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ECONOMIA CRIATIVA    
Esta edição tem como tema “Economia Criativa” - conjunto de negócios 
baseados no capital intelectual e cultural e na criatividade que gera valor 
econômico, estimulando e promovendo geração de renda, empregos, 
receitas de exportação, diversidade cultural e desenvolvimento 
humano. Você confere matéria especial sobre Economia Criativa e 
seu crescimento em nossa cidade nos segmentos da cultura, turismo 
e mercado cervejeiro. Pela quarta vez, o ator Reynaldo Gianecchini é a 
nossa estrela de capa, consolidando sua identidade com a revista e os 
nossos leitores, homenageados aqui com ensaio e entrevista exclusiva. 
Na editoria Visite Minas, destacamos a cidade de Araguari com sua 
história, desenvolvimento e as potencialidades que projetam a projetam 
no cenário nacional nestes seus 131 anos de vida. No circuito social 
dos eventos que movimentaram o mês está a Feijoada Cult que, em 
sua décima-primeira edição, reuniu grande público e muitas atrações 
num encontro de entretenimento e network. Tudo isso e muito mais 
estão nesta Cult que chega até você com o nosso carinho e padrão de 
qualidade. Boa leitura e até a próxima!
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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
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CARLOS GUIMARÃES COELHO | JORNALISTA E PRODUTOR CULTURAL
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

SEMESTRE TERÁ SHOW DE GAL COSTA 
E ESTREIA NACIONAL COM CLÁUDIA RAIA

ALMANAQUE_CULT_CULTURA

O segundo semestre terá uma aura especial no que 
se refere à Cultura. Entre várias outras produções de 
terceiros, teremos a honra de trazer apresentações 
muito especiais à cidade, incluindo o feito inédito 
e histórico de recebermos a estreia nacional de 
um espetáculo. Agosto começa trazendo o maior 
sucesso teatral do momento, O Mistério de Irma 
Vap, com Matheus Solano, Luiz Miranda e elenco, 
em uma releitura de nosso quase conterrâneo, o 
proeminente diretor Jorge Farjalla. O “quase” se dá 
por ele ser natural da vizinha Catalão, mas com 

MESES DE GRANDE 
EFERVESCÊNCIA

residência por vários anos em Uberlândia, onde se 
graduou em Teatro pela UFU e movimentou bastante 
a cena local. Irma Vap, no passado, foi um grande 
fenômeno teatral, entrando para o livro de recordes 
ao permanecer, ininterruptamente e com o mesmo 
elenco, 11 anos em cartaz. Os protagonistas da 
antiga montagem, Marco Nanini e Ney Latorraca, 
foram assistir à peça no Rio, em final de junho e, 
após as apresentações, subiram no palco e foram 
ovacionados pela plateia. Obviamente, a genialidade 
de Farjalla não se limitou a uma mera remontagem do 
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espetáculo. É, na verdade, uma releitura, perseguindo 
o melhor do gênero “besteirol”, com transposições 
geniais e mais elementos em cena. As temporadas 
de estreia, primeiro em São Paulo e atualmente no 
Rio, foram estrondosos sucessos, com lotações 
esgotadas já no início das respectivas temporadas. 
Depois disso, aqui é a primeira cidade a conhecer 
o espetáculo, nos dias 2, 3 e 4 de agosto, no Teatro 
Municipal de Uberlândia (TMU). Também em agosto, 
no TMU, dia 24, voltado para crianças, chega a Cia. 
Boto Vermelho, cujos integrantes estão sediados 
no Brasil (Rio) e na Europa (Itália e Portugal). Eles 
vêm com o musical Curupira, em celebração ao 
Dia Nacional do Folclore, comemorado no dia 22 de 
agosto. A apresentação é ancorada em algumas 
lendas brasileiras e, além de cantigas populares, tem 
trilha inédita de um dos mais importantes musicistas 
brasileiros, o eterno Villa-Lobos. 

Em setembro, os ares primaveris que se aproximam 
serão embalados por uma das vozes mais importantes 
do país. No mesmo mês em que completa 74 anos, a 
cantora Gal Costa vem à cidade, em noite de gala, no 
Palácio de Cristal, com direito a jantar e performances 
jazzísticas antecedendo a apresentação. O show A 
Pele do Futuro enaltece a artista como uma diva da 
MPB, trazendo à cena canções de Roberto Carlos, 
Fábio Júnior, Caetano, Gil, Lupicínio Rodrigues, entre 
outros grandes autores brasileiros, mostrando ao 
público a jovialidade e potência artística de Gal. 

Os dois shows anteriores da cantora, Estratosférica 
e Recanto, foram aclamados pelo público e pela 
crítica especializada, a mesma que considera hoje 
este momento como crucial e superior aos mesmos. 
Gal é sempre Gal, representante mor de nossa 
cultura, que emociona nas baladas românticas e faz 
sacudir os esqueletos nas pegadas de pop-rock e 
frevos, também presentes no show que Uberlândia 
conhecerá em 5 de setembro. Outubro será um marco 
histórico na cidade. Pela primeira vez, Uberlândia 
recebe uma estreia nacional. Ou seja, antes de 
paulistas e cariocas, nós, triangulinos, iremos 
conhecer o novo musical de uma grande estrela 
das artes cênicas brasileiras. Cláudia Raia, ao lado 
do marido, Jarbas Homem de Melo, estreará aqui, 
dias 26 e 27 de outubro, o espetáculo “Conserto Para 
Dois” (com s mesmo). Essa estreia em Uberlândia 
deve ser recebida como um presente. Não é sempre 
que artistas arriscam-se a iniciar um espetáculo 
fora dos palcos paulistanos ou cariocas. Quando 
isso acontece, por diferentes razões, geralmente 
é em alguma outra capital brasileira. Somos 
privilegiados por receber esse presente, evidência 
de que Uberlândia vai, aos poucos, sendo inserida na 
rota do teatro brasileiro. E ainda mais uma grande 
atração brasileira deve aportar em nossa cidade no 
mês de novembro, para fechar com chave de outro 
um semestre tão efervescente em momentos de 
encantamento a serem posteriormente inclusos na 
memória afetiva. Paralelamente, outras iniciativas 
alimentam este semestre tão valoroso. A cidade terá 
mais uma edição do Festival de Dança do Triângulo, 
promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, 
que também deve inaugurar, muito provavelmente 
em outubro, o novo centro cultural da cidade no 
antigo Forum, além do Fundinho Festival, de música 
instrumental, com mais uma edição em agosto, entre 
outros shows, nacionais e internacionais, festivais 
e espetáculos de teatro promovidos por outros 
produtores. A arte nos alimenta. E o futuro agradece!
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INDEX ASSESSORIA
DIVULGAÇÃO

“A ARTE NASCE DA VERDADE DO ARTISTA” 

CARLA COTTINI 

ALMANAQUE_CULT_MÚSICA

Vencedora do Prêmio Revelação no 10º Concurso de 
Canto Maria Callas, em 2011, a soprano Carla Cottini 
se destaca por integrar em suas performances sólida 
técnica vocal, grande musicalidade e marcante presença 
cênica. Optou pela ópera como carreira depois de 
participar de musicais dirigidos por importantes nomes 
da cena musical, como Jorge Takla, Charles Randolph 
Wright e Richard Staford. Estudou balé e formou-se 
em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio 
Vargas, mas decidiu-se entregar de corpo e alma a 
Ópera. Nesta entrevista, Carla fala da sua trajetória, 

vocação musical, amor à música clássica e conceitua: 
“inspiração divina é essencial para o ser humano”. 

Como foi o início de sua carreira, sempre foi interessada 
pela ópera? 
Eu sempre gostei de cantar e de dançar, devo ter 
cantado antes mesmo de falar (risos). Meus pais 
escutavam musica clássica e eu ficava sempre 
maravilhada. Sempre me interessei, mas a verdade é 
que demorei um certo tempo para perceber que essa 
poderia, de fato, ser minha profissão. 
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Qual foi o primeiro espetáculo que você participou e 
como foi a experiência? 
Meu primeiro espetáculo foi “My Fair Lady”, uma 
produção do Jorge Takla (que muito felizmente me 
dirige agora em “Rigoletto”), em 2007. Eu era substituta 
de 13 papéis femininos, o que eles chamam de “swing” 
nos musicais. Foi uma loucura para mim, uma grande 
escola. Hoje percebo o quanto foi importante para mim 
aquela experiência. Eu me perdia em cima do palco, 
aprendi a me virar, a me conectar com os colegas em 
cena (porque cada vez era um diferente), a memorizar 
rápido as marcações e mudanças. Isso, entre outras 
coisas, caracteriza meu trabalho hoje. 

Em anos de carreira, você deve ter tido papéis que te 
marcaram. Qual foi o mais especial e porquê? 
Sem dúvida! Susanna (“Le Nozze di Figaro”, Mozart) foi o 
papel que mais me marcou, que mais me transformou e 
do qual mais desfrutei. Fiz quatro produções: Valencia, 
São Paulo, Rio de Janeiro e Berlim. Que música! Que 
papel. Agora estou me preparando para debutar com 
Gilda (“Rigoletto”, Verdi). A Gilda me ensina muito desde 
que comecei a estudá-la (há alguns anos), mas agora, 
durante o processo de ensaios, vejo que o ensinamento 
é ainda maior do que o imaginado. Este papel marca 
minha carreira, minha vida. Intuo que Carla Cottini já 
não é a mesma desde que começou a viver Gilda. 

Este mês você começa uma temporada no Theatro 
Municipal de São Paulo. O que pode contar sobre o seu 
papel? 
Como citei rapidamente na pergunta anterior, 
Gilda é uma escola para mim artística, técnica e 
interpretativamente. Ela é filha de Rigoletto, um 
“bobo da corte” que sofre ameaças ao longo de sua 
trajetória. Um homem que é muito ridicularizado por 
sua aparência física deformada e sua corcunda e 
acaba se tornando paranoico. Gilda vive trancada 
em casa por ordem de Rigoletto que teme que algo 
possa acontecer com ela. Ela vive presa numa casa 
com sua governanta. Durante as missas que frequenta 
aos domingos, Gilda se apaixona pelo galanteador 
Duque, que finge ser um estudante para conquistá-la. 
Ela realmente se apaixona. Ela realmente o ama. Pelo 
libreto, percebo que apesar de nunca ter saído, Gilda é 
muito romântica e valente. Não sei se ela costumava 
ler livros ou se Giovanna (sua governanta) conta muito 
sobre o mundo para ela. Fato é que ela desafia o pai 
algumas vezes durante a ópera. É uma grande heroína. 
Só não vou contar mais, porque não quero ser “spoiler”. 
Melhor ir ao teatro assistir! (risos) 

Como é a rotina de ensaios? 
Intensa. Ensaiamos diariamente no teatro, mas o 

trabalho não termina ali. Eu costumo estar em 
contato com as referências relacionadas à obra 
também quando fora do teatro. Estudei bem o livro 
no qual a ópera foi baseada (“O Rei Se Diverte”, de 
Victor Hugo), assisti montagens da ópera ao vivo pelo 
mundo, assisto muitas pelo YouTube também, leio 
estudos, vejo documentários, reestudo a partitura 
com o auxílio de especialistas no repertório. Isso sem 
contar as infinitas aulas de canto, coachings, estudo 
de postura, sessões com a fonoaudióloga, além de 
meus exercícios’ diários, o esporte (essencial para 
quem quer cantar um papel que demanda tanto do 
corpo). 

Sobre as apresentações em Ilhabela e Porto Alegre, 
como estão as suas expectativas para cada evento? 
Ilhabela será um sonho. Minha alma gêmea musical 
Ana Schwedhelm vem para o Brasil para cantar o 
concerto comigo. Sonhamos fazer este repertório 
há anos. Por outro lado, namoro uma parceria com 
Fernando Cordella desde 2016. Finalmente estaremos 
juntos. Os três juntos. Esse concerto em Vermelhos 
(Ilhabela) promete. Já em Porto Alegre, viverei 
Euridice pela primeira vez. É uma ópera musicalmente 
magnífica. Totalmente diferente do Rigoletto. Outro 
mundo. Minha expectativa é a de confiar na minha 
versatilidade e na minha capacidade de trocar de 
chip rapidamente (risos). Já trabalhei com o Evandro 
Matte (maestro) e com o William Pereira (diretor) 
muitas vezes. O sucesso está garantido. 

Depois da temporada aqui no Brasil, você volta para 
Berlim? Como é sua vida lá? 
Volto, inclusive, entre espetáculos. Para preparar a 
Eurídice e organizar meu próximo semestre lá. Em 
setembro volto para o curso intensivo de alemão e 
preparo meu material de audição. Meu plano é não 
voltar muito para o Brasil no segundo semestre, 
porque quero começar a efetivamente audicionar 
na Alemanha. Minha vida lá é muito organizada, 
frequento diariamente o curso de alemão, a yoga 
e a academia, um par de vezes por semana faço 
fono, outro par aulas de canto e umas três vezes por 
semana estudo com o pianista. O resto da minha vida 
é normal: cozinhar, lavar e passar roupa, fazer limpeza, 
ir ao supermercado, etc. 

Quais são os seus planos para o futuro? Pretende 
voltar a morar no Brasil? 
Está nos meus planos passar mais alguns anos na 
Europa, pelo menos. Sobre morar no Brasil, realmente 
não consigo responder. Meu planejamento, por 
enquanto, é anual. Até o fim de 2020 morarei em 
Berlim, acho! (risos)
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KELSON VENÂNCIO | JORNALISTA
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

AS PIADAS SÃO EXTREMAMENTE ENGRAÇADAS 
E A NARRATIVA NOS ENVOLVE CADA VEZ MAIS

SHIPPADOS

ALMANAQUE_CULT_CINEMA

Sabe aquela série que você começa a assistir e não 
quer parar mais de ver? Shippados é exatamente 
assim. Nos pega logo de cara nos primeiros minutos 
e, ao término do capítulo 1, já nos dá uma vontade 
enorme de assistir todos os episódios. Nós assistimos 
os 12 em apenas dois dias e ao fim queríamos mais 
de tão boa que é. A trama é excelente nos trazendo 
um tema bastante atual: os relacionamentos que 
começam através das redes sociais. Mas o roteiro 
aborda o lado das pessoas que não conseguem ter 
sorte nesse tipo namoro virtual, ou seja, aqueles que 
não conseguem “shipar” depois de alguns minutos 
de conversa no primeiro encontro. A história fica 
ainda mais interessante a partir do segundo capítulo, 
quando os dois personagens principais se conhecem 
e tentam se relacionar. A obra de Alexandre Machado 
e Fernanda Young é sem dúvida uma das melhores 
já feitas pela televisão brasileira. As piadas são 
extremamente engraçadas e a narrativa nos envolve 

cada vez mais. Não passamos um minuto sequer 
sem dar boas risadas. É incrível como a trama 
consegue esta proeza com muita criatividade e 
sem exageros. Apesar da avalanche cômica, nada 
parece ser demais. Sem contar a capacidade de 
improviso dos dois atores principais que conseguem 
sair do roteiro, complementando o objetivo da 
história e de forma muito natural. E para isso a 
química entre Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch 
funciona extremamente bem. Temos a impressão 
que os dois foram feitos um para o outro, não só 
na ficção, mas na vida real em termos de atuações 
cômicas. Eles se completam de todas as maneiras 
possíveis e agradam muito o telespectador. E 
apesar dos dois falarem muito e, muitas vezes ao 
mesmo tempo, nenhum ofusca e nem sobrepõe o 
outro. Mas, além dos atores principais, o restante 
do elenco também está ótimo. O casal de peladões 
formado por Luis Lobianco e Clarice Falcão é uma 
atração à parte. Os dois nos propõem momentos 
divertidíssimos com as viagens na maionese deles. 
Rafael Queiroga e Júlia Rabello também atuam 
muito bem. Cada um complementa o outro e nos 
dão de presente uma amizade bem doidinha, 
mas bastante divertida. A série tem uma direção 
muito boa, uma ótima edição e uma trilha sonora 
incrível nos apresentando as ótimas canções da 
banda cuiabana Vanguart. É uma pena que nos 
capítulos 9 e 10 a personagem Rita (Tatá) acaba 
ficando chatinha por causa de crises existenciais 
que poderiam durar menos tempo. Infelizmente isso 
atrapalha um pouco a série. Mas de uma forma 
geral, Shippados entra para a lista das melhores 
séries de comédias que já assistimos.

Nota 8
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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FERNANDO PRADO | COMUNICADOR MULTIMÍDIA
LEO CROSARA | DIVULGAÇÃO

“O QUE FAZ A MÚSICA SERTANEJA HOJE NÃO SAIR DA CABEÇA 
DAS PESSOAS É O FATO DE QUE ELA ABRAÇA OUTROS ESTILOS”

WILLI BALDO 

ALMANAQUE_CULT_TUDO DE BOM

14 _CULT

Já nos falamos por WhatsApp há tanto tempo que 
finalmente chegou a hora do produtor e compositor 
Willi Baldo falar com a gente aqui na Cult. Nascido em 
Goiânia, Willi possui trabalhos com grandes nomes 
da nova geração do sertanejo como Thiago Brava, 
Lucas Lucco, Cristiano Araújo, Gusttavo Lima e Israel 
Novaes. Já teve indicação para o Grammy Latino! 
“Willi Baldo vai brotar!!! É três pá pá pá!” 

Cantando em casa, ouvindo, estudando... como foi o 
início do Willi Baldo na música? 
Não venho de uma família de músicos, mas sempre 
ouvíamos muitas músicas e bem ecléticos sempre, 

Raul Seixas, Bee Gees, Tim Maia, Beatles, só coisa 
boa e eu sempre via meu primo cantando e tocando 
violão e dessa forma acabei estudando violão aos 
oito anos e não parei mais. 

Parte do Brasil te conheceu sendo parceiro musical 
do Lucas Lucco. Como aconteceu o encontro? 
Eu tinha sido convidado para integrar a banda do 
Lucas Lucco, que tinha vindo de indicações da 
banda da dupla Israel e Rodolfo em Goiânia e, como 
somos praticamente da mesma idade, tivemos uma 
afinidade musical muito grande, Blink, Charlie Brown, 
Skate e tudo isso se juntou na hora das composições, 
nos encontrávamos para compor e logo me tornei 
diretor musical, o que me deixou muito feliz, até pelo 
meu perfil de liderança. 

Enquanto produtor musical, o que você nos fala 
sobre como se diferenciar no mercado? 
O que faz a música sertaneja hoje não sair da cabeça 
das pessoas é o fato de que ela abraça outros estilos, 
o funk, o axé, o hip hop, o rap, este é o grande segredo, 
entender a verdade musical do artista que será 
produzido, buscar sonoridades diferentes e textos de 
outras referências. 

Das suas últimas produções, alguma preferida? 
Acredito que “Dona Maria” foi uma das produções 
mais interessantes, um projeto simples, mas que 
sabíamos exatamente o que estávamos fazendo, 
dois violões, uma voz, gravado ao vivo e que foi um 
dos maiores sucessos da carreira do Thiago Brava. O 
menos, muitas vezes, é mais. Outra composição que 
me abriu muitas portas foi “Mozão” em parceria com 
o Lucco. 

Podemos especular tendências para o sertanejo que 
vem por aí? 
Agora com o Streaming em alta, está todo mundo 
no jogo. Vale a pena olhar pro Trap Music, Hip Hop, 
mesclando com o Sertanejo, prova disso é a gravação 
mais recente da Marília Mendonça com o Gaab. Pode 
ser uma tendência!

Fernando Prado é comunicador multimídia, 
apresentador de TV, Rádio e Eventos. 
www.fernandoprado.com
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JÚNIOR Q9 | PUBLICITÁRIO
MAURO MARQUES | SXC

É MUITO LEGAL AJUDAR OS OUTROS, MAS PRECISAMOS 
TER INTELIGÊNCIA PARA DISTINGUIR O JOIO DO TRIGO.

QUANDO VOCÊ 
QUEM CUIDA, 

QUEM CUIDA DE VOCÊ? 

ALMANAQUE_CULT

Você é aquela pessoa que todo mundo procura 
para desabafar? O chamado “para-raio” do seu 
círculo de amizades e da sua família, o psicólogo 
de plantão? Você gosta de ouvir, de dar conselhos, 
sermões e de CUIDAR dos seus próximos? Então 
quero te fazer uma pergunta: E quem CUIDA de 
VOCÊ? Pessoas com o perfil de cuidador como o 
seu são raras e fundamentais nesse mundo caótico 
e com tantos conflitos, e por esse motivo, merecem 
uma atenção mais do que especial. Em um mundo 
onde as interações humanas reais são cada vez 
mais deixadas de lado em detrimento às interações 
virtuais, um ombro amigo, um ouvido disponível e 
uma palavra de incentivo valem ouro. Mas, para que 
toda essa competência seja colocada em prática de 
uma maneira eficiente, o dono dessa preciosidade 
precisa de um tempo para recarregar as suas 
baterias, ou seja, precisa ser cuidado. Você já notou 
que a maioria das pessoas que te procuram para 
desabafar não estão nem aí para o seu momento, 
para as suas dores, para seus fantasmas, para a 
sua VIDA? Acho muito legal se preocupar e ajudar 

os outros, mas precisamos ter a inteligência para 
sabermos distinguir o joio do trigo, ou seja, saber 
separar quem nos procura para ser ajudado, de quem 
nos procura somente para semear a discórdia, sugar 
nossa energia e nos contaminar com desabafos sem 
propósito. Todo mundo conhece um indivíduo que 
extenua, que irrita, que incomoda. Daquelas pessoas 
que quando saem de perto nos deixa com a sensação 
de fadiga mental. Essas pessoas estão por toda a 
parte, na empresa, na família e até nas redes sociais. 
E para pessoas com o perfil de “cuidador” como 
você, esses seres são extremamente nocivos porque 
se aproveitam da sua boa vontade para uma troca 
energética benéfica apenas para um lado, pois ele 
não te dará nada em troca. Portanto, para você que 
cuida, permita-se ser cuidado. VOCÊ é extremamente 
especial e tem o super DOM da ESCUTATÓRIA e 
POSITIVIDADE, mas você não é um Super-herói. 

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.



CULT_ 17 



18 _CULT

KAROLINA CORDEIRO | PALESTRANTE MOTIVACIONAL
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

BEM_CULT_CIDADANIA

INFÂNCIA FELIZ: A IMPORTÂNCIA DE PARQUES 
ADAPTADOS PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIAS.

O VERDADEIRO 
PODER DA INFÂNCIA 

Sendo a infância um lugar que sempre nos lembra 
diversão, e principalmente alegria, quando pensa-
mos nas crianças com deficiência física notamos 
que não existem tantos parques adaptados. Diver-
são para todas as idades, prática de contemplação 
da natureza e respirar ar puro estão entre as gosto-
sas sensações de possibilidades que uma área ver-
de que possui um parque tem e que pode conceder 
a você e aos que ama, qualidade de vida e alegria. 
Uma das funções dos parques e praças urbanas é 
justamente ser um ponto de encontro social, de viver 
a infância em sua plenitude, mas os modelos tradi-
cionais de parques infantis excluem uma parcela de 
crianças, as que possuem algum tipo de deficiência. 
O mais importante é pensar que os brinquedos de-
vem ser planejados de forma que crianças de todos 
os tipos possam brincar. Se parássemos para ob-
servar, pessoas têm diversos tipos de necessidades 
e adaptações aos modelos de equipamentos con-
vencionais fabricados há décadas atrás precisariam 

de mudança, reestruturação e transformação. Um 
balanço adaptado para uma criança cadeirante, que 
precise de um assento que dê mais equilíbrio, pode 
servir também para uma criança sem deficiência que 
ainda tem medo de experimentar esse tipo de brin-
quedo. Sem contar que este mesmo brinquedo pode 
ser utilizado por qualquer tipo de criança, ou seja, um 
brinquedo para todos. Sabemos que é na primeira 
infância, nas suas primeiras experiências, os víncu-
los que elas criam com seus pais e seus primeiros 
aprendizados afetam profundamente seu posterior 
desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social. 
O recado é: se os brinquedos dos parques são criados 
para dar alegria a crianças, por que não dar alegria a 
TODAS as crianças.

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.
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JOANA ARAÚJO | JORNALISTA
MAURO MARQUES | DIVULGAÇÃO

COMO É SER UMA BAILARINA NEGRA?

RACISMO NA 
PONTA DOS PÉS 

BEM_CULT_REPRESENTATIVIDADE NEGRA

Antes uma atração mais ligada à nobreza, o balé 
ainda hoje é considerado por muitos como um produto 
cultural elitizado. Isso é reforçado no Brasil pelo fato 
de bailarinos serem majoritariamente brancos, em 
um país onde 55% da população se declara preta ou 
parda, segundo dados de 2016 do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). Ingrid Silva é uma 
das poucas bailarinas brasileiras negras, sendo hoje 
a primeira-bailarina da respeitada companhia nova-
iorquina Dance Theatre of Harlem - DTH. Ingrid é filha 
de uma empregada doméstica e de um funcionário 
da Força Aérea Brasileira e foi através do esporte e 
outras atividades que se manteve ocupada no dia a dia 
duro de uma favela do Rio. “Minha mãe é uma pessoa 
de visão. Desde pequena, com 3 anos eu ingressei na 
natação. Depois, com 6 anos, em outras atividades 

como ginástica olímpica, futebol, basquete e outras que 
você imaginar. Com 8 anos, um vizinho sugeriu que minha 
mãe me levasse para fazer um teste no projeto Dançando 
para Não Dançar, na Vila Olímpica da Mangueira, no Rio 
de Janeiro. Eu passei e foi aí que tudo começou”, conta. 
“Quando entrei para a Escola de Dança Maria Olenewa, 
do Theatro Municipal, aos 12 anos, me apaixonei de 
verdade pelo balé e também passei a notar que nas 
principais companhias praticamente só havia bailarinos 
brancos. Por muito tempo fui a única negra nas aulas, o 
que para mim não era um empecilho. Havia racismo, mas 
isso nunca me impediu de dançar”, lembra. 

Mas, do Rio de Janeiro até Nova York, o caminho foi 
longo. “Em 2007, a também brasileira Bethânia Gomes, 
primeira bailarina do DTH na época, veio para o Brasil, 
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me viu dançar, pediu que eu fizesse um vídeo para 
participar de uma audição para um curso de férias 
deles. Entre as mais de 200 meninas que concorriam 
fui uma das escolhidas e passei um mês em Nova York. 
Aos 19 anos fui convidada para me tornar bailarina da 
companhia e me mudei de vez para a cidade”, revela. 
Passadas as dificuldades iniciais em se adaptar à 
nova cidade, hábitos e à língua, Ingrid percebeu que 
o balé poderia levá-la a muitos lugares. O DTH foi a 
primeira companhia predominantemente negra de 
balé profissional nos EUA, que defende acima de 
tudo a inclusão. A companhia foi criada em 1969 por 
Arthur Mitchell, o primeiro bailarino negro do New 
York City Ballet, em parte como resposta ao racismo 
dentro e fora do mundo do balé clássico. “Entre seus 
integrantes há bailarinos do mundo todo. Finalmente, 
me vi numa sala de aula com pessoas que se pareciam 
comigo, nunca pensei que isso seria possível até 
estar ali. Foi no DTH que conheci a técnica criada 
pelo Arthur para que meias e sapatilhas cor-de-
rosa não contrastassem com o nosso tom de pele e 
atrapalhassem ‘a linha contínua do corpo’. Só usamos 
meias cor da pele e pintamos as sapatilhas com uma 
base líquida para o rosto. Até existem duas marcas 
com modelos de diferentes tons de sapatilhas marrom, 
mas as tonalidades disponíveis (três ou quatro) não 

funcionam para todo mundo. Também parei de alisar 
os cabelos e me aceitei com os fios crespos. Aprendi 
a fazer um coque de um jeito natural para que consiga 
mantê-los no estilo black quando soltos”, explica.

Ingrid acentua que a realidade do balé no Brasil é 
diferente, que até existem negros em escolas de dança, 
mas o difícil é achá-los em companhias. “Os grupos 
nacionais seguem muito o padrão europeu, por isso 
falta diversidade nos corpos de baile em um país tão 
colorido como o nosso. Não é porque não existam 
bailarinos negros, é porque as companhias custam a 
se abrir para a diversidade, diferentemente dos outros 
países. O racismo no Brasil é escondido, mas os olhares 
dizem tudo. Já sofri racismo, mas depois que cheguei 
aos Estados Unidos mudei minha postura sobre, 
porque as pessoas aqui lutam constantemente por 
respeito. No Brasil, as pessoas disfarçam seu racismo 
como mimimi”, comenta. A bailarina tem consciência 
da responsabilidade em ser inspiração para outros 
jovens. “O que me motiva de fato é poder ser inspiração 
para jovens de áreas carentes, que não têm tantas 
oportunidades. É muito importante que vejam que, se 
tem alguém ali que conseguiu, eles também podem 
conseguir. Não vai ser fácil, porém não será impossível”, 
conclui. 

