus clientes se torne mais fácil, através de 
administração especializada em seguros, planos de 
saúde e odontológico, e produtos financeiros.

Equipe Almanza, responsável por toda a trajetória de sucesso trilhada nesses 10 anos de história. 

Isso só é possível graças a um time de profissionais 
especializados, que buscam a preservação e a 
evolução patrimonial de empresas e de pessoas. Além 
disso, ela opera com parceiros de ponta, com o intuito 
de disponibilizar aos seus clientes custos competitivos 
e alta tecnologia no mercado de seguros.

Por ser uma empresa que sempre trabalhou tendo como 
base o conceito de atender de maneira personalizada 
e de acordo com as circunstâncias enxergadas em 
cada situação, a Almanza tem o know-how necessário 
para entregar o que há de mais moderno e sólido, e por 
isso assume o compromisso de cuidar de seus clientes 
de forma prática e transparente.

Atualmente, ela está localizada em uma sede moderna 
em um ponto estratégico da cidade, na rua Rita, número 
425, no bairro Morada da Colina, e coloca à disposição 
de seu público um amplo portfólio, que abrange todos 
os ramos de seguros. Para que tudo isso seja entregue 
com excelência, conta com softwares que auxiliam na 
gestão de riscos das áreas de saúde e seguro de vida, 
gestão de frota e muito mais.

O sucesso que até hoje foi conquistado é em razão de 
todos os seus clientes, parceiros e colaboradores, e 
foi por meio dessa união que a Almanza conseguiu se 
expandir e criar mais duas empresas, o Grupo A12+ e 
a Almanza GISC.

Grupo A12+ 
Em 2014, a Almanza sentiu a necessidade de garantir 
melhores negociações e oportunidades aos seus 
clientes, e para isso se uniu a outras companhias 
sólidas e estabelecidas com o objetivo de criar o Grupo 
A12+. Ele está sediado na Vila Olímpia, na cidade de 
São Paulo, e conta com 64 escritórios em 10 estados, 
atende mais de 190 mil clientes, e tem projeção de 

emitir mais de R$ 550 milhões em prêmios de seguros 
e benefícios em 2019.

Atualmente, é considerado como um dos maiores 
grupos do país no segmento de corretagem de 
seguros, e conta com 17 empresas espalhadas pelo 
Brasil. Dentre elas, a Almanza é a única sediada em 
uma cidade do interior, o que reforça sua competência 
e capacidade de ser referência na forma de atuar.

Almanza GISC 
Em 2016, a Almanza percebeu que era a hora de inovar 
mais uma vez. Com o intuito de entregar resultados 
diferenciados em gestão de saúde integrada, criou 
a Almanza GISC – Gestão Integrada de Saúde 
Corporativa, uma empresa subsidiária voltada para a 
prestação de serviços, por meio de consultorias que 
visam melhorar a gestão de pessoas nas empresas.

Colaboradores amparados por um programa de saúde 
produzem mais. Esse é um benefício relacionado à 
competitividade de qualquer organização. Em razão 
disso, a Almanza oferece soluções personalizadas 
para que as empresas reduzam custos relacionados 
ao absenteísmo e ao presenteísmo, maximizando a 
produtividade e aumentando a qualidade de vida dos 
colaboradores sem prejudicar as metas financeiras. 
O objetivo da empresa é interligar a gestão de 
saúde ocupacional com a saúde suplementar para 
coordenar, planejar e executar soluções eficientes. 
Uma abordagem que agrega valor e promove a 
relação de custo x benefício dos serviços Almanza.

Diferentemente do que é convencional no mercado, 
a Almanza se destaca ao disponibilizar uma equipe 
médica própria para atuar nessa área, elaborando 
programas e comitês de saúde que auxiliam na 
gestão estratégica da empresa.
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EMPRESAS RESILIENTES SE SOBRESSAEM 
E BUSCAM NOVOS MERCADOS 

MERCADO IMOBILIÁRIO 

MUNDO_CULT_IMÓVEIS

O mercado imobiliário brasileiro ainda está em ritmo 
de recuperação. A possibilidade de mudanças no 
Minha Casa Minha Vida (MCMV) e o adiamento da 
aprovação da Reforma da Previdência por parte do 
governo causaram insegurança entre investidores 
do setor da construção civil. Mesmo diante deste 
cenário turbulento, muitas construtoras praticaram 
a resiliência e não pararam de investir. Algumas, 
visando expandir, buscaram por cidades que têm 
potencial para abraçar os seus projetos e demanda 
para o tipo de negócio, seja de empreendimentos 
comerciais ou residenciais. Recentemente, três 
empresas de fora investiram em Uberlândia: Brasal 
Incorporações, de Brasília, e Altti  Center e a Áquila 
Participações, de Belo Horizonte. A Brasal iniciou sua 
expansão em 2011 para outros Estados, lançando 
com sucesso empreendimentos em Goiânia - GO e 
Uberlândia - MG. 

Em Uberlândia, por exemplo, a Brasal lançou 
recentemente o Sense Vertical Living, uma proposta 
que integra comodidade, conforto e segurança de um 
jeito inédito e continua com as obras das torres do Triad 
Vertical Residence, seu primeiro empreendimento na 
cidade. “As torres se destacam pela arquitetura. Além 
disso, a zona Sul é a região de Uberlândia que mais tem 
crescido e se desenvolvido nos últimos anos. O Sense 
- segundo lançamento vertical na cidade - propõe 
uma nova forma de vivenciar o futuro, já trazendo as 

tendências de tecnologia, sustentabilidade, mobilidade 
e compartilhamento como principais aliadas”, explica 
o diretor da Brasal Incorporações Filial Uberlândia, 
Guilherme Sacramento. 

Seguindo tendências e demandas de clientes 
O fato é que o mercado imobiliário está tendo que 
se adaptar a uma mudança de comportamento dos 
consumidores. No caso de escritórios é cada vez mais 
comum os coworkings, ambientes compartilhados da 
ambientação por empresas diferentes e profissionais 
liberais dos mais diversos perfis. Até os ambientes de 
shoppings já aderiram. O Uberlândia Shopping possui 
um espaço de 50 metros quadrados, estruturado 
para seis estações de trabalho com acesso grátis 
à internet e pontos para carregar o celular. O cliente 
ainda tem à sua disposição um ambiente propício para 
o desenvolvimento de ideias e negócios. Além das 
estações de trabalho e sala de reuniões, o espaço conta 
com uma série de eventos focados em profissionais 
liberais e empresas. 

O Granja Marileusa também possui local para coworking, 
uma vez que além de ser um bairro planejado é um centro 
de negócios. Conforme o “Censo Coworking Brasil”, o 
país alcançou em 2018, 1194 espaços de coworking, 
totalizando 88 mil estações de trabalho ocupadas por 
pequenas empresas. Isso representa 55% do público 
dos coworkings no Brasil. Outro modelo de negócio que 

No Altti, uma nova forma de vivenciar o futuro, trazendo as tendências de compartilhamento e sustentabilidade como principais aliadas.
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tem sido alvo dos empresários do mercado imobiliário 
é o crescimento de prédios comerciais em áreas 
tradicionalmente residenciais e ao mesmo tempo de 
business. Por ser um bairro que foi planejado para 
uma convivência completa - morar, viver e trabalhar 
- muitos têm procurado o Granja Marileusa para 
construir. É o caso das empresas da capital mineira: 
Altti  Center e a Áquila Participações que construirão 
no bairro o Edifício Innovatti Center com 18 andares. 
O edifício corporativo contempla estacionamento 

rotativo com 246 vagas, bicicletário, auditório e salas 
corporativas de 25 a 432 metros quadrados com 
salas de reuniões de uso comum, quatro elevadores 
modernos e estrutura para instalação de ar-
condicionado em todas as salas. O prédio de negócios 
terá bicicletário, vestiário, um andar com auditório e 
três salas de uso comum para reuniões maiores. O 
público-alvo são profissionais liberais, prestadores 
de serviços, investidores, representantes de empresas 
de TI, de comunicação e marketing, de consultorias 
empresariais e de indústrias instaladas em Uberlândia. 
“Por ser um empreendimento construído em uma 
região em franco crescimento, em uma localização 
indicada como o futuro da cidade, consolidada com 
diversos tipos de negócios, os empresários se sentem 
mais seguros para investir num prédio com estrutura e 
design modernos”, revela o empresário José Augusto 
Castanheira, da Construtora Altti. 