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. 
Contato: joanapaula2@hotmail.com

Ingrid Silva “O que me motiva de fato é poder 
ser inspiração para jovens de áreas carentes, 
que não têm tantas oportunidades”
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“Na segurança que oferece a intimidade, cumprem-se 
alguns dos desejos mais belos. Loucas imaginações 
que têm a ver com inquietudes confessáveis 
somente à luz de velas da confiança e do amparo, 
que oferecem a segurança de que não seremos 
julgados”. A intimidade é algo fundamental em um 
relacionamento. Ela é influenciada por questões 
de extrema importância como a confiança e 
cumplicidade que estão diretamente relacionadas à 
sexualidade. O desenvolvimento da intimidade requer 
investimento no relacionamento e diálogo, que com 
frequência são menosprezados pelas pessoas que 
esperam que a intimidade se produza naturalmente. 
Esta se faz de extrema importância na resposta 
sexual feminina. Ninguém tem o poder de ler a mente 
de ninguém e há coisas que, se não colocadas em 
palavras, nunca serão comunicadas. A maioria das 
mulheres perde o desejo sexual espontâneo após 
algum tempo de relacionamento. Tal desejo é aquele 
que parte da mulher e a leva de forma ativa a buscar 
o ato sexual. Alguns fatores que mantêm esse desejo 
sexual espontâneo são: um novo parceiro, reatamento 
de relacionamentos, mudanças no cotidiano e o 
período da ovulação dentro do ciclo menstrual. 
Com o passar do tempo, a rotina do casamento 
consequentemente pode levar à monotonia e esse 
desejo vai dando lugar a um estado de neutralidade 
sexual da mulher. A resposta sexual feminina se torna 
dependente de motivação e com base principalmente 
na intimidade. A mulher vai necessitando de fatores 

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

A MAIORIA DAS MULHERES PERDE O DESEJO SEXUAL 
ESPONTÂNEO APÓS ALGUM TEMPO DE RELACIONAMENTO 

SEXUALIDADE 
E INTIMIDADE 

BEM_CULT_ MEDICINA

motivacionais pessoais para iniciar ou concordar 
com o ato sexual. Esses fatores incluem: intimidade 
com o parceiro, capacidade de se sentir atraente, 
sentimentos de ser amada e desejada, autoestima 
elevada e boa percepção da autoimagem. A partir 
dessa motivação, ocorre processamento de todos 
os fatores envolvidos na sexualidade (biológicos, 
cognitivos e emocionais) gerando desejo sexual 
e excitação. Quando todos esses fatores ocorrem 
em perfeita sintonia, a mulher irá atingir um estado 
de satisfação sexual com ou sem orgasmo. Se 
o orgasmo é atingido, atua como um reforçador 
positivo para os próximos atos sexuais. Quando 
ele não ocorre, porém existe a satisfação sexual, o 
reforço é dado por essa satisfação e pela conquista 
da intimidade emocional com o parceiro. A terapia 
sexual em alguns momentos atua no sentido de 
enfocar a sexualidade como um todo e em um 
contexto integral, retirando o foco da genitalidade 
e valorizando a satisfação sexual e a intimidade, as 
quais são essenciais para uma boa integração entre 
os parceiros, gerando boa satisfação na cama. 
Portanto, para o desenvolvimento da intimidade do 
casal é importante o ato de se conhecer, saber o que 
o outro deseja, dar prazer e deixar que o outro faça 
o mesmo, assim como procurar saber (e encontrar) 
o que ambos gostam.

Thaís França de Araújo é médica ginecologista pela Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU) com especialização em Sexualidade 
Humana pela Universidade de São Paulo (USP). 
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MÔNICA CUNHA | JORNALISTA
BRUNO FERNANDES | DIÁRIO ONLINE

BEM_CULT_ESTAR BEM

O POMAR ESTÁ GANHANDO FORMA E TEM FLOR 
DE CARAMBOLA QUE BEM PODERIA SER UM BUQUÊ

BRANCURA 
DE ÁRVORE 

Nem doeu os olhos. Pelo contrário. Ficaram 
arregalados diante daquele par que cobria as janelas 
azuis da casa branca. Eram duas árvores. Mas não 
tinham folhas verdes. Eram brancas, bem claras. 
Pasmei e perguntei a minha prima: o que é aquela 
boniteza? Qual o nome daquele arbusto pelo qual caí 
de amores à primeira espiada? Keila, minha prima, 
não sabia dizer de imediato. Ficou de perguntar ao 
colaborador que a ajuda na pequena granja que 
comprou há algum tempo. Era um sonho, um ideal 
de trabalho. Me contou que não tinha nada. Era um 
‘ermo’. Tanto que o pai, meu tio Paulo, ficou meio 
descrente ao conhecer aquele pedaço de terra ainda 
sem serventia. Estaria muito orgulhoso hoje se visse 
o que ela construiu junto com o marido. Me pegou 
pela mão e, feliz, foi nos mostrando cada canto. Logo 
depois da entrada há uma capelinha. Ela construiu 
depois que conseguir pagar pelo lugar. Promessa 
feita e cumprida. Lá dentro tem uma prateleira que 
faz, às vezes, de altar. O forro foi costurado por tia 
Eunice. Branco com dourado no bordado. Sobre ele 
é santos de devoção. Cada um com sua história. É 
proteção para a labuta diária. Seguimos pelo jardim. 

Tudo tão organizado. Do escritório ao refeitório. 
Simples e sustentável. Ela e o marido Marco Aurélio 
vão construindo aos poucos a cara do lugar. Pneus 
viram floreiras, também balanço para os filhos. Um 
pomar está ganhando forma e tem flor de carambola 
que bem poderia ser um buquê. Tem ainda uma horta 
com tanto verde que daria inveja a muito lápis de 
cor. Nunca tinha visto brócolis nascer! E lá estava 
um bem escondido protegido pela mãe folha. No 
canteiro, muito manjericão. Nas mãos de Keila vejo 
um punhado de hortelã fresca. Pego uma ainda no pé 
e mastigo. Na cozinha bebo chá. No fogão à lenha, no 
estilo gaúcho, um panelão com frango refogado no 
óleo e temperos. João Paulo, de cinco anos, aponta 
o lugar de cada um de nós. Almoçamos. Depois, 
alimentamos as galinhas, poedeiras e que amam 
música! Todas encostadas no alambrado, bem perto 
da canção sertaneja. Caminhamos pela terra. Ao 
pôr do sol, fechamos a casa. E em casa descubro o 
nome da árvore branca: noivinha. Vida nova sempre.

Mônica Cunha é jornalista e apresentadora de TV.
monikacunha@uol.com.br
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Av. João Naves de Ávila, nº 5.149 - Santa Mônica - T. (34) 2512-3000 - Uberlândia/MG - tecar.com.br

Conheça o novo conceito Mercedes-Benz.

Condições válidas para os modelos C 180 Avantgarde 0km da marca Mercedes-Benz, ano/modelo 19/19. Preço à vista com bônus aplicado igual 
a R$ 172.900,00. Pintura metálica e frete inclusos para retirada na concessionária onde for realizada a compra. Promoção válida até 02/08/19  
ou enquanto durar o estoque de 02 unidades. Lista de credenciados no site: www.mercedes-benz.com.br. Central de Relacionamento com o 
Cliente Mercedes-Benz: 0800 970 9090. Consumo na cidade: 10,22 km/l (gasolina); na estrada: 13,63 km/l (gasolina), em simulação feita em 
laboratório. O consumo percebido pelo motorista poderá variar para mais ou para menos dependendo das condições de uso. CO2 fóssil 
não renovável: 116,81 g/km. Classifi cação PBE “A” na categoria EXTRA GRANDE. Prêmio “Carro do Ano 2019” na categoria “Motor do 
Ano Abaixo de 2.0” da Revista AutoEsporte.

No trânsito, dê sentido à vida.

R$ 172.900,00 à vista
Confi ra as versões do Classe C a partir de

A Tecar Mercedes-Benz está mais completa, moderna e ainda mais bem localizada. 
Tudo para lhe oferecer o melhor. 

Alta tecnologiaFunilaria e PinturaShowroom tecnológico Espaços modernos
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MARKETING UNITRI
DIVULGAÇÃO

TRADIÇÃO E QUALIDADE MARCAM OS 20 
ANOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNITRI

ODONTOLOGIA
UNITRI - 20 ANOS 

BEM_CULT_EDUCAÇÃO

Criado em 1999, o curso de Odontologia da Unitri 
tem uma trajetória de sucesso desde a formação da 
primeira turma, no ano de 2003, com mais de 1200 
profissionais inseridos no mercado de trabalho. Vários 
de nossos egressos ocupam posição de destaque no 
cenário nacional. O complexo odontológico conta 
com três clínicas onde os alunos cumprem os estágios 
regulares do curso, além dos laboratórios pré-clínicos, 
das salas de raio X e raio X panorâmico, laboratórios de 
prótese, escultura e moldagem, sala de interpretação 
radiográfica, clínica para atendimento a bebês e 
salas para campanhas educativas e higienização. 
O curso tem duração de quatro anos, com aulas 
nos períodos matutino e vespertino, e o aluno sai 
para o mercado de trabalho apto a atuar em várias 

áreas, pois conta com uma formação generalista. 
A Clínica escola atende em média, por ano, mais 
de 4000 pacientes em serviços como clínica geral, 
endodontia, periodontia, odontopediatria, ortodontia, 
diagnóstico estomatológico e cirurgia bucal. O curso 
é pioneiro entre faculdades particulares, além de ser 
o único reconhecido pelo Ministério da Educação, no 
ensino superior, em Uberlândia. Vários projetos sociais 
são realizados nas disciplinas de Odontologia Social 
e Preventiva com ações de promoção de saúde nas 
comunidades, ONG’s e escolas. 

Prata da casa 
A gestão do curso é da professora Renata Pereira Georjutti, 
egressa da nona turma, que destaca a qualidade e 
reconhecimento do curso perante a comunidade: “Nosso 
curso tem um projeto pedagógico que prepara o aluno 
para a vivência clínica, com grande número de práticas, 
com professores que, além da docência, estão inseridos 
no mercado de trabalho e temos um grande número 
de projetos sociais que realizamos para a comunidade 
carente na cidade”, observa.
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DR. ALEXANDRE FERNANDES | CIRURGIÃO-DENTISTA
DIVULGAÇÃO | SXC

EM CASO DE EMERGÊNCIA TENHA 
O CONTATO DO SEU DENTISTA

VAI VIAJAR? DICAS PARA 
MANTER SUA SAÚDE BUCAL. 

BEM_CULT_SAÚDE BUCAL

As tão esperadas férias chegaram! É muito bom poder 
sair para dar umas voltas por aí... se esta for a sua 
opção fique atento às dicas para preservar sua saúde 
bucal. Arranje tempo para um checkup. Sempre que 
você puder, agende uma consulta odontológica antes 
de sua viagem. Faça um exame minucioso para que 
possa ser identificado quaisquer problemas antes 
que eles aconteçam. Você terá paz de espírito e seu 
dentista terá as informações mais atualizadas sobre 
seus dentes, incluindo exames radiográficos. Em caso 
de emergência tenha informações de contato do seu 
dentista em seu telefone celular ou mantenha um 
cartão de visita dele em sua carteira. Na verdade, mais 
emergências odontológicas podem ser resolvidas pelo 
telefone do que você imagina. Se você estiver fora do 
país e precisar de um dentista, entre em contato com 
o consulado local ou a embaixada do Brasil para que 
possam lhe indicar uma clínica odontológica. Protetor 
solar? Ok. Carregador de telefone? Ok. Escova dental? 
Oops, se você se encontrar temporariamente sem uma 
escova de dentes, você pode enxaguar vigorosamente 
com água para lavar a boca. Você também pode 
colocar um pouco de pasta de dente em um pano 
limpo ou com o dedo para esfregar seus dentes e 
gengivas. Quando você finalmente chegar à farmácia 
mais próxima, compre pasta e uma escova de dentes. 
Mastigar chiclete sem açúcar pode ajudar a aliviar a 
pressão no ouvido durante um voo. Pesquisas mostram 
que mastigar pastilhas sem açúcar por 20 minutos 
após uma refeição pode ajudar a prevenir cáries. Isso 
porque isso estimula a salivação, o que ajuda a eliminar 
as bactérias que causam cáries. Quando em dúvida, 
escova com água engarrafada. Se você estiver em um 

país onde o suprimento de água está comprometido 
ou se você está em uma aventura no deserto, por 
exemplo, e não tem certeza da qualidade da água, 
sempre use água engarrafada para escovar. Transporte 
adequado de escova de dentes. Num porta-escovas 
é como você mantém sua escova de dentes limpa 
em casa, mas isso nem sempre é possível nas férias. 
Manter a escova de dentes limpa e fora de contato 
com outras coisas é mais importante que garantir 
que esteja seca nas férias. Uma pequena bolsa 
plástica pode manter sua escova de dentes separada 
de tudo. Veja algumas precauções simples que você 
pode tomar para evitar acidentes e ferimentos nos 
dentes e nos tecidos moles que o rodeiam: Use um 
protetor bucal ao participar de atividades esportivas 
ou recreativas. Evite mastigar gelo, grãos de pipoca e 
alimentos muito duros que podem trincar um dente. 
Use uma tesoura, NUNCA seus dentes para cortar 
coisas. Diante de emergências ligue para um dentista 
ou para um serviço de pronto-socorro odontológico 
e forneça o máximo de detalhes possíveis sobre sua 
condição e condições buco-dentárias. Lembre-se: 
é muito importante procurar um dentista ou clínica 
odontológica de emergência o quanto antes, pois isso 
pode ser decisivo entre salvar ou não seu dente. Fique 
esperto!

(Fonte: https: https://www.mouthhealthy.org/en/
travel- tips?utm_source=mouthhealthyorg&amp;utm_

medium=mhtopstories&amp;utm_content=tr aveltips).

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

A EXPERIÊNCIA DE VIDA PODE SUAVIZAR MUITA 
GENTE, TORNÁ-LA MAIS SERENA, AUTOCRÍTICA E DÓCIL.

AS INTERFACES 
DO ENVELHECER 

Ao longo de toda a vida fomos ensinados a respeitar 
as pessoas de mais idade. Concordo plenamente com 
essa premissa. Entretanto, não devemos transformar, 
automaticamente, todas as pessoas idosas em seres 
bons, em pessoas “santas”, pois não são, não todas. Que 
o envelhecimento acelerado bate à nossa porta e que 
o avanço da maturidade pode trazer benefícios, isso 
não podemos negar. Algumas pesquisas relatam que a 
maioria das pessoas costuma apresentar altos níveis 
de bem-estar e estabilidade psíquica quando chegam 
aos 60, 70, 80 anos. Salientamos, contudo, que nos 
incomodam muito o modo e o trato como, normalmente, 
se referem aos mais velhos. Se de muita idade falam-
se com eles de forma infantilizada, mimada, quase 
débil. Se de pouca idade, um idoso “jovem”; por vezes, 
são tratados até com hostilidade. Falam da velhice 
e dos idosos como se eles fossem gente diferente, 
uma espécie à parte, como se eles não fossem nós 
amanhã. Se uma pessoa viveu uma vida egoísta, se só 
pensou em si e nas próprias vantagens, se tem uma 
personalidade marcante e forte, essa trajetória de vida 
não se anula só porque avançou na idade. Seu caráter 
não melhora simplesmente porque envelheceu. Na 
velhice essas características se cristalizam. Se tornam 
mais evidentes. Marcantes. Não obstante, a deferência 
e estima deverão permanecer as mesmas. Devemos 
respeitar suas limitações e incapacidades. Devemos 
sim, ter cuidado com a sua fragilidade, relevar seus 

problemas de saúde, sem, contudo, eleger um grau 
de “santificação” a ele. O respeito deverá existir até 
o fim. E que saibamos todos, esse respeito deverá ser 
mútuo. Ah! A experiência de vida pode, sim, suavizar 
muita gente, torná-la mais serena, mais autocrítica, 
mais dócil. Mas, isso nunca será regra. Há aquelas 
que seguem amargurando os anos seguintes, que não 
aprendem com as “porradas” da vida, que insistem 
no caminho egoísta, que não desapegam do fardo 
inútil que compilou por aí, como mágoa, inveja, rancor, 
ciúme, orgulho, ganância, mesquinharia, sisudez, dentre 
outras coisas que não levam a nada. É uma carga 
muito pesada que só distancia as pessoas. Carga essa 
que abre a porta para a solidão e de lá ela não sai. 
Enfim, todo tipo de pessoa envelhecerá - os hipócritas, 
os fofoqueiros, os falsos, os perversos, os narcisistas, 
os bons, os inteligentes, os fracos, os oprimidos, os 
mentirosos, os criminosos, os poetas, dentre todos os 
outros. E que fique bem claro, se estamos abertos a 
mudanças, o processo de envelhecimento pode causar 
grandes transformações, renovações múltiplas. Vale a 
pena querer envelhecer e aproveitar essa fase para nos 
tornarmos pessoas melhores. Envelhecer faz bem! 

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

BEM_CULT_SAÚDE
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“O BEM FAZ BEM A QUEM O REALIZA”

COLHEITA 
DA GRATIDÃO 

Em um Congresso Estadual, uma senhora conversava, 
animada, com amigos, quando se aproximou um dos 
voluntários, pedindo-lhe ajuda para uma das livrarias. 
Feliz por servir, a senhora logo se postou atrás do 
balcão. Entre sorrisos indicava o lançamento mais 
recente em livro, CD ou DVD. A todos atendia com 
alegria. Então, alguém lhe perguntou: poderia me dizer 
se, há 14 anos, a senhora esteve na Maternidade Y, a 
visitar algum parente seu? Sim, pelo período de 30 
dias, estivera, muitas vezes, na citada Maternidade. 
Sua sobrinha nascera prematura e estava no 
Centro de Terapia Intensiva Neonatal. E concluiu: 
Desculpe-me, mas por que a pergunta? Com os 
olhos marejados de lágrimas, disse: Eu nunca soube 
seu nome. Mas jamais esqueci seu rosto. Fico muito 
feliz em encontrá-la agora e poder lhe agradecer. 
Eu sou aquela mulher que a senhora viu a chorar na 
recepção. Sem me conhecer, notando meu desespero, 

ANITA GODOY | ESCRITORA
MARCELA BORTONE  | SXC
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se aproximou de mim e perguntou: Por que chora 
tanto? Eu contei sobre a doença do meu filhinho de 
poucos meses, do pavor de perdê-lo, da dor de ter 
que deixá-lo hospitalizado. A senhora me envolveu 
em um abraço terno e me disse: Confie em Deus. 
Entregue seu filho aos cuidados d’Ele. Ore, acalme-
se e guarde a certeza: seu filho ficará bem. E eu me 
acalmei. Orei, esperei. E meu filho aí está prestes 
a completar seus 15 anos. Por isso, por aquele dia 
ter acalmado o desespero de uma estranha, eu 
lhe agradeço. Um abraço prolongado encerrou a 
narrativa. A senhora sequer lembrava do fato, mas, 
em sua intimidade, agradeceu a Deus pela felicidade 
de colher flores no seu caminho. O bem faz bem a 
quem o realiza. 

Anita Godoy é Escritora, Taróloga e Palestrante Motivacional.
anita.godoy@yahoo.com.br | www.anitagodoy.com.br
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DR. JORGE PFEIFER | PSICÓLOGO E PSICANALISTA
ARQUIVO PESSOAL | SXC

O MUNDO MODERNO CARACTERIZA-SE 
PELA AUSÊNCIA DA ARTE DE AMAR

O QUE É O AMOR? 

O amor é uma profunda afeição humana investida 
nas pessoas em nossa volta que nos faz bem. Todos 
nós amamos e cada um à sua maneira. Podemos 
senti-lo como um momento de intensa emoção, que 
nos paralisa ou imobiliza, levando-nos a acreditar 
que é possível ser feliz. Sua força se manifesta 
nas sensações e emoções que nos transformam e 
nos fazem lutar por aquilo que nos faz bem. Lacan, 
célebre pensador e psicanalista, certa vez disse: 
“Amar é dar o que não se tem, para quem não é”. O 
que é dar o que não se tem? Freud, quando escreveu 
sobre o narcisismo, explicou: uma idealização, onde 
você escolhe no outro aquilo que fomos, somos ou 
gostaríamos de ter sido. Esta escolha narcísica é 
a projeção dos nossos sonhos pessoais, da nossa 
admiração pelo ser ideal que pensamos estar no 
outro. Nesta situação você vai dar ao outro o que 
não possui. O outro, o ser amado, será o objeto de 
sua admiração por você mesmo. Este ser “amado” 
não é o que você espera e, sim, o engate da sua 
fantasia, logo, a sua ilusão. O mundo moderno 
caracteriza-se pela ausência da arte de amar. Tudo 
ficou muito sexualizado e hoje temos a ilusão de 
viver a liberdade dos desejos de toda ordem e esta 
“revolução” tornou-se lugar comum e natural no 
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comportamento das novas gerações. É proibido proibir 
(como disse um dia, enfurecido, o poeta Caetano 
Veloso). Não será este descaso um jogo inconsciente e 
inconsequente que enfraquece os vínculos amorosos? 
Penso que a indiferença e o “tanto faz” nascem desta 
desilusão. A frustração nasce desta indiferença e, de 
forma mascarada ou explícita, passamos a ignorar ou 
odiar aquele que amamos. De quem não gostamos mais, 
nada podemos esperar. O ódio surgirá mascarado na 
indiferença que vai substituir o amor não correspondido. 
É nesta situação que vivem muitos casais insatisfeitos 
e infelizes. O amor é livre, mas os fundamentos éticos e 
morais deste sentimento são sempre preservados para 
manter a ordem e a força que enfrenta essa liberdade 
em face à natureza primária e à alienação humana 
que tudo destrói. São esses valores seculares, éticos 
e sociais que, aliados a essa força maior, preservam 
o animal humano que habita em todos nós. É nessa 
transitoriedade que o amor sobrevive. Um exemplo: 
vale lembrar a canção “Carmen”, célebre Ópera de 
Bizet, quando ao falar do amor, diz: “O amor é como um 
pássaro livre que voa. Quando amor não existe, fique de 
guarda, porque seu amado vai te deixar”.

Dr. Jorge Pfeifer é psicólogo, psicanalista e articulista.
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SAÚDE E EXCELÊNCIA: PRINCIPAIS REFERÊNCIAS
NACIONAIS REUNIDAS EM UM ÚNICO LOCAL.

DR. IVAN ROLLEMBERG,
O MÉDICO DOS FAMOSOS 

Você já deve ter ouvido falar, assistiu pela televisão 
ou já leu alguma matéria sobre o médico dos famosos. 
Mas quem é este profissional que está cada vez mais 
encantando famosos e anônimos? Com 14 anos de 
carreira médica e 3 na área dermatológica, o médico 
paulista e conceituado internacionalmente, Dr. Ivan 
Rollemberg se destaca no ramo da dermatologia 
brasileira. Tornou-se o queridinho dos famosos pela 
sua capacidade, e por este motivo, cada vez mais 
clientes o procuram em busca dos procedimentos 
que realiza. Com o avanço da medicina na área de 
rejuvenescimento, Dr. Ivan enfatiza que as cirurgias 
plásticas dão lugar cada vez mais a procedimentos 
minimamente invasivos, proporcionando melhora 
na autoestima. Dr. Ivan Rollemberg é formado pela 
Faculdade Estadual de São José do Rio Preto, 
com especialização em Dermatologia. Tem mais 
de 10.000 horas de especialização e se tornou 
Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. 
Em especialização constante, trabalha com o que 
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há de melhor e mais moderno na área e todas as 
novidades do mercado. Em seu consultório, Human 
Clinic estão, entre os tratamentos mais procurados 
pelos famosos, produtos que estimulam o colágeno 
natural da pele em busca de um rejuvenescimento 
gradual e sem recuperação, a hidroxiapatita de cálcio, 
considerado ‘gols standard’ para rejuvenescimento 
facial e corporal. Sendo que melhora a textura da 
pele, a flacidez e contorno, pode também promover 
a sustentação da pele, estruturação e contorno 
facial. A hidroxiapatita de Cálcio é a melhor opção 
para o rejuvenescimento das mãos, pois a mulher 
pode não conseguir esconder sua idade pelas mãos 
envelhecidas. Estes procedimentos amenizam as 
mudanças ocasionadas pela idade com o passar 
dos anos, por dentro e por fora. Famosos ou não, 
os pacientes que procuram o Dr. Ivan Rollemberg 
anseiam por tratamentos tecnológicos. Outro 
tratamento, o Ultra-Deep, é um preenchedor a 
base de Ácido Hialurônico que tem a ação principal 
de volumização, melhorando o volume perdido da 
face. Através desses novos tratamentos modernos 
e tecnológicos, em consulta clínica Dr. Ivan traça 
um perfil de tratamento ideal para cada paciente. 
Entre as estrelas que procuram seus consultórios 
estão Giovanna Antonelli, Luísa Sonza, os cantores 
Fernando e Sorocaba, João Bosco, Latino, Mano 
Walter, Ana Paula Siebert, Emilly e Mayla Araujo, 
DJ/Produtor Diego Fragoso jornalistas como Luiz 
Bacci, Luiz Andreoli, Carol Castelo Branco, Mariana 
Kupfer, Juliana Trevisol, Wolf Maia, Mari Alexandre, 
Nubia Oliver, Matheus Mazzafera, Thammy Miranda, 
além das musas fitness como Gabriela Pugliese, 
Carol Bittencourt, Bela Falconi, Diana Vilas Boas, 
modelos como Ana Beatriz Barros e Juliana Martins, 
o jogador de futebol Gabriel (Gabigol) e o fotógrafo 
André Schiliro. 

Atendimento Premium
A Human Clinic surgiu a partir da união dos 
melhores profissionais da área de saúde, nutrição, 
odontologia, dermatologia, cirurgia plástica e 
tecnologias de última geração. Você que busca 
beleza, bem-estar e saúde terá a experiência de 
um atendimento premium e diferenciado, uma 
oportunidade única para quem procura tratamentos 
e resultados voltados para a melhoria e manutenção 
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da beleza e saúde que respeitam sua individualidade, 
unindo qualidade com segurança e excelência. Hoje 
as pessoas entendem a beleza como resultado de um 
cuidado holístico e não apenas uma beleza tecnológica, 
que corrige problemas e resolve incômodos. Mas uma 
beleza que se alimenta de estar bem, livre de padrões, 
regras e preconceitos. A essência do universo de 
dermocosmético está em estudar e conhecer cada 
parte do corpo humano, entender como funciona cada 
célula e buscar na medicina a melhor forma de manter, 
melhorar seu desempenho e buscar o belo. A constante 
inovação tecnológica encanta com a perspectiva de 
soluções eficazes, trazendo uma relação direta da 
medicina com a beleza. 

Especialidades e tradição
Medicina do Esporte, Dermatologia, Odontologia, 
Nutróloga da Saúde, Estética e Esporte, Cardiologia 
do Esporte, Cirurgia Plástica e Qualidade de Vida, 
Psicologia, Estética Facial e Corporal - SPA e 
Tratamentos com Laser. Formado em Medicina pela 
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - 
FAMERP, em 2010, é a quinta geração de médicos (pai 
para filho) da Família Rollemberg. Seu tataravô Manuel 
Leite Rollemberg Sampaio formou-se na Faculdade de 
Medicina da Bahia em 1886, com diploma outorgado 

Formação acadêmica
Especialização - Residência Médica
2013 - 2016 (Faculdade de Medicina de São José do 
Rio Preto - SP
2011 - 2012 (Ministério da Defesa Exército Brasileiro 
- Título: Clínica Médica. Ano de finalização: 2012 - 
Graduação em Medicina). 
2005 - 2010 (Faculdade de Medicina de São José do 
Rio Preto - SP - Ensino Médio - 2º grau). 
2002 - 2004 (E.E.F.M. Carlos Chagas Filho - São José 
do Rio Preto - SP
Ensino Fundamental - 1º grau). 
1994 - 2001 (E.E.F.M. Carlos Chagas Filho - São José 
do Rio Preto - SP).

Dr. Ivan Rollemberg, diretor da Human Clinic

por sua majestade Dom Pedro II, seu bisavô José Maria 
Leite Rollemberg Sampaio, formado na Faculdade 
de Medicina de Pinheiros (USP), seu avô Ivan Valle 
Rollemberg, formado pela Faculdade Paulista de 
Medicina de São Paulo - UNIFESP, em 1953, e seu 
pai Ivan Rollemberg Filho formado pela Faculdade 
de Medicina de Vassouras - Rio de Janeiro. Em 1886, 
Dom Pedro II entregava o diploma de médico ao seu 
tataravô e assim se iniciava a saga da família. O amor 
aos estudos vem de pequeno, instigado pelos pais, 
bolsista 100% durante a escola, aos 17 anos entrava 
na Faculdade Estadual de Medicina de São José do 
Rio Preto, como também em outras, como a Unesp, 
cursando medicina na primeira e complementando, 
apesar de diferente da tradição familiar, 
Oftalmológico, seguiu sua paixão pela Dermatologia 
especializando-se na mesma escola, por mais de 
10000 horas, tornando-se Membro da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia. Passou pelo Exército como 
tenente médico e também como médico da saúde 
da família. Realiza trabalho filantrópico, além de sua 
instituição beneficente e trabalho com outras ONGs. 
Dr. Ivan participa de cursos e congressos nacionais e 
internacionais, como também realiza diversos estudos 
científicos e organiza cursos para Dermatologistas, 
como o de Peeling de Fenol Profundo. 
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CÁSSIA FREITAS | PSICÓLOGA
ARQUIVO PESSOAL | SHUTTERSTOCK

SERÁ QUE O BRASIL É RUIM PORQUE SOMOS 
MAUS OU PORQUE SOMOS MAUS O BRASIL É RUIM?

EU SOU 
BRASILEIRA 

BEM_CULT_RELACIONAMENTO

O patriotismo não está fora de moda. Infelizmente 
só manifestamos o nosso em partidas de futebol, 
mais intensamente no momento do hino nacional. 
Nossa brasilidade tem sido a metonímia de “jeitinho, 
malandragem, indisciplina, inferioridade”. Ao contrário 
do americano, não temos o hábito de ostentar nossa 
bandeira na porta de nossas casas. Mas, de boca 
cheia, discursamos sobre tudo o que o Brasil não tem, 
não faz e não é. Falamos do Brasil do terceiro mundo, 
na terceira pessoa, como sendo completamente 
distinto de nós. Mas, indistintamente, nos orgulhamos 
de um Brasil que vence, não importa o quê e nem nos 
interessamos pelo “como”, mas a vitória nos restaura 
como filhos da pátria amada. Será que o Brasil é ruim 
porque somos maus ou porque somos maus o Brasil 
é ruim? Ações assertivas individuais ou coletivas são 
cada vez mais comuns. Ainda existe um remanescente 
que não reclama ou critica, mas literalmente rema 

contra a maré acordando todos os dias com a 
esperança de fazer um país melhor. Existe o Brasil 
ruim sem esperança e o Brasil que podemos ter, se 
fôssemos patriotas em tempo integral. “SE” é uma 
condicional maravilhosa! É a possibilidade de sairmos 
dessa estaticidade. É a libertação dessa cultura 
colonialista e facciosa que nos rotula e nos condena 
ao falar. É a valorização da letra, da gramática. A 
expressão de quem se é e do que se quer em um 
português claro. “SE” também inicia uma grande 
promessa de Deus para Seu povo e para nossa terra. 
“SE” orarmos a Deus por nosso Brasil clamando por 
Sua misericórdia, perdão e cura, Ele nos ouvirá! Então 
saberemos que bondade e grandeza são inseparáveis 
e que a maior expressão de patriotismo é a oração. 

Cássia de Figueiredo Freitas é uma patriota 2Cr 7:14.
cassiafreitas7@gmail.com
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PRESENÇA ESPECIALIZADA NO MERCADO PET

ESTRELAS ANIMAIS 

BEM_CULT_PET

O Grupo Estrelas Animais, comandado por 
Luis Oliveira - profissional especializado em 
comportamento e treinamento animal, com mais 
de 30 anos de experiência na área - surgiu após 
perceber algumas necessidades deste mercado e 
hoje atua em quatro frentes: 

Treinamento - A Escolinha 
Os pets fazem parte da família e precisam 
aprender a conviver em harmonia nos lares. 
Conduzi-los a ter um comportamento adequado 
é ideal para sua socialização em casa. 

Publicidade - Agência de Casting 
Com o crescimento constante do mercado pet, 
estrelando comerciais, novelas, filmes e seriados 

desenvolvemos um treinamento específico para o 
mercado publicitário. 

Hotel 
Disponibilizar um ambiente seguro e que ofereça uma 
experiência agradável aos animais, onde possam se 
desenvolver e conviver com outros hóspedes. 

Entretenimento
Participamos de vários eventos com nossas 
“celebridades” onde oferecemos diversos tipos 
de atividades, sempre mesclando diversão e 
aprendizado. 

Bate-papo 
Saiba um pouco mais sobre o Grupo Estrelas 

Fotos Roberto Trumpauskas  
Produção Executiva Collab Produções 
www.collabproducoes.com
Locação Estrelas Animais - SP
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Animais, comandado por Luis Oliveira, neste bate-
papo exclusivo para os leitores da Revista Cult. 

Como e quando surgiu a ideia de construir o projeto 
Estrelas Animais? 
A ideia surgiu há 10 anos. Sempre foi uma empresa de 
família. Nossa cadela ‘Wind’ foi uma das pioneiras para 
o nosso desenvolvimento. 

Qual o diferencial do seu trabalho? 
Em nossa metodologia, diferente da grande maioria, o 
dono não precisa estar presente para a educação do 
pet. 

Além do hotel/escola, que outros serviços são 
prestados? 
Palestras, cursos, consultoria para escolha de filhotes, 
apresentação em exposição de beleza e publicidade. 

Onde podemos encontrar mais detalhes sobre a 
mesma? 
Instagram: @estrelasanimais 

Quais programas de tv/rádio participaram? 
Domingão do Faustão, Tamanho Família, comerciais 
como Havaianas, Skol entre outros. 

Quem são os seus clientes famosos? 
Sabrina Sato (apresentadora)
Renata Kuerten (modelo)
João Camargo (alfaiate)
Jorge Paulo Lemann (empresário)
Diego Fragoso (dj/produtor)
Bruno Astuto (jornalista)
Gabriela Duarte (atriz) 
Edu Guedes (apresentador) 
Alok (dj/produtor) 
Caroline Celico (empresária), entre outros.
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INSTITUIÇÃO PRETENDE CRESCER EM 10% O VOLUME
DE INVESTIMENTOS COM A CAMPANHA

UNICRED FAZ AÇÃO COM 
SORTEIO DE UMA BMW 320I

E AMPLIA SUA ATUAÇÃO 
NO MERCADO

Com resultados cada vez mais expressivos entre as 
entidades financeiras em sua área de atuação, a 
Unicred lançou, recentemente, a campanha “Unicred 
Premium 2019”. A ação vai sortear uma BMW 320i 
entre os cooperados que adquirirem produtos de 
investimento, seguro de vida ou consórcios da 
cooperativa. Além de estimular o cooperado a 
investir de forma eficiente, a instituição amplia seu 
desempenho no mercado e se torna ainda mais 
competitiva.

A campanha, que tem duração de um ano, abrange 
os cooperados da Unicred Multirregional – uma das 
maiores centrais de cooperativas do Brasil, com 12 
singulares e mais de 90 pontos de atendimento – e 
reafirma seu posicionamento premium. “A campanha 
traz uma nova experiência para o cooperado, e 
possibilita crescimento econômico não só para 
associados, mas também para as localidades como 
um todo”, comenta Dr. Luiz Mauro Coelho Nascimento, 
Diretor Presidente da Unicred Aliança.

BEM_CULT_COOPERATIVA

A cada R$ 5 mil aplicados, o cooperado recebe um 
cupom para concorrer ao prêmio. Em se tratando 
de pessoa jurídica, o investimento é de R$ 35 mil, e 
não há limite de cupons para os interessados. Com 
esta ação, a instituição prevê um crescimento de 
10% no volume de investimentos durante o período 
da campanha. “Essa é uma forma de fidelizar o 
cooperado e proporcionar investimentos assertivos, 
e que atendam o seu estilo de vida”, revela Dr. Luiz 
Mauro. A cada R$ 40 mil em cartas de consórcio ou 
R$ 200 mil em apólice de seguro de vida, o cooperado 
também recebe um cupom. O sorteio acontece no dia 
9 de maio de 2020 pela Loteria Federal.

A ação vai ao encontro do crescimento da instituição 
nos últimos anos. Em 2018, a Unicred registrou um 
aumento de 17% nas operações de crédito e projeta 
um aumento de 15% a 20% em 2019. Atualmente, o 
sistema conta com 35 cooperativas, aproximadamente 
257 unidades de negócios em 10 estados brasileiros e 
mais de 211 mil cooperados.

Diretores da UNICRED Uberlândia
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Participação válida de 1/7/2019 a 8/5/2020 apenas para pessoas jurídicas e pessoas físicas cooperadas afi liadas à Unicred Central Multiregional nos 
estados de Minas Gerais (exceto Unicred Sete Lagoas), Bahia, Espírito Santo, Goiás, São Paulo e na cidade de Brasília no Distrito Federal. O cooperado 
deve ser titular de investimentos, cartas de consórcio e/ou apólice em seguros de vida. Para condições de participação do sorteio, consulte o 
regulamento. Sujeito à aprovação de cadastro. Imagem meramente ilustrativa.

Certifi cado de Autorização SECAP nº 04.003071/2019. Processo nº 17377.002268/2019-29.

Conte com a Unicred 
e concorra a uma BMW 320i.

*Sujeito à aprovação de cadastro.
Imagem meramente ilustrativa

conquistarS E R  P R E M I U M  É

O B J E T I V O S
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JÉSSICA CÔRTES | NUTRICIONISTA E COACH DE EMAGRECIMENTO
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

COMO SE LIVRAR DA DIETA E
BUSCAR PRAZER NO ALIMENTO

DIETA E PRAZER 

O prazer é o resultado de uma atividade que foi 
executada. Nas situações de prazer, nosso cérebro 
libera serotonina (hormônio que te faz sentir prazer). 
Você pode ter aumento de dopamina (hormônio) num 
primeiro momento, antes de comer o doce, ou seja só de 
imaginá-lo. Enquanto está comendo e imediatamente 
logo depois começa a liberar serotonina e, então, a 
euforia passa e você sente prazer. Apesar disso, depois 
de se alimentar, o que restará será dor, e não prazer, 
pois você quis se controlar e não conseguiu, e sabe 
que isso trará consequências. Ao perceber esse fato, 
começa a pensar que a única maneira de reverter essa 
dor e corrigir o erro é entrar em jejum, fazer restrições
alimentares ou se matar na academia e, então, 
imediatamente, você entra em restrição, porém, 
surge outro alimento na sua frente e o mesmo 
comportamento se repete. Resumindo, você segue 
sem fazer dieta, sentindo dor por não conseguir 
resistir às tentações e engordando a cada dia. Todo 
esse processo, não preciso falar, gera muita DOR, e 
principalmente DOR EMOCIONAL, com a qual você 
ainda não sabe lidar. Quer um exemplo? Você foi 
convidado para jantar em uma pizzaria, mas decidiu 
que não vai comer nenhum pedaço. Sabendo que lá 
também serve carne, diz a si mesmo que vai pedir uma 
porção de filé mignon. Chegando ao local, começa o 
rodízio de pizza e seus amigos todos se jogam nele. 

BEM_CULT_NUTRIÇÃO

Você olha para a pizza, mas não pode comer, porque 
está de dieta, sua nutricionista passou um cardápio, 
você tem consulta na semana seguinte e tem que 
emagrecer para mostrar a ela resultado. No momento 
em que sente o cheiro da pizza pela primeira vez 
sua dopamina já começa a aumentar na corrente 
sanguínea e a situação piora quando você vê: nesse 
momento sua dopamina atinge o pico. E você diz a si 
mesmo nesse momento: não vou comer porque tenho 
consulta com a nutri semana que vem. Sua dopamina 
foi a mil, mas no fim da história você acaba sendo 
emocionalmente fraco e come a pizza. O prazer nessa 
hora é enorme, mas depois vem um arrependimento 
gigantesco. A DOR, no final das contas, é maior que 
o PRAZER imediato. Porém, a pior dor não é aquela 
causada pelo arrependimento e pela culpa de comer 
e sim aquela dor tardia, que vem quando você está 
diante do armário e não entra nenhuma roupa, e 
mesmo assim você tem que sair com sua esposa ou 
seu marido, a dor de ser chamado de gordo ou gorda 
ou de ouvir “nossa, nem te reconheci”, a dor de ter uma 
festa para ir, procurar de loja em loja e nada servir, a dor 
de precisar comprar tamanho 48 em vez de 38, a dor 
de se olhar no espelho e se achar feio, a dor de nunca 
ouvir o marido elogiar suas curvas. Pense nisso... Qual 
dor custa mais para você? A dor de não comer pizza 
com os amigos ou as dores que eu descrevi acima?
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INDEX ASSESSORIA
ADALTO JR | FRED POMPERMAYER

SURFISTA, MODELO, 
AMBIENTALISTA E CAMPEÃO 

CAIO VAZ 

BEM_CULT_SURFE

Carioca, 25 anos, Caio Vaz é bicampeão mundial 
de surfe na categoria Stand Up Paddle. Conheceu o 
surfe por influência do pai e, aos 11 anos, começou a 
treinar com Caio Monteiro. Paralelamente iniciou sua 
trajetória de modelo fazendo editoriais de moda para 
grandes publicações. Desde 2012, compete no Circuito 
Mundial de SUP em locais como Hawaii, Taiti, França, 
Caribe, Califórnia, Emirados Árabes e Brasil. Em 2018, 
sofreu um acidente ao surfar uma onda gigante em 
Fiji e, recuperado, prepara-se para o Mundial de SUP 
Wave em setembro deste ano. É idealizador do projeto 
“Pegada do Bem” que visa conscientizar as pessoas 
para preservação do meio ambiente e futuro do 
planeta. Conheça mais sobre Caio Vaz nesta entrevista 
concedida à revista Cult. 

Quando e como começou sua paixão pelo surfe? 
Nem lembro certinho quando foi, mas tenho fotos 
surfando com uns 5 anos na prancha do meu pai. Desde 
então, a paixão só cresceu sem parar. 

Por que decidiu disputar profissionalmente? 
Quando tinha uns 8 anos comecei a competir nos 

campeonatos amadores e criei muito gosto pela 
competição. Conforme fui ficando mais adolescente, 
comecei a treinar mais, com equipes de surfe, treinadores 
e vi que dava sim para viver do surfe, competindo o circuito 
e gerando conteúdo para os patrocinadores. Sempre tive 
muito incentivo dos meus pais para trabalhar com o que 
eu amo e foi aos poucos que consegui patrocínios de 
marcas que acreditavam na minha história e queriam 
estar comigo nessa jornada. 

Como são realizados os seus treinamentos?
Meus treinos são divididos em surfar, seja de SUP, de 
Pranchinha, Big Wave, Foil. E os treinos fora d’água, como 
Pilates, treino Funcional, Bioginástica e Yoga. 

O que mudou na sua vida depois do acidente em Fiji? 
Passei a viver mais o presente, o agora. Acredito que 
tudo na vida acontece por um motivo e o acidente fez 
com que eu parasse e tivesse um tempo comigo mesmo, 
repensasse a correria do dia a dia e as minhas escolhas. 
Uma coisa que sempre penso é: se temos um problema, 
vamos vivê-lo, resolver, mergulhar de cabeça e assim 
vamos achar a solução. 



CULT_ 45 

Você está totalmente recuperado? Como foi esse 
processo? 
Já sim, foi um processo longo. Fiquei dois meses de 
cadeira de rodas, totalmente dependente de outra 
pessoa para conseguir fazer qualquer coisa. Por sorte 
tenho uma família, uma namorada e amigos incríveis 
que me ajudaram muito nesse período. Depois disso 
tive que fazer muita fisioterapia e fortalecimento, minha 
perna ficou sem músculo nenhum e o simples fato de 
voltar a caminhar foi muito difícil e prazeroso. Quando 
tive alta para caminhar de muletas, andava pra cima e 
pra baixo feliz da vida. Economizei um dinheiro com Uber 
e Táxi… não queria mais saber de ficar sentado, era só 
caminhada. 

Como está se preparando para a temporada 2019 do 
Campeonato Mundial? 
Estou bem focado nos meus treinos ultimamente, surfo 
de manhã todo dia e faço Pilates e Funcional na parte 
da tarde. 

Qual etapa você considera a mais difícil do campeonato? 
Muita gente considera a etapa de Sunset a mais difícil 
do circuito, por ser uma onda pesada, grande e muitas 
vezes difícil de manobrar. Mas eu amo muito surfar lá e é 
a única etapa que eu já ganhei duas vezes. A mais difícil 
pra mim é a etapa de NY, nunca competi lá, é a próxima, 
e muitas vezes as ondas estão bem pequenas. 

Além do surfe, você pratica outros esportes? 
Muitos, gosto muito de me transportar de bicicleta e 
skate pela cidade, além de subir montanhas pedalando. 
Faço também canoa havaiana, pesca submarina, 
natação no mar. Amo esportes, o que vier estou dentro. 

Como é sua rotina de viagens? Seleciona os lugares de 
acordo com as ondas? 
Sim, na maioria dos casos vamos atrás dos invernos, que 
são quando os swells (ondas maiores) aparecem. Agora 
no meio do ano é temporada boa na Indonésia, México, 
Taiti, Chile e Peru, mais para o fim do ano dá mais ondas 
no hemisfério norte, Hawaii, Califórnia e Europa toda. 

Qual o melhor lugar do mundo para surfar? 
Acho que na Indonésia, são muitas ilhas com ondas 
perfeitas por todos os lados. 

E qual é sua manobra preferida? 
O tubo, porque lá você fica totalmente conectado, dentro 
do oceano. 

Conte um pouco do projeto ‘Pegada do Bem’, que você 
idealizou junto com sua namorada Isabella Santoni? 
Amamos muito a natureza, o mar, as cachoeiras, as 
florestas e o “Pegada do Bem” surgiu de uma ideia da 
Bella, de usar as nossas mídias para tentar de alguma 

forma alertar as pessoas sobre a realidade atual do 
planeta. Em nossos eventos, fazemos a coleta de lixo e 
separação. Depois ele vai para a contagem e ao processo 
de reciclagem. Também promovemos bate-papo com 
especialistas em sustentabilidade para conversar com 
as pessoas que participaram da coleta de lixo e debater 
sobre o que podemos fazer para diminuir nosso impacto 
no meio ambiente, seja através da coleta seletiva, 
compostagem ou simplesmente mudando hábitos 
simples, como andar com sua garrafa reutilizável de 
água, não utilizar sacolinhas plásticas e nada que seja 
descartável, como copos, talheres, principalmente de 
plástico. 

Quais os seus projetos para o futuro? 
Para o futuro próximo gostaria de continuar participando 
do Circuito Mundial de SUP e participar também do 
Circuito Mundial de Ondas Grandes. Temos planos de 
continuar com o Pegada do Bem e fazer mais eventos 
para impactar a maior quantidade de pessoas possível, 
pois acreditamos que assim podemos mudar o nosso 
futuro.
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“FIQUEI MELHOR DEPOIS DOS 40,
A MATURIDADE SÓ ME FAZ BEM”

REYNALDO 
GIANECCHINI 

MAIS_CULT_ CAPA

Aos sete anos, o jovem Reynaldo Cisoto Gianecchini 
Junior, que adorava ‘encher o saco’ da diretoria da 
escola para montar peças teatrais, não imaginou 
que aquela simples vontade de encenar com os 
amigos de classe se tornaria, anos depois, sua 
profissão e grande vocação. Hoje, passados 46 
anos, o garotinho da cidade de Birigui, no interior 
de São Paulo, se tornou o Reynaldo Gianecchini, 
um dos atores de maior destaque da televisão 
brasileira. Em entrevista exclusiva para a Revista 
Cult, Gianecchini, que está no ar como o vilão 
Régis Mantovani na novela das nove, A Dona do 
Pedaço, de Walcyr Carrasco, em parceria com 
a atriz Juliana Paes, conta como tudo começou, 
como tem encarado os desafios, sobre o processo 
de amadurecimento e autoconhecimento. Aos 46 
anos, o ator está em paz. Graças à maturidade e 
ao processo de se entender cada vez mais. 

46 _CULT

Fotos Roberto Trumpauskas e Alexandro Adds 
Beleza Collab 
Stylist Tatiane Zeitunlian 
Produção Executiva Collab Produções 
www.collabproducoes.com
Locações Barra da Tijuca/RJ e ZooFoz/SP
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MAIS_CULT_ CAPA

Como foi a fase de transição de estudante de Direito 
para modelo e, por fim, ator? 
Fui fazer Direito porque queria ser diplomata e 
conhecer o mundo inteiro. Essa vontade de descobrir 
o mundo surgiu porque sou de uma cidade pequena 
e sempre quis ser uma pessoa de mente aberta, que 
pudesse ampliar os horizontes. Aí, beleza. Fui fazer 
Direito, mas no segundo ano percebi que não era a 
minha. Me formei, mas eu não nasci para mexer com 
coisas só da razão. Vi que tinha de ir pra algo do 
lado mais humano mesmo, como as sensações. E ser 
artista é bom por isso, mexe com coisas mais internas 
do ser humano. Eu sempre fui ator na verdade, desde 
criança. 

Como você se envolvia com as artes cênicas na 
infância? 
Com sete anos eu já fazia teatro na escola. Toda 
semana estava com uma peça. Falava com a diretora 
para ceder o teatro, a gente tinha um grupo teatral na 
cidade. Sempre fui muito ativo, gostava de desenvolver 
espetáculos teatrais. 

Como foi a transição da carreira universitária para 
a de artista? 
Fazia Direito e, ao mesmo tempo, comecei a trabalhar 
como modelo pra pagar minhas contas, o que acabou 
dando super certo. Foi, na verdade, quando minha 
carreira começou a deslanchar. Me formei, fui morar 
fora do Brasil e acabei vivendo o que queria viver, 
conheci o mundo. Trabalhei em muitos lugares como 
modelo, até que um dia achei que aquilo não dava 
mais pra mim e decidi voltar a estudar (artes cênicas) 
e fazer o que eu queria. E ser ator  sempre foi a minha 
vocação.

Você tem preferência entre televisão, teatro ou 
cinema? 
Na verdade, eu prefiro bons personagens. Não 
tenho o menor preconceito com nada. O ator deve 
fazer tudo. São três linguagens bem diferentes 
e muito difíceis de dominar, cada uma tem sua 
particularidade. Eu adoro os três. 

Na lista de medos, envelhecer aparece na sua lista?  
Aos 46 anos, como está sua “convivência com o 
espelho”? 
Todo mundo se recusa a envelhecer, mas isso nunca 
me incomodou. Tem gente com 40 anos querendo 
uma aparência de 20, é um sofrimento. As pessoas 
têm perdido a noção do que colocam no rosto, 
nos tornamos reféns da estética. Queremos estar 
sempre sarados e jovens. Me perguntam: “Por que 
você não faz botox?”. Estou feliz com a imagem que 
reflito hoje, minhas rugas vêm com a experiência e 
sabedoria. 

E como anda sua compreensão de futuro? 
Já faz um tempo que entendi que, nessa profissão, 
como em todas as outras, você tem que se divertir 
e viver o processo da melhor forma possível. Sem o 
peso da responsabilidade, sem querer tanto agradar 
aos outros. Eu vou ao estúdio com a sincera intenção 
de fazer o meu melhor. Antigamente, eu ia com o peso 
do mundo nas costas, achando que tinha que acertar 
sempre. É uma frustração quando não se consegue 
atingir aquilo que se espera. Hoje, estou muito mais 
leve e isso se reflete no meu trabalho. Não penso em 
ganhar prêmios. Penso no processo, no prazer. O 
resultado, para mim, não é o ponto mais importante. 
Não crio expectativas, quero curtir o presente. 
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Até a relação com a imprensa se reconfigurou? 
Hoje está tudo mais tranquilo. Minha estrada com a 
imprensa foi conturbada durante um certo período, 
porém foi essencial para minhas melhorias. No começo, 
a cobrança é muito maior até pelo fato de ter que 
conquistar o próprio espaço. 

Seus cachorros de estimação abriram espaço no seu 
coração? 
Mano é o mais velho e está com 3 anos. Já a Mafalda só 
tem 6 meses e chegou para deixar a casa mais alegre. 
Me apaixonei loucamente pelos meus cachorrinhos, que 
são grandes companheiros. Eles abriram um espaço 
absurdo no meu coração. Eles recebem atenção em 
tempo quase que integral. Eu brinco que sou pai solteiro 
e realmente tenho feito tudo sozinho. Tem sido incrível 
porque tenho deixado de fazer algumas coisas minhas 
para ficar e cuidar deles. E isso tem sido muito positivo 
porque tira o foco do meu umbigo para eu cuidar de 
dois ‘serzinhos’, que é muito maior. É um amor tão forte 
e dedicação única que vejo praticamente como filhos. 

Sabemos o quanto você se envolve com causas 
sociais. Quais as ONGS e Fundações que você ajuda 
hoje em dia? 
Eu, hoje, sou padrinho e embaixador de alguns projetos 
sociais, como GRAACC, Brazil Foundation, ARD 
Foundation e estamos abrindo o Centro de Apoio 
Professor Reynaldo Gianecchini. Em homenagem ao 
meu falecido pai, esta instituição vem com o intuito de 
profissionalizar jovens e adultos, preparando-os para o 
mercado de trabalho. 

Agora no ar, como Régis Mantovani, como está sendo 
interpretar esse papel de galã/vilão? 
Eu estou adorando voltar a fazer televisão. Eu tinha 
pedido um tempo, tirei um ano sabático, em que senti 
necessidade de parar tudo, me reciclar, entender 
também o que quero como artista, como pessoa, como 
ser humano. Este tempo foi maravilhoso para mim. Me 
enchi de energia e realmente apreciar um pouco a vida, 
que eu estava precisando mesmo, depois de tantos 
anos de tantos trabalhos seguidos. Então, fazer “A Dona 
do Pedaço” agora está sendo muito bom. É uma novela 
leve, gostosa, com um time maravilhoso de colegas e 
que são prazerosos de trabalhar. Vou trabalhar todo dia 
muito feliz e estou mais feliz ainda com a aceitação do 
público. O meu personagem é divertido de fazer. Ele é 
mau-caráter (risos) e é engraçado poder brincar com 
isso - de ter várias caras em um mesmo personagem. 
Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma promessa que 
é muito bacana, que é de se regenerar. Acho que ele 
vai conseguir se transformar, abrir o coração e se 
apaixonar pela vítima dele (Juliana Paes). Acho que ele 
vai se contagiar com a Maria da Paz, que é o símbolo 
do brasileiro - lutadora, honesta, cheia de princípios. E 
ele, que não tem isso, vai se contagiar e se apaixonar 
e ela vai transformar a vida dele. Eu acho isso muito 
bonito. Adoro essas histórias de transformação. Então, 

acaba que vai ser um belo exemplo de tudo que a gente 
quer no Brasil: que as pessoas se transformem mesmo, 
que todo mundo tenha consciência de que a gente tem 
que trabalhar com honestidade e colocar esse Brasil 
para frente.  

Você está com algum projeto em paralelo à novela? 
Tem algum projeto previsto para depois da novela? 
Eu ainda não tenho certo nenhum projeto em longo 
prazo, até porque gosto de deixar a coisa certa 
aparecer. Além disso, tenho pensado muito no que 
quero mesmo fazer. Eu adoro televisão, teatro e cinema. 
Gosto de intercalar os três. São três veículos que têm 
suas particularidades e desafios e eu como ator gosto 
sempre de me desafiar e sair da zona de conforto. 
Então, fico esperando sempre o próximo projeto e, 
ao mesmo tempo, também quero sempre dar umas 
paradas para poder viajar, poder viver a vida, né? Poder 
estar com família e amigos, pois tenho me prometido 
isso também. Tenho olhado com muita calma, agora, 
depois dos 40 anos, qual vai ser meu próximo trabalho, 
se eu quero mesmo, o que já não quero. O meu tempo 
está sendo pensado de uma forma mais séria. Eu 
realmente quero ter tempo para fazer todas as minhas 
coisas e não só ser atropelado pelo trabalho. 
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Bate-Bola com Gianecchini
Coragem - Sou um cara de coragem. Sinto que ao 
longo da vida dei muito a cara a tapa. Fui curioso, 
fui morar fora do país, passei por altos perrengues, 
inclusive de falta de grana. Topei estrear uma 
novela das 20h, como protagonista, sem ter 
experiência nenhuma. Fui criticado, achincalhado 
e, ao mesmo tempo, levantei a cabeça, fui fazer 
teatro. Quem não tem coragem não tem uma boa 
história. Quem tem coragem vai lá e quebra a cara, 
erra, mas constrói uma história legal. 

A felicidade -  Acho que a felicidade tem muito a 
ver com um estado interno de paz. Quando você 
consegue se ver bem em um lugar simples e não 
precisa de tanta coisa, sabe? Basicamente, é 
quando se doma esse ego maldito que temos. Tem 
gente que acha que felicidade é ganhar um carro 
novo e sair mostrando. Pode até ser uma felicidade 
momentânea, mas ela também é o caminho do 
sofrimento: a pessoa fica presa num ego, fica 
dependendo de um fator externo para sentir a tal 
felicidade. Felicidade é estar sempre no presente. 
É se preocupar menos com o futuro. 

Autoconhecimento - Estou em um momento 
profundo de autoconhecimento, de entendimento 
da minha interação com o universo. Entendo 
mesmo que não adianta pensar no seu bem-estar 
sem pensar no dos outros. 

Tempo, tempo... - Fiquei melhor depois dos 40. 
Quando era bem jovem, achava que não iria 
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envelhecer. A morte, então, nem existia para mim. 
Hoje, já começo a pensar: ‘Putz, na próxima piscada já 
terei 50 anos, depois 60, 70, 80... e tá acabando, hein!’. 
Mas o tempo é maravilhoso. Ele coloca tudo no lugar. 
Eu me conheço melhor, sei o que não quero mais. A 
maturidade só me faz bem.

Autocrítica - Eu me assisto sempre. Acho que é 
importante ver o que se pode consertar. Antes da 
maturidade, eu só me criticava, só via erros, ficava 
me ‘chicoteando’. Hoje, com o autoconhecimento, eu 
consigo ver também o que é legal. Vejo meu erro e 
ele não me machuca mais. Olho e penso: ‘Ah, beleza. 
Vamos tentar consertar aqui, posso melhorar ali...’. Isso 
está sendo muito bom. Ficar mais velho está sendo 
ótimo, cara! 

Esta é a quarta vez que Reynaldo Gianecchini ilustra nossa capa, uma grande honra para nós, além de 
consolidar uma identidade com os nossos leitores. Celebrando esta nova edição, agradecemos a ele pela 
atenção e carinho que sempre teve para com a nossa publicação. Podemos até dizer, um “caso de amor 
correspondido”, que marca o recorde de quatro capas igualmente especiais para nós e o requintado público 
da Revista Cult ao longo destes nossos 14 anos no mercado de comunicação. 

Revista Cult
Edição 154 (2019) 

Os cãezinhos Mano e Mafalda: “É um amor tão forte e dedicação única 
por eles, que os vejo praticamente como filhos”, diz Gianecchini. 

Revista Cult
Edição 87 (2012)

Revista Cult
Edição 100 (2014)

Revista Cult
Edição 116 (2015)

REYNALDO 
GIANECCHINI 
46 “FELICIDADE É ESTAR 

SEMPRE NO PRESENTE, 
É SE PREOCUPAR 
MENOS COM O FUTURO”

MUNDO CULT 

BEM CULT
SAÚDE & QUALIDADE DE VIDA

VISITE MINAS
ARAGUARI EM CRESCIMENTO

GESTÃO & NEGÓCIOS

#154 BRASIL
revistacultnet.com.br
2019 ANO 14

+ info
www.collabproducoes.com | contato@collabproducoes.com

CONTATO: - (11) 9.5584-0973

video clipe - fotos - publicidade - moda - eventos - projetos sociais

MAIS_CULT_ CAPA
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+ info
www.collabproducoes.com | contato@collabproducoes.com

CONTATO: - (11) 9.5584-0973

video clipe - fotos - publicidade - moda - eventos - projetos sociais
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JOANA ARAÚJO | GA COMUNICAÇÃO
LUCIANA SANTOS

ALMOÇO EMPRESARIAL CHEGA À SUA 14ª EDIÇÃO

ACIUB MULHER 

MAIS_CULT_ENTIDADES

Mais de 180 pessoas compareceram ao 14º Almoço 
Empresarial do Aciub Mulher, realizado em 4 de 
julho, no restaurante Famiglia Crosara. Com o tema 
‘O Futuro Econômico de Uberlândia’, foi debatido 
a visão de empresários, poder público e entidades, 
tendo como referência aprendizados, reflexões e 
expectativas, pela empresária Marielle Vilela, da 
Lela Acessórios, Luiz Alberto Garcia, presidente 
do Conselho de Administração do Grupo Algar e 
do Conselho de Desenvolvimento Econômico de 
Uberlândia 2100 - Coden Uberlândia 2100, e o 

secretário municipal de Desenvolvimento Econômico 
Inovação e Turismo, Raphael Leles. A 14ª edição deste 
tradicional almoço, que sempre traz um tema de 
interesse dos empreendedores e gestores, para ser 
tratado em um ambiente especialmente preparado 
para fomentar bons negócios, faz parte das 
atividades do Aciub Mulher, com o objetivo de busca 
novos conhecimentos, compartilhar experiências, 
networking e possibilidade de novos caminhos, 
parcerias e negócios. A 15ª edição já foi anunciada 
para novembro de 2019.
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NANDO MEDEIROS | PUBLICITÁRIO, BLOGGER E PRODUTOR DE EVENTOS 
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

MAIS_CULT_LIFESTYLE

BLACKOUT DA MODA! 
“O PRETO SIMBOLIZA A LIGAÇÃO ENTRE

A ARTE E A MODA” - YVES SAINT-LAURENT.