Na avaliação do empresário e presidente do Sinduscon-
TAP, Efthymios Panayotes Emmanuel Tsatsakis, o 
mercado imobiliário brasileiro ensaiava um retorno já 
no primeiro semestre, mas as expectativas não foram 
atingidas. “As perspectivas em termo de confiança no 
mercado, lançamento e vendas não foram alcançadas 
nos cinco primeiros meses deste ano em função da 
descontinuidade do Minha Casa Minha Vida (MCMV). É 
quase um compasso de espera. Outro fator que impede 
esse avanço no setor é que o Brasil está esperando 
a aprovação da Reforma da Previdência para que os 
investidores internacionais tenham segurança. Estive 
em um congresso no Rio de Janeiro recentemente 
e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia, estimou que essa aprovação da Previdência 
acontecerá entre a última quinzena de junho e julho, e 
isso trará a confiança para os investimentos. No nosso 
setor, a aplicação de regras claras desse MCMV trarão 
a confiança para o alto investimento para construção 
de casas, edifícios e apartamentos. Enquanto isto, 
seguimos planejando e montando estratégias para 
que o mercado acelere o quanto antes”, enfatiza.
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LUCAS BIANCHINNI | TÉCNICO EM OPERAÇÕES E MERCADO
ARQUIVO PESSOAL | SXC

CONCEITOS E PRINCIPAIS MODELOS 

LIDERANÇA
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Dentre os principais temas que sustentam a gestão de 
pessoas, podemos destacar a questão da Liderança. 
Liderar uma equipe é induzi-la para a AÇÃO. É 
incentivar as pessoas a agirem voluntariamente, de 
forma participativa, determinada, buscando alcançar 
resultados concretos. Poderemos pensar em vários 
exemplos de líderes em nível mundial no decorrer dos 
tempos, Steve Jobs, co-fundador da Apple, Elon 
Musk, fundador da SpaceX e co-fundador da Tesla, 
Sergey Brin, co-fundador do Google, dentre outros. 
A Liderança pode ser, de forma genérica, avaliada 
como a influência exercida para realizar objetivos 
em comum de um grupo. Esse poder de influência 
pode emanar de um indivíduo para outro e é capaz 
de criar a AÇÃO no grupo. Diante disso, precisamos 
saber diferenciar líder de chefe. Entendemos 
como líder, aquele que detém a capacidade de 
obter resultados com ajuda de outras pessoas, de 
forma diferenciada e não podemos confundir as 
diferenças da liderança com chefia. A Liderança 

está mais relacionada à cooperação, ao apoio e não 
depende de uma posição formal, de forma hierárquica 
na organização. Já a Chefia está ligada a ordens, 
comando e controle. Não estou dizendo que um líder 
não possa dar ordens, mas ele não exerce influência 
sobre os demais só porque tem o poder relacionado a 
uma posição formal na organização. O líder também 
apresenta desempenhos técnicos, gerenciais, quão 
como planejamento, monitoramento das atividades 
e dos colaboradores, motivação, treinamento, 
checagem de resultados, ações corretivas, entre 
outras. O aguardado é que os gestores de equipes 
sejam também seus líderes e não somente conduzam 
a rotina, mas que obtenham influência dos liderados 
para o foco na entrega e no resultado e para a 
qualidade de vida no trabalho. 

Lucas Bianchinni, MBA em Gestão de Vendas e Trade Marketing, MBA 
em Gestão de Projetos, MBA em Gestão Estratégia de Negócios, 
Graduado em Administração, Graduado em Processos Gerenciais, CPA 
- 20 ANBIMA, CPA - 10 ANBIMA e Técnico em Operações Mercado.



PUBLI EDITORIAL
VICTOR LEONARDOSEGURANÇA E TRANQUILIDADE 

NA HORA DE COMPRAR E 
VENDER O SEU IMÓVEL 

Av. Segismundo Pereira 635
Santa Mônica | Uberlândia - MG

34 99645-5764
34 3214-5150
storteimoveis

NOVO ENDEREÇO
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OPORTUNIDADE: Apartamento de 4 quartos na 
melhor localização do bairro Santa Maria, próximo 
à UFU e Center Shopping.
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REDAÇÃO
RÔMULO FIALDINI 

ARQUITETA DENISE BARRETTO
É UMA DAS ATRAÇÕES DESTE ANO

CASACOR SP 2019 
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O ‘Atelier de Morar’ é um espaço fluido que agrega 
seis ambientes em apenas um com a proposta 
de se desafiar e surpreender o visitante com um 
ambiente integrado. Possui um só ambiente, mas 
não por isso tem aparência carregada. O espaço 
é fluido, corre sem interrupções pelo mosaico 
texturizado de madeira nas paredes. Integrar é a 
palavra chave: as cores, o forro, os detalhes são 
todos orquestrados de forma a não sobrecarregar 
a aparência do Atelier. 

Entre os nomes que compõem o elenco da 
Casacor São Paulo em 2019, o de Denise Barretto 
é um dos mais esperados. A arquiteta, paisagista 
e professora vem com a proposta de se desafiar e 
surpreender o visitante com um espaço integrado. 
O Atelier de Morar possui um só ambiente, mas 
não por isso tem aparência carregada. 

Como característica marcante, o living se destaca 
como centro do ambiente e dá destaque especial à 
lareira. Também consegue articular com eficiência a 
área de jantar e a área gourmet, assim como o banho, o 
dormitório e o closet. “Confraternização e introspecção 
se alternam nesta composição, com mote no conforto, 
atemporalidade, poucos elementos e respeito à 
sustentabilidade”, explica Denise. A sensação de 
aconchego é um cuidado que Denise não se importa 
de gastar mais uns minutos aperfeiçoando. Em 2017, 
no Espaço dos Convidados, ela demonstrou a mesma 
preocupação na escolha de um mobiliário italiano de 
alta qualidade e na seleção de cores calmas para a 
construção de um ambiente convidativo. 

“Planeta Casa” é o tema deste ano 
Em 2019, a Casacor São Paulo chega a sua 33ª edição 
com o tema “Planeta Casa” em ambientes decorados 
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(entre casas, lofts, lounges, salas, banheiros, 
estúdios e apartamentos) no Jockey Club de São 
Paulo. Entre 28 de maio e 4 de agosto de 2019, o 
visitante poderá conferir o que há de melhor no 
design de interiores, decoração, arquitetura e arte 
no Brasil. Desde 1986, a Casacor, que é a maior das 
Américas, tornou-se referência nacional em décor 
e design e foi responsável por revelar os grandes 
nomes atuais do mercado, como João Armentano, 
Roberto Migotto, Sig Bergamin, Brunete Fraccaroli, 
Débora Aguiar, Léo Shehtman, Denise Barretto e 
muitos outros. A ideia para a mostra surgiu há 30 
anos, quando Yolanda Figueiredo e Angelica Rueda 
faziam uma viagem a Buenos Aires e visitaram 
a exposição Casa Foa. No primeiro ano (1987), 

REDAÇÃO
RÔMULO FIALDINI 
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uma casa na Rua Dinamarca abrigou os ambientes 
decorados aos moldes do que viria se tornar a mostra 
mais tarde. A cada nova edição, Casacor ganhava um 
endereço diferente. Somente em 2006 que o Jockey 
Club de São Paulo tornou-se a sua sede oficial, onde a 
edição paulistana da mostra permanece até hoje. 

Serviço:
Casacor São Paulo 2019
Data: 28 de maio a 4 de agosto de 2019
Horário: Terça a sábado e feriados, das 12h às 21h
Domingo, das 12h às 20h
Local: Jockey Club de São Paulo - Av. Lineu de Paula 
Machado, 1075



PUBLI EDITORIAL | FLÁVIA TUCCI
VICTOR LEONARDO

DESCOBRIR NOVOS TALENTOS É UM DEVER DA MÍDIA E ESTA 
EDIÇÃO DA REVISTA CULT NÃO PODERIA SER DIFERENTE!

ARQUITETURA PERSONALIZADA 
Apresentamos um novo talento com linhas e ex-
pressões personalizadas, Cassiano Guimarães. 
Nascido em Franca-SP, formou-se em arquitetu-
ra na UFU. Profissional ousado que sempre quis ir 
além, impressionar com traços diferentes, dar um 
toque personalizado às residências e projetos di-
versos, trazer o requinte de seus traços contem-
porâneos. “Permita-me dizer que ele é mais que 
um arquiteto, é um consultor de sonhos”. Com 
muita sutileza, capta os desejos dos clientes, cria 
e materializa de forma contemporânea, moderna 
e artística, com perfeição nos detalhes, o que só 
o olhar atento de uma pessoa sensível é capaz 
de captar. Durante nossa entrevista com esse ta-
lentoso arquiteto, pudemos conhecer um pouco 
mais sobre sua filosofia de trabalho. 

Qual é sua visão da arquitetura? 
Ao mesmo tempo que é uma arte, a arquitetura 
é também uma atividade altamente técnica. A 
meu ver, a boa arquitetura é aquela que consegue 
integrar com maestria esses polos tão opostos. 
Conceber um projeto que seja uma bela obra de 
arte e que ao mesmo tempo traga soluções pro-
jetuais eficientes e que possam ser justificadas 
com racionalidade é o grande desafio. 

Como você lida com cada projeto? 
Eu nunca perco de vista que a arquitetura é fei-
ta para pessoas e que cada uma delas é única. 
Sempre digo aos meus clientes que o meu tra-
balho é um processo artesanal, feito sob medida. 
Faço cada projeto para que ele se adeque per-
feitamente ao cliente, nunca ao contrário. Desta 
forma, cada projeto é único e personalizado, pois 
nasce da conciliação das necessidades especí-
ficas do cliente com diversos outros fatores ar-
tísticos e técnicos, como: estética, funcionalida-
de, topografia, ventilação, posicionamento solar, 
conforto, sustentabilidade, acessibilidade, legis-
lação, etc. 

Qual você acredita ser o maior diferencial do seu 
trabalho? 
Pelo retorno que recebo de meus clientes, o meu 
cuidado em ouvi-los para captar o que realmente 
desejam e, então, transformar tudo em traços, é 
sempre um ponto de destaque. Acredito que isso, 
aliado ao meu processo minucioso de trabalho, 
é o meu grande diferencial, já que, além dessa 
combinação resultar em um processo seguro, efi-
ciente e confortável para o cliente, ela contribui 
para a singularidade de cada projeto que assino.

O arquiteto Cassiano Guimarães

Depoimentos de clientes 
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“Cassiano é um profissional dedicado, atencioso 
e está em constante busca por excelência. 

Seus projetos arquitetônicos expressam uma 
sensibilidade ímpar em perceber o que realmente  

o cliente anseia. Indico e recomendo seu trabalho” 
- Estela Rodrigues, educadora física.

“O Cassiano foi super profissional, focado 
e organizado com os meus trabalhos. Super 
indico” - Dra. Cyntia Galvão, dentista.

“Cassiano é uma excelente pessoa e essa 
excelência se reflete no seu profissionalismo. 
Pessoa dedicada, criativa, responsável. 
Seus projetos são de extremo bom gosto 
e sensibilidade. Recomendo” - Pe. Gilberto 
Sebastião Ribeiro.