Para fechar a produção, óculos escuros, no modelo 
aviador, que combinam super bem com um look 
mais monocromático e invernal.

Nando Medeiros
@fashionando

www.fashionando.com

As tendências vêm e vão, mas há algo infinitamente 
elegante e atemporal, a cor preta. Antes de 
começar, estamos cientes de que o preto não é 
teoricamente uma cor - seria a ausência de luz, 
a ausência de todas as cores. Desse modo,  foi 
declarado como uma “não cor”, uma cor sem cor. 
No entanto, estamos falando em termos de moda, 

ok? Segundo o gênio Yves Saint-Laurent, “o preto 
simboliza a ligação entre a arte e a moda.”  Não é 
só fácil de usar, como combina praticamente com 
qualquer coisa. Extremamente sofisticado, o torna 
uma excelente escolha para toda ocasião. Agora que 
já sabemos um pouco sobre a importância do look 
All Black, preparei um look para vocês! 

Para compô-
lo, escolhi 
um jeans 

destroyed, 
bem a cara 
da estação, 

com um 
corte skinny 

mais curto, 
valorizando 

o sapato 
escolhido. No 

caso, uma 
Chealsea 

Boots.

Já que 
esfriou, 

vamos usar 
e abusar dos 

Boots, que 
ainda gera 

um pouco de 
“preconceito”, 

sorry elas 
vieram para 

ficar!

Se você está com medo de ficar com um look All 
Black pesado demais, pode investir em uma calça 
e sapatos pretos e deixar a camisa com uma base 
preta, porém detalhes na estampa que sejam em 
outra cor.
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DANI SANT | EMPRESÁRIA E MAQUIADORA
FELIPE VIANA | DIVULGAÇÃO 

VAMOS EXPERIMENTAR O 
PODER DA MAQUIAGEM?

EMPODERAMENTO 
FEMININO 

O empoderamento é o ato de tomar poder sobre si, 
garantindo às mulheres a luta por seus direitos para 
que possam participar da sociedade como a total 
equidade entre os gêneros, por exemplo. Esta ação vai 
além desses direitos, ela consiste no posicionamento 
das mulheres em todos os campos sociais, políticos 
e econômicos. Numa visão mais ampla desse poder, 
podemos considerar a elevação da autoestima com 
ferramentas fáceis e que estão ao nosso alcance, 
como o empoderamento através da maquiagem. 

Minha tradução pessoal de empoderamento feminino, 
basicamente, se refere a dar poder para outras 
mulheres e cada mulher assumir seu poder individual. 
Com isso, cria a capacidade da pessoa realizar por 
si mesma as mudanças necessárias para evoluir, 
sair da zona de conforto e leva a um crescimento 
e fortalecimento do papel de todas na sociedade. 
Estando maquiadas, por exemplo, uma forma simples 
de vivenciar esse “poder”, faz com que se sintam 
mais bonitas e seguras para tomar algumas atitudes. 
Todas nós temos alguma insegurança com relação 
à aparência que acaba influenciando a forma como 
vivemos e como nos comportamos. 

Empoderar-se, enaltecer a si mesma, botar uma 
mulher um degrau mais acima é contribuir para que 
conquistem seus espaços de forma mais confiante. E 

MAIS_CULT_BELEZA

nada como uma boa maquiagem, um batom e algumas 
camadas de rímel que vira sua “pintura de guerra” para 
encarar o dia e se sentir poderosa.  Vamos experimentar 
o poder da maquiagem? 

Dani Sant é  turismóloga, técnica em administração, empresária e 
maquiadora. Apaixonada pelo universo da beleza, visiona a maquiagem 
como forma de  expressão e autoestima mais desejada no meio 
feminino.  danisant@santamake.com.br
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BRUNA BARCELOS | CONSULTORA COMPORTAMENTAL
MAURO MARQUES | SXC

COMO VOCÊ ESTÁ PASSANDO SUA 
MENSAGEM ATRAVÉS DAS PALAVRAS?

COMUNICAÇÃO 
ESCRITA 

MAIS_CULT_ETIQUETA

Resolvi escrever sobre esse tema, pois estamos 
passando por várias transformações em relação 
a mudanças no mundo, principalmente mundo 
corporativo. Então, como você está passando sua 
mensagem através das palavras? 

Email: qual cuidado devemos ter? Primeiro, comece o 
texto cumprimentando a pessoa (por mais intimidade 
que tenha), um bom dia, boa tarde ou boa noite abrirão 
portas, além de ser muito gentil para quem recebe a 
mensagem. Esqueça letras maiúsculas, pois como 
já sabem, mas não custa repetir, passa a impressão 
que você está gritando com quem está falando. Isso 
é muito desagradável e deselegante. Termine o texto 
com agradecimento, isso é o básico. 

Ofícios: ainda recomenda se seguir as normas técnicas 
do manual da Presidência da República, só queria 
chamar atenção para os pronomes de tratamento. 

Nem todos são Vossa Excelência e, principalmente, 
Ilustríssimo Senhor (que já caiu em desuso). 

WhatsApp: por mais que este meio de comunicação 
seja eficaz, prático e rápido, evite mandar assuntos 
profissionais fora do horário comercial. Programe 
sua caixa de transmissão para atender o horário de 
funcionamento das empresas. Evite mandar textos 
grandes e, principalmente, áudios intermináveis. 
Quer falar muito? Ligue. Aproveite sim os meios de 
comunicação rápidos, dinâmicos que temos neste 
nosso novo mundo VUCA, só não esqueçam que ainda 
temos seres humanos do outro lado lendo a mensagem 
que você quer passar. Umas regrinhas que aprendemos 
com as mamães de plantão são sempre bem-vindas. 
Boa sorte! 

Bruna Barcelos é consultora comportamental.
www.brunabarcelos.com.br
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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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MIQUÉIAS MADALENA | CELEBRANTE SOCIAL E MESTRE DE CERIMÔNIAS
JÉSSICA LAINY | DANIEL CAVALARI

TOMEM A INICIATIVA DE PARTICIPAREM 
MAIS E DE SEREM PARCEIROS DESDE JÁ

O NOIVO TAMBÉM 
CASA! 

Este título pode parecer uma redundância, mas eu 
te garanto, nem sempre é uma realidade. Muitas 
vezes, o noivo sabe apenas o dia, a hora, o local 
e que em um determinado momento tem de dizer 
“sim, eu aceito”. Claro, quando ele faz isso, está 
casando. Mas em um sentido restrito da experiência, 
vivenciando apenas a última parte. Casar, em 
toda a sua amplitude, consiste em uma grande 
vivência, de escolhas e sensações, que culmina 
na declaração pública de amor e no compromisso 
de juntos terem uma vida, constituindo uma nova 

MAIS_CULT_CASAMENTOS E FESTAS

família. Casar é a ação que nos leva à experiência do 
casamento. Mas casar não é apenas o dia. São dias 
de “ensaio”, uma prévia do, como diria Vinícius de 
Morais, “infinito enquanto dure” (e sempre torcemos 
para que dure a vida toda!). Então, se o “felizes para 
sempre” dá a entender que este estado de felicidade 
é algo compartilhado por dois, por que não dividir 
essa alegria toda desde já? Uma das respostas para 
esta pergunta está na tradição de o casamento ser 
financiado pela família da noiva: o pai, o provedor, e 
a mãe, a organizadora. As meninas eram educadas 
para serem boas donas de casa e enquanto cresciam 
já iam preparando o enxoval. Aos rapazes, bem, a eles 
cabia a tarefa de terem um ofício que sustentasse 
a nova família e mantivesse o padrão de vida. Mas 
os tempos mudaram. Os casamentos não são mais 
arranjados. E, não raro, quem banca a festança 
é o próprio casal. Então, nada mais normal que os 
dois participem de todo o processo preparatório. 
Obviamente, alguns pontos continuarão restritos à 
noiva, como, por exemplo, o vestido, a maquiagem 
e o cabelo (mas já ouvi de noivas: “vou com esse 
penteado, pois me sinto bem e é o que ele acha 
mais bonito em mim”). Conheço alguns noivos que 
participaram ativamente da preparação e é muito 
bacana perceber o casal construindo a sua harmonia, 
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buscando o equilíbrio e o consenso, já desde antes 
do grande dia que marcará o início do casamento. 

A maior participação do noivo começa com a 
própria noiva, quando ela o convida a tomar 
partido nos processos decisórios. E é natural que, 
inicialmente, ele se sinta deslocado em opinar 
sobre assuntos que estão estigmatizados como 
pertencentes ao universo feminino. Mas não é 
necessário ser botânico para dizer se gosta mais de 

uma rosa ou de uma orquídea, ou ser um expert 
em decoração para escolher entre o verde fendi 
ou o azul tiffany. Contudo, a ausência de alguns 
noivos não é culpa só da tradição ou de noivas 
centralizadoras. Aqui faço um mea-culpa: o 
mercado de casamento, com algumas exceções, 
tem toda a sua atuação e comunicação (visual 
ou publicitária) voltadas para as noivas. O 
protagonismo está todo com ela. É preciso 
repensar isto. Exemplos bem-sucedidos deste 
reposicionamento são os salões e barbearias 
que criaram o Dia do Noivo, fotógrafos que se 
dedicam a registrar os momentos dos rapazes e 
os bares que criaram opções de drinks voltados 
para o público masculino. Enfim, com jeitinho e 
criatividade, é possível tornar a preparação bem 
mais participativa e, além do que, as decisões 
não são somente chatas. Com certeza, os noivos 
adorarão participar das degustações e se 
sentirão muito lisonjeados ao saberem que eles 
também devem estar belos no dia. E voltando ao 
título deste artigo. Ele é um recado aos noivos: 
meninos, vocês também estão casando, então 
tomem a iniciativa de participarem mais e de 
serem parceiros desde já.

Miquéias Madalena - celebrante social, mestre de cerimônias 
e um apaixonado por casamentos e tudo mais que fala de amor.
madalena.miqueiasbatista@gmail.com
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PÚBLICO RECEBEU A EDIÇÃO E CONHECEU 
O DECORADO SENSE WIND DA BRASAL

LANÇAMENTO 
CULT - BRASAL 

Em coquetel realizado no dia 28 
de junho foi lançada a edição 
Cult 153 que trouxe como capa o 
fundador e presidente da Thymus 
Branding, Ricardo Guimarães. 
O evento aconteceu na Brasal 
Incorporações e reuniu convidados 
da revista e clientes da Brasal 
que apresentou o apartamento 
decorado Sense Wind, com 
seu conceito de aconchego, 
mobiliários inovadores, espaços 
leves e modernos projetados para 
abrigar a família contemporânea.

GENTE_CULT_COQUETEL
REDAÇÃO
MAURO MARQUES

LANÇAMENTO 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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A nova edição trouxe conteúdo voltado para o mundo dos 
negócios, turismo e temas de leitura, destacando também 
a cidade de Ituiutaba em editoria especial no projeto Visite 

Minas. As atrações musicais foram Dj Massilon e Dj Maika 
numa noite de integração e networking como mostram as 
fotografias de Mauro Marques.
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Durante o coquetel na Brasal 
Incorporações foram arrecadados 
alimentos não perecíveis que a revista 
Cult doa, mensalmente, para o Núcleo 
de Apoio Jesus de Nazaré, instituição 
que atende pacientes idosos e 
portadores de deficiência mental. Um 
gesto de solidariedade cada vez mais 
necessário nos dias atuais. 
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EVENTOS, PESSOAS 
& FATOS 

CASA DO FOGO 
Fico muito feliz com as 
conquistas profissionais 
que presenciei ao longo 
de décadas da amiga 
Mariele Vilela. E para 
coroar a jornada de tanto 
empreendedorismo, ela, 
ao lado do marido, Mário 
Resende, e do sócio 
Rafael Franz, recebeu 
convidados na sua Casa 
do Fogo, a mais nova e 
diferenciada opção festiva 
e gastronômica da cidade. 
Tenho certeza que será 
um grande sucesso em 
se tratando de pessoas 
profissionalmente muito 
competentes e dedicadas 
a tudo que se propõem. 
O espaço é uma delícia 
e tem uma proposta bem 
bacana. Vá conhecer! 
O lugar conquista não 
somente pelo aconchego 
e pela simpatia dos 
anfitriões, mas também 
pela qualidade do que é 
oferecido à mesa.

TRANSPARÊNCIA 
Meu reconhecimento a toda equipe do Grupo Luta 
pela Vida e Hospital do Câncer pela transparência na 
gestão desta nobre causa. Mais um ano, produziram um 
relatório das atividades realizadas, prestando contas 
à comunidade dos recursos investidos. Assim fica fácil 
ajudar, uma vez que sabemos para onde os recursos estão 
sendo destinados. Exemplo a ser seguido. 

SONIA SAMPAIO
DIVULGAÇÃO

GENTE_CULT_EM SOCIEDADE
Site www.soniasampaio.com.br

Instagram @soniasampaio
Facebook Sonia Sampaio

“Invadir a privacidade alheia é moleza, basta um torpedo, um telefonema, um 
encontro. Mas ter acesso ao mundo interno que o outro habita e sentir-se à vontade 

nesse mundo é que torna tudo mais raro, mais mágico e mais eterno” - 
Martha Medeiros.

EUROTOUR 
Quem fez recentemente um tour pela Europa é o cirurgião 
plástico Francisco Naves. Inglaterra, Bélgica Holanda e 
Alemanha foram os países escolhidos. Neste último, o 
médico aproveitou para realizar um sonho e assistiu ao 
show de Mark Knopfler, lendário guitarrista do Dire Straits, 
aproveitando a ocasião para comemorar seu aniversário. 
Além de exímio cirurgião, Francisco também é excelente 
guitarrista e acompanhou o show de um de seus ídolos. De 
volta à Uberlândia, ele cumpre lotada agenda profissional 
já que este é um dos períodos mais procurados para os 
procedimentos plásticos.

GRATIDÃO 
Meu muito obrigada mais uma vez pelo nosso encontro 
anual. A Feijoada Sonia Sampaio foi um sucesso. Uma 
tarde agradável, gastronomia requintada, música de boa 
qualidade e o principal: a companhia de amigos, leitores e 
seguidores. Gratidão também às marcas patrocinadoras 
que possibilitaram a realização da nossa oitava edição: 
Uberlândia Shopping, Amstel, Lynx Óptica, Laura Hueb 
Joias, BEV, Casa Thomas Jefferson, P Comunicação, 
Felipe Vianna Fotografia, LojaCorr, Letícia Manzan, 
Empório Naka, Candy Balões, Set Agency, Cecília 
Chocolates e Caramela Bem Casados. Até a próxima!
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CONGRESSO MUNDIAL DE DERMATOLOGIA 
A dermatologista Thalita Carlesso participou em Milão, na 
Itália, do 24º Congresso Mundial de Dermatologia, que reuniu 
cerca de 16 mil médicos dermatologistas de todo o mundo. 
O evento é realizado a cada quatro anos. Thalita apresentou 
cinco artigos científicos no evento e voltou com muitas 
novidades para seus pacientes de Uberlândia, São Paulo e 
São Luís. 

UBERLÂNDIA NA CROÁCIA 
O presidente da Sociedade Brasileira de Retina 
e Vítreo, Magno Ferreira, também oftalmologista 
do HOlhos de Uberlândia, participou em junho, na 
Croácia, do Club Vit. O encontro reúne um pequeno e 
seleto grupo de 200 especialistas em retina do mundo. 
O oftalmologista já participa do grupo há sete anos. 
Durante os encontros são discutidos assuntos sobre 
o futuro da retina, além de troca de experiências e 
compartilhamento das novidades e aperfeiçoamento 
da cirurgia Vítreo. Que orgulho ter nossa cidade tão 
bem representada. 

NOVA COLEÇÃO 
Quem chegou à idade nova foi 
a empresária Rayza Carvalho, 
merecedora de aplausos por 
seu empreendedorismo e 
dedicação à grife Alexandrino, 
cada vez mais consolidada 
no mercado. Ela aproveitou 
a ocasião para receber 
pessoas de gosto refinado e 
sensibilidade estética para 
uma Preview Verão 2020 de 
sua nova coleção. Parabéns 
pelo aniversário e pelo 
lançamento.

PARABÉNS 
Neste mês uma das principais 
instituições culturais da 
cidade - e do estado - celebra 
os seus 62 anos de atividade, 
o Conservatório Estadual de 
Música Cora Pavan Capparelli. 
Uma saudação à grande 
mulher que dá nome à escola, 
celeiro de tantos talentos 
e formador de artistas 
que hoje brilham mundo 
afora. À Dona Cora, nossa 
reverência pelo pioneirismo 
e pelo amor à música! E 
parabéns a todos os diretores 
e ex-diretores desse tão 
importante estabelecimento. 
Que os talentos saídos dali se 
multipliquem cada vez mais. 
Nossos aplausos! 

CULTURA EM ALTA 
O primeiro semestre de 2019 foi de muito trabalho e ótimos 
resultados para o projeto Uberlândia na Rota do Teatro. 
De fevereiro a junho, o produtor cultural Carlos Guimarães 
trouxe à Uberlândia quatro espetáculos (“Volta ao Lar”, 
“Gota D’Água”, “Malala” e “A Verdade”), levando mais de 8 
mil espectadores ao Teatro Municipal de Uberlândia. Para 
o segundo semestre, já com programação confirmada, o 
produtor continua trazendo grandes espetáculos à nossa 
cidade, movimentando a economia e a cultura uberlandense. 
Entre os confirmados, o grupo “Originais do Samba” abriu 
a segunda temporada, seguido de “O Mistério de Irma Vap”, 
nos dias 2, 3 e 4 de agosto, e a peça infantil “Curupira” com 
apresentações em 22, 23 e 24 de agosto. Em setembro, o 
grande show será com a cantora Gal Costa, eterna diva da 
música brasileira, que se apresentará “A Pele do Futuro”, no dia 
5, no Palácio de Cristal. Em outubro, pela primeira vez em sua 
história, a cidade recebe sua primeira estreia nacional, com a 
grande estrela brasileira Claudia Raia. 

131 ANOS 
Agosto vem chegando juntamente com as 
comemorações do aniversário de Uberlândia. Para 
abrir o calendário de eventos, no dia 3 acontece o 
Fundinho Festival - Jazz e Blues, já tão esperado pelo 
público. Mais uma vez os diretores da Moinho Cultural, 
Marcelo Mamede e Marco Tulio Morais, esmeraram na 
escolha das atrações com sete horas ininterruptas de 
música de excelente qualidade e uma estrutura ímpar 
montada na charmosa praça Clarimundo Carneiro. 
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FEIJOADA 
CULT 11 ANOS 

REDAÇÃO 
NINA FOTOGRAFIAS

GENTE_CULT_FEIJOADA

Evento já tradicional em nossa sociedade, a Feijoada Cult 
aconteceu dia 20 de julho, no Pátio Cultural Gabarito 
(Unidade Gabarito de Ensino). Além de confraternização e 
gastronomia, o evento teve o conceito “Feijoada, Network 
e Negócios”, disponibilizando ao público um verdadeiro 
almoço de negócios e intercâmbio de informações. O 
cardápio All Inclusive ofereceu feijoada tradicional e 
também feijoada vegetariana, petiscos de entrada e 
acompanhamentos, parrilla argentina com porco, costela 
e legumes, bebidas (água, cerveja Petra, refrigerante 
Itaipava), bar de drink’s e chopp artesanal. 

EVENTO REUNIU MAIS DE 500 PESSOAS
NO PÁTIO CULTURAL GABARITO

FEIJOADA 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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Nesta sua décima-primeira edição, a Feijoada Cult teve como atrações 
musicais: Banda Paquá, Dj Maika, cantora Letycia Landim e Trio, e acústico com 
Luisa Seyfried, num repertório eclético com pagode, música eletrônica e pop. 
Para maior comodidade aos pais foi montado um espaço kids com monitores. 

REDAÇÃO 
NINA FOTOGRAFIAS

GENTE_CULT_FEIJOADA
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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
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34 3211.0284 | 99253.3709 
Rua Angra dos Reis 354
    dersondrinksbar@gmail.com 
    @dersondrinks
    @dersondrinksbar

Tradição e qualidade nos melhores 
drinks para o seu evento!
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REDAÇÃO 
NINA FOTOGRAFIAS

GENTE_CULT_FEIJOADA

Mais de 500 pessoas 
estiveram presentes e 
enalteceram o evento 
pela organização, 
segurança, cardápio 
diversificado, atrações 
musicais, ambiente 
alegre e descontraído, 
e tudo que a Feijoada 
Cult oferece todos os 
anos, sempre inovando 
e brindando o público 
com uma festa 
inesquecível, como 
você pode conferir 
no cliques de Nina 
Fotografias.
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MARCAS, PATENTES e FRANQUIAS

NA TOTAL DOCUMENTOS VOCÊ 
ENCONTRA SOLUÇÃO PARA 

REGISTRAR MARCAS, PATENTES 
E DIREITOS AUTORAIS.

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

Uberlândia - MG - 38400-042

SAIA 
NA FRENTE. 
FAÇA SEU 

REGISTRO COM 
O ESPECIALISTA.

REGISTRAR 
SUA MARCA É A 

ÚNICA FORMA DE SE 
PROTEGER 

LEGALMENTE.

A PRIORIDADE
PARA REGISTRO

É DE QUEM 
SOLICITA PRIMEIRO.
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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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MARCELO PICOSSE | EMPRESÁRIO
DIVULGAÇÃO | MAURO MARQUES

EM UBERLÂNDIA CERVEJARIAS INVESTEM NA 
CRIATIVIDADE PARA GANHAR NOVOS CLIENTES

CERVEJA ARTESANAL 
CRIATIVA 

MUNDO_CULT_CERVEJA ARTESANAL

A cerveja artesanal está conquistando cada vez 
mais o mercado e um dos motivos para isso estar 
acontecendo é a criatividade dos mestres cervejeiros 
adicionando ingredientes, algumas vezes inusitados, 
para destacar aromas e sabores diferenciados em 
suas cervejas. Água, malte e lúpulo já não são o 
suficiente para cervejeiros cuja criatividade não 
possui limites, desde adição de frutas como goiaba, 
figo, tangerina, maçã verde ou ingredientes como noz 
moscada, açúcar mascavo, pinhão e até a utilização 
de água derretida de um iceberg da Antártida (Nail 
Brewing’s Antartic Nail Ale, uma cervejaria australiana 
é a autora de tal feito), cervejeiros vêm buscando 
novos aromas e sabores para suas cervejas. O café é a 
estrela da Amber Ale de Café da cervejaria Campelle, 
uma cerveja clara com o aroma de café característico 
de cervejas escuras, feitas com malte torrado dando o 
aroma característico. No caso da cervejaria Campelle, 

Mestre cervejeiro Marco Aurélio da cervejaria Malte
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MARCELO PICOSSE | EMPRESÁRIO
DIVULGAÇÃO

MUNDO_CULT_CERVEJA ARTESANAL

Em Uberlândia não poderia ser diferente, as cervejarias 
estão investindo na criatividade para ganhar novos 
clientes. A cervejaria Malte possui uma American Pale 
Ale de Maçã Verde, a Fruto Proibido. Segundo o mestre 
cervejeiro Marco Aurélio, a inspiração veio de um doce 
que a avó fazia quando criança que usava maçã verde. 
A memória afetiva falou forte e pesquisando muito 
conseguiu uma receita que trouxe o aroma da maçã 
verde, menos doce do que a vermelha. O resultado 
final foi uma cerveja frutada, com traços cítricos 
fortes. Marco também usa cacau torrado em outro 
estilo, gerando sabores aproximados com o conhaque 
em um estilo mais alcoólico, levemente adocicado.

 
Recentemente a lei que determina o 
que é cerveja recebeu alterações que 
passaram a permitir que diferentes 
ingredientes sejam usados para a 
fabricação da cerveja. Segundo 
Débora Abrahão Siqueira, mestre 
cervejeira da cervejaria Helena’s, 
isso permite que cervejeiros 
exercitem sua criatividade, 
inclusive utilizando não apenas 
frutas ou condimentos, mas 
também produtos de origem 
animal como o mel. De sua 
nova Tap House no Pátio 
Vinhedos, Debora dá exemplos 
de experiências sensoriais das 
próprias cervejas que usam 
maltes e lúpulos de altíssima 
qualidade na fabricação de 
sua cerveja. Você poderá 
encontrar esses estilos e muito 
mais no Udi Beer Sertanejo 
que acontecerá, dias 9 a 11 de 
agosto, no estacionamento do 
Uberlândia Shopping.

Udmar Dias Alves “Said”, mestre cervejeiro da cervejaria Campelle

seu cervejeiro Said estava procurando um produto que 
valorizasse a economia local.
 
De Patrocínio, escolheu o café, que é o produto mais 
marcante da economia da cidade, mas não queria fazer 
um estilo Porter ou Stout, cervejas tipicamente escuras. 
Escolheu então um estilo base que foi estilo Amber. Os 
primeiros testes fracassaram, uma vez que a cerveja e o 
café não se homogeneizavam, o que levou o cervejeiro 
a buscar conhecimento com químicos e outros 
profissionais que o ajudaram na homogeneização do 
produto para não perder as características do café. “O 
que eu queria era que quando a pessoa abrisse uma 
garrafa da cerveja, sentisse aquele cheirinho de café 
passado na fazenda”, revela Said.
 

Mestre cervejeira Débora Abrahão Siqueira da cervejaria Helena’s
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UFT

Apresenta

Realização

Rádio Oficial

As melhores cervejarias
da região

Gastronomia
com Food Trucks
e Food Tents

Música ao vivo
com Dj’s e 
cantores sertanejos

No estacionamento do Uberlândia Shopping
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UFT

Apresenta

Realização

Rádio Oficial

As melhores cervejarias
da região

Gastronomia
com Food Trucks
e Food Tents

Música ao vivo
com Dj’s e 
cantores sertanejos

No estacionamento do Uberlândia Shopping
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EVALDO PIGHINI | JORNALISTA
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

NOVO JETTA GLI CHEGA 
ENVENENADO E COM NOVO DESIGN

SEDAN ESPORTIVO 

Nas concessionárias desde junho, o novo Volkswagen 
Jetta GLI chega recheado de novidades. O sedã 
passou por mudanças estéticas e ganhou um visual 
mais esportivo, praticamente igual ao modelo vendido 
nos mercados do México (de onde é importado) e dos 
Estados Unidos. O motor também é novo, um 2.0 TSI 
de 230 cv, o mesmo que equipa o irmão Golf GTI. 
O preço, R$ 144.990. À primeira vista, a versão GLI 
apresenta detalhes que o diferencia muito do GO 
Jetta normal. Os para-choques foram redesenhados, 
a entrada de ar dianteira tem uma grade no estilo 
colmeia e a traseira recebeu um difusor e um aerofólio 
posicionado na tampa do porta-malas. Os faróis 
são full-LED e a grade dianteira conta com um friso 
horizontal na cor vermelha. Por dentro, se sobressaem 
linhas e costuras vermelhas no painel, bancos, volante 
e colunas. Volante tem base aplanada e bancos de 
couro perfurado. Chama a atenção ainda o sistema 
de som Beats de 300 watts, amplificador digital de 
8 canais, 4 alto-falantes, 2 tweeters e um subwoofer 
oferecido de série. A versão ganhou suspensão 
multilink na traseira, diferencial blocante mecânico e 
os freios do Golf R, com isso a impressão que se tem 
do Jetta GLI é que ele está mais para um Golf GTI com 
porta-malas maior. Mas o destaque do Jetta GLI está 

Versão de Jetta GLI chega para ser a topo de linha do modelo; aerofólio 
discreto, saia traseira e saída dupla de escape diferenciam o carro 

MUNDO_CULT_MOTORS

mesmo é debaixo do capô. O motor 2.0 TSI, famoso na 
geração passada, agora rende 230 cv e 35,7 kgfm, igual 
à mesma versão usada pelo Golf GTI. A transmissão 
é a DSG de dupla embreagem e 6 marchas, diferente 
da caixa de 7 posições usada no exterior. Segundo a 
Volkswagen, o conjunto leva o carro de 0 a 100 km/h em 
6,8 segundos e a uma velocidade máxima de 250 km/h. 
Porém, tanto “veneno” diminui o rendimento energético 
fazendo o consumo médio ficar em 9,9 km/litro na 
cidade e 12,5 km/litro na estrada, segundo o Inmetro. 
A versão traz todos os equipamentos das versões 
anteriores e irá seguir o GTI na oferta de opcionais. Pelo 
preço, R$ 149.900, incluído os R$ 4.990 do opcional teto 
solar panorâmico, o Jetta GLI se posiciona no topo de 
linha do modelo no Brasil.

Versão de Jetta GLI chega para ser a topo de linha do modelo

O aerofólio discreto, a saia traseira e a saída dupla de escape 
diferenciam o carro

anuncio_cult_25-06.indd   1 25/06/19   16:28
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MÁRCIA PAIVA - DESIGNER DE INTERIORES
MÁRCIA PAIVA

ESTILO JOVEM, CONTEMPORÂNEO E “COOL” 

UM APARTAMENTO COM 
DESIGN SOFISTICADO

MUNDO_CULT_DESIGN CULT

Esta é a linha adotada na criação de nossos projetos 
e ambientações de um apartamento decorado. 
Predominando um estilo jovem, contemporâneo e 
“cool”, com layout funcional e buscando sempre o 

melhor aproveitamento do espaço. O equilíbrio entre 
formas e cores, em pontos estratégicos, proporciona 
um toque de ousadia, garantindo que o objetivo seja 
alcançado: Encantar quem busca realizar seu sonho!
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Márcia Paiva
Designer de Interiores
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PUBLI EDITORIAL
DIVULGAÇÃO

LIMPETECH ESTA A COM 8 ANOS DE TRADIÇÃO E 
CREDIBILIDADE NO MERCADO DE  UBERLÂNDIA

RESTAURAÇÃO 
DE PISOS 

MUNDO_CULT_IMÓVEIS

Com 8 anos de tradição e credibilidade no 
mercado de  Uberlândia, a LIMPETECH é 
especializada em limpeza e restauração de pisos. 
A empresa utiliza produtos com alta tecnologia e 
que possuem qualidade diferenciada para dar o 
melhor resultado e garantia do serviço. Oferece 
as melhores opções para diversas situações onde 
o cliente acredita que a troca do revestimento é 
a única solução. 

Principais serviços: 
- Polimento e Restauração do Brilho de 
Granitos, Mármores, Cimentícios, porcelanatos e 
cerâmicas. 
- Remoção de Manchas em Porcelanatos e 
Cerâmicas. 
- Remoção de manchas de café, chocolate, 
catchup e outras. 
- Limpeza de pisos sujos e encardidos, como 
cerâmicas, porcelanatos, ladrilho hidráulico, 
pedras rústicas e outras. 

A LIMPETECH possui treinamento e certificação 
em recuperação de pisos pela Bellinzoni e  
Pisoclean. Agende o seu orçamento.

34 999772236 
@limpe.tech 

limpetech

O especialista Allisson Erasto Ribeiro

Antes

Antes

Antes Antes

Depois

Depois

DepoisDepois
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PUBLI EDITORIAL
DIVULGAÇÃO

UM UNIVERSO DE POSSIBILIDADES 
PARA VIVER BEM

SENSE 
VERTICAL LIVING 

MUNDO_CULT_IMÓVEIS

Conforto, tranquilidade e segurança 
O novo jeito de morar na Zona Sul, com 3 suítes, 
churrasqueira nos apartamentos com varandas, 
3 salões de festas e 2 espaços gourmet, piscinas 
adulto e infantil, academia equipada, 9 mil m² de 
verde e lazer. No complexo Sense Vertical Living 
são 2 torres já lançadas, Torre Touch 151 m² e 
Torre Wind 135 m², portas digitais e áreas comuns 
automatizadas, aplicativo Sense de convivência 
e acesso, carro elétrico para o condomínio e 20 
E-BIKES para uso comum. Isso e inovação. Isso e 
projeto único e grandioso. 

Triad Vertical Residence realizando os sonhos 
de seus clientes com sofisticação, conforto 
e qualidade. Venha viver com requinte, 
exclusividade com 5 mil m² de área verde e lazer, 
segurança e qualidade de vida, convivência e 
descontração que sua família merece. São 3 
torres no complexo Triad Vertical Residence, 
Liber 270 m², Concord 220 m² e Aventino 185 m². 

Um universo de possibilidades para viver bem, 
com muito conforto, tranquilidade e segurança 
na área mais nobre de Uberlândia com alta 
valorização.

34 99630-3690 
Av. dos Vinhedos, 1100
Uberlândia - MG
    paulameloconsultora

Paula Melo - Consultora Exclusiva 
Brasal Incorporações - Creci 37416.
Consultora com atendimento 
diferenciado, agregado a projetos 
arrojados, gerando ótimos 
resultados e satisfação.
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ANDREA DE CASTRO | DESIGN DE INTERIORES
DIVULGAÇÃO

QUANDO O AMOR TRANSBORDA 
PELA CASA INTEIRA

A ARTE DE RECEBER 
Responda rápido: onde e quando foi a 
última recepção que você participou e 
que te encantou? Ficou aquela vontade 
de que aconteça novamente. Mas digo 
daquele encontro de família, entre 
amigos, aconchegante, na casa de 
alguém, aquele momento gostoso de 
ficar jogando conversa fora, com quem 
a gente gosta. Pois é, depois de tanto 
avançarmos em diversos setores, como 
a tecnologia, por exemplo, estamos 
cada vez mais buscando novamente 
nossas origens e cada vez mais 
valorizando o estar juntos, seja com 
os amigos ou com a família. Expressão 
nítida disto é a transformação que 
passam os lares no que diz respeito 
ao layout. Hoje quem escolhe morar 
em apartamento não abre mão de 
uma varanda gourmet. Estou falando 
do incrível mercado do receber bem, 
receber com estilo, com prazer, das 
recepções intimistas no aconchego 
do lar, de novas profissões como a 
de Personal Welcome, consultora de 
etiqueta, de termos que estão cada 
vez mais se tornando comum no 
vocabulário das pessoas: table decor, 
meseira, mesa posta. Isto mesmo. A 
Personal Welcome é aquela profissional 
que irá ajudar a anfitriã a brilhar na 
sua recepção, fazendo de seu evento 
uma experiência. Cuidará de todos os 
detalhes, e daí sim, envolvendo seus 
parceiros: florista, chef de cozinha e até 
a empresa de locação de peças, caso 
seja uma necessidade. E qualquer outro 
profissional que irá fazer a diferença 
neste momento. E como a mesa é a 
estrela da situação, um local sagrado 
seja pela arrumação, seja pela refeição 
ou pela união, é nela que estarão todos 
os focos. E se você, mesmo não sendo 
uma profissional deste ramo, adora 
montar uma mesa bonita, você também 
é uma meseira, você também faz mesa 
posta ou table decor. 

MUNDO_CULT_DESIGN
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Mas, se você quer demonstrar carinho para seus 
familiares ou amigos nos pequenos detalhes é bem 
fácil. Basta trazer do coração aquele sentimento 
sublime de amor, aquela vontade boa de deixar o 
outro feliz. E este movimento deve ser de dentro 
para fora, literalmente. Como assim? Não adianta 
você criar mesas lindíssimas, ambientes altamente 
instagramáveis para as visitas, se você não faz isto 
para aqueles de sua convivência diária: filhos, marido. 
Imagina que honra sentar-se à mesa para um café da 
manhã de uma segunda-feira, em sua própria casa, 
que seja com uma florzinha “roubada” e disposta 
numa garrafinha de leite de coco. Impossível não 
começar o dia com o pé direito. Afeto é o tempero 
da vida, é além da estética, é enfeitar a alma, além 
de alimentar o corpo. É encher o ambiente de amor e 
gentileza. Mais importante do que qualquer utensílio e 
adorno colocado à mesa é a intenção do momento, é 
a valorização da companhia do outro, é a forma sutil 
de mostrar seu carinho, seu valor pela família, pelos 
filhos. É criar memórias afetivas, principalmente para 
os filhos pequenos, que, implicitamente, aprenderão 
valores como caráter, tolerância, o partilhar. E quando 
ele for criar sua própria família, com certeza, estes 
valores estarão presentes. Pois estes valores não se 
perdem nunca. Esta conversa ainda vai longe, é sobre 

@coresdecasa

Pátio Vinhedos
Av. dos Vinhedos, 50 . loja 30 . térreo

9 9898 704634 3215 7046

MESA POSTA
PRESENTES

DECORAÇÃO
BOM GOSTO

SOFISTICAÇÃO
Encante-se!

amor próprio, inclusão social. É sobre a ressignificação 
da etiqueta. E sobre nos posicionarmos na sociedade e 
na vida das pessoas que realmente amamos. Mas esta 
é uma outra história! 

Andrea de Castro, amante da família, do receber bem e design de
interiores. Instagram: @casada_dea | email: casa.da.dea73@gmail.com
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PUBLI EDITORIAL
DIVULGAÇÃO

CONSTRUTORA ALTTI E ÁQUILA PARTICIPAÇÕES
ANUNCIAM NOVO EMPREENDIMENTO NA 

CIDADE. EMPRESAS TÊM MAIS DE 30 PROJETOS 
ASSINADOS NA CAPITAL MINEIRA.

EMPRESAS EXPANDEM 
NEGÓCIOS PARA 

UBERLÂNDIA 

MUNDO_CULT_IMÓVEIS

Com alma genuinamente mineira e ampla expertise no 
mercado de construção civil, as empresas Construtora 
Altti e Áquila Participações aterrissam no interior 
de Minas, em Uberlândia, trazendo todo know how 
e credibilidade que fazem parte de seus DNAs. As 
empresas, parceiras em diversos projetos anteriores 
em Belo Horizonte, se unem em um único objetivo: 
entregar empreendimentos elaborados e construídos 
com tecnologia de ponta para proporcionar total 
conforto em ambientes arejados com espaços 
amplos e localizações privilegiadas. Com 30 anos de 
mercado, a Altti, por exemplo, já entregou mais de 30 
empreendimentos de alto luxo em bairros valorizados, 
sendo a maioria na região centro sul da capital. A 
Áquila, com quase duas décadas, apresenta em seu 
portfólio a participação no desenvolvimento do 
bairro Vila da Serra, em Nova Lima, uma das áreas de 
maior valorização da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, e outros empreendimentos como o Reserva 
Horizonte Residence, Hotel E-Suites Sion e outros. 

Com tamanha experiência no mercado da construção 
civil, principalmente em prédios residenciais 
e empresariais como o Residencial Pucon (34 
apartamentos de 280 m²) e o Belvedere Business 
Center (24 pavimentos, 200 salas e 250 vagas de 
garagem), as empresas viram em Uberlândia uma 
nova oportunidade para crescer e, principalmente, 

expandir suas operações, trazendo para o interior 
toda a qualidade utilizada nos empreendimentos da 
capital. De acordo com Alberto Viotti, da Construtora 
Altti, o convite para empreender em Uberlândia partiu 
do empresário Luiz Alberto Garcia e do executivo 
André Frutuoso, que já conheciam o trabalho arrojado 
e inovador das empresas em Belo Horizonte. “Fomos 
responsáveis pela construção da sede da Algar em 
Belo Horizonte e acabamos tendo muito contato com 
o André, que acompanhou de perto o projeto na capital. 
Ele sempre falava muito bem de Uberlândia, da pujança 
da cidade, do povo empreendedor e disse que tínhamos 
que trazer nossa expertise para o interior. Nos contou 
sobre o bairro planejado Granja Marileusa e foi então 
que resolvemos criar um projeto exclusivo de prédio 
comercial para o local. Em breve lançaremos o Innovatti 
Center, nosso primeiro projeto fora da capital mineira, 
mas com tudo de melhor que estamos acostumados a 
oferecer em nossos projetos em BH ”, conta.

Segundo Ronaldo Lodi Xavier, da Áquila Participações, 
que tem experiência junto com a família na implantação 
de um grande bairro de sucesso em Nova Lima, o 
Vila da Serra, o Granja Marileusa tem uma evolução 
similar e também de sucesso. O propósito da vinda 
para Uberlândia é continuar realizando negócios 
com segurança, inovação, requinte e respeito ao 
meio ambiente, participando da criação, realização 
e desenvolvimento de empreendimentos com alto 
nível de excelência e grande potencial de valorização. 
“Depois de conhecermos de perto a pujança da cidade 
e o crescimento da região Leste, resolvemos alicerçar 
nossas marcas na cidade, com a construção do Innovatti 
Center, um edifício corporativo com 18 andares e 196 
salas, que será construído no bairro Granja Marileusa. 
Como em todos os nossos empreendimentos na capital, 
ofereceremos um prédio moderno e com design arrojado, 
com estrutura e arquitetura completa e inteligente. Por 
ser construído em uma região em franco crescimento, 
consolidada com diversos tipos de negócios, sentimos 
segurança para investir aqui, onde queremos fincar 
nossas raízes sólidas”, afirma. 

Para informações sobre o Innovatti Center, entre em 
contato pelo WhatsApp: 34 99778-3001.

Innovatti Center: moderno edifício 
corporativo com salas comerciais 

que será construído no Bairro 
Granja Marileusa em Uberlândia. 

Ronaldo Lodi (Áquila Participações), Alberto Viotti e 
José Augusto Castanheira (Construtora Altti) anunciam 
investimento em Uberlândia. 
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O FUTURO ESTÁ CHEGANDO.
L A N Ç A M E N T O :  2 2  D E  A G O S T O .

REALIZAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO:

REALIZAÇÃO:GESTÃO 
DE VENDAS:
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PUBLI EDITORIAL
LUCIANA SANTOS

EMPRESA TEM COMO FOCO PRESTAR OS
MELHORES SERVIÇOS EM SEGURANÇA

SEGURANÇA É 
FUNDAMENTAL 

MUNDO_CULT_SERVIÇOS

Luciano Ciribelli, diretor da 
A10 Segurança e Serviços

100 _CULT
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Ninguém está mais totalmente seguro neste mundo agitado 
em que vivemos. Insegurança e ameaças de toda ordem 
fazem parte do nosso cotidiano e isso trouxe a necessidade 
de procurarmos empresas e profissionais qualificados 
para nossa proteção e tranquilidade. Um procedimento 
que está fundamentado em três pilares: Segurança Pessoal 
(atitude, comportamento ou ação visando preservar a 
saúde, integridade física e moral da pessoa), Segurança 
Patrimonial (práticas e medidas de proteção capazes de 
garantir a integridade do patrimônio e a segurança física 
das pessoas). Segurança de Eventos (antes de contratar uma 
empresa especializada, conheça o prestador de serviços e 
sua credibilidade no mercado. Segurança e o bem-estar do 
público devem ser a maior prioridade).

Inserida nestas considerações destaca-se a A10 
SEGURANÇA E SERVIÇOS - empresa especializada em 
segurança e prestação de serviços, eventos, empresas, 
prédios e condomínios, hospitais, vigias para obras e 
porteiros, além de limpeza pós-obra e conservação, brigada 
de incêndio, locação de cães de guarda com ou sem condutor, 
instalação de câmeras e alarmes e um grande portifólio 
em segurança pessoal, patrimonial e de eventos. Todo este 
trabalho é liderado por Luciano Ciribelli que possui 20 anos 
de experiência e atividades no mercado de segurança 
em Uberlândia. Ele começou na segurança de eventos, 
especializou-se na área pessoal, inclusive atendendo artistas 
e celebridades nacionais e internacionais. Luciano possui 
vários cursos em segurança pessoal, patrimonial e de eventos, 
buscando prestar os melhores serviços a todos aqueles 
que confiam em sua empresa. “Estamos sempre reciclando 
conhecimentos e novas técnicas dentro do conceito que 
caracteriza a A10 SEGURANÇA E SERVIÇOS hoje no 
mercado: oferecer os melhores procedimentos em segurança 
residencial, patrimonial, pessoal e de eventos, tendo como 
foco principal proteger o maior patrimônio, que é a família e a 
integridade física de todos que nos contratam e confiam em 
nosso trabalho”, enfatiza Luciano Ciribelli.

- Segurança pessoal
- Segurança patrimonial
- Segurança de eventos

- Vigia para obras
- Porteiro para empresas e condomínios

- Limpeza pós-obra e conservação
- Brigada de Incêndio 

(funcionários que ficam nas empresas e eventos prontos 
para atuar em sinistros e acidentes)

- Locação de cães de guarda para obras, empresas, 
eventos e fazendas

- Instalação de câmeras e alarmes

34 99640-1000 | 34 99201-4640
A10 Segurança
a10segurança

www.a10segurança.com.br
a10servicos@hotmail.com
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SEJA QUAL FOR O “MOTIVO”, NÃO HÁ MOTIVO.

PATRULHA DE PREVENÇÃO 
À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

MUNDO_CULT_SEGURANÇA PÚBLICA

Em 2006, as autoridades públicas reconheceram a 
importância e necessidade da criação de uma lei para 
prevenir e reprimir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher. Essa lei, portanto, serve para todas as 
mulheres, heterossexuais ou homossexuais. Trata-se, 
então, de uma forma de diminuir a desigualdade entre 
a posição do homem e a da mulher em uma cultura 
secularmente machista. Em razão das constantes 
agressões que a farmacêutica Maria da Penha sofreu 
por parte do seu marido, foi criada a Lei 11.340/2006, 
intitulada Lei Maria da Penha. Entretanto, há limites 
para a aplicação das normas contidas na Lei Maria da 
Penha. Elas se referem ao contexto em que a violência 
doméstica tenha ocorrido. Por conta dela, o objeto 
da lei não é qualquer violência contra a mulher, mas, 
sim, aquela baseada no gênero, praticada no âmbito 
doméstico, familiar ou em uma relação íntima de afeto. É 
necessário que o agressor violente fisicamente a vítima 
para enquadrar-se na citada lei? Absolutamente não. 
A mulher que é forçada a manter relação sexual com 
seu companheiro, por exemplo, é vítima de violência 
doméstica; a mulher que é humilhada, insultada, 
chantageada ou que tem seus bens, documentos 
pessoais destruídos pelo seu companheiro ou marido, 

também é vítima de violência doméstica. Percebe-
se, portanto, que não é necessário para configurar tal 
crime que o agressor violente fisicamente à vítima, pois 
configura-se violência doméstica e familiar qualquer 
ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 
dano moral ou patrimonial. 

Neste sentido, a Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG 
- vem desenvolvendo várias ações visando capacitar 
seus profissionais com base na filosofia dos Direitos 
Humanos. É o que ocorre com a Patrulha de Prevenção 
à Violência Doméstica - PPVD - criada na PMMG em 
2010 e regulamentada em 2015. A Patrulha é composta 
por policiais militares qualificados que prestam serviço 
de proteção à vítima real ou potencial (prestes a se 
tornar uma vítima real) e tem a missão de desestimular 
ações criminosas no ambiente de violência doméstica 
ou familiar. A PPVD no 32º BPM atende toda a região 
oeste de Uberlândia e é constituída por dois policiais 
militares, sendo uma policial do sexo feminino e um 
do sexo masculino. Eles foram selecionados dentre 
os que se destacam pela afinidade com o serviço a 
ser desenvolvido e que demonstram capacidade de 
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compreensão nas especificidades de atuação diante 
desse cenário, o qual é bastante delicado. É importante 
ressaltar que a PPVD obedece a um protocolo de 
atendimento. Segundo a Instrução nº 3.03.15/2015-
CG, que regula o serviço da Patrulha, ela deverá ser 
a SEGUNDA RESPOSTA, isto é, quando uma vítima 
de violência doméstica aciona o 190, quem vai ao 
local não são os policiais militares da PPVD, mas sim 
uma radiopatrulha como qualquer outra. Apenas no 
segundo momento (um ou dois dias após o ocorrido), 
ocorre o acompanhamento das Patrulhas de Prevenção 
que analisam os casos mais graves para encaminhar 
as vítimas aos demais órgãos da rede a fim de que 
recebam do poder público a atenção devida no menor 
tempo possível. 

Em suma, a vítima recebe o atendimento da equipe de 
policiais militares com quem tem contato no momento 
dos fatos. Em seguida, após análise das ocorrências 
de maior gravidade e das reincidências, a equipe da 
PPVD entra em contato com a vítima para apresentá-
la ao programa e verificar se é de seu interesse ser 
acompanhada pela Polícia Militar. Caso a ofendida 
tenha interesse em ser atendida pela PPVD, a equipe de 
policiais acompanha a vítima até o Centro Integrado 
da Mulher - CIM - onde ela relatará todo o ocorrido, 
bem como quantas vezes fora violentada pelo agressor 
e, então, o CIM aciona a Delegacia de Mulheres que, por 
sua vez, verificará se é caso de instauração imediata 
de Inquérito Policial e, em seguida, avaliará se cabe ou 
não pedido de alguma medida protetiva junto à Justiça. 

Se a Autoridade de Polícia entender que cabe pedido 
de medida protetiva, ela confeccionará ofício junto 
ao Juiz competente relatando minuciosamente toda 
a relação entre o agressor e a ofendida. Em seguida, 
o juiz poderá aplicar ao agressor medida protetiva 
de urgência proibindo que o agressor frequente 
determinados lugares a fim de preservar a integridade 
física e psicológica da ofendida ou até mesmo o seu 
afastamento do lar. No ano de 2018, a PPVD do 32º 
BPM conseguiu realizar, do montante de Boletins de 
Ocorrência envolvendo violência doméstica, 40% 
de atendimento às vítimas e, até final de junho de 
2019, aproximadamente 37%. São números bastante 
expressivos, pois a equipe avalia dentre todos os 
boletins de ocorrência, aqueles que demandam maior 
atenção da equipe, como é o caso da reincidência, 
por exemplo. Por fim, percebe-se que a Patrulha de 
Prevenção à Violência Doméstica na área do 32º BPM 
é extremamente ativa e imbuída na missão de levar 
à mulher o conhecimento de seus direitos perante os 
órgãos públicos. 

Referências
Instrução nº 3.03.15/2015-CG - Violência Doméstica 
- Regula a atuação policial militar na prevenção e 
enfrentamento à violência doméstica e família contra 
mulheres no Estado de Minas Gerais.

Luciene Alves Junqueira, 2º Ten PM, gestora da Pasta de Prevenção 
à Violência Doméstica do 32º BPM, Comandante dos setores 9 
(Patrimônio, Morada da Colina e Gávea) e 11 (Tubalina, Cidade Jardim 
e Nova Uberlândia) do 32º BPM.
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MELHOR MODALIDADE DE ENSINO DEPENDE,
EXCLUSIVAMENTE, DA DEDICAÇÃO DO ESTUDANTE

EAD x PRESENCIAL 

MUNDO_CULT_EDUCAÇÃO

Além da escolha de um curso de graduação para 
dar continuidade nos estudos após conclusão 
do ensino médio, outra dúvida tem gerado 
questionamento em jovens estudantes: ensino 
à distância ou presencial? Ambos têm seus prós 
e contras e para saber qual modalidade melhor 
se encaixa ao seu perfil é necessário entender 
os benefícios de cada uma e ter em mente que, 
independente da modalidade, o que gera um bom 
profissional é o comprometimento e dedicação ao 
estudo. Segundo dados do Censo da Educação 
Superior do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), um 
em cada cinco estudantes têm optado pelo ensino 
à distância. O censo apontou crescimento do 
Ensino a Distância de 2016 para 2017 (17,6%). Isso 
indica que os estudantes de EaD chegaram a quase 
1,8 milhão em 2017 - o equivalente a 21,2% do total 
de matrículas em todo o ensino superior. Mesmo 
diante do crescimento, os estudantes ainda devem 

fazer uma autoavaliação na hora da escolha, pois 
mesmo não tendo o compromisso diário presencial 
na faculdade, o ensino à distância exige disciplina 
e comprometimento do estudante. 

Na hora da escolha, o estudante deve levar em 
consideração que a instituição, assim como o 
curso pretendido, é reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC) que avalia dimensões 
relacionadas ao contexto pedagógico, corpo 
docente e tutorial e infraestrutura. Segundo 
a coordenadora de cursos EaD da Faculdade 
Imepac, em Araguari, Leandra Mendes do Vale, 
um dos quesitos que deve ter mais peso para o 
estudante é autoavaliação e características dele. 
“Depois de avaliada a qualidade da instituição é 
preciso analisar o perfil como aluno. Se ele tem um 
trabalho ou compromissos familiares que o impede 
de frequentar um curso diariamente ou se é um 
aluno autônomo, que gosta da busca constante 
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pelo conhecimento”, explica. Estas características 
mostram sobre o perfil do aluno e podem ajudá-lo 
na hora de decidir se prefere um curso presencial 
ou à distância. 

A coordenadora destaca pontos positivos da 
modalidade à distância, mas ressalta que a 
característica do aluno deve ser ponto decisivo na 
hora da escolha. Ela acredita que o ensino à distância 
pode incentivar o estudante a ter disciplina e 
instigar a novos conhecimentos. “O maior benefício 
no ensino EaD é que um aluno que escolhe esta 
modalidade desenvolve a habilidade da autonomia 
nos estudos, ou seja, ele passa a ser protagonista 
do seu aprendizado e, consequentemente, se torna 
um constante aprendiz”, salienta Leandra. Entre 
outros benefícios que a modalidade à distância 
pode oferecer, destaca-se a flexibilidade de 
horários, liberdade para criar horários e métodos 
de estudo, economia com custos de passagens, 
combustível e alimentação, conteúdos para estudo 
sempre disponíveis, além de um valor mais em 
conta de mensalidade. Um dos principais fatores 
que influenciam na busca por cursos de ensino à 
distância é a chance dos alunos ou profissionais 
inseridos ou não no mercado terem de cursar uma 
segunda graduação de forma mais rápida, eficiente 
e econômica, porém com a mesma qualidade e 
validade de um curso presencial. Já quem busca uma 
rotina presencial de estudos, contato com pessoas, 
disponibilidade de ter dúvidas respondidas na hora, 
além de infraestrutura e ambiente propício ao 
estudo, a modalidade de aulas presenciais pode ser 
a mais indicada. Portanto, para isso, é necessário 
um investimento maior de mensalidade, além de 
rotina e compromissos presenciais diariamente. 

Para o diretor acadêmico e sócio proprietário 
da Faculdade Esamc, em Uberlândia, Adriano 
Gargalhone Novaes, o ensino presencial desenvolve 
muito mais que apenas habilidades técnicas. “O 
contato com os demais alunos é muito importante 
para o desenvolvimento nos estudos. Atualmente, 
as metodologias são muito voltadas a trabalhar 
em grupo, além de desenvolver competências 
socioemocionais de maneira mais forte, justamente 
por incentivar a colaboração, criatividade e 
pensamento crítico”, detalha Adriano. Apesar de o 
ensino à distância ter crescido significativamente 
nos últimos anos, o diretor acredita que ele não 
vai substituir as aulas presenciais. “Na verdade, há 
espaço para todos no mercado, já que temos perfis 
diferentes de estudantes e públicos. Acredito 
que a presença do professor em sala de aula é 
extremamente importante para o aprendizado. 
Com os avanços do ensino, a educação 4.0 traz 

um novo professor, que dá espaço para o aluno, 
tendo em vista que ele quem deve ser o centro e 
protagonista do seu aprendizado. Mas, claro, quem 
cria essa metodologia e este ambiente ainda é o 
professor”, explica Adriano. 

Para o vice-reitor do Centro Universitário do 
Triângulo em Uberlândia (Unitri), Marco Antônio 
Socreppa, o ensino à distância vem como um 
complemento nos estudos e uma alternativa 
para as pessoas que não tiveram ou não têm 
a oportunidade e disponibilidade de estarem 
presentes diariamente em uma instituição de 
ensino. “O ensino à distância é uma opção para quem 
não conseguiria estudar se não fosse à distância. 
Tanto pela praticidade de estudar em casa, nos 
intervalos de trabalho e poder agendar o melhor 
dia e horário para as provas”, observa. Apesar de 
não acreditar que o ensino à distância substitua o 
presencial, o vice-reitor salienta que as faculdades 
têm passado por mudanças e adaptações para 
atender a nova geração de estudantes que chega às 
universidades. “Hoje, as aulas são mais interativas, 
trabalhamos com o conceito de aula invertida, 
onde o aluno, pelas plataformas digitais, já tem 
o conteúdo disponibilizado para a próxima aula, 
podendo contribuir com ensino e aprendizagem”, 
explica. Sendo assim, vale ressaltar, mais uma vez, 
a importância do aluno se conhecer e entender 
o que espera da faculdade antes de decidir por 
qual modalidade optar. Afinal, não existe uma 
modalidade melhor que a outra, tendo em vista se 
o curso, assim como a instituição, for reconhecido 
pelo MEC. 

Segundo idioma 
A partir de cursos disponíveis em várias 
plataformas já é possível aprender um segundo 
idioma à distância. Neste modelo, o aluno conta 
com o auxílio de livros digitais, plataformas 
de aprendizagem, apostilas e videoaulas. A 
modalidade virtual de aprendizagem surgiu para 
atender à demanda de pessoas que buscam o 
conhecimento, porém não têm disponibilidade de 
frequentar uma escola. A Casa Thomas Jefferson, 
centro binacional Brasil-Estados Unidos de ensino 
da língua inglesa, oferece cursos presenciais e à 
distância com o objetivo de atender a um público 
variado. “Temos os cursos presenciais, com aulas 
semanais, prática de atividades e oralidade, além 
do auxílio de um professor. Também oferecemos 
cursos online, em que, em uma plataforma, 
disponibilizamos materiais para estudar, treinar, 
ouvir e ler, escrever e receber feedback de 
professores. Além disso, pela plataforma, o aluno 
pode marcar uma aula online com o professor para 
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tirar dúvidas ou praticar aquilo que aprendeu”, 
esclarece a gerente corporativa acadêmica, 
Isabela Villas Boas. Assim como os presenciais, os 
cursos online têm se adequado às modernidades e 
tecnologia para oferecer aos estudantes um ensino 
de qualidade. “O aprendizado é muito relativo. 
Tem gente que possui bom desempenho apenas 
com aulas online, já outras pessoas precisam do 
auxílio de um professor para desenvolver o seu 
inglês melhor. Na verdade, o aprendizado depende 
muito também dos recursos utilizados pela escola, 
como oportunidade de escuta, exercícios e muita 
prática de oralidade”, acentua Isabela. A gerente 
corporativa acadêmica finaliza destacando que 
cada modalidade apresenta seu benefício e o 
melhor para cada aluno é muito particular. “No 
curso presencial você tem o benefício de ter o 
professor à disposição e poder sanar uma dúvida 
de imediato. Já no curso à distância, você pode 
fazer seus horários e tem liberdade de estudo. 
Então, na verdade, cabe a cada pessoa decidir o 
que é melhor para ela”, conclui. 