34 99687-0726
34 99898-0726

Edifício NEO OFFICE 
Rua Rio de Janeiro, 353 | Sala 1301

Bairro Brasil | Uberlândia - MG
@cassianoguimaraesarquiteto

www.cassianoguimaraesarquiteto.com.br
cassianoguimaraes.arq@gmail.com

cassianoguimaraes.arq
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ESTIMA-SE QUE EXISTAM SOMENTE
700 ANIMAIS PUROS DA RAÇA NA ÍNDIA

PUNGANUR GANHA REGISTRO
DURANTE A EXPOZEBU 2019 

O Punganur é uma raça originária de uma região 
montanhosa muito pobre, chamada Murvi, perto de 
Ongole no estado de Andra-Pradesh. As últimas im-
portações brasileiras de zebuínos foram feitas no 
período entre 1962 e 1963. Nesta época, Torres H. 
Rodrigues da Cunha enviou a Índia, José da Silva, o 
“Dico”, com a incumbência de comprar lotes de bo-
vinos de algumas raças indianas. Com muita saga-
cidade, e seguindo as orientações do próprio Torres 
e sua mãe (Dona Olinda), junto à encomenda, Dico 
trouxe um lote formado por 1 macho e 5 fêmeas de 
animais da raça Punganur. Longevidade, rusticida-
de e fertilidade são características inerentes à raça, 
que mede menos de 1 metro de altura e pesa algo 
em torno de 150 quilos. Por seu porte reduzido, o 
Punganur consome um volume muito menor de ali-
mento: 1/3 do que consome o bovino de tamanho 
normal, o que o faz um animal altamente econômico. 
A raça é indicada para porta da fazenda, haras ou 
chácaras, pois é uma cópia fiel de um Zebu branco-
-cinza, só que em miniatura. Estima-se que exista 
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uma população de apenas 700 animais puros da raça 
ainda na Índia. 

No dia 2 de maio de 2019, durante a 85ª Expozebu, co-
memorando também os 100 anos da Associação Bra-
sileira dos Criadores de Zebu - ABCZ, foram registra-
dos os primeiros animais da raça Punganur no Brasil. 

Arlindo com Nepoliyan J3 (menor touro da raça Punganur) 
e Josaphian (primeira fêmea registrada) 

Arlindo Drummond com um touro Punganur 
em meados da década de 1990
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Todas as raças estão ameaçadas de extinção. Devi-
do à raridade, os animais das quatro raças são pro-
curados como animais de zoológico ou simplesmente 
curiosidades para crianças e adultos. Como todo ze-
buíno, apresentam o cupim típico da espécie. Possuem 
várias cores, do preto (kapilla) ao branco e cinza, ver-
melho, amarelo, marrom e os manchados e pintados. 
Geralmente essas raças são lentas para amadure-
cerem, mas têm uma larga vida útil, de 18 a 21 anos. 
Outra característica é a alta resistência a doenças, 
carrapatos e vermes. Também são pouco atacados por 
moscas por terem, entre todos os zebuínos, as maiores 
movimentações cutâneas. A raça, de estatura baixa, 
possui uma testa larga e chifres curtos (com algumas 
exceções, como no Ongole/Nelore). Os chifres são em 
forma de crescente, como estacas fincadas na fronte e 
com curvatura para trás, frente e laterais. O Punganur 
é muito rústico, não necessita de alimentação exage-
rada, bem adaptado para absorção de nutrientes em 
feno. Os machos Punganur são muito utilizados para 
tração agrícola em solos leves, como também para 
transportes e esportes de corrida. As vacas são bem 
leiteiras, se observado o tamanho delas. Produção que 
varia de 3 a 8 litros/dia, contendo 8% de gordura e 
10% de matéria seca. Existem marcas de até 12 litros/
dia na Índia. 

Com aproximadamente 85 cm de altura e cerca de 100 
quilos, Nepoliyan J3 é o menor touro da raça Punga-
nur. Cria da Fazenda Haras Barreiro (única fazenda no 
Brasil que mantém estes animais em estado de pureza 
racial) o casal de Punganur, presente na última Expo-
Zebu de Uberaba-MG, despertou a atenção de vários 
criadores, inclusive de fora do Brasil, como Colômbia, 
México e da própria Índia, com encomenda de embri-
ões e sêmen dos animais. A primeira fêmea registrada 
foi a Josaphian, do proprietário Arlindo José Almeida 
Drummond, criador da raça há 40 anos. “Eu tenho dois 
lotes com 50 vacas em cada e o que posso dizer é que 
o leite é de boa qualidade, com 8% de gordura e com 
uma produção expressiva”, revela Arlindo, com a ex-

pectativa de que a raça possa se expandir e chegar a 
mais fazendas pelo Brasil.

Melhoramento genético
Durante a ExpoZebu 2019 foram realizados os primei-
ros registros de animais da raça Punganur. Conhecidos 
por não passarem de 1 metro de altura, os pequenos 
zebuínos ainda não foram estudados no Brasil. Os pri-
meiros registros da raça Punganur, um minigado tra-
zido da Índia na década de 1960 e que, até o momen-
to, não havia se desenvolvido em solo brasileiro. Com 
este procedimento de registro será possível iniciar um 
trabalho de melhoramento genético da raça, para que 
ela possa evoluir nos próximos anos. O procedimen-
to de registro seguiu as regras já estabelecidas e, por 
isso, neste primeiro momento os animais são registra-
dos como PA (puro em avaliação), ou seja, um grupo 
genético em verificação até a formação de um efe-
tivo considerável. O registro da raça, com objetivo de 
preservação, foi aprovado durante reunião do Conse-
lho Deliberativo Técnico da Associação Brasileira dos 
Criadores de Zebu, e autorizado oficialmente pelo Mi-
nistério da Agricultura. Uma das poucas característi-
cas já conhecidas do Punganur é de que o gene que 
o torna pequeno é dominante. Ou seja, no cruzamento 
com animais maiores, o bezerro será um minigado.

O empresário Arlindo Drummond com o Ministro da Agricultura 
da Índia durante a 85ª Expozebu

Os primeiros animais da raça Punganur foram 
registrados durante a feira deste ano

A Raça Punganur foi uma das atrações deste 
ano na Exposição Agropecuária de Uberaba
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O REGISTRO DE MARCA É UM DOS PRINCIPAIS 
PILARES NO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

REGISTRO DE MARCAS: 
O QUE DEVO SABER? 

Uma marca é o sinal visual, que pode combinar 
escrita, imagens e até formas tridimensionais, e que 
tem por função diferenciar um produto e/ou serviço 
de outros semelhantes. Para que a pessoa (física ou 
jurídica) tenha exclusividade e direitos sobre aquela 
marca deve realizar o registro junto ao INPI - Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial, autarquia federal 
vinculada ao Ministério da Economia. De acordo 
com a legislação vigente, existem quatro tipos de 
marca, tais sendo: nominativa, que é formada por 
uma ou mais palavras; figurativa, que é constituída 
por figuras, símbolos, imagens e outros; mista, que 
combina a nominativa com a figurativa e, por fim, 
a tridimensional; que é composta por uma forma 
plástica exclusiva e diferente, que individualiza o 
produto ou serviço. Para ter êxito no registro, primeiro 
deve-se fazer uma busca no banco de dados de 
marcas registradas. Essa busca deverá apontar se há 
marcas iguais ou semelhantes já registradas e, após 
analisar a viabilidade do registro, deve-se preparar 
a documentação formal e protocolar o pedido junto 
ao INPI. 

Os processos de registro estão levando aproxi-
madamente oito meses para serem julgados como 
viáveis ou não. Depois de aceito o pedido, a 
autarquia federal emite um certificado de 
concessão e o titular passa a ter 10 
anos de exclusividade sobre aquela 
determinada marca, prazo que pode 
ser renovado de forma recorrente. 
Com o certificado de registro em 
mãos é assegurado ao solicitante 
do pedido uso exclusivo em todo 
o território nacional para a 
atividade econômica apontada 
no início do processo. Além 
de garantir que outras 
pessoas não utilizem a 
marca sem autorização, o 
registro ainda assegura 
a possibilidade de 
crescimento empre-
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sarial por meio de franquias e licenciamento. No 
processo de franqueamento, por exemplo, a marca 
registrada é tão importante que a legislação vigente 
obriga ao franqueador apresentar ao interessado na 
compra da unidade a situação do processo ante o 
INPI. Em suma, o registro de marca é um dos principais 
pilares no desenvolvimento empresarial, já que combina 
a segurança no que tange o patrimônio mais valioso da 
empresa com a possibilidade de crescimento. A empresa 
sem marca registrada fica vulnerável no que diferencia 
sua imagem das outras para o consumidor final.



MARCAS, PATENTES e FRANQUIAS

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

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. 

SAIA NA FRENTE 
FAÇA SEU REGISTRO COM O ESPECIALISTA.

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. 
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PESQUISA APONTA QUE EMPREENDER
É DESEJO DA MAIORIA DOS JOVENS

ACIUB JOVEM 

Uma pesquisa inédita, realizada pelo Sebrae, identificou 
que a maior parte dos jovens donos de micro e pequenas 
empresas no Brasil têm a realização pessoal como 
maior motivação para abertura de um negócio. Esta 
foi uma das conclusões de um levantamento divulgado 
no início deste ano e que ouviu 2132 empreendedores, 
de todas as idades, de todo o país. Ainda segundo o 
levantamento, antes de completar 18 anos, um em 
cada três empresários (32%), já tinha algum tipo de 
pensamento de se tornar um empreendedor. Dentre 
aqueles com até 24 anos, este índice sobe para 80%. Ao 
tabular este indicador por tamanho do empreendimento, 
as Empresas de Pequeno Porte (EPP) têm 42% de 
empresários que cogitaram empreender antes dos 
18 anos, o que é 51% maior do que o registrado entre 
os Microempreendedores Individuais (MEI), em que foi 
registrado este interesse por apenas 28% antes da 
maioridade. 