Tecnologia aliada ao presencial 
Muitas pessoas que já possuem graduação e 
buscam uma segunda formação ou, até mesmo, 
cursos de pós-graduação e MBA, acabam optando 
pela modalidade à distância por já estarem 
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inseridos no mercado de trabalho e ter diversos 
compromissos que o impedem de frequentar uma 
instituição diariamente. Pensando nisso, muitas 
instituições buscam trabalhar o presencial e à 
distância de forma simultânea com o objetivo de 
melhorar e desenvolver as capacidades destes 
alunos. A Fundação Dom Cabral, por exemplo, 
trabalha o ensino em formato essencialmente 
presencial, aliando as ferramentas tecnológicas em 
atividades virtuais à distância quando oportuno. 
“Não trabalhamos com cursos em formato EaD, mas 
acredito que as duas modalidades possam andar 
juntas. Então, o que a Fundação possui hoje são 
atividades virtuais (especialmente fóruns de debates 
extras e avaliações) complementando os cursos 
presenciais”, explica João Pedro Oliveira, associado 
regional da Fundação Dom Cabral para o Triângulo 
Mineiro e Alto Paranaíba. Além de acreditar que 
cada modalidade de ensino apresenta “diferentes 
qualidades”, João Pedro ressalta que cada modelo 
carrega suas vantagens e desvantagens. “Isso é 
muito relativo. Depende totalmente do contexto da 
capacitação, propósito, entre vários outros fatores. 
Vejo que os modelos de educação estão evoluindo 
muito e que as plataformas tecnológicas logo 
conseguirão também entregar um valor superior em 
termos de experiência aos alunos, muito além das 
videoaulas ou cursos online”, enfatiza.

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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SETOR DÁ OPORTUNIDADES E VALORIZA TALENTOS LOCAIS, 
ALÉM DE GERAR EMPREGO E RENDA NAS ÁREAS DE CULTURA, 

CRIAÇÕES FUNCIONAIS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E MÍDIAS

ECONOMIA CRIATIVA 
MOVIMENTA CIDADES 

MINEIRAS

MUNDO_CULT_ECONOMIA CRIATIVA

ECONOMIA
CRIATIVA

A cultura, a criação e a arte, na medida em que 
emocionam, educam, agregam e despertam 
consciências, são os tesouros e os alicerces de uma 
sociedade civilizada. Constituem também bases 
da chamada economia criativa, descrita como o 
quarto setor da economia tradicional e uma nova 
ferramenta de desenvolvimento econômico.

108 _CULT
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Segundo dados de pesquisa realizada pela 
P7 Criativo - Agência de Desenvolvimento da 
Indústria Criativa de Minas Gerais, em parceria 
com o Sebrae MG, a economia criativa emprega 
mais de 4,6 milhões de pessoas no Brasil, o 
equivalente a 10,1% dos empregos formais 
registrados no país em dezembro de 2016. Os 
grupos referentes à Cultura (atividades artísticas, 
patrimônio cultural e gastronomia) e Criações 
Funcionais (arquitetura, publicidade, design, moda 
e fabricação de móveis de madeira ou metal)  são 
os que mais empregam, representando 51,3% e 
28,4% do total de empregos criativos formais.

Em Minas Gerais, a economia criativa é 
responsável pela geração de mais de 450 mil 
empregos formais, o que corresponde a 9,89% do 
total de empregos do Estado. No ranking nacional, 
Minas Gerais está em terceiro lugar, com cerca de 
10% do total de empregos criativos do Brasil. Os 
grupos mais representativos do Estado em termos 
de geração de empregos criativos também são 
“Cultura” (54%) e “Criações Funcionais” (30,3%). 
A pesquisa revela ainda que os maiores polos 
criativos de Minas Gerais estão situados em Belo 
Horizonte, Juiz de Fora, Uberlândia e Contagem, 
cidades onde se destacam as atividades ligadas 
à cultura, às criações funcionais, à tecnologia e 
à inovação.

De acordo com a gestora Estadual de Turismo 
e Economia Criativa do Sebrae Paraíba, Regina 
Amorim, o comércio mundial de bens e serviços 
criativos deve movimentar 6 trilhões de dólares 
até 2020, sendo que o Brasil está entre os 
maiores produtores mundiais de criatividade. 
“Um estudo da Firjan, em 2012, revelou que a 
cadeia da indústria criativa nacional movimenta 
mais de 2 milhões de empresas brasileiras, o 
equivalente a R$ 110 bilhões do Produto Interno 
Bruto (PIB) ou 2,7% do total produzido no Brasil. 
Neste sentido, desenvolver negócios criativos, 
com inclusão social e sustentabilidade, e valorizar 
as características regionais, contribui para o 
desenvolvimento dos municípios”, conta. Para 
Regina, a economia tradicional é a economia da 
escassez e a economia criativa é a economia 
da abundância, porque trabalha com recursos 
ilimitados como, por exemplo, a criatividade, 
a tecnologia, a cultura e o conhecimento. 
Quando isso fica claro e passa-se a trabalhar 
com princípios da economia criativa, que  é a 
diversidade cultural, a inclusão social, a inovação 
e a sustentabilidade e outros, as dificuldades 
e os obstáculos são ultrapassados e o recurso 
passa a ser o resultado financeiro”, afirma.

ABoRDAgem metOdOlóGICA

Assim, com base nas definições da UNCtAd e seguindo as recomendações 

da UNeSCO de flexibilização e adaptação do conceito de economia 

criativa para o desenvolvimento das indústrias criativas em países em 

desenvolvimento, o grupo de trabalho decompôs a economia criativa de 

minas Gerais em 4 grupos e 13 subgrupos, representados no diagrama 

a seguir: 

Conforme a Figura 1, tendo em vista as peculiaridades culturais do 

estado e os objetivos enunciados anteriormente, os setores definidos 

como alvo do mapeamento são os seguintes: mídia (edição/editorial, 

Audiovisual, música), Cultura (Patrimônio Cultural, Atividades Artísticas, 

Gastronomia), tecnologia e Inovação (Software, Conhecimento) e 

Criações Funcionais (Arquitetura, Publicidade, moda, design, móveis). 

Alguns exemplos das atividades econômicas que compõem cada grupo 

são mencionados a seguir. A relação completa se encontra nos anexos. 

mÍDiA 

•  Edição/Editorial: edição de jornais, revistas e livros e atividades de rádio;

•  Audiovisual: produção de filmes para publicidade, filmagem de festas 

e eventos, atividades de rádio, entre outros;

•  Música: ensino de música, produção musical, atividades de gravação 

de som e de edição de música.

FiguRA 1. economia criativa em minas gerais:  
grupos e subgrupos de Atividades econômicas 
Fonte: Gerência de Inteligência Competitiva - Iel/ FIemG
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Lançamento
Em Uberlândia, esta tendência vem crescendo, 
tanto que foi lançado recentemente pelo Sebrae 
Minas o “Projeto de Economia Criativa e Turismo”, 
com objetivo de fomentar a competitividade de 
maneira criativa, colaborativa, compartilhada 
e sustentável. De acordo com a analista do 
Sebrae Minas, Camilla Macedo Rocha de Paula, o 
projeto vai reunir vários setores econômicos que 
geram bens e serviços produzidos a partir dos 
insumos da criatividade, diversidade e inovação. 
Entre eles estão: alimentação, cervejaria, design 
(gráfico e interiores), eventos, comunicação, 
publicidade, audiovisual, artesanato, fotografia, 
hotelaria e agências de viagens. “Nosso 
intuito é destacar a importância do papel 
das quatro economias (criativa, colaborativa, 
compartilhada e monetária) e do turismo para 
a promoção do empreendedorismo e melhorias 
de processos e excelência na prestação de 
serviços”, explica.  Para o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo, Raphael 
Leles, o projeto é um importante estímulo às 
novas práticas empreendedoras. “Um movimento 
para complementar o já consolidado turismo 
de negócios da cidade, gerando oportunidade 
de emprego e renda por meio da arte, cultura e 
gastronomia”, avalia.

Mercado cervejeiro 
Potencializado pela cultura da produção 
artesanal, o mercado cervejeiro do Brasil tem 
crescido exponencialmente nos últimos anos 
e é um dos setores que impulsiona a economia 
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criativa. Em 2017 foram registradas 679 cervejarias 
instaladas legalmente no Brasil, enquanto que, em 
2016, eram menos de 500 empreendimentos do tipo. 
Em Uberlândia, através do Programa Municipal de 
Fomento ao Setor Cervejeiro 11 microcervejarias 
foram instaladas, totalizando um investimento 
de R$ 21 milhões na cidade. As fábricas locais já 
produzem quase 70 rótulos de cervejas artesanais.
E a bebida tem ganhado mesmo mercado e também 
consumidores. Em Uberlândia, já são vários eventos 
voltados para este nicho de mercado. “Iniciamos 
os eventos gastronômicos, que foram muito bem 
aceitos pela comunidade. Começamos a inserir 
as cervejas artesanais e vimos que a saída foi 
boa. Foi então que acabamos abrindo para o 
mercado cervejeiro e estamos tendo bom retorno 
e aceitação”, avalia o organizador cultural Marcelo 
Picosse, que realiza eventos conhecidos na cidade 
como o Udi Beer e Saint Patrick’s Beer Festival.

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.

Eventos culturais
A economia criativa mineira também é pulverizada, 
sendo composta por mais de 63 mil empresas, o 
equivalente a 12% das empresas criativas do Brasil, 
sendo a maioria de micro e pequeno porte. O projeto 

GABRIELA SOARES | SERIFA COMUNICAÇÃO
DIVULGAÇÃO | BETO OLIVEIRA

MUNDO_CULT_ECONOMIA CRIATIVA

Uberlândia na Rota do Teatro, encabeçado pelo 
jornalista e produtor cultural Carlos Guimarães, 
traz a Uberlândia peças teatrais que antes faziam 
apenas o eixo Rio-São Paulo. Em quatro anos, 
Carlos já trouxe dezenas de espetáculos à cidade, 
movimentando a economia local e aquecendo a 
cultura local.

Por menor que seja o espetáculo, um monólogo, 
por exemplo, são necessários diversos recursos 
em torno desta apresentação, beneficiando 
empresários locais e aquecendo e economia. “Para 
trazer um espetáculo a Uberlândia, os custos 

O Observatório do P7 criativo assumiu o desafio de elaborar 
o primeiro mapeamento da economia criativa de minas Gerais, 
no intuito de compreender sua estrutura de geração de riqueza 
e emprego, identificar polos regionais de criatividade, bem 
como de avaliar a participação dos setores criativos mineiros 
no conjunto da economia do estado.

ABoRDAgem 
metOdOlóGICA

oBjetivo

1. mARco conceituAl PARA  
DelimitAção Do cAmPo De PesquisA 

em primeiro lugar, o Observatório do P7 Criativo foi confrontado pela 

questão da extensão do campo a ser considerado na pesquisa. Apesar 

da diversidade de estudos setoriais disponíveis, constata-se que não 

existe um consenso sobre o perímetro da economia criativa. Admite-

se, no entanto, que o campo é formado por um conjunto de atividades 

fundadas no capital intelectual, na criatividade e na inovação, fatores 

estes que são determinantes para a criação de valor.

mais precisamente, a criatividade é a capacidade de imaginar e produzir 

o novo, seguindo uma forma de expressão particular.  A novidade é, por 

conseguinte, a essência da criação. Aquele que aceita o desafio de criá-

la deve se aventurar num universo sem qualquer ponto de referência. 

trata-se de um exercício proativo que, na maioria das vezes, não se 

fundamenta em uma demanda expressa. Criar significa elaborar 
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CHEGAMOS!!!

PREPARADO PARA O FUTURO ? 
AQUI VOCÊ APRENDE PROGRAMAÇÃO, ROBÓTICA, EMPREENDEDORISMO.  

CHEGOU A HORA DE CRIAR SEUS PRÓPRIOS GAMES,  APLICATIVOS 
E AINDA TRABALHAR HABILIDADES COMO: LÓGICA, MATEMÁTICA, 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO E MUITO MAIS....

BUDDY É PIONEIRO NO ENSINO DE TECNOLOGIA PARA CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES ENTRE 7 A 16 ANOS! 

AGENDE AGORA MESMO UMA AULA GRATUITA!

34 3016-1660 | 34 99221-4226 
Av. Nicomedes Alves dos Santos, 325
Lídice - Uberlândia - MG 
    codebuddy.uberlandia
    www.codebuddy.com.br
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oscilam entre R$ 40 mil a R$ 140 mil, considerando 
apenas as despesas de logística, como passagens 
aéreas, transporte de cenários, estadia, locação 
de equipamentos, contratação de pessoas extras 
como técnicos de luz e som, bilheteiros, porteiros, 
entre outros”, explica o produtor. Carlos ainda 
salienta a importância da Lei de Incentivo a 
Cultura, não apenas no fomento aos eventos, 
mas também que dá oportunidade às pessoas 
terem acesso a espetáculos que, por vezes, 
não conseguem. “Esta lei se tornou o principal 
instrumento de trabalho do setor cultural. Hoje 
é praticamente impossível imaginar o cenário no 
país sem essas ferramentas. E o melhor delas é a 
contrapartida social oferecida. Particularmente, 
fico muito feliz quando alguma peça vem à 
cidade utilizando desse mecanismo, pois é 
quando a gente pode levar ao teatro pessoas que 
não têm poder aquisitivo para adquirir o ingresso. 
Chega a ser comovente presenciar a alegria de 
adolescentes e jovens após assistir grandes 
espetáculos”, destaca Carlos.

Desde 2006 no mercado cultural de Uberlândia, a 
Viva Marketing realiza eventos na cidade levando 
lazer, diversão, novas experiências e muita cultura 
à população, fomentando a economia criativa 
e local ao gerar oportunidades de emprego e 
de exposição de artistas e artesãos locais. “Os 
eventos culturais propiciam que produtores e 
empreendedores da economia criativa exponham 
seus trabalhos, vendam seus produtos, além 
de valorizar os talentos locais, pois sempre 
contratamos fotógrafos, cantores, artesãos e 
artistas para os eventos”, explica Antônia Nunes, 
produtora cultural e diretora da Viva Marketing.

Além disso, Antônia ressalta que grandes eventos 
geram ainda muito mais empregos, devido ao 
aumento nas contratações de prestadores de 
serviços. “Com a Lei de Incentivo à Cultura 
conseguimos realizar eventos maiores e com 
maiores impactos. Com isso, em eventos de médio 
porte, estima-se, em média, 30 prestadores de 
serviços, entre montagem de cenários, fotógrafos, 

artistas locais e outros. Esses prestadores, 
consequentemente, também contratam mais 
pessoas para oferecer serviços completos e de 
melhor qualidade. Então, muita gente ganha com 
os incentivos à cultura”, explica.

Turismo
Com objetivo de aumentar o fluxo turístico na 
cidade, na geração e apoio a eventos, o Visite 
Uberlândia, entidade sem fins lucrativos, também 
tem a função de desenvolver ações que resultem 
na formação de uma imagem favorável à cidade e 
influenciar de forma ativa e presente na economia 
criativa da cidade. “A ideia é atrair as pessoas para 
Uberlândia para que façam negócios, conheçam 
a cidade, estudem aqui. Tudo isso faz com que 
gere um aumento no turismo da cidade também”, 
explica Pedro Paulo Schwindt, presidente do Visite 
Uberlândia.

Pedro enfatiza que Uberlândia integra o Circuito 
Turístico do Triângulo Mineiro e se destaca na 
área de turismo de negócios em escala nacional 
e no turismo comercial em âmbito regional. 
“Nosso objetivo é atrair eventos para a cidade, 
mostrando-a para o Brasil e o mundo. A indústria do 
turismo movimenta 52 setores da economia. Então, 
depois de qualquer evento realizado, o dinheiro 
fica na cidade. Nós pensamos como movimentar 
esse dinheiro de forma que traga benefícios para a 
população”, detalha.

Vale destacar que Uberlândia detém o maior PIB 
do Triângulo Mineiro. É a primeira cidade do interior 
de Minas e a 4ª do interior do país em população e 
geração de emprego. A cidade detém o 2º mercado 
consumidor de MG, é a 2ª cidade mineira com o maior 
desenvolvimento nas áreas da saúde, educação, 
emprego e renda. “Acreditamos que Uberlândia é 
um grande polo de cultura. Temos muito potencial, 
pois a cidade é bastante criativa e as pessoas 
muito empreendedoras. Estamos trabalhando para 
reforçar a potência da nossa cidade e capacidade 
de receber eventos diversos, sendo um grande polo 
de turismos em Minas Gerais”, conclui.
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PROJETO ECONOMIA CRIATIVA E SELO DE
QUALIDADE NO TURISMO DE UBERLÂNDIA

ECONOMIA 
CRIATIVA 

MUNDO_CULT_VISITE UBERLÂNDIA

Iniciativas para tornar a cidade de Uberlândia 
referência em vários aspectos têm surgido de acordo 
com o tempo e a vontade de ver nossa cidade cada 
vez maior. Desta vez, o Sebrae toma iniciativa e cria o 
Projeto Economia Criativa com o intuito de fomentar 
o desenvolvimento na região mineira através de 
pequenos negócios que compõem o alvo do projeto 
em questão. A ideia pioneira surgiu no Reino Unido 
e os resultados até os dias atuais são colhidos com 
muita satisfação popular, pois o projeto diminui 
desigualdades e aumenta o desenvolvimento social, 
contribuindo para geração de negócios e inovação 
no mercado. O conceito se aplicará também na 
cidade de Uberlândia, gerando maior dinamismo na 
economia da cidade e contribuindo, intrinsecamente, 
para o trade que, consequentemente, afeta o turismo 
local em sua totalidade. A Economia Criativa nada 
mais é que um conjunto de empresas que utilizam a 
inovação e criatividade para gerar maior dinamismo 
na economia. Os projetos são gerados a partir da 
criação de produtos e serviços que serão oferecidos 
para a sociedade em troca de um valor. Tais projetos 
se aplicam em toda parte, como arquitetura, 
artesanato, comércio, cinema, entre muitas outras 
atividades que podem movimentar a economia. 
Assim, o Sebrae funcionará como promotor das ações 
que promovem o fortalecimento e profissionalização 
dos setores criativos, uma vez que esses têm um 
papel de muita importância para driblar a crise 
por qual o país passa atualmente, utilizando de 
habilidades profissionais que cada um possui e 
formando um encadeamento de empresas. Tanto 
trabalho para gerar um fluxo criativo na economia 
pode propiciar a Uberlândia o título de qualidade no 

turismo, através do Selo de Qualidade, que contribui 
para o aperfeiçoamento técnico e profissional das 
empresas. Desta forma, gerando maior eficiência e 
excelência nos produtos e serviços oferecidos. A busca 
de conseguir que a cidade receba o Selo é uma tarefa 
árdua e sua busca começou quando o presidente do 
Visite Uberlândia, Pedro Paulo Schwindt, e a diretora 
administrativa, Aline Thomaz, saíram em busca de 
mais esclarecimentos sobre na cidade de Maringá, 
sabendo que ela já possui o Selo. Assim, puderam 
entender que o Selo conta com diversas empresas 
que buscam oferecer um serviço diferenciado dos 
demais, deste modo o mercado fica mais competitivo 
e isso fomenta a economia local. Tal consequência da 
possível conquista elevará o nome de Uberlândia a um 
novo patamar, visto que poucas cidades possuem o 
Selo tão desejado por nós. As consequências não se 
aplicam somente para o nome da cidade em relação 
às demais, mas o Selo também propiciará uma maior 
visitação de turistas que movimentarão o trade local, 
seja por meio de eventos, visitas técnicas ou viagens 
empresariais. Portanto, o começo do Projeto Economia 
Criativa tem um desencadear muito bom para cidade 
de Uberlândia, trazendo benefícios não somente para 
grandes empresários, mas para toda a população que 
participa efetivamente da economia, de maneira direta 
ou indireta. Para tanto, o interesse por ver Uberlândia 
uma cidade potencial com nível de crescimento 
abrangente é uma vertente que tem de ser trabalhada 
para alcançar com êxito o objetivo proposto. A inserção 
de um projeto pioneiro no Reino Unido pode apresentar 
muitas dificuldades, mas temos certeza de que com 
um bom time e uma boa gestão de negócios o projeto 
se tornará case de sucesso, como ocorreu com Paraná. 
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BRASIL É O QUARTO PAÍS QUE MAIS CONFIA 
NO CONTEÚDO DE JORNAIS E REVISTAS

MÍDIA IMPRESSA 

MUNDO_CULT_COMUNICAÇÃO

Uma pesquisa global da Ipsos sobre confiança nas 
mídias mostra que o Brasil é um dos países que mais 
confia em jornais e revistas. De acordo com o estudo 
“Trust in the Media”, seis em cada dez brasileiros (65%) 
confiam em veículos impressos, tendo TV e Rádio 
(65%) e sites de notícias (58%) também boa aceitação. 
Globalmente, 47% confiam nas publicações impressas, 
49% na televisão e no rádio e 45% em plataformas 
online. O Brasil é o quarto país que mais confia no 
conteúdo de jornais e revistas. Por outro lado, 8% dos 
brasileiros não confiam e 23% não têm muita confiança. 
A Sérvia é a que menos confia (11%). Enquanto 54% no 
mundo acreditam que  jornais e revistas são relevantes, 
o Brasil está em 70%, empatando com a Malásia, atrás 
de Índia (82%) e África do Sul (74%). A relevância no 
país também é alta para TV e Rádio (69%) e sites de 
notícias e plataformas online (70%).  Além disso, 63% 
dos entrevistados brasileiros acreditam que jornais 

e revistas agem com boas intenções e 65% sentem 
o mesmo sobre TV e Rádio. No mundo, a média é de 
50%. “O Brasil tende a ser uma população que valoriza 
e confia na mídia mais do que grande parte dos países 
do mundo. O brasileiro é um cidadão que acredita na 
mídia e no valor que ela tem para informar e instruir”, 
afirma Diego Pagura, diretor na Ipsos Brasil. Apesar 
de toda a confiança, o Brasil é um dos países que 
também mais acredita que fake news prevaleçam em 
jornais e revistas (59%). O país que mais acredita é a 
Sérvia (82%) e o índice global é de 52%. Na internet, 
a percepção dos brasileiros é maior (68%) e acima da 
média global (62%). O levantamento foi feito online 
com 19,5 mil pessoas em 27 países entre 25 de janeiro e 
8 de fevereiro de 2019. A margem de erro para o Brasil 
é de 3,1 p.p. 

(Fonte: Propmark - 18 de julho de 2019)
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PAIXÃO E COMPETÊNCIAS - FATORES 
CRÍTICOS DE SUCESSO NA SUCESSÃO FAMILIAR.

ACIUB JOVEM 

MUNDO_CULT_ENTIDADES

O tema sucessão familiar até pouco tempo era 
encarado como processo natural do desenvolvimento 
das empresas familiares. Natural porque pelo 
menos no Brasil eram poucas as empresas que se 
preocupavam com um planejamento sistêmico que 
abordasse gestão, patrimônio e família de forma 
integrada. Muito da cultura familiar determinava 
o ambiente de trabalho e poucas companhias se 
preocupam em separar as pautas de negócios dos 
almoços de domingo. Nesse contexto, em 2018, 
segundo dados do Sebrae e IBGE, as empresas 
familiares eram responsáveis por 65% do Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro e por empregar 75% 
da força de trabalho, além de representar 90% 
dos empreendimentos brasileiros. Apesar de 
movimentar a economia do Brasil, se destacar por 
indicadores rentáveis, emplacar altos níveis de 
crescimento e apresentar ambientes de trabalho 
com qualidade diferenciada, segundo dados do The 
Family Business Network (FBN), 70% das empresas 
familiares não chegam à segunda geração e 95% 
delas não sobrevivem a transição para terceira 
geração. No meu trabalho, como especialista em 
governança corporativa, tenho o prazer de observar 
a olho nu que um negócio familiar raramente é uma 
aventura, ele já nasce com visão de longo prazo; que 
a escada para tomada de decisão é curta e com isso 
o negócio ganha flexibilidade e agilidade; que os 
processos são mais sensitivos e dinâmicos, e que a 
visão financeira é mais realista e os riscos são mais 

calculados. O feeling do fundador/empreendedor 
também é um grande aspecto de diferenciação 
positiva, entretanto quando o assunto é sucessão 
familiar eis aqui uma via de mão dupla. Se por um 
lado, o feeling aliado a toda experiência do fundador 
fazem e fizeram o sucesso do empreendimento, por 
outro revela um dos maiores desafios da transição 
na sucessão: encontrar na família um perfil que 
some técnica, comportamento, visão de mercado e 
disposição para assumir riscos e responsabilidades. 
Este seria o conjunto básico de competências 
que aliado a um alto coeficiente de inteligência 
emocional poderia garantir indicadores de 
transição mais seguros. Alguns fatores diferenciam 
a empresa familiar e quando bem gerenciados se 
tornam diferenciais competitivos, de perenidade 
e de sustentabilidade na saúde dos negócios e 
das relações familiares. Mas a conversa é longa 
e se quisermos resumir o processo de passagem 
do bastão de uma geração para outra devemos 
observar recomendações fundamentais para 
sucedidos e sucessores. Vale destacar que não 
existe receita e que o planejamento com método 
deve ser gerenciado com flexibilidade. O sucessor 
deve construir a sua carreira em bases sólidas de 
conhecimento, habilidade e muita atitude. Ouso 
acrescentar ao prato sem receita um ingrediente 
que não se compra e que não pode faltar quando 
o assunto é assumir os negócios da família: 
PAIXÃO. Para o sucedido uma boa recomendação 
é estar atento às melhores práticas de gestão, às 
melhores estruturas de planejamento patrimonial 
e aos sintomas de harmonia do ambiente familiar. 
Defendo a velha frase de que uma família sólida 
suporta uma crise nos negócios, já uma família 
com estrutura frágil pode desmoronar se o negócio 
estiver alicerçado apenas no eixo financeiro. 
Patrícia Barroso é membro do Aciub Jovem. É 
Diretora de Consultoria da BRADHA, Conselheira de 
Administração, certificada pelo Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa, Pedagoga graduada 
pela Universidade Federal de Uberlândia e pós-
graduação em MBA Executivo com ênfase em 
Gestão de Pessoas. Master Coach certificada pela 
More Institute na Alemanha. Experiência profissional 
com atuação em todo Brasil em consultoria de 
governança corporativa e familiar em empresas 
de vários portes e segmentos. (patriciabarroso@
bradha.com.br).
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“INOVAÇÃO É A PALAVRA-CHAVE
QUANDO FALAMOS DE STARTUPS”

STARTUPS E PLANEJAMENTO 
DE EXPANSÃO 

MUNDO_CULT_TECNOLOGIA

A quantidade de empresas com baixo custo de 
investimento inicial, perfil de crescimento rápido e 
modelo de negócio promissor, também conhecidas 
como Startups, tem aumentado nos últimos anos. 
Segundo a Associação Brasileira de Startups 
(ABStartups), no Brasil o número dobrou nos 
últimos cinco anos, chegando a aproximadamente 
6 mil delas em todo o país. Embora saibamos que 
investir à moda antiga é uma maneira de correr 
menos riscos no que diz respeito à garantia do 
retorno financeiro, atualmente, com as mudanças 
no setor de tecnologia, a expansão e o aumento do 
número de startups, além de outras transformações 
pelas quais tem passado a sociedade, novas 
opções surgiram. Desta forma, mesmo com os 
riscos existentes, vale a pena considerar essa nova 
modalidade de investimentos.  

Esta tem sido a aposta de muitos investidores 
da velha economia. Se, antes, aplicar o dinheiro 
em títulos públicos e negócios imobiliários era 
o que significava fazer um bom investimento, 
agora, as startups são uma ótima modalidade 
para os que desejam diversificar investimentos, 
buscando retornos antes inimagináveis. Os olhos 
dos investidores se voltaram para o segmento 
principalmente depois das empresas que batem 
a marca de US$ 1 bilhão em valor de mercado 

aparecerem. A expansão de empresas como Uber, 
Netflix e Airbnb demonstra que o mercado mudou 
e os investimentos mudaram. Para exemplificar o 
potencial dessas empresas, podemos comparar 
o valor de mercado da maior rede de hotéis do 
mundo, a Marriott, que conta com mais de 100.000 
funcionários, e corresponde a US$45,3 bilhões com 
o valor de mercado da Airbnb, que possui 500 
funcionários, e equivale a US$35 bilhões. As startups 
não são somente uma tentativa de empreender 
diante do cenário caótico do mercado brasileiro, 
mas elas são vistas como uma oportunidade de 
fazer com que ideias inovadoras e soluções criativas 
se transformem em um negócio escalável e com 
retornos promissores a curto prazo. 

Apesar de todos os benefícios e oportunidades que 
a possibilidade da criação de uma startup oferece 
é necessário ter em mente que, em contrapartida, o 
empreendedor encontra diversos desafios durante a 
jornada do sucesso. Para expandir um negócio e obter 
os resultados esperados, não basta, por exemplo, ter 
somente uma solução para um problema que nunca 
fora pensada ou colocada em prática. Além de uma 
ótima ideia é necessário ter um planejamento e 
saber executar ações que de fato potencializarão 
o sucesso do negócio. Inovação é a palavra-chave 
quando falamos de startups. Inovar é criar algo novo 
e não apenas recriar algo que já existe, é combinar 
recursos para solucionar um problema. Quando 
combinamos inovação e tecnologia, os resultados 
podem ser surpreendentes, tanto para quem utiliza 
o produto/serviço quanto para as empresas que 
investem. No entanto, quando falamos em startup 
de tecnologia, os esforços para alcançar resultados 
precisam ser aplicados em diversas áreas, pois todo 
negócio oferece riscos para os investidores e a falta 
de medidas preventivas, como um bom planejamento 
estratégico, pode caracterizar falta de segurança 
para o negócio.  Um dos fatores que contribui de forma 
significativa para alcançar o sucesso é contar com 
o auxílio de uma equipe que possua conhecimentos 
multidisciplinares que envolvam: planejamento de 
expansão nacional e mundial, auditoria tecnológica, 
compliance de contratos, compliance documental 
para processos e gestão de expansão e possua 
estratégias de negociação com investidores. 
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KARINA GERA | GESTORA DE MARKETING
ARQUIVO PESSOAL | PIXABAY

“O FRACASSO NÃO EXISTE, AS PESSOAS 
QUE DESISTEM ANTES” - HENRY FORD.