O presidente do Aciub Jovem, Rodrigo Braga, destaca 
que estes números reforçam a importância deste 
Conselho da Aciub. “Estes números indicam que os 
jovens têm a ideia empreendedora desde cedo e 
assim entendemos que nosso papel se torna ainda 
mais relevante ao apoiar estas iniciativas e promover 
uma maior integração entre estes empresários, o que 
é papel essencial do Aciub Jovem”, ressaltou. Esta 
afirmação vem de encontro a outro pilar do Conselho, 
que é a capacitação. Ainda segundo o levantamento, os 
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empresários mais jovens são os que fizeram mais cursos 
após abrirem seus negócios e iniciarem as atividades 
empresariais. “Diante deste interesse apontado pelo 
levantamento, vemos que estamos no caminho certo 
ao oferecer possibilidades de capacitação, com 
destaque ao Programa de Mentoria, que chega ao 
quinto ano em 2019 e terá suas inscrições abertas no 
segundo semestre, promovendo aprendizado e troca 
de informações com grandes empreendedores que têm 
atuação que vai muito além de Uberlândia”, observa 
Rodrigo Braga. Outro dado importante revelado pelo 
levantamento do Sebrae é que os jovens empresários 
tendem a ser mais inovadores. Para 16% dos donos 
de negócios com até 24 anos, as tecnologias, recursos 
e ferramentas disponibilizadas pelas suas empresas 
surgiram há menos de 1 ano. Esse percentual é bem 
maior que o verificado nos empresários com idade de 
25 a 34 anos (9%), bem como dos empreendedores com 
mais de 35 anos (8%).

Fique por dentro de tudo que acontece no Aciub Jovem 
e saiba como participar dos próximos eventos em 
nossos canais @aciubjovem e https://www.facebook.
com/aciubjovem/ ou pelo site www.aciub.org.br. 

Próximos eventos:
- 04/06 - Tiago Barros, sócio da Vitta.
- 02/07 - Eliane Garcia, VP de Gente Algar.
- 05/08 - Ricardo Rocha, CEO Softbox.

Reunião mensal de jovens empreendedores do Aciub Jovem 



CULT_ 141 

SERIFA COMUNICAÇÃO
DIVULGAÇÃO

OBJETIVO É QUE AS SOLICITAÇÕES SEJAM INSERIDAS NO PLANO
DE GOVERNO E QUE TRAGAM DESENVOLVIMENTO À REGIÃO

EMPRESÁRIOS FAZEM 
REIVINDICAÇÕES 

MUNDO_CULT_DESENVOLVIMENTO

A conclusão do Anel Viário Sul, a formatação de 
um projeto de tributação para fazer Minas Gerais 
mais competitiva na chamada guerra fiscal e a 
efetivação da cidade como um polo tecnológico 
foram alguns dos temas abordados como 
prioritários em um encontro com o secretário de 
Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência 
e Tecnologia, Vítor de Mendonça. A iniciativa foi 
do Conselho de Desenvolvimento Econômico de 
Uberlândia (Coden), o órgão executivo do Fórum 
Uberlândia 2100, que tem objetivo de planejar o 
futuro da cidade, trazendo sugestões e ações de 
melhorias para o município. Para o presidente do 
Coden, Luiz Alberto Garcia, é muito importante 
a participação ativa do empresariado. 
“Precisamos que a sociedade e todo o 
empresariado tomem o seu lugar em Minas. O 
empresário está com pé no freio esperando 
o que vai acontecer, mas nós (empresariado) 
temos que fazer acontecer”, disse. Na ocasião, o 
grupo entregou ao representante do Estado um 
documento com reivindicações do empresariado 
local para melhorias e desenvolvimento 
de Uberlândia. Além da conclusão do Anel 
Viário, outras solicitações como o projeto 
de tributação, a ampliação do aeroporto, 
duplicação de rodovias e projetos de políticas 
públicas para fomento do polo tecnológico da 
região fazem parte do documento. “A conclusão 
do Anel Viário é muito importante para a 
região. Todas as responsabilidades por parte 
da Prefeitura de Uberlândia foram cumpridas. 
As desapropriações já foram autorizadas pelos 
proprietários. Agora, estamos dependendo da 
iniciativa do governo estadual para colocar 
recurso e dar continuidade à obra”, ressalta 
o vice-prefeito de Uberlândia, Paulo Sérgio 
Ferreira. Em resposta às demandas, o secretário 
adiantou que o governo encontra-se em um 
momento de planejamento de projetos para 
futuros investimentos. “Estamos ouvindo os 
municípios e suas reivindicações. Uberlândia 
foi o primeiro polo que estivemos. Ouvimos 
atenciosos os pedidos e agora vamos construir 
nosso planejamento estratégico para os quatro 
anos de governo”, salientou Vítor.



142 _CULT

EQUIPE CRUVINEL & ORTIZ
DIVULGAÇÃO | SXC

SAIBA OS PRINCIPAIS PONTOS E COMO 
IMPLEMENTÁ-LA NA SUA EMPRESA

LEI GERAL DE 
PROTEÇÃO DE DADOS 

À medida que a tecnologia avança, as mudanças 
atingem diversos segmentos da sociedade, entre 
eles, a forma de se fazer negócios. Atualmente, na 
sociedade digital, a principal moeda de troca para 
ter acesso a alguns bens, serviços e conveniências, 
segundo especialistas, é a informação. Desta forma, 
ainda segundo eles, a economia digital consiste em 
dados pessoais, daí a necessidade da existência 
de uma lei que ampare usuários e consumidores 
e estabeleça regras no tratamento de dados. 
Considerada um grande avanço, a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) foi aprovada no Brasil, 
em agosto de 2018, após oito anos de discussão no 
Congresso. O objetivo da lei é, justamente, garantir 
que os usuários tenham privacidade e controle sobre 
os seus dados pessoais. Além disso, ela estabelece 
regras sobre o tratamento dessas informações, 
por parte das empresas, no que diz respeito aos 
procedimentos de coleta, armazenamento e 
compartilhamento. A General Data Protection 
Regulation (GDPR), sancionada pela União Europeia 

MUNDO_CULT_DIREITO

em maio de 2018, não só foi um dos fatores que 
levou à aprovação da LGPD, pelo fato de ter validade 
extraterritorial, (fato que fez com que muitas empresas 
tivessem que se adequar às novas exigências), mas 
também compõem os princípios básicos da lei brasileira. 
Outro fator que acelerou a aprovação da lei foi o 
vazamento de informações de 50 milhões de norte-
americanos, usuários do Facebook, coletadas por meio 
de um teste psicológico elaborado por um professor de 
Cambridge e produzido pela Global Science Research. 
Ao fazer o teste, os usuários entregavam seus dados 
pessoais, como nome, email, local de moradia, gostos 
e hábitos na internet para a Global ScienceResearch, 
que por sua vez, vendia os dados para a Cambridge 
Analytica, que analisava os dados e, com base nesta 
análise, direcionava propagandas para os usuários a 
favor do movimento político que havia contratado os 
serviços. A Cambridge Analytica foi contratada pela 
empresa responsável pela campanha presidencial de 
Donald Trump e planejava atuar nas eleições no Brasil 
de 2018. A partir daí, a aprovação da lei mostrou-se 
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urgente no território brasileiro, não só por conta do 
risco da atuação da Cambridge Analytica em nosso 
país, mas também, pela elucidação da necessidade de 
uma lei que regulasse a análise de dados pessoais. 

O que são dados pessoais e dados sensíveis? 
Antes de citar os principais pontos da lei é importante 
entender alguns conceitos como os de dados pessoais 
e dados sensíveis. Os dados pessoais são informações 
que identificam uma pessoa, ou a torna identificável, 
por meio do cruzamento com outro dado. Por exemplo: 
CPF, RG, nome e sobrenome. Esses dados nos permitem 
identificar uma pessoa de forma direta. Informações 
como sexualidade, opinião política e religião, por 
exemplo, não nos levam diretamente à identidade de 
uma pessoa, mas são tratados como dados sensíveis e 
que, da mesma forma, recebem proteção. 

Principais pontos da lei
Com a LGPD os usuários, de serviços online ou 
offline poderão saber como os seus dados pessoais 
estão sendo tratados, isto é, como e por que foram 
coletados, de que forma estão sendo armazenados, 
por quanto tempo ficam guardados e com quem são 
compartilhados. Além disso, os usuários também terão 
direito à revogação, portabilidade e retificação dos 

dados. Cabe às empresas, portanto, disponibilizar 
e fornecer essas informações de forma simples e 
compreensível. Outro ponto é a obrigatoriedade 
do consentimento, ou seja, a coleta e tratamento 
dos dados só poderá ser realizada se o usuário 
(que se caracteriza como o dono ou responsável 
legal, no caso de menores) assim concordar e der o 
consentimento. O consentimento deve ser efetivado 
por escrito ou de qualquer outra forma que evidencie 
a manifestação da sua livre vontade. Fica claro, 
portanto, que as empresas precisam estar atentas 
a estas mudanças, pois é obrigatório que estejam 
de acordo com estas exigências e possuem o prazo 
de 18 meses para se adaptarem às novas regras e, 
caso não as cumpram, serão punidas por meio de 
advertências, multas que podem atingir o valor de R$ 
50 milhões e, até mesmo, a proibição de atividades 
que envolvem o tratamento de dados. Tendo em vista 
a seriedade do assunto e as punições aplicadas 
caso a lei seja descumprida, é preciso realizar as 
mudanças com atenção e cuidado para que todos 
os requisitos sejam atingidos. Para realizar esta 
tarefa de forma eficaz, objetiva e com foco em 
atingir os resultados esperados, as empresas podem 
contar com profissionais capacitados para auxiliar 
na realização desta tarefa. 
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MARCOS MARACANÃ | JORNALISTA
MAURO MARQUES | SXC

A GENTILEZA É UMA GRANDE CONTRIBUIÇÃO
DA HUMANIDADE E PARA A HUMANIDADE

A GENTILEZA ESTÁ 
DESAPARECENDO? 

MUNDO_CULT_EU SOU CUSTOSO

Às vezes, é essa a pergunta que eu me faço. E aí penso 
que não, que estou sendo pessimista. A gentileza não 
morreu. Ela apenas anda sumida. E a vida sem ela fica 
infinitamente pior, infinitamente sem graça. Como é 
simples ser gentil, pronunciar palavras de pouquíssimas 
sílabas que fazem a diferença, como “por favor”, “bom 
dia” e “obrigada”. Em tempos de pressa e de stress 
(e a pressa e o stress cada vez mais têm servido de 
desculpa para comportamentos indesculpáveis), as 
palavras que humanizam a convivência vão ficando 
esquecidas, os gestos que tornam as relações pessoais 
mais agradáveis vão sendo abandonados. E com isso 
perdemos todos. Criamos ambientes pesados, nos 
irritamos e nos agredimos mutuamente, provocamos 
desgastes desnecessários. Gentileza gera gentileza, já 
dizia o profeta das ruas. A falta de gentileza também 
se reproduz. E como causa estragos. A gentileza é, 
sem dúvida, uma grande contribuição da humanidade 
e para a humanidade. Quem é gentil e quem recebe 
a gentileza colabora para o desenvolvimento do 

sentimento de humanização, muitas vezes esquecido 
nesta pós-modernidade. É preciso reverter isso. Porque 
nesta caminhada para a evolução da espécie humana, 
o poder da gentileza é ainda mais valioso, é o reflexo 
da nossa inteligência afetivo-emocional.  Você sabe dos 
benefícios que uma pessoa gentil usufrui? Dizem que elas 
são até mais felizes. Tenho certeza que fazem o mundo 
mais feliz também. É só pensar nos ambientes infelizes 
dos grandes centros para concluir. Essa hostilidade é 
culpa da cidade? De nós? Vivemos em grandes cidades 
em meio a multidões de desconhecidos e de perigos 
reais. Isso é fato. Nós humanos estamos assustados, 
desesperados. Tanto que alguns podem até desconfiar 
de uma gentileza, considerando-a uma oportunidade 
improvável. Exagero? Honre sua existência. Enxergue o 
ser ao seu lado. A gentileza está nos detalhes. Mostre 
sua educação. Respeite. Dialogue. Cumpra sua palavra. 
Seja verdadeiro. Seja honesto. Seja transparente. Tenha 
delicadeza. Trate com carinho. Seja a diferença, espalhe 
gentileza. Prometo que vou tentar diariamente, e você?
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JOANA ARAÚJO | JORNALISTA
MAURO MARQUES | DIVULGAÇÃO

“DIARIAMENTE TENHO QUE PROVAR MINHA
COMPETÊNCIA QUANDO DUVIDAM QUE SOU MÉDICO”

“POR QUANTOS MÉDICOS 
NEGROS VOCÊ JÁ FOI 
ATENDIDO NA VIDA?” 

MUNDO_CULT_REPRESENTATIVIDADE NEGRA 

“Esta é a Dona Eunice, e no auge dos seus 74 anos, 
foi a primeira vez que foi consultada por um médico 
negro.” Foi com essa frase e uma foto postada 
em uma rede social, que o Dr. Fred Nicácio ficou 
famoso em todo o Brasil. A paciente foi atendida 
no Hospital Municipal de Conceição de Macabu, no 
Norte Fluminense, e pediu para o médico registrar 
o momento, pois era a primeira vez que ela era 
atendida por um médico negro. E você, por quantos 
médicos negros você já foi atendido na sua vida? 
Fred William Nicácio nasceu em Campos dos 
Goytacazes - RJ. Filho de funcionários públicos 
que não puderam concluir os estudos, ele e os 
irmãos sempre foram incentivados pelos pais a 
estudarem. Estudante de escola pública, Fred 
se formou em Fisioterapia em uma universidade 
particular, por meio de bolsa estudantil. Após uma 
pós-graduação em Terapia Intensiva, decidiu fazer 
Medicina. Como o curso era em outra cidade, os 
custos para se manter ficaram altos. “O período 
de faculdade foi de muita batalha, mesmo tendo 
uma bolsa. A grana era muito contada. Era aluguel, 
xerox, alimentação, ônibus... muitas vezes faltava 
dinheiro no final do mês. Meus pais não podiam 
me ajudar, então eu fazia plantões, trabalhava aos 
finais de semana e ainda me dedicava ao curso de 
Medicina que exigia muito”, recorda. 

Fred ganhou os noticiários ao publicar uma foto 
com uma paciente: Dona Eunice, 74 anos, que 
acompanhava seu neto em uma consulta. No final 
do atendimento, Dona Eunice pediu, emocionada, 
para tirar uma foto, pois aquela era a primeira 
vez que estava diante de um médico negro. “O 
pedido da Dona Eunice mexeu comigo. Quando 
publiquei a foto quis levar o questionamento para 
que as pessoas pensassem quantos médicos 
negros elas conhecem. Aquela senhora levou 
sete décadas, enquanto o neto dela com nove 
anos já podia se sentir representado. De alguma 
forma, isto significa uma melhora no cenário, 
afinal ele já sabe que, como negro, ele também 
pode ser médico, ou advogado, ou outra profissão 
onde tradicionalmente não vemos negros. Fiquei 
muito feliz em poder fazer a diferença na vida e 

Dr. Fred William 
Nicácio: “Olhar 
outro negro como 
referência faz toda 
a diferença, por isso 
acredito que meu 
exemplo pode servir 
de motivação para 
outros”
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na autoestima dela”, conta o médico, 
acrescentando que durante os seis 
anos de faculdade só tinha ele e mais 
duas colegas negras na turma. Mesmo 
após concluir o curso de Medicina e 
passar pelas dificuldades financeiras, 
o dia a dia nos hospitais não o isentam 
de situações desafiadoras. “Já notei 
expressões de surpresa quando chego 
em um novo plantão e me apresento 
como o médico. Diariamente tenho 
que provar minha competência quando 
duvidam que sou médico. Certa vez, 
eu estava com o grupo de pessoas no 
corredor, um paciente veio procurar o 
médico de plantão e se dirigiu à única 
pessoa branca que estava no grupo, 
perguntando se ela era o médico. O 
detalhe é que esta pessoa nem era 
profissional da saúde e estava com 
uniforme de sua função. Quando 
informado que eu era o médico, a 
pessoa ficou constrangida ao perceber 
seu próprio preconceito. Nessas horas 
é que vemos como o racismo está tão 
arraigado no inconsciente da pessoa, 
que acaba tendo uma atitude dessa 
sem perceber”, ressalta.

Mas como mudar este cenário? Para Fred, 
a educação de qualidade é a ferramenta 
fundamental para que negros possam 
mudar o estereótipo de que a cor do 
crime e do subemprego é negra. “A 
sociedade pré-define que negros não 
exercem profissões de destaque e alta 
escolaridade. Quero, pelo meu exemplo, 
mostrar que é possível alcançar os 
sonhos e tento trabalhar diariamente o 
incentivo a outros negros. Se o jovem 
negro hoje não consegue concluir uma 
faculdade, não é por que ele não é capaz, 
é porque ele teve menos oportunidade. 
Isso é um fato social, infelizmente. 
Mas é possível mudar essa realidade. 
Olhar outro negro como referência faz 
toda a diferença, por isso acredito que 
representatividade importa, sim, e que 
meu exemplo pode servir de motivação 
para outros”, finaliza. 

Joana Araújo é jornalista, com experiência em 
assessoria pública e privada. Nos últimos anos tem 
se dedicado a entender suas origens e a pesquisar 
o histórico da busca pela igualdade racial no Brasil. 

Dona Eunice pediu, emocionada, para tirar uma foto, pois aquela 
era a primeira vez que estava diante de um médico negro.
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CEZAR HONÓRIO TEIXEIRA | JORNALISTA
ARQUIVO PESSOAL | SXC