DESISTA 
DE DESISTIR 

MUNDO_CULT_COMUNICAÇÃO

Com certeza, abandonar algo que nos desafia, 
para muitos, pode ser um alívio imediato, mas a 
longo prazo é uma grande cilada. Cultivamos a 
ideia da felicidade constante, pois este sentimento 
nos foi embrulhado com laços de presente pelo 
“marketing do desejo”, e quando não estamos 
“felizes”, igual a imagem idealizada, sofremos. Os 
índices de transtornos emocionais crescem a cada 
ano: ansiedade, síndrome do pânico e depressão 
são resultados destas cobranças sociais e que 
a gente vai aceitando e impondo para a gente 
mesmo. Precisamos acreditar mais em nós, desejar 
e buscar. 

Certa vez, convidada para ser paraninfa da turma 
de Design de Moda, da Universidade de Franca, 
pensei em passar uma mensagem que os alunos 
pudessem levar com eles para a vida toda. Então, 
escrevi um texto curto, sobre a importância de não 
desistir. O texto trazia importantes passagens, 

como a do Thomas Edson, por exemplo, que tentou 
mais de 2000 vezes até conseguir inventar a 
lâmpada elétrica. Ele jamais desistiu. E quando 
alguém dizia que ele tinha fracassado 2000 vezes, 
ele apenas respondia que tinha inventado 2000 
formas de não se fazer a lâmpada. 

O ser humano está condicionado a seguir o 
racionalismo, ou seja “o tal conceito das três 
tentativas”, isto está ligado a filosofia humanista 
que após fracassar três vezes as pessoas desistem. 
Fora as que desistem na primeira ou na segunda 
tentativa. Imagina se a mãe de Beethoven tivesse 
desistido de gerar um filho após três abortos? Foi 
na quarta gravidez que ela deu a luz ao maior gênio 
da música, considerado até os dias de hoje. Então, 
da próxima vez que pensar em desistir, desista.

Karina Gera é Gestora de Marketing.
karinagera@gmail.com
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JANAÍNA FALCO | FUNCIONÁRIA PÚBLICA FEDERAL
ARQUIVO PESSOAL | SXC

O ENTENDER DE SUA ESSÊNCIA

THETAHEALING

MUNDO_CULT_OPINIÃO

Vivemos em um mundo competitivo e cheio de 
cobranças e as doenças psíquicas crescem de 
forma exponencial aparecendo de várias formas: 
leves, moderadas e graves. É de suma importância 
ressaltar que alguns casos são graves e carecem 
de toda uma equipe médica assistindo, sendo 
tratados não somente pelo âmbito da psiquiatria e 
intervenção medicamentosa, como também por uma 
equipe qualificada de psicólogos. Outrora, havia um 
preconceito latente com pessoas que frequentavam 
estes últimos, sendo taxados pejorativamente de 
loucos. Hoje contamos com várias campanhas sobre 
a importância de todo um zelo e cuidado com a saúde 
mental e também contamos com inúmeras campanhas 
contra psicofobia. Em paralelo a todo esse cuidado 
com a mente, surgiram várias técnicas alternativas 
para casos mais brandos, como as chamadas Terapias 
Holísticas e uma delas tem grande visibilidade e poder 
de cura. Evidências científicas já comprovaram que 
nossas crenças e emoções negativas geram doenças 
físicas, mentais e emocionais e nos bloqueiam de 
realizar algo, seja no plano profissional, emocional 
ou afetivo. Faz-se necessário uma libertação de 
ressentimentos antigos, culpas e medos profundos, 
resgatando nossa capacidade inata de expressão da 
essência, a fim de levar uma vida suave, aflorar todo 
um potencial máximo e muitos problemas emocionais 
são enraizados desde a infância via traumas. O 

Thetahealing engloba todo um estudo científico sobre 
física quântica e frequências cerebrais. Em suma, 
nós atuamos a partir de cinco frequências cerebrais: 
Beta, Alfa, Theta, Delta e Gama e cada uma delas 
com seu conjunto de características influenciam 
intrinsecamente o nível de atividade cerebral e o nosso 
estado de consciência. No cotidiano, vivendo o dia a dia, 
atuamos na frequência Beta, a qual engloba alerta e 
raciocínio. Quando nosso cérebro entra em relaxamento 
profundo, por exemplo, quando dormimos, atingimos 
ondas cerebrais Alfa. Essa frequência já nos coloca em 
um estado maior de imaginação, aprendizagem e até 
mesmo concentração. O Thetahealing eleva o cérebro 
em frequência Theta, proporcionando um estado 
mental que facilita o acesso ao nosso subconsciente 
e permite transformar sentimentos e crenças, já 
que nos permite profunda criatividade e grandes 
visualizações de mágoas e ressentimentos que nos 
limitam e por isso é normal choro fácil e emotividade, 
pois tudo aquilo que nos machuca é colocado para 
fora. Normalmente, atingimos essa frequência através 
de meditação profunda ou sono leve, o que inclui o 
estado de sonho MRO (Movimento Rápido dos Olhos). 
Estar em conexão com o estado Theta permite que 
o terapeuta seja capaz de agir como um canal para 
auxiliar o cliente na solução de problemas complexos 
e profundos em poucas sessões, diferentemente 
da terapia convencional. A frequência Theta busca 
na profundeza da alma traumas, dores, crenças 
limitantes e trabalha profundamente em ressignificar 
tudo aquilo que nos trava enquanto seres humanos a 
evoluirmos, buscando evitar que criemos paranóias, 
pensamentos negativos, sanar aflições inexplicáveis e 
complexificações que vetam toda e qualquer evolução 
mental e espiritual. Entretanto, todo esse trabalho não 
desqualifica em momento algum o de um profissional 
qualificado da saúde mental, lembrando que 
psicoterapias são importantíssimas e, nos casos mais 
graves, em hipótese alguma se deve parar com o uso 
medicamentos indicados por um psiquiatra e, quando 
um profissional Thetahealing observar um quadro 
clínico grave, é de sua responsabilidade aconselhar o 
paciente a procurar um profissional da saúde mental 
e toda uma equipe para assisti-lo enquanto paciente.

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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MARCOS MARACANÃ | JORNALISTA
MAURO MARQUES | SXC

NEM TODO CONFORMISTA É COITADISTA. 
MAS TODO COITADISTA É UM CONFORMISTA.

POR QUE APRECIAMOS TANTO 
A SÍNDROME DO COITADISMO? 

MUNDO_CULT_EU SOU CUSTOSO

O coitadismo é a arte de ter compaixão de si mesmo. 
O coitadismo é o conformismo potencializado, 
capaz de aprisionar o Eu para que ele não utilize 
ferramentas para transformar sua história. Vai 
além do convencimento de que não é capaz, 
entra na esfera da propaganda do sentimento 
de incapacidade. O coitadismo faz marketing 
de suas crenças irreais, impotências, limitações. 
Não tem vergonha de dizer “Sou desafortunado!”. 
“Sou um derrotado!”. “Nada que faço dá certo!”. 
“Não tenho solução!”. “Ninguém gosta de mim!”. 
São pessoas com notável potencial, mas que o 
jogam no lixo. Incorporam o papel dramático e 
autopunitivo de que estão programados para serem 
fracassados. Nada é tão violento contra si mesmo. 
Nem todo conformista é coitadista. Mas todo 
coitadista é um conformista. Por que o coitadismo 
demonstra o seu complexo de inferioridade e 

suas miserabilidades? Porque usa sutilmente e, 
às vezes, inconscientemente, a sua miséria para 
que os outros gravitem na sua órbita. Portanto, 
tem ganhos secundários com sua propaganda. 
O coitadismo é como se fosse um tipo de doença 
causada por você e que afeta somente você mesmo. 
O escritor e estudioso brasileiro Augusto Cury bem 
disse: “Quando somos abandonados pelo mundo, a 
solidão é superável; quando somos abandonados 
por nós mesmos, a solidão é quase incurável”. Não 
deixe sua autoconfiança e sua autoestima de lado 
para ser adepto de uma filosofia que promove que 
você seja um coitado desistente. Autopiedade, 
coitadismo ou autocomiseração são sinais que 
indicam o caminho da autodestruição. Sentir pena 
de si mesmo é um sentimento aniquilador. Ele faz 
com que a superação dos problemas se torne mais 
difícil - senão impossível.
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LARA PAULINNY | PUBLICITÁRIA
ARQUIVO PESSOAL | SXC

E VOCÊ SABE O MOTIVO?

OS SEUS CLIENTES 
ESTÃO INDO EMBORA... 

MUNDO_CULT_COMUNICAÇÃO

O maior medo das empresas é perder seus clientes. 
O poder de compra das pessoas está cada vez 
maior, o que é proporcional à nossa exigência sobre 
eles, pois estamos cada vez mais conscientes dos 
produtos e serviços que nos são oferecidos. Antes 
de falarmos sobre o porquê dos clientes estarem 
deixando as empresas é importante entendermos 
qual é a importância deles. Se não estiver muito 
claro para as empresas que eles são a peça mais 
importante de todo o processo, de nada adiantará a 
leitura desta coluna até o fim. É necessário conhecer 
seu cliente, se antever às suas necessidades e 
conhecer seu comportamento de compra. Devemos 
oferecer aos clientes muito além daquilo que eles 
precisam e procuram, pois eles sempre esperam a 
mais. O atendimento deve estar totalmente alinhado 
com essa estratégia, pois é na linha de frente que 
existe e se fortifica o contato cliente/empresa. A 
falta de empatia e proatividade no atendimento 
são fatores que influenciam em grande parte a 
evasão de clientes, pois um cliente mal atendido 
nunca mais esquece e é aí que acontece o efeito 
cascata, onde ele potencializa sua insatisfação nas 

redes sociais influenciando muitas pessoas. Todo 
cliente gosta de se sentir importante, é por isso que 
no marketing utilizamos uma ferramenta chamada 
Régua de Relacionamento. Nela, desenhamos todos 
os pontos de contato que teremos com ele a fim de 
aproximá-lo da marca. Metodologias como essa têm 
o objetivo de estreitar o relacionamento e demonstrar 
o carinho e cuidado que temos com o cliente. 
Pesquisas também apontam que estas ferramentas 
diminuem drasticamente o churn de clientes, uma 
vez que elas sempre sinalizam as críticas e elogios 
dos consumidores. Entrar em contato periodicamente, 
realizar pesquisa de satisfação, oferecer produtos 
novos que possam somar aos que ele já possui, são 
excelentes estratégias. O mais importante é entender 
o motivo que levou os clientes a finalizarem o contrato 
com a empresa, tentar reverter ou melhorar aquilo 
que está gerando insatisfação. Se atente ao que está 
acontecendo com sua empresa e lembre-se: perder 
não é uma opção.

Lara Paulinny é publicitária e relações públicas, especialista 
em marketing digital, vendas e trade marketing, inovação e 
empreendedorismo e gestão de projetos.
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PAULO GABRIEL | PROFESSOR DE MARKETING
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

SE CUSTA A SUA PAZ, É CARO DEMAIS.

NENHUM EMPREGO VALE
A SUA SANIDADE MENTAL 

MUNDO_CULT_COMUNICAÇÃO

Se você tiver entendido e absorvido o título deste 
texto, eu já terei cumprido o meu objetivo: te ajudar 
a repensar sua vida profissional. A vida é curta 
demais para ficarmos onde não cabe a gente. Sua 
sanidade mental vale mais do que isso. Segundo 
dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
um ambiente de trabalho ruim é um dos principais 
causadores e aceleradores de problemas físicos e 
mentais. Sem falar que depressão e ansiedade têm 
um impacto gigante na sociedade, mais de 300 
milhões de pessoas no mundo sofrem com ela e 
os relatórios ainda apontam que ela será uma das 
doenças mais incapacitantes até 2020. Existem 
várias crenças limitantes que nos fazem ficar em 
lugares que não queremos e não nos sentimos bem. 
Já ouvi dizer que trocar de um emprego rápido 
demais é manchar a carteira de trabalho. Eu prego 
o contrário. Se não te cabe, não fique! Não gosta 
dos valores da empresa? Vaza! Seu líder só cobra 
e pressiona, não te ajuda e ainda te culpa por 

todos os resultados? Vaza! O clima organizacional 
da empresa não é bom e os colaboradores se 
sentem desvalorizados e pressionados? Vaza! Não 
acha que a empresa cuida de você com o mesmo 
carinho que cuida dos clientes? Vaza! Precisamos 
parar de romantizar excesso de trabalho, falta de 
reconhecimento, inexistência de liderança e climas 
organizacionais pesados. Isso faz mal à saúde e, 
sinceramente, não vale o desgaste. Salário nenhum 
paga a sua felicidade e sua paz de espírito. Nenhum 
emprego/empresa será mil maravilhas, mas saiba 
identificar quais são suportáveis para você e quais 
não. Sua saúde também depende disso. Vaze! Salário 
nenhum paga. É necessário parar a romantização 
dos excessos no trabalho. Não há nada de bonito em 
se dizer workaholic, principalmente se você produz 
apenas para enriquecer os outros.

Paulo Gabriel Jr é professor de marketing, relações públicas, 
especialista em marketing digital, gestão de projetos 
e em inovação e empreendedorismo.
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HÉLIO MENDES | PROFESSOR
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UTILIZANDO A QUÂNTICA, PODEMOS ELIMINAR BARREIRAS 
MENTAIS, ELIMINAR PERDAS E AUMENTAR A ENERGIA.

QUÂNTICA, A NOVA TEORIA 
DA ADMINISTRAÇÃO 

MUNDO_CULT_PLANEJAMENTO

Fomos, durante um bom tempo, responsável pela 
disciplina de Teoria Geral de Administração na 
Universidade Federal de Uberlândia - UFU e na 
Escola Superior de Administração, Marketing e 
Comunicação - ESAMC. Até a metade do século 
passado não surgiram novas teorias, mas enfoques 
e, depois, ferramentas com objetivo de contribuir 
com a evolução da Administração, a maioria com o 
escopo de atender a áreas das organizações e não 
ao seu todo. Os modelos empresariais existem há 
séculos, mas no formato acadêmico tudo começou 
com a escola clássica de Taylor e Fayol, que foi 
um marco no estudo das organizações. O último 
enfoque, que contemplou as organizações como 
um todo, foi compará-las com um sistema aberto, 
em seguida, o contingencial, que mudou a visão da 
academia e do mundo dos negócios. 

No campo gerencial, a partir dos anos 70, apareceram 
vários gurus. O que mais se destacou, considerado 

o Pai da Administração moderna, foi Peter 
Drucker. Mas acreditamos, após estudar e utilizar 
a Quântica nos negócios, que ela é a nova teoria 
da Administração, com capacidade para atender 
ao século XXI. Entretanto, inicialmente não é fácil 
aceitá-la, porque exige um olhar muito diferente 
das teorias ministradas nas escolas de negócios e 
praticadas nas organizações. A Quântica parte do 
princípio de que o universo, como as empresas, é 
energia. Somos energia, há conectividade em tudo 
e essa energia pode aumentar ou diminuir - fato 
pelo qual, em grande parte, somos os responsáveis. 
Utilizando a Quântica, podemos eliminar barreiras 
mentais e, como consequência, eliminar perdas e 
aumentar a energia. Criar novos conhecimentos, 
conteúdos dinâmicos, na velocidade que as 
organizações do século atual exigem. 

Hélio Mendes é professor e consultor de Planejamento 
Estratégico e Gestão nas áreas privada e pública.
www.institutolatino.com.br
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PUBLI EDITORIAL
MAURO MARQUES

EMPRESA UTILIZA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA O
PROCESSAMENTO DE DADOS EM REVISÕES FISCAIS

CÓDIGO LÍDER FISCAL 

MUNDO_CULT_TRIBUTOS

Sediada em Belo Horizonte - MG, a Código Líder 
Fiscal é uma empresa nacional especializada 
no processamento de dados fiscais. Ela utiliza 
inteligência artificial e tecnologia própria capaz de 
ler 60.000 linhas por segundo para a identificação 
do valor que um contribuinte tem direito a recuperar 
de impostos pagos, a maior ou indevidamente, nos 
últimos 5 anos. A empresa pode ser procurada para 
identificar e apurar o cálculo: da exclusão do ICMS na 
base do PIS e da Cofins, dos créditos não escriturados 
e não aproveitados na lei da não cumulatividade 

dessas contribuições, da exclusão das verbas de 
caráter indenizatório da base de cálculo do INSS, 
da retificação de SEFIP, da retenção dos 11%, da 
inconstitucionalidade da multa de 10% do FGTS, 
do cálculo de créditos acumulados do ICMS/SP - 
e-Credac e, até mesmo, de empresas do Simples 
Nacional, com receitas de produtos monofásicos 
ou ICMS - ST. 

“Nós recomendamos a Revisão Fiscal Tributária 
para todas as empresas do Brasil, seja por medidas 
administrativas ou judiciais, já que a Código Líder 
Fiscal é remunerada somente quando e se houver 
êxito no benefício econômico, ou seja, custo e 
risco zero para o empresário, que só tem a ganhar”, 
orienta o CEO da empresa, Jean Carlo de Sene 
Sousa. O objetivo da Código Líder Fiscal é oferecer 
soluções tributárias e fiscais para o mercado 
empresarial, com a rapidez e segurança que o 
contribuinte precisa. O atendimento é prestado às 
empresas do Simples Nacional de lucro presumido 
e lucro real. “Nós somos, atualmente, a única 
empresa no Brasil que propicia ao empresário uma 
análise minuciosa de 100% dos itens escriturados 
nos Speds e Notas Fiscais de Compra e Venda, 
com precisão, velocidade e profundidade. Através 
de um trabalho único e seguro prestado aos 
contribuintes, emitimos relatórios em menos 
de um mês para serem utilizados de imediato 
com os cruzamentos considerados líquidos e 
certos”. A empresa Código Líder Fiscal reduz a 
carga tributária e aumenta a margem de lucro, 
tudo por meio de uma tecnologia que auxilia na 
validação, processamento e cruzamento de dados 
e informações. “Fica, portanto, a dica de que a 
utilização da tecnologia a favor do empresário 
no correto cálculo e identificação dos impostos é 
viável, não só para garantia de uma maior precisão 
e velocidade, mas também de um sono mais 
tranquilo”, enfatiza Jean Sene.

www.codigoliderfiscal.com,br

Jean Carlo de Sene Sousa, CEO 
da empresa Código Líder Fiscal.
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EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS: 
IMPACTOS DA MUDANÇA NA CONTABILIDADE DAS EMPRESAS 

REVISÃO FISCAL 
TRIBUTÁRIA 

MUNDO_CULT_ TRIBUTOS

A exclusão do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) da base de cálculo 
do Programa de Integração Social (PIS) e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins) até o momento, ainda é passível 
de muitas dúvidas. Após definição do Supremo 
Tribunal Federal (STF), por meio do RE nº 574.706, 
todas as empresas de lucro presumido e lucro real 
devem se preparar para saber calcular e apurar o 
imposto pago. Os contribuintes devem ficar atentos 

à contabilidade dessa mudança e à monetização de 
pagamentos indevidos ou a maior do PIS e da Cofins. 
A decisão favorável aos contribuintes consta que o 
ICMS não deve ser considerado como faturamento e, 
portanto, não deve servir como base de cálculo do PIS 
e da Cofins. Com isso, as empresas de lucro real e lucro 
presumido possuem direito a créditos das contribuições 
calculados sobre a exclusão desse imposto. Mesmo 
após a determinação que dá um ponto final em quase 
20 anos de análise do tema, os tributários ainda 
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encontram uma imprecisão: a de qual faturamento 
deve ser levado em conta no processamento destes 
dados. De acordo com o posicionamento do STF na 
RE, reforçado, inclusive, pelo Ministro Gilmar Mendes, 
o cálculo da exclusão do ICMS da base PIS e Cofins 
deve considerar a integralidade do imposto destacado 
nas notas fiscais, ou seja, a receita bruta dele. O que 
pode confundir o contribuinte é a solução de consulta 
interna nº13/2018 publicada pela Receita Federal em 
que deve ser considerado o valor líquido do ICMS para 
exclusão da base de cálculo das contribuições, isto 
é, o montante devido pela empresa. Segundo o CEO 
da Código Líder Fiscal, Jean Carlo de Sene Sousa, a 
posição a ser seguida é a do STF. “Nós realizamos o 
processamento de dados de acordo com a decisão do 
Supremo, que é uma boa notícia para as empresas. É 
esta decisão que realmente remunera para elas o valor 
correto de volta”. Com este esclarecimento definido, os 
contribuintes precisam se atentar para outros fatores 
relacionados aos créditos do PIS e Cofins. Vários 
aspectos devem ser observados, conforme explica 
Jean Carlo. “As principais armadilhas que o empresário 
deve levar em consideração são as regras legais, 
como método de apuração e as diferentes formas 
de incidência do PIS e da Cofins sobre cada tipo de 
produto vendido, como os tributados, com alíquota 
zero, ou com o regime monofásico de tributação, ICMS 
ST, dentre outros”. Outra dificuldade que pode ser 
enfrentada pelos contribuintes é a reunião de toda a 
documentação, levando em consideração processos 
que tramitam há mais de 15 anos. Jean Carlo também 
ressalta que uma quantificação incorreta dos valores 
pode causar muitos problemas para as empresas. “Deve 
ser observado o momento certo para o reconhecimento 
contábil desse ativo e ter cautela para realização da 
apuração dos créditos. Caso contrário, o contribuinte 
poderá sofrer as restrições impostas pelo Fisco, que 
vão desde as notificações de pagamento à lavratura 
de autos de infração e imposição de multas”, adverte. 

Proteção ao contribuinte
Reaver os valores pagos e apurar de forma correta os 
cálculos das contribuições são as novas dificuldades 
das empresas. Além disso, o conflito tributário e 
as armadilhas expostas podem causar inúmeros 
impasses aos contribuintes que desejam compensar os 
créditos obtidos nos processos solicitados. Para evitar 
preocupações, principalmente enquanto as mudanças 
não ocorrem de forma definitiva, é ideal buscar sempre 
a orientação e o auxílio de empresas com tecnologia 
especializada no cruzamento e processamento de 
arquivos fiscais tributários. Com elas é possível uma 
revisão fiscal administrativa das obrigações contábeis 
de escriturações no Sistema Público de Escrituração 

Digital (SPED). Assim, torna-se viável a identificação 
tanto de livros e documentos incorretos ou até da 
ausência deles, problemática que pode gerar para o 
contribuinte multa de 5% do valor da escrituração. 
As empresas de tecnologia especializadas nestes 
processamentos de dados possuem expertise em 
toda a legislação do sistema tributário, códigos 
NCM e diferentes alíquotas. Ainda, dos regimes de 
tributação e as constantes mudanças no manual do 
SPED parametrizadas e atualizadas que permitem a 
correta apuração de impostos pagos a maior, como 
à exclusão do ICMS no cálculo do PIS e da Cofins, a 
não cumulatividade do PIS (Lei 10637/02) e da Cofins 
(Lei 10833/03) e a lei exclusiva para empresas do 
lucro real no regime não cumulativo. “Quando falamos 
em revisão fiscal tributária ou créditos tributários, 
os empresários ficam receosos com a possibilidade 
de uma eventual perseguição sistemática 
governamental. Uma empresa especializada em 
Tecnologia Fiscal Tributária, como a Código Líder 
Fiscal, protege os contribuintes, já que consegue 
antecipar aos empresários os eventuais erros ou 
ausências de escriturações que os arquivos fiscais 
deles possuem. Por isso, a busca por esta ajuda de 
profissionais, juntamente com a tecnologia que 
temos, de inteligência artificial, é fator tranquilizante 
quando compreendemos que hoje a melhor defesa 
para a fiscalização tributária é encarar que a disputa 
só será justa quando a batalha for máquina contra 
máquina, ou T-Rex contra T-Rex”, enfatiza Jean Carlo. 

Simples Nacional 
As empresas que vendem produtos monofásicos 
ou de ICMS-ST e que são optantes pelo Simples 
Nacional possuem oportunidades de restituição em 
conta corrente dos impostos pagos em duplicidade. 
A administração incorreta dos parâmetros tributários 
das contribuições pode fazer com que uma empresa 
pague mais impostos do que deveria. Vale ressaltar 
que os demais impostos devem ser tributados pela 
receita total. “As empresas do Simples Nacional 
são tributadas pelo faturamento delas, pagam uma 
alíquota única no DAS e acabam custeando o PIS e 
Cofins em duplicidade, tanto no caso das receitas de 
produtos monofásicos, como das receitas de produtos 
tributados pela substituição tributária. É possível 
identificar 100% destas receitas monofásicas e 
ST com o cruzamento de códigos NCM vendidos 
e as Notas Fiscais de saída dos últimos 60 meses, 
além de fazer a retificação do PGDAS e o pedido de 
restituição administrativamente. O melhor de tudo 
é que a Receita Federal restitui estes impostos em 
conta corrente, geralmente em até 60 dias”, esclarece 
Jean Carlo. (Fonte - G1 Triângulo Mineiro).
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CONFIRA A ENTREVISTA E SAIBA MAIS SOBRE O TEMA

EXCLUSÃO DE VALORES DE 
ICMS DA BASE DE CÁLCULO 

DO PIS E COFINS 

Atualmente há discussão a respeito da exclusão do 
ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS? 
Realmente esta matéria foi extremamente discutida 
por vários anos e nas diversas instâncias do poder 
Judiciário, isto porque o fundamento para proceder 
à exclusão foi de que o ICMS, não sendo mercadoria 
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Dr. José Carneiro Neto, advogado tributarista e empresário

ou serviço, não pode ser abrangido no conceito de 
faturamento, que é o fato gerador PIS/COFINS e desta 
forma deve ser excluído da sua base de cálculo. 

Mas, qual o fundamento deste entendimento em relação 
às receitas obtidas pelas empresas? 
E decorrente do entendimento de que a exclusão da 
base de cálculo do PIS/COFINS do ICMS é destacado 
da NF, tendo em vista que ele não constitui receita ou 
faturamento, porque não está incluído no preço e seu 
destaque serve apenas para finalidade contábil/fiscal 
para cumprir o princípio da não cumulatividade do 
imposto. Há de se considerar que receita é a entrada de 
recursos que passa a pertencer à entidade, devendo ser 
considerado apenas o dinheiro que integre ao patrimônio 
e não meras entradas que não pertencem à entidade 
que venha a recepcioná-las. 

Qual o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em 
relação a esta matéria? 
Conforme entendimento explanado pelo STF, o que 
deve ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS é 
o ICMS embutido no preço que é pago pelo adquirente 
que constitui o faturamento, pois a fatura nada mais 
representa que o valor do preço da mercadoria ou do 
serviço e o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 
regime de repercussão geral, o RE n. 574.706/PR, declinou 
a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS nas bases 
de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. 

Mas o ICMS incorpora ou não ao patrimônio do 
contribuinte? 
Conforme o entendimento do Plenário do STF, o valor de 
ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, 
constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino final 
são os cofres públicos. A acepção de receita atrela-se o 
requisito da definitividade, pois o contribuinte não fatura 
e não tem, como receita bruta, tributo, ou seja, o ICMS 
e a definição e identificação do conteúdo e alcance de 
institutos, conceitos e formas de direito privado. 

Já existe algum precedente com relação a esta 
exclusão? 
O STF, ao julgar o Recurso Extraordinário 574.706/PR, deu 
maior ênfase a todo problema, pois definiu toda matéria 
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em âmbito nacional, colocando uma pá de cal sobre 
referido tema. Trata-se da decisão proferida no Recurso 
Extraordinário, que teve como Relatora a Ministra 
Carmen Lúcia, cujo recurso esteve em repercussão 
geral e tratou da Exclusão do ICMS na base de cálculo 
do PIS e COFINS com definição de faturamento e 
apuração escritural do ICMS e respectivo regime de 
não cumulatividade. Restou reconhecido que é inviável 
a apuração do ICMS, tomando-se cada mercadoria ou 
serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de 
apuração contábil, pois o montante de ICMS a recolher é 
apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos 
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados 
nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil 
ou escritural do ICMS. Neste diapasão foi esclarecido 
que a análise jurídica do princípio da não cumulatividade 
aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, 
§ 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se 
o princípio da não cumulatividade a cada operação. Isto 
porque o regime da não cumulatividade impõe concluir, 
conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se 
compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição 
de faturamento aproveitado pelo Supremo Tribunal 
Federal. Restou elucidado que o ICMS não compõe a base 
de cálculo para incidência do PIS e da COFINS, pois se 
o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da 
base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS 
transferido integralmente para os Estados, deve ser 
enfatizado que não há como se excluir a transferência 
parcial decorrente do regime de não cumulatividade 
em determinado momento da dinâmica das operações. 
Concluiu-se, afinal, que deve ser excluído o ICMS da 
base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. 

Mas podemos afirmar que a inclusão do ICMS na base 
de cálculo é indevida? 
A inclusão do ICMS na base de cálculo de contribuição 
instituída no contexto de incentivo fiscal possui o condão 
de integrar a base de cálculo de outro tributo (como quer 
a União em relação à CPRB), porque não representa 
receita do contribuinte, conforme o entendimento 
explanado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 
574.706/PR. O Superior Tribunal de Justiça declina o 
mesmo entendimento visando limitar a base de cálculo 
da CPRB e coibindo a inserção de valores de ICMS 
como exemplificado Resp 1.694.357/CE, onde restou 
reconhecido que o entendimento do RE 574.706/PR deve 
ser adotado de forma idêntica, pois foi sedimentado que 
o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora 
ao patrimônio do contribuinte e, dessa forma, não pode 
integrar a base de cálculo do PIS/COFINS, contribuições 
destinadas ao financiamento da Seguridade Social.

Pode ser afirmado que os valores decorrentes de ICMS 
são transitórios? 
Sim, esta é a base de todo entendimento que gerou 
a exclusão, pois os valores decorrentes de ICMS são 
transitórios e não constituem faturamento ou receita da 

empresa, estranhos, portanto, ao critério normativo definido 
da composição da base de cálculo das contribuições e da 
mesma forma inexiste a hipótese de substituição tributária 
vez que neste caso há necessidade de norma expressa 
para a fixação da base de cálculo, em consonância com 
o princípio da legalidade tributária (arts. 150, I, CR, e 97, IV, 
do CTN), quer pela ausência da materialidade da hipótese 
de incidência (receita bruta), quer pela previsão legal nesse 
sentido (art. 9o, § 7o, da Lei n. 12.546/11). 