AO CLÃ BOLSONARO INTERESSA MANTER ESTE CLIMA TENSO 
COMO MECANISMO DE CONTROLE E DISPERSÃO DA ATENÇÃO

BOLSONARO DÁ AULA 
DE GESTÃO DA INFLUÊNCIA 

MUNDO_CULT_POLÍTICA

A política nos ensina muito sobre técnicas de 
gestão da influência. Para ser exato, o meio político 
é a essência da gestão da influência. Tancredo 
Neves (se não me falha a memória) dizia que mineiro 
pensa uma coisa, fala outra e executa uma terceira 
opção. Comportamento típico dos políticos mais 
habilidosos na arte de influenciar. Nesse sentido, 
voltando para os dias atuais, engana-se quem pensa 
que o atual governo liderado por Jair Bolsonaro 
se resume a um bando de malucos atirando uns 
contra os outros. Me refiro especificamente aos 
embates públicos entre os seguidores do teólogo 
Olavo de Carvalho e a ala militar do governo. Não 
que as divergências e ataques mútuos sejam 
dissimulados. De fato, trata-se de visões e objetivos 
conflitantes. Aqui, do ponto de vista da gestão da 
influência, nos interessa analisar o comportamento 
do presidente como gestor destes conflitos 
internos. Ao clã Bolsonaro interessa manter 
este clima tenso como mecanismo de controle e 
dispersão da atenção. Trata-se de uma estratégia 
de gestão muito comum no meio coorporativo. Um 
modelo baseado no estímulo à competição interna 
como forma de motivação e controle. Serve como 
mecanismo de controle porque, ao empoderar tanto 
um lado quanto o outro, dependendo da situação, 

mantém olavistas e militares alertas e comprometidos 
com o governo sempre à espera de que o presidente 
arbitre a rusga da vez. Os militares já perceberam o 
jogo e tentam não mais responder ao “fogo amigo”. 
Outra função desta gestão baseada no estímulo 
ao conflito é dispersar a atenção de quem está de 
fora. A audiência adora um folhetim recheado de 
disputas travadas à luz do dia no centro do poder. 
Por consequência, a mídia embarca nessa novela 
renovada quase que diariamente dedicando amplo 
espaço aos socos e pontapés virtuais e relegando 
questões realmente importantes ao segundo plano. 
Por enquanto, o modelo de gestão do presidente 
Jair Bolsonaro tem dado resultado. O problema é 
que a gestão pelo conflito demanda mais energia 
e tende a perder parte do efeito a médio e longo 
prazo. Sem contar que é muito mais arriscado na 
medida em que esticar demais a corda pode resultar 
em rompimentos perigosos. Saber administrar esta 
linha tênue alicerçada na tensão permanente é o 
principal desafio do gestor que opta por este modelo 
de gestão da influência.

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.
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HÉLIO MENDES | PROFESSOR
ARQUIVO PESSOAL 

É NECESSÁRIO AMPLIAR O GRUPO DOS QUE PENSAM, PORQUE CABE
A ESTES O REFLETIR SOBRE A CONSTRUÇÃO DE UM MUNDO MELHOR.

CUIDADO COM O FOCO! 

MUNDO_CULT_PLANEJAMENTO

Atualmente se dá muita importância à necessidade 
de ter foco. Não faltam frases bem elaboradas para 
reforçar isso. Uma das mais conhecidas é de Josh 
Billing: “Viva como um selo postal - cole-se num 
único objetivo até alcançá-lo”. Mas devemos ter 
muito cuidado para que a direção que focarmos 
não passe a ser a única opção. Temos nos dedicado 
ao estudo da Filosofia, que leva sempre à História, 
fonte de muito conhecimento. Apesar de vivermos 
sendo forçados, esta conexão com o passado é 
indispensável, principalmente no campo filosófico, 
base de todo o conhecimento. 

O título deste artigo pode parecer conflitante com 
as recomendações de muitos gurus contemporâneos, 
porém, em época de crise e de grandes mudanças, 

é importante ter cautela com foco. René Descartes, 
considerado o fundador da Filosofia moderna, 
sentindo-se insatisfeito com os valores da sua 
época, propôs-se a duvidar de tudo, não aceitar 
nenhuma certeza. Afastou-se de tudo e de todos 
para meditar e ver o mundo por uma nova perspectiva. 
Esse comportamento de romper com a realidade 
pertence normalmente aos filósofos, estadistas 
e empreendedores presentes em todas as áreas. 
Mas é necessário ampliar o grupo dos que pensam, 
porque cabe a estes o refletir sobre a construção de 
um mundo melhor. Sem eles, a maioria faz mais do 
mesmo.

Hélio Mendes é Professor e Consultor de Planejamento 
Estratégico e Gestão nas áreas privada e pública.
www.institutolatino.com.br
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A despeito de reduções sucessivas nos números da 
criminalidade nos últimos anos no estado, na região 
norte-triangulina de Minas Gerais e, mais especifi-
camente no município de Uberlândia, percebe-se 
uma demanda social por um ambiente ainda mais 
seguro e pacífico, isso porque a segurança pública 
se apresenta como uma necessidade básica do ci-
dadão, por ser imprescindível para o pleno desenvol-
vimento humano, social e tecnológico. Nesse sen-
tido, há algumas décadas as atividades exercidas 

SANDRO HELENO GOMES FERREIRA | TENENTE CORONEL DA PMMG
DIVULGAÇÃO

O CIDADÃO MOBILIZADO E PARTICIPATIVO 
INFLUENCIA NA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA DE PROXIMIDADE
E DEMOCRACIA 

MUNDO_CULT_SEGURANÇA PÚBLICA

pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), no 
cumprimento da sua missão constitucional, mate-
rializa a filosofia de polícia comunitária, entenden-
do que as modalidades de policiamento comunitário 
possibilitam uma maior proximidade da comunidade 
e, consequentemente, um melhor atendimento dessa 
demanda por mais segurança de seus públicos-alvo. 
O comando da Nona Região da Polícia Militar (9ª 
RPM) é responsável por promover a segurança pú-
blica no território norte do Triângulo Mineiro, abran-

Lançamento diário das Bases de Segurança Comunitária (referência física da gestão operacional setorizada) na 
sede do 32º BPM, Unidade Operacional da PMMG em Uberlândia que comemora em 2019 o seu 20º aniversário de 
criação, situado à Rua Varginha, 387 - Bairro Daniel Fonseca.
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gendo 18 municípios, sendo que em Uberlândia essa 
responsabilidade territorial é compartilhada com os 
comandos do Décimo Sétimo Batalhão de Polícia Mili-
tar (17º BPM) situado no bairro Santa Mônica e, do Tri-
gésimo Segundo Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) 
situado no bairro Daniel Fonseca, respectivamente, 
responsáveis pela zona leste e zona oeste do município, 
além do recobrimento a essas duas Unidades de Exe-

cução Operacional da Polícia Militar, sendo executado 
pelo Nono Batalhão de Policiamento Especializado (9º 
BPE). É nesse sentido que o programa de setorização e 
gestão do policiamento da PMMG vem sendo gradual-
mente implementado em Uberlândia e na região, des-
tacando que o setor é a célula referência para o pla-
nejamento das operações da PMMG, estando a cidade 
de Uberlândia fatiada em 32 frações territoriais, cada 
uma dessas com um Tenente PM responsável por toda 
gestão do desempenho operacional, que responde pe-

rante a sociedade pelos eventos de defesa social 
que ocorrem nos respectivos setores. O progra-
ma de setorização se apresenta como estratégia 
para o alcance dos melhores serviços de seguran-
ça preventiva, com alocação racional dos recursos 
humanos e logísticos, a partir do monitoramento 
baseado na análise criminal e na produção do co-
nhecimento de inteligência, com ênfase na aproxi-
mação da PMMG à comunidade. É um pressuposto 
básico da setorização a participação da comuni-
dade na gestão dos serviços de segurança pública, 
sendo esse verdadeiro critério de legitimação das 
ações da Polícia Militar no âmbito local, uma atu-
ação conjunta, focada em redes, onde cada res-
ponsável contribui com sua cota de informações e 
conhecimento. 

Essa atuação da PMMG na aproximação com a so-
ciedade ocorre por intermédio de iniciativas como 
os Conselhos Comunitários de Segurança Pública 
(CONSEP), as redes de proteção preventivas (rede 
de vizinhos, comércios, escolas, etc), a setorização 
e gestão operacional e o Grupo Especial de Policia-
mento em Área de Risco (GEPAR), dentre outras. A 
polícia de proximidade é uma polícia democrática, 
pois é verdadeiro aparelho de participação social e, 
portanto, de realização da dignidade humana e da 
cidadania, fundamentos da nossa República, e do 
nosso Estado Democrático de Direito. Conclui-se 
que, sendo segurança pública direito e responsa-
bilidade de todos, o cidadão mobilizado e partici-
pativo influencia na melhoria da segurança públi-
ca: atuando como olhos da PMMG (câmeras vivas), 
informando oportunamente à polícia para atuação 
preventiva de crimes; articulando órgãos e entida-
des públicas, privadas e do terceiro setor para co-
laboração e integração com o sistema de segurança 
pública local; e adotando medidas de autoproteção 
a partir da percepção de riscos, interferindo, portan-
to, na prevenção criminal, seja por não se expor como 
vítima em potencial para agentes motivados para a 
prática de crime, seja pela sua ação visando a me-
lhoria do ambiente, tornando-o menos favorável à 
ação delitiva. Assim, o que te impede como cidadão 
uberlandense ou uberlandino, de atuar como agente 
voluntário de segurança pública, tornando-se hoje 
mesmo um parceiro da Polícia Militar na busca do 
ideal de se fazer de Minas Gerais um estado mais 
seguro para se viver, impactando dessa forma na 
sua qualidade de vida?

Sandro Heleno Gomes Ferreira é Tenente Coronel da PMMG no 
Comando do 32º BPM em Uberlândia. Especialista em Gestão Es-
tratégica de Segurança Pública e em Segurança Pública. Espe-
cialista em Direito Processual Civil Aplicado. Bacharel em Direito. 
Aspirante da Turma de 1999 do Curso de Formação de Oficiais da 
PMMG. Licenciado em Matemática e Biologia. Coach e Analista 
de Perfil Comportamental
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JÚNIOR Q9 | PUBLICITÁRIO
MAURO MARQUES | SXC

APRECIE CADA SEGUNDO DO SEU QUEBRA-CABEÇA,
PORQUE DEPOIS DE PRONTO SÓ RESTARÁ A CONTEMPLAÇÃO.

COMO ESTÁ O QUEBRA
CABEÇA DA SUA VIDA? 

O grande barato do quebra-cabeça é aquele 
momento que espalhamos as peças sobre a mesa 
e ficamos maravilhados com o tamanho do desafio 
que está à nossa frente, ao alcance de nossas 
mãos. E a cada peça que conseguimos encaixar, 
vamos celebrando nossas pequenas conquistas, 
reabastecendo a autoconfiança e a motivação na 
busca pela próxima peça, pelo próximo passo. Existem 
momentos neste fascinante jogo que acreditamos 
ter chegado ao nosso limite, pois todas as peças 
parecem ter sido trocadas e não fazerem mais parte 
daquele meio e, neste momento, entendemos ser a 
hora de nos afastar, descansar, direcionar o foco 
para outro desafio, desistindo da conclusão de um 
quebra-cabeça parcialmente montado, para nos 
aventurar em outro que acreditamos ter melhor 
habilidade, paciência e vocação para performar 
mais e melhor. A grande virtude dos especialistas 
em quebra-cabeça é justamente saber a hora de 
se retirar para descansar, mas também de saber 
que um quebra-cabeça parcialmente montado vale 
muito mais do que um que todas as peças ainda 
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estão dentro de uma caixa aguardando ansiosamente 
por uma alma que busca desafios. E quanto ao nosso 
jogo, se tivermos a sabedoria e inteligência para olhar 
o tabuleiro parcialmente montado, começaremos a 
enxergar o fio da meada e, então, reestabelecemos a 
conexão com nosso eu, encaixando peças improváveis, 
visualizando novas ligações e, aos poucos, vamos 
dando forma a um grande tabuleiro repleto de peças 
cuidadosamente encaixadas. E, ao final desse jogo, 
só nos resta contemplar nosso feito, porque depois de 
pronto, de montado, já não há mais nada para fazermos. 
E nossa vida também é assim. O grande barato é o 
trajeto, é o percurso e não a linha de chegada. E por 
não ter esse conhecimento, essa maturidade, que 
encontramos diversos indivíduos cheios de conquistas 
e vazios na alma. Quer um conselho? Aprecie cada 
segundo do seu quebra-cabeça, porque depois de 
pronto só restará a contemplação.

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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THALES SCHMIDT, CO-FOUNDER MEDIADASH
ARQUIVO PESSOAL | SXC

NADA GERA MAIS NEGÓCIO QUE 
RECOMENDAÇÃO, INDICAÇÃO, BOCA A BOCA.

O QUE VOCÊ DEVERIA SABER 
SOBRE A JORNADA DO CLIENTE 

MUNDO_CULT_ MARKETING

É pra já. Isso acabou de acontecer várias vezes 
pesquisando material para esse artigo. Por quê? 
Porque depois de preencher cadastros com nome 
completo, telefone, e-mail, cargo e tamanho da 
empresa, os guias e e-books eram rasos, infantis, 
sem profundidade. Deixei de ser lead de uma série 
de marcas. Fui um lead promissor por 5 minutos. Mas 
pulei fora do funil. Logo eu, que estava no topo, bem 
inclinado a descer para o meio e quem sabe chegar lá 
embaixo, até ser convertido. No fim, foi útil de um jeito 
bem interessante. Me encheu de ideias sobre o que 

não fazer no Momento Zero da Verdade. Meu desejo 
aqui é refletir rapidamente sobre a complexidade 
da jornada do cliente. Ou do consumidor, whatever. 
Entender a jornada de quem gera receita para sua 
empresa. 

Presença decente no ZMOT, por favor 
“Pede pra agência digital fazer um guia pra geração 
de leads”. Para ser relevante, conteúdo tem que 
servir pra alguma coisa, seja um insight ou uma 
decisão importante. Quanto mais útil, melhor. 
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Mas pra isso acontecer, gente especializada precisa 
colocar a mão na massa. Fazendo vídeo, e-book, 
estudo, relatório, webinar, white paper ou um simples 
post, um bom material transforma alguma coisa no 
seu dia, nem que seja seu humor. Demanda tempo, 
talento e budget decentes. Inbound é um exercício de 
altruísmo. Trata-se de colocar o impulso comercial em 
segundo plano para semear um relacionamento que dê 
frutos no futuro. Investir com consistência no ZMOT, 
seja Inbound ou Outbound, é chave para sustentar a 
condução dos leads pelo funil. Seja uma jornada de 5 
meses ou 5 minutos. 

Search é a ponta do Everest dos icebergs 
Nesse momento em que a inflação de termos está 
em ritmo venezuelano, incluir a Marca no momento 
da busca é prova de força e gatilho fundamental de 
economia em search. Ah, mas 80% dos meus leads 
vieram do search. Ok, colega, mas se as pessoas 
buscam pela sua Marca, é óbvio que o mérito não é 
do investimento em search. Buscar “preço iphone X” é 
bem diferente de “preço iphone X fastshop”, capisce? 
Para que isso aconteça, no entanto, o dever de casa 
na construção de imagem vale mais que nunca: inovar 
em produto, encantar na experiência, investir em 
comunicação institucional, personalizar ao máximo os 
relacionamentos. Trocando em miúdos, é preciso ter 
uma cosmovisão sobre o ecossistema da Marca. 

Impulsionar no topo faz sentido? 
Toda Marca impulsiona outbound ou conteúdo de 
fundo do funil. Muitas impulsionam meio de funil. 

Raros visionários impulsionam conteúdo de topo de 
funil. A obsessão (justificável, concordo) pelo lead 
mais qualificado muitas vezes esconde algumas 
oportunidades. Impulsionar no topo fortalece 
relacionamentos interessantes no ecossistema de 
públicos de uma marca. Aumentar awareness entre 
influenciadores de decisão, autoridades diversas e 
profissionais de outros mercados fortalece a imagem 
institucional, pode render negócios no longo prazo 
e traz certamente insights valiosos sobre mídia, 
mensagem, argumento e assuntos de interesse. Mas 
para que esses insights sejam revelados, é preciso 
avaliar com profundidade a performance de mídia 
digital. Só assim é possível mapear todos esses 
dados. 

O fim é apenas o começo 
Fechou conversão? O fim do funil é o início da 
jornada mais importante: relacionamento. Ter uma 
régua de relacionamento bem desenhada, com 
encantamento a todo momento e entregando 
sempre além das expectativas é muito importante. 
“Mas o cliente não pagou por isso, se eu entregar vou 
ficar no prejuízo”. Errado. Nada gera mais negócio 
que recomendação, indicação, boca a boca. Seja 
digital ou não. Os clientes que esse cliente traz já 
chegam no fim da jornada, na porta da conversão. 
E sempre é possível vender novos produtos para um 
cliente super satisfeito. Empregar tempo e dinheiro 
em experiência que surpreende e entregar mais do 
que o combinado é o investimento em prospecção 
mais barato que sua Marca pode fazer. 



156 _CULT

KARINA GERA | CONSULTORA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
ARQUIVO PESSOAL | PIXABAY

PARECE QUE “NÃO TER TEMPO” VIROU UMA ESPÉCIE DE 
EPIDEMIA, QUE AFETOU A MAIOR PARTE DA POPULAÇÃO.

SEM TEMPO 
PARA TER TEMPO 
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Tenho feito muitas reflexões sobre o tempo e como 
gostamos de investi-lo. Cada dia mais, ouço em 
coro, a frase: “ando sem tempo”. Parece que “não 
ter tempo” virou uma espécie de epidemia, que 
afetou a maior parte da população. Qual a razão 
de repetirmos automaticamente esta frase, como 
se fosse um mantra? O que estamos fazendo com 
o nosso tempo? Faça o teste, diga que alguém 
anda sumido(a), e espere a resposta pronta: “não 
anda sobrando tempo para nada”. Quantas vezes 
também já usamos este argumento? É inegável 
que esta vida moderna nos cobre mais, quanto 
mais buscamos o conhecimento, mas entendemos 
precisamos de mais e mais, e este sentimento é 
insaciável. A revolução digital trouxe com ela este 
legado, o de deixar tudo mais rápido e dinâmico, e 
isso inclui a rotina das pessoas. Até a década de 90, 
as mudanças eram sentidas lentamente, pois havia 
um padrão linear de comportamento de consumo, 
onde o varejo, a indústria e o comércio seguiam 
unificados, cumprindo protocolos de estações, 
tendências e datas comerciais. A internet deu voz 
imediata aos indivíduos e corporações, que puderam 
criar seus próprios processos, de acordo com seus 

interesses mercadológicos e isso foi estendido para 
todos os setores, um caminho sem volta, o início 
de um novo sistema de consumo, mais imediato e 
customizado, onde o cliente pode pesquisar o que é 
melhor para ele: preço, qualidade, comodidade, etc e 
sem sair de casa. Acelerar os mercados de consumo 
ajudou a movimentar mais a economia mundial, a 
gerar empregos, novas possibilidades de negócios 
e principalmente, o aumento da competitividade. 
Organizações gigantescas foram engolidas por 
negócios e soluções simples, que apenas procuravam 
atender mais prontamente as necessidades e os 
interesses do consumidor. Este novo sistema foi 
introduzido muito rapidamente e este sentimento de 
não se ter tempo está correlacionado a esta mudança 
veloz, que nos faz correr atrás da adaptação, da 
adequação, da sobrevivência. Da próxima vez que 
pensar em dizer que não tem tempo, lembre-se, 
falta de tempo é um lugar comum e não dá para 
ser competitivo lá. Use seu tempo, mas não como 
desculpa.

Karina Gera é Consultora de Comunicação e Marketing.
karinagera@gmail.com
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ARQUIVO PESSOAL | SXC

UMA PARTE SIGNIFICATIVA VINCULA SEU 
PERFIL PESSOAL AO SEU PERFIL PROFISSIONAL

O LADO “B” DAS 
REDES SOCIAIS 
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A internet hoje se tornou uma grande ferramenta 
para promover propagandas de eventos, anúncios 
de produtos e, principalmente, um lugar onde 
comerciantes podem alavancar seus negócios 
devido à rapidez e grande número de visibilidade 
alcançada. Entretanto, seu uso indiscriminado pode 
causar danos irreversíveis. É muito comum pequenos 
empreendedores utilizarem principalmente o Facebook 
como Restaurantes, Salões de Beleza, Barbearias, 
Manicures, etc. Uma parte significativa vincula seu 
perfil pessoal ao seu perfil profissional, utilizando 
tanto de forma particular, quanto profissional. O lado 
A da internet é que ela pode ajudar a construir um 
grande empreendedor, em contrapartida, o lado B 
pode levar uma pessoa ao fracasso devido a alguns 
tipos de postagens. Para quem trabalha com o 
público e/ou tenta expandir seus negócios, alguns 
tipos de postagens devem ser evitadas a fim de não 
gerar polêmica, espantar clientela ou até mesmo 
gerar conflitos virtuais. Postagens de cunho político 
geralmente dão um extenso pano para manga, como 
também postar as “famosas indiretas”. É corriqueiro 
para quem navega no Facebook ver posts como, 
por exemplo, salões ou manicures cobrando cliente, 
expondo inclusive o link do perfil, ou indiretas para 
clientes que desmarcam horário em cima da hora. 
Esse tipo de postura pode afastar potenciais 
clientes, devido ao teor desagradável, além de 
alguns compartilhamentos em formas de sátiras, 
por exemplo, chacotas fazendo alusão a peso, 

classe social, críticas ao jeito de se vestir, etc. Tais 
postagens, além de extremo mau gosto, promovem 
também uma espécie de poluição visual na página. 
O uso indiscriminado de redes sociais hoje se tornou 
um tema tão alarmante que a lei trabalhista já prevê 
em sua pauta demissão por justa causa para quem 
a utiliza em horário de expediente, assim como 
postar “indiretas” ao empregador, depreciar o local 
de trabalho e outros fatores. Recentemente, um 
rapaz foi demitido do emprego por fazer uma piada 
de mau gosto, caçoando da vereadora assassinada, 
Marielle Franco. Com uma breve pesquisa na internet, 
podemos encontrar vários casos similares, inclusive 
de médicos que correm risco de perder sua licença 
por conta de postagens. Atualmente, o Marketing 
Digital tem crescido bastante, assim como outros 
cursos comportamentais que auxiliam utilizar essa 
ferramenta de forma otimizada. Hoje contamos até 
com cursos “online” a preços acessíveis de acordo 
com a possibilidade financeira de cada um. Creio 
ser um investimento de grande valia, principalmente 
quando se trata de empreendedorismo. Hoje o 
print-screen é de fácil acesso, mesmo apagando a 
mensagem, depois de armazenada e espalhada, o 
dano pode ser gigantesco, rendendo de demissão a 
processos judiciais.

Janaína Falco, Bacharel em Economia pela Universidade Estadual de 
Goiás, Funcionária pública federal, atualmente cursando Gastronomia 
e Alta Cozinha, cursando inglês e francês e escritora com um livro em 
produção: “Psicose Maníaco-Depressiva: entre o céu e o inferno”.  
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QUANDO FOI QUE DESAPRENDEMOS A 
ESCUTAR E PASSAMOS A SOMENTE OUVIR?

ESCUTAR É HUMANO 
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Com pouco mais de sete anos no mercado 
de comunicação, percebo que todas 
as empresas têm muito o que falar. Os 
benefícios de seus produtos, seus preços, 
seus prêmios, etc. Quem me dera se 
elas entendessem que escutar é mais 
valioso. É escutando que você aperfeiçoa. 
Transforma. Precisamos escutar mais 
nossos clientes, saber sobre suas 
percepções e experiências. Temos muito 
o que aprender, mas não podemos só 
ouvir. Ouvir e escutar possuem diferenças 
semânticas. Ouvir remete àquilo que 
o nosso ouvido capta. É um processo 
mecânico referente ao sentido da audição. 
Escutar é mais humano, é ouvir com 
atenção. É sentir, memorizar e entender. 
Nas nossas relações sinto que a gente 
ouve muito e escuta pouco. Ouvimos muito 
mais na intenção de responder do que 
de entender. Não estamos interessados 
nas opiniões dos outros, estamos a fim 
de nos expressar. Queremos falar, falar 
e falar. E num mundo onde todo mundo 
fala, realmente muito se ouve e pouco se 
escuta. Tudo vira ruído. A comunicação 
precisa ser rica. Tudo que eu falo depois 
que escuto é mais completo. Esses dias me 
perguntaram o motivo de algumas marcas 
se posicionarem com temas polêmicos 
e outras não. Pra mim, isso se dá porque 
muitas marcas não entendem o seu público 
e para entender elas precisam escutar. 
Quando eu entendo eu sei o que posso 
fazer e prometer. Não fico no escuro e não 
atiro para todo lado. Quando eu entendo, 
minha comunicação é mais assertiva 
porque eu sei o que falar e para quem falar. 
Enfim, escutar é uma arma poderosíssima, 
e aí, será que realmente desaprendemos a 
escutar ou podemos supor que talvez nem 
tenhamos aprendido? 

Paulo Gabriel Jr é professor de marketing, relações 
públicas, especialista em marketing digital, gestão de 
projetos e inovação e empreendedorismo.
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A ALTA TECNOLOGIA NA
CONTRAMÃO DAS FAKE NEWS

INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL 
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Quando se fala em inteligência artificial, logo 
pensamos em máquinas potentes que são capazes 
de conversar com os seres humanos e ajudar a 
resolver problemas que, antes, não fomos capazes 
de solucionar. Seria algo bem parecido com os 
filmes de ficção científica da década de 1980. 
Hoje, bancos, empresas startups e escolas utilizam 
da inteligência artificial para otimizar os recursos 
tecnológicos que já conquistamos com o passar 
das décadas. Com o Jornalismo não seria muito 
diferente essa realidade. No último evento da DT 
Week em Uberlândia, promovido pela Algar, o 
professor e doutor da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, Leandro Nunes, mostrou como os 
softwares de alta tecnologia estão envolvidos com 
as Fake News. Atualmente, a caça pelas notícias 
falsas é feita pelas agências de checagem de 
fatos, onde especialistas avaliam a veracidade do 
conteúdo publicado. Na área computacional, existe 
hoje a extração do conhecimento utilizando a base 
de dados. De um modo geral, seria classificar a 
notícia dando um “score” de probabilidade para que 

ela seja potencialmente falsa ou verdadeira. Esta 
extração de dados tem como característica avaliar 
o conteúdo da notícia em seus aspectos linguísticos, 
visuais e até mesmo do próprio usuário. Outro fator 
decisivo capaz de ajudar na avaliação das Fake 
News é contextualizar o ambiente social daquela 
notícia para saber do que está falando, quantas 
vezes foi compartilhada e, principalmente, como ela 
se espalha. O professor e autor do livro Introdução 
à Mineração de Dados ainda complementou: “Eu 
sempre defendi e vou continuar defendendo que as 
Fake News são, sob ponto de vista da detecção, um 
problema tecnológico e como problema tecnológico 
deve ser resolvido com mecanismos tecnológicos”. 
Atualmente somos capazes de gerar conteúdo muito 
rápido. Grupos em redes sociais ajudam a espalhar as 
informações falsas, isso ajuda a notícia a ganhar uma 
veracidade quando na verdade não tem. “É por isso 
que as Fake News são tão fortes, por que o grupo que 
tem aquele olhar, que acredita nelas (notícias falsas), 
querem aquela informação e isso ajuda a confirmar a 
própria perspectiva da pessoa”, afirma Nunes.
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A ARTE DE OUVIR E CONTAR HISTÓRIAS 
É ALGO DA NATUREZA HUMANA

A ARTE DE CONTAR 
HISTÓRIAS VENDE MAIS 
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A arte de contar e ouvir histórias está na nossa 
vida desde pequenos. Crescemos ouvindo sobre os 
desenhos animados, a origem dos animais, a história 
da nossa família, a de Jesus e assim vai. Quando 
aprendemos a falar, passamos de meros ouvintes 
para criadores de histórias. Queremos contar como 
a formiguinha faz sua casinha. Como o Papai Noel 
entrega os presentes, como a fada do dente vem 
à noite e leva o dentinho. A arte de ouvir e contar 
histórias é algo da natureza humana. Fazemos isso 
para atrair a atenção de alguém e isso funciona. Não 
é à toa que muitas empresas se utilizam dessa arte 
para nos emocionar e interagir com as pessoas. É 
lindo quando elas criam seus contos com verdade 
e proximidade. A gente se sente conectado com 

ela e passa a ver valor na sua atuação. O segredo 
de um storytelling bom e eficaz está na narrativa. 
É necessário um conhecimento do seu público-
alvo para saber o que é realmente importante e 
interessante para ele. Tudo tem que ser pensado, do 
conteúdo ao tom da mensagem. Envolver a marca no 
decorrer da história e trazer histórias que se encaixam 
com o cenário atual também é muito importante. 
O storytelling atinge o nosso emocional, nos faz 
relembrar das histórias que aprendemos e ouvimos 
quando éramos crianças. Isso é aconchegante é 
caloroso. E agora, vamos contar a sua história? 

Lara Paulinny é publicitária, especialista em marketing digital, 
vendas e trade marketing, gestão e projetos e inovação e 
empreendedorismo.
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Dr. Alysson Marcondes
Cirurgião Plástico CRM-MG 44231 - CRM-SP- 127888

Também conhecida como mamoplastia de aumento, a cirurgia de prótese mamária utiliza 
implantes de silicone para dar volume aos seios. 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 ideal. O sucesso e a segurança do procedimento 
dependem muito de sua sinceridade durante a consulta. Seja participativa, procure 
esclarecer dúvidas. Você será questionada sobre sua saúde, desejos e estilo de vida.