E o STF delimitou o período de sujeição do contribuinte? 
O Superior Tribunal de Justiça delimitou o período em que 
os contribuintes se sujeitaram ao CPRB concluindo que a 
sistemática tributação seja eletiva e não obrigatória cuja 
faculdade não impactaria em nada a constatação de 
que o ICMS, vez que este sendo transitório não compõe 
o faturamento ou receita da empresa e da mesma forma 
não se pode aplicar a substituição tributária para impor 
a aplicação do ICMS da base de cálculo da PIS e COFINS 
cuja prática é inaceitável. 

Com relação à modulação o que se entende por esse 
termo? 
A modulação refere-se ao tempo em que se deve restringir 
a eficácia das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal 
Federal e desta forma a modulação de efeitos representa 
a possibilidade de se restringir a eficácia temporal 
das decisões do STF, pois as decisões com efeitos 
temporalmente modulados possuem eficácia ex nunc. 

Mas, por qual motivo há esta modulação? 
A modulação está prevista no art.27 da Lei 9.868/99 e 
no art. 11 da Lei 9.882/99 sendo aplicável em casos 
específicos para segurança jurídica e excepcional 
interesse social buscando a salvaguarda a ordem social, 
evitando-se rupturas drásticas e desestabilizações, 
evitando um caos no ordenamento jurídico. 

Então, pode-se concluir que a exclusão que tratamos 
deve ser alvo de atenção dos empresários? 
Sim, pois o empresário deve ter atenção em relação à 
exclusão do ICMS da base de cálculo de outros tributos, 
pois a Constituição Federal impondo lei específica para 
a base de cálculo de impostos, taxas e contribuições 
impede a ampliação de um tributo a outro, pois denotaria 
não ser extensível uma decisão a respeito de um tributo 
a outro, com exceção daqueles que já foram julgados 
inconstitucionais. E face à não incidência do ICMS da 
base de cálculo do PIS e COFINS, o contribuinte deverá 
aplicar referido entendimento ao recolher seus tributos 
e buscar também o que foi recolhido de forma indevida.

Dr. José Carneiro Neto é advogado tributarista e empresário, inscrito 
na OAB-SP 109.669 e OAB-MG 989-A, filho de Aziz Carneiro e Angela 
M.P. Carneiro, formado no Curso Superior - Universidade de Ribeirão 
Preto-SP - Unaerp, especializado em Direito Processual cf. Decreto 
nº 56.925/65 e pós-graduado em Direito Processual Civil - UFU - 
Universidade Federal de Uberlândia-MG. Dr. José Carneiro Neto - OAB.
SP 109.669 - OAB.MG 989-A. 
jcarneironeto.adv@gmail.com
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“BRASIL PRECISA DEIXAR DE SER MEDIEVAL, 
ARCAICO E ENTRAR NA MODERNA ECONOMIA”

INDÚSTRIA E VAREJO 

ALITÉIA MILAGRE | SERIFA COMUNICAÇÃO
DIVULGAÇÃO
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Qual o cenário ideal para a indústria e o varejo crescerem 
no Brasil? Esta pergunta foi feita para empresários 
dos setores que trabalham constantemente para ser 
sustentáveis em um país de alta carga tributária e 
burocrático. A Start Química, indústria de soluções de 
limpeza e higienização, que conta com uma variedade 
de mais de 5 mil itens, com mais de 30 anos de mercado 
e 14 unidades espalhadas por todo o país, além de 
ganhar espaço no mercado nacional, também passou 
a exportar para países da Europa, África e América. 
A Start, assim como outras milhares de indústrias 
são impactadas diariamente pela complexidade do 

Nesta matéria, ouvimos as grandes 
lideranças industriais e representativas 
da indústria e varejo de nossa cidade, 
viabilizando uma análise e avaliação das 
carências e dificuldades quando à carga 
tributária, falta de incentivo ao sistema 
produtivo, desafios para manterem 
suas empresas no mercado e gerar 
mais empregos, além de expectativas e 
novos empreendimentos que Uberlândia 
atrai pelo seu potencial consumidor 
e estrutura para instalação de novos 
empreendimentos.  

FÁBIO PERGHER (START)
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sistema tributário brasileiro. E não é só ela. O varejo 
também tem sentido os impactos de um sistema 
político e econômico engessado e complexo. O 
presidente da Start Química, Fábio Pergher, explica 
que as leis severas, a pesada carga tributária e a falta 
de incentivo emperram o crescimento. “As empresas 
que trabalham com produto químico, por exemplo, 
estão sujeitas a 29 órgãos. Estamos soterrados de 
burocracias relacionadas à parte contábil, tributária e 
legal. Estamos concorrendo com empresas que estão 
do outro lado do mundo e lá tudo é desburocratizado. 
Além disso, a indústria está esmagada entre o mercado 
e os grandes concorrentes. A indústria não consegue 
capital de giro para renovar o parque fabril, resultando 
no custo de produção mais elevado e em mais mão de 
obra. Precisamos de capital a juros subsidiados, como 
acontece nos países desenvolvidos, para fomentar 
a indústria, seja na construção civil, bens de custo e 
imobilizados também”, explica. Mas qual seria o cenário 
ideal? “Que houvesse imposto único no Brasil, onde o 
produto produzido em São Paulo, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro vendesse por competência e não apenas 
por posicionamento, regimes especiais concedidos 
por politicagem. Onde o jogo fosse mais claro entre 
os estados, a carga tributária fosse revista de forma 
mais justa, para que as empresas se tornassem mais 
competitivas. Precisa haver simplificação, redução e 
equalização interestadual. O Brasil precisa deixar de 
ser medieval, arcaico e entrar na moderna economia. 
Quando diminuir o tamanho do Estado e a iniciativa 
privada começar a crescer, a economia também 
crescerá”, afirma Fábio. 

PAULO ROMES JUNQUEIRA (ACIUB)
Para o empresário e presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Uberlândia (Aciub), 
Paulo Romes Junqueira, as indústrias precisam 
de investimento para modernizar e fazer frente 
às concorrências mundiais. “O cenário ideal é que 
tivéssemos créditos mais facilitados, com prazos e 

juros que não fossem extorsivos para que o empresário 
pudesse renovar seu parque industrial, produzindo 
de forma mais barata. O ideal seria que o mercado 
voltasse a aquecer internamente, mas que estejamos 
preparados para competir mundialmente”, avalia. 
Romes conta que a Aciub tem ações para preparar e 
facilitar a vida das empresas. Uma delas é o Programa 
Empreender, grupo organizado que reúne empresas 
concorrentes. “Por exemplo, os produtores de cerveja 
são concorrentes na ponta, mas têm problemas em 
comum e aprendem a buscar soluções, inclusive sobre 
legislação e a como preparar os funcionários. Tudo que 
os aflige conjuntamente, eles discutem e, em questão 
de concorrência, se respeitam”, observa.
 
Para estabelecer e conseguir sobreviver, Paulo ressalta 
que o poder municipal tem facilitado a legislação e que 
está fazendo um trabalho firme junto ao Legislativo 
Municipal, ao Legislativo de Minas e ao Congresso 
Nacional, a fim de que as legislações compreendam 
que a concorrência está lá fora. “Minas é um dos 
que mais tributa. É uma herança que vem de muitos 
governos e todas as vezes que tinham necessidade 
de caixa, aumentavam o percentual do tributo a ser 
cobrado. Jogar a responsabilidade de dificuldade de 
caixa no ombro do empresariado não é mais possível. 
O governo de Minas é sensível a isso, haja vista que 
o governador é empresário. Esperamos, portanto, que 
o governo de Minas seja sensível e comece a praticar 
a diminuição e simplificação tributária para que 
possamos ter segurança jurídica daquilo que pagou”, 
alerta. 

ALTERNATIVAS À VISTA, MAS NÃO SUFICIENTES 
Para ajudar no fortalecimento da indústria, a Fiemg 
Regional Vale do Paranaíba atua em 14 cidades e oferece 
serviços que auxiliam diretamente o desenvolvimento 
e crescimento das indústrias, como licenciamento e 
assessoria jurídica ambiental, identificação das linhas 
de crédito mais adequadas, informações detalhadas 
sobre as linhas de financiamento e orientações sobre 
procedimentos necessários para a obtenção do 
crédito, consultas e pareceres, seminários e palestras, 
orientações em geral, capacitações, treinamentos 
e cursos com temáticas de interesse da indústria e 
certificação de origem, missões empresariais e feiras 
internacionais, capacitação e treinamento em assuntos 
voltados à área, consultoria e assessoria em negócios 
internacionais. Além destas orientações, a Regional 
realiza atividades como o ‘Fiemg Competitiva’, uma 
iniciativa do Sistema Fiemg, por meio do Instituto 
Euvaldo Lodi (IEL), que desenvolve projetos focados 
no aumento da produtividade e competitividade das 
indústrias e que são construídos em parceria com os 
sindicatos empresariais filiados à Fiemg, com base nas 
necessidades setoriais de cada indústria.  Através do 
‘Fiemg Competitiva’ as indústrias têm recebido cursos 
com temáticas variadas, desde orientações em relação 
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à comunicação e marketing, na área da moda, por 
exemplo, e construção de paredes de drywall no ramo 
da construção civil.
 
Outra ação liderada pelo Sistema Fiemg e 
desenvolvida nas Regionais é o Prai (Plano Regional 
de Atração de Investimentos). Pela necessidade 
de promover as regiões do estado e de um 
atendimento de excelência aos investidores, o 
Plano visa o repasse de metodologia de atração de 
investimentos do Sistema Fiemg para os municípios 
atendidos pelas Regionais e, com isso, fornece apoio 
nos processos de promoção e facilitação para a 
atração. Em suma, o projeto busca, desta forma, 
maior rapidez, precisão e qualidade no atendimento 
às demandas dos investidores e um processo de 
atração de investimentos mais otimizado, difundido 
e padronizado em todo o estado.

PEDRO CÉSAR SPINA (FIEMG) 
Para Pedro César Spina, presidente da Fiemg 
Regional Vale do Paranaíba e empresário do ramo 
da construção civil, a importância do Plano para 
o desenvolvimento dos municípios atendidos pela 
Regional é grande e pode colaborar para a pujança 
do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. “O Prai 
ajuda as Prefeituras a fomentarem seus potenciais 
e organizarem dados importantes para que o 
investimento chegue de uma forma mais elaborada. 
As cidades atendidas pela Regional e que estão 
participando do Prai já sinalizaram um feedback 
positivo de muito aprendizado no que diz respeito 
a trazer novas empresas para nossa região, afinal 
este é o objetivo maior. Além do que, o projeto serve 
como base de dados para a Federação indicar 
municípios para aqueles investidores que procuram 
primeiramente a sede do Sistema em Belo Horizonte”, 
revela Spina.

Na visão do empresário Fábio Pergher, o que 
as entidades que defendem as indústrias têm 
feito não é suficiente. O cenário ideal está longe 
de ser alcançado porque as indústrias estão 
vivenciando uma concorrência interna e externa 
e os grandes players esmagando o pequeno e o 
médio empreendedor, onde somente as grandes 
empresas conseguem benefícios. “As matrizes 
dessas grandes empresas são fora do Brasil e as 
remessas de lucro vão para fora, por isso a entrada 
de capital não é tributável. Os grandes compram 
máquina de fora, vem como empréstimos para Brasil 
e ficam isentos do ICMS e IPI. Aqui, se empresário 
precisar de um metro quadrado para ampliar o 
negócio, não tem. O município nem o estado têm 
condições de oferecer linhas de crédito e o BNDES 
por conta da Lava Jato”, afirma. Fala-se muito 
em se reinventar e inovar, mas na visão de Fábio 
Pergher, o empresário já se reinventou. A próxima 
etapa, segundo ele, é fechar as portas enquanto 
sobra algum patrimônio. “Isto porque o produto final 
custa mais do que vende. E os que vendem estão 
sonegando. O empresário já fez sua parte e o que 
dá para fazer. Muitas empresas de Uberlândia estão 
apenas se debatendo. Precisa de gestão de capital 
e fortalecimento da indústria. As entidades que 
tinham que defendê-las não as defendem. Onde 
estão as indústrias genuinamente uberlandenses? 
Onde estão as gráficas de Uberlândia?”, indaga o 
empresário. Fazendo uma análise mais profunda 
do mercado, o presidente da Start enfatiza que o 
Brasil está matando os empreendedores brasileiros. 
“Em média, a tributação geral representa até 45% 
do preço dos produtos. Os 55% restantes tem 
que pagar o produto, mão de obra, transporte, 
comissões de vendedor, marketing e toda a cadeia”. 
Ele explica que o erro está na base, porque se gasta 
mais do que arrecada. Sem contar que, na opinião 
de Fábio, o operário brasileiro tem um custo elevado 
e a justiça trabalhista é tendenciosa. 

ALITÉIA MILAGRE | SERIFA COMUNICAÇÃO
DIVULGAÇÃO
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DESAFIOS CONSTANTES 

CLÁUDIO MANUEL (KLAUSPERGUER)
Outro empresário que conta como é desafiador 
ser empreendedor no Brasil é Cláudio Manuel. Há 
três anos, ele abriu, em conjunto com a engenheira 
química Emília Gonçalves da Mota Silva, a 
Klausperguer Indústria e Comércio de Bebidas 
Finas, a partir de cereais, na rodovia 365, a 20 
quilômetros de Uberlândia. Hoje, a empresa conta 
com dois produtos diferentes, o gin Avec Folie e 
a vodka Spirit, com produção de 200 mil litros 
mês. Também está sendo produzido whisky, que 
será lançado posteriormente. A meta é investir 
em novos produtos, aumentar os pontos de venda 
e novos  distribuidores com maior abrangência 
nacional. Mas, o Brasil precisa mudar. De acordo 
com Cláudio Manuel, são muitos os cenários 
desejáveis para que os empreendedores tenham 
seus projetos concretizados. O primeiro, na visão 
dele, é a redução da carga tributária. Além disso, 
é necessário simplificar o que pagar e como 
pagar. “A burocracia para o estabelecimento 
de uma nova empresa é enorme e dispendiosa. 
O brasileiro quer empreender, no entanto, é 
desestimulado pela máquina burocrática. 
Também a questão logística para distribuição 
nacional é complicada, cara e difícil de ser 
realizada”, salienta. Outro desafio apontado por 
Cláudio Manuel é que o empreendedor precisa 
ter paciência, perseverança e consultoria 
especializada para atender a todos os requisitos 
federais, estaduais e municipais para qualquer 
tipo de empreendimento, especialmente no 
ramo de bebidas. Ele conta que são inúmeras 
as licenças e alvarás, muitas delas sem sentido. 
Soma-se a isso, o fato de que as respostas 
posteriores às solicitações são demoradas, 

ALITÉIA MILAGRE | SERIFA COMUNICAÇÃO
DIVULGAÇÃO
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complicadas e, às vezes, impossíveis de serem 
cumpridas. 

Para além da percepção de quem lida diariamente 
com tantas amarras, Cláudio aposta no Brasil. 
“Acredito que a situação vai mudar.  Nós nos 
antecipamos, acreditando nessas mudanças e 
estabelecemos uma nova empresa e um novo 
desafio. Estudamos, pesquisamos e especializamos 
no setor de bebidas. Agora estamos na fase de 
lançamento dos produtos de qualidade gin, vodka 
e futuramente whisky. Todas as nossas bebidas 
são produzidas em instalações próprias, desde a 
matéria-prima selecionada, como milho, trigo e 
cevada, passando pelas etapas de fermentação, 
destilação e envase, com rigoroso acompanhamento 
técnico, atendendo a todos os preceitos legais e, 
sobretudo, os aspectos ambientais”, esclarece. 

MILSON BORGES DOS SANTOS (AMIS) 

VAREJO EM EXPANSÃO 
Enquanto alguns segmentos mantêm a retração nos 
investimentos, grandes redes de supermercados 
seguem com seus programas de expansão. Somente 
o Super Maxi, que está no mercado há 30 anos, 
conta com 21 lojas, sendo 15 em Uberlândia (com 
previsão de inaugurar outras duas lojas nos bairros 
Tibery e Jardim Brasília até dezembro deste ano, 
na ordem de R$ 5 milhões cada), 5 em Uberaba e 1 
em Monte Alegre. As lojas empregam cerca de 1500 
funcionários. Em 2018, o faturamento chegou a R$ 
341,6 milhões. Segundo o diretor comercial da rede e 
também vice-presidente da Associação Mineira de 
Supermercados (Amis), Milson Borges dos Santos, a 
proposta é ampliar o conceito de supermercado de 
vizinhança, com foco na qualidade dos produtos e no 
atendimento. “A ideia é atrelar a oferta de produtos 
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de qualidade, diversidade de itens e promoções ao 
conforto e comodidade de poder fazer as compras 
o mais próximo de casa”, ressalta. Ele conta que a 
história de empreendedorismo começou em 1986 
com um pequeno açougue e cresceu em redes de 
supermercados. “É uma história de muito trabalho. 
Temos uma parceria muito boa com os fornecedores 
e com a nossa mão de obra. Damos preferência 
para as indústrias da região. Quando apoiamos os 
pequenos, nós crescemos e eles também”, explica.

Outra rede de supermercado que não para de 
crescer é o Grupo ABC, natural de Divinópolis, 
presente em 25 cidades e com 38 anos de mercado. 
Na primeira quinzena de julho foram abertas duas 
lojas em Uberlândia, uma na Av. João Naves de 
Ávila e outra na Av. Getúlio Vargas, gerando 350 
empregos. De acordo com o diretor comercial do 
Grupo ABC, Thulio Fernandes Martins, mais duas 
lojas serão inauguradas até o fim deste ano e outras 
duas em 2020. “Uberlândia é uma cidade polo do 
Triângulo que vem recebendo muitos investimentos. 
Tem referência de indústria e serviços e queremos 
que faça parte de nossa expansão”. Ao falar sobre o 

cenário ideal para o crescimento, Thulio disse que é 
aquele em que não há retração no consumo e onde 
a carga tributária fosse mais justa. “Quando o país 
está em crise, o consumo diminui, sem contar que 
a carga tributária e a folha de pagamento pesam, 
porque empregamos muito. Isso impacta no custo 
do produto”, explica. 

THULIO FERNANDES MARTINS - GRUPO ABC
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CICERO HERALDO NOVAES (CDL) 
O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) 
de Uberlândia, Cicero Heraldo Novaes, concorda com 
a opinião dos empresários. Ele afirma que só será 
possível prever um cenário favorável para os segmentos 
de varejo e serviços a partir de uma série de mudanças 
governamentais que garantam aos empresários um 
ambiente de negócios atrativo e juridicamente seguro. 
Na visão do presidente da entidade lojista, a Reforma 
da Previdência, a Reforma Tributária, a Reforma 
Trabalhista, as privatizações, os acordos de livre-
comércio e o Pacto Federativo são pautas defendidas 
pela atual equipe econômica que trazem expressivos 
resultados para a sociedade, mas é preciso que sejam 
feitas de forma séria e rápida para desonerar negócios 
e aquecer o mercado. “Também é fundamental limitar 
as interferências do Estado no que tange às relações de 
trabalho que hoje são norteadas por uma constituição 
ultrapassada, que não acompanhou o crescimento do 
país e não estimula a empregabilidade. Acreditamos 
que a implementação desta agenda liberal será capaz 
de solidificar um ciclo virtuoso para o Brasil, no qual 
empresas tenham condições de crescer, gerar renda, 
empregar pessoas, reduzir o alto índice de desemprego 
no país, incentivar o consumo e realinhar a balança do 
equilíbrio social, formando um movimento produtivo e 
próspero para a nação”, enfatiza Novaes. 

RAPHAEL LELES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E 
TURISMO
 
MUNICÍPIO ATIVO 
De acordo com o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, 
Raphael Leles, a gestão do prefeito Odelmo Leão 
tem como compromisso promover o desenvolvimento 
de Uberlândia de forma integrada e criar cada vez 
mais condições para que a administração seja 
um facilitador, desburocratizando os processos, 
atualizando e aperfeiçoando legislações, investindo 
em infraestrutura em prol de um ambiente que 
favoreça novos investimentos, fortalecimento dos 
empreendimentos já existentes e ofertando qualidade 
de vida à população. Sob essa ótica, a Prefeitura destaca 
a política de atração de investimentos conduzida pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Inovação e Turismo (o Invista), o programa Uberlândia 
Integrada II (com cerca de R$ 140 milhões de recursos 
em obras viárias), as obras do Sistema de Captação 
e Tratamento de Água Capim Branco (que vai ampliar 
para 1,5 milhão de pessoas a capacidade de produção 
de água potável em Uberlândia), oferta de cursos 
de capacitação profissional e uma série de medidas 
práticas que corroboram com um cenário de geração 
de emprego e renda e, consequentemente, com um 
mercado consumidor em expansão. Entre essas 
medidas estão o “Alvará em um Clique” (que tornou 
digital e mais cômoda a liberação para construções 
de novos empreendimentos), alvará automático 
para empresas de baixo risco e a viabilização 
de oportunidades para que as empresas e os 
empreendedores obtenham investimentos, a exemplo 
do recente encontro promovido pela Prefeitura entre 
empresários e o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). “São políticas como 
essas, aliadas ao potencial de consumo da cidade 
(o 2º maior de Minas e o 26º do Brasil), que já 
propiciaram à Prefeitura atrair para Uberlândia cerca 
de R$ 2 bilhões de investimentos privados desde 2017, 
fortalecendo ainda mais a cadeia de negócios da 
cidade”, destaca Leles. 

ALITÉIA MILAGRE | SERIFA COMUNICAÇÃO
DIVULGAÇÃO | LUCIANA SANTOS
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O Center Convention, em Uberlândia, 
sediou nos dias 10 e 11 de julho, a edição 
do Congresso e Feira de Supermercados 
do Interior - a Superinter 2019.  O evento 
reuniu 5787 participantes, um crescimento 
de 11,5% em relação ao ano passado. Foram 
supermercadistas, fornecedores, varejistas 
em geral e profissionais destes segmentos 
que tiveram dois dias de conhecimento, 
relacionamento empresarial e negócios. 
O número de cidades com representantes 
no evento, 84 no total, também mostrou 
crescimento expressivo com aumento de 50% 
em relação ao ano passado. A programação 
ofereceu uma série de atividades como 
palestras, reuniões e visita técnica para 
conhecimento e atualização profissional dos 
participantes.

Na área da feira, que teve o espaço de locação 
esgotado, os expositores demonstraram 
produtos e serviços para compradores 
do varejo, proprietários de empresas e ao 
consumidor final. Entre estes expositores 
estiveram os pequenos empreendedores que 
fazem parte do Circuito Mineiro de Compras 
Sociais (CMCS), uma parceria da AMIS 
com o Sebrae-MG e o Governo de Minas 
Gerais. Para o vice-presidente da AMIS em 
Uberlândia, Milson Borges, a Superinter é 
uma importante ferramenta de modernização 
do segmento e fortalece o relacionamento 
entre o varejo supermercadista e a indústria.  

SUPERINTER 2019 
SUPERA EXPECTATIVAS 
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“Supermercadistas e indústrias estão cada vez mais 
próximos. Boas parcerias surgiram nos dois dias do 
evento e vão proporcionar inovações entre outras 
iniciativas que fortalecem vendas e um atendimento 
cada vez melhor do consumidor”, avalia. “Tivemos 
nesta edição, certamente a maior feira de toda 
a história da Superinter, e com ela a retomada de 
otimismo com as boas notícias do Congresso 
Nacional a favor dos players do setor varejista e da 
indústria”, ressalta o Superintendente da Associação 
Mineira de Supermercados, Antonio Claret Nametala, 
que enfatiza: “Sabemos que o país demanda várias 
reformas estruturais, mas a da Previdência sinaliza 
que outras podem ser realizadas, o que amplia as 
expectativas em relação à retomada gradual do 
crescimento econômico”.

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

Farroupilha
grill
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Equipe do Café Café Cajubá (foto acima). Movimentação, detalhes do
estande e cadastro de clientes no Clube do Café - Cajubá (fotos abaixo).

ASSESSORIA DE IMPRENSA
DIVULGAÇÃO

CAJUBÁ MARCA 
PRESENÇA NO 
SUPERINTER 2019 

MUNDO_CULT_INDÚSTRIA E VAREJO

O Clube do Café - Cajubá é o mais novo clube para os apaixonados 
por café. Ao se inscrever no clube, você recebe, em primeira mão, 
informações sobre o mercado cafeeiro, lançamentos de produtos, 
descobertas sobre a bebida, tendências e fica por dentro de tudo 
o que acontece no Café Cajubá. Além disso, os participantes do 
Clube do Café - Cajubá têm acesso a promoções antecipadamente, 
participam de sorteios exclusivos, além de concorrerem 
automaticamente a prêmios nas campanhas sazonais (ex.: Dia dos 
Namorados, Dia das Mães, ingressos de shows e espetáculos, etc). 

Para se inscrever é fácil. Acesse www.cafecajuba.com.br/clubedocafe, 
preencha os seus dados corretamente e faça parte.

O Café Cajubá esteve presente no 
22º Superinter (Congresso e Feira de 
Supermercados do Interior) realizado 
nos dias 10 e 11 de julho no Center 
Convention em Uberlândia. Neste 
ano, o estande da marca teve como 
tema a campanha “Cajubá 50 anos, 
50 mil em prêmios” que sorteará 
mais de 50 itens, superando a marca 
representativa de 50 mil reais em 
prêmios destinados aos consumidores 
finais. Confira tudo sobre a promoção 
no hotsite: www.cajuba50anos.com.br. 

Segundo a organização do evento, a feira 
contou com a participação de quase seis 
mil pessoas, além do aumento de 50% 
no número de cidades representadas, 
totalizando 84 municípios da região do 
Triângulo Mineiro e entorno. 

CONHEÇA O CLUBE DO CAFÉ - CAJUBÁ. 
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FÉRIAS & FESTAS 

MAURO ALMEIDA
DIVULGAÇÃO

CIDADE_CULT_ITUIUTABA

E o mês de julho chegou e com ele a merecida pausa 
para um bom descanso e até mesmo para curtir 
aquela esperada festa. São as férias que chegaram 
com direito stop na rotina e poder curtir aqueles dias 
de muita tranquilidade, viagens e também eventos. A 
cidade abre a temporada de festas movimentando 

COSTELADA DO POINT 
Nada como um evento para 
esquentar os dias de inverno. 
Pensando nisso, o empresário 
Marcus Chaves Leonel promoveu 
em seu estabelecimento uma 
descontraída tarde com direito 
a uma deliciosa Costelada feita 
por profissionais que capricharam 
ao máximo, mantendo a tradição 
deste prato da culinária gaúcha. 
Para completar, muita música 
em diferentes estilos fizeram a 
alegria dos presentes. 

EVENTOS MOVIMENTAM A SOCIEDADE 
DE ITUIUTABA NO PERÍODO DE FÉRIAS 

a noite tijucana. Para completar aquele friozinho 
que chegou, e que esteve presente em alguns dias, 
proporcionou eventos diferenciados com um toque de 
muita descontração por parte das pessoas. E neste 
contexto destacamos aqui alguns dos muitos eventos 
realizados na cidade e ainda vem muitos outros por aí. 
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ANIVERSÁRIO FERNANDO OLIVEIRA 
O empresário ligado ao ramo de 
telecomunicações, Fernando Oliveira, reuniu 
amigos, familiares e convidados especiais para 

celebrar seu aniversário em um dos principais points 
da cidade. A comemoração contou com vários shows 
durante toda a noite, além de um completo buffet e 
variada carta de drinks. 

THIAGO ACÚSTICO 
Para celebrar seus 14 anos de carreira, o 
experiente cantor Thiago reuniu grande parte 
da sociedade local composta por seus amigos, 
familiares e fãs para celebrar o aniversário de 14 
anos de sua carreira musical. A noite contou com 

um show especial composto de várias canções do 
universo sertanejo, interpretadas com o extremo 
profissionalismo que o acompanha ao longo de 
todos esses anos. O prestigiado evento contou 
ainda com um completo buffet acompanhado de 
vários drinks. 
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GENTE_CULT_FOTO LEGENDA
CÉLIO CARDOSO
MAURO MARQUES | DIVULGAÇÃO

FOTO LEGENDA
ACONTECIMENTOS

E ATUALIDADES

ANIVERSÁRIO
Julho foi o mês de comemorar o aniversário da 
linda debutante Luiza Monteiro Fernandes, que 
realizou ensaio fotográfico com o experiente Celso 
Ribeiro do Studio Elos e produção de Suellen 
Castro.

GRUPO ABC 
Uberlândia tem atraído grandes 
empreendimentos supermercadistas. O mais 
recente é do Grupo ABC que traz para nossa 
cidade seis lojas. Duas já foram inauguradas 
(Av. João Naves e Av. Getúlio Vargas). Mais 
duas lojas serão abertas ainda neste ano e 
outras duas em 2020. Natural de Divinópolis 
- MG, o Grupo ABC está presente em 25 
cidades e possui 38 anos de tradição no 
mercado supermercadista. 

Leo Chaves & Ludmilla 
O cantor e compositor Leo Chaves 
estreia em carreira solo com “Sol 
das Seis”, bela canção que acaba 
de chegar às plataformas digitais. 
Ele divide os vocais com Ludmilla, 
uma parceria que surpreendeu os 
fãs de maneira muito positiva. Esta 
nova fase do cantor é marcada 
por mudanças no estilo musical 
que agora ganha uma vertente 
mais pop e romântica. “Outras 
novidades estão por vir. As pessoas 
se surpreenderão muito e alguns até 
se assustarão com a diversidade de 
estilos por onde estou trafegando”, 
anuncia Leo. 

BRASAL
De olho nas tendências futuristas, a Brasal 
Incorporações entregará para os futuros 
moradores de seu novo empreendimento SENSE, 
bicicletas elétricas e também um carro elétrico 
para uso comum, visando a sustentabilidade, 
mobilidade e compartilhamento.

L O C A L

P O N T O S  D E  V E N D A

TERMINAL CENTRAL - LOJA 78
PÁTIO VINHEDOS - LOJA 16
CENTER SHOPPING - LOJA 608

R E A L I Z A Ç Ã O

I N S T I T U I Ç Õ E S  P A R C E I R A S

TODO O VALOR ARRECADADO SERÁ DESTINADO AO INSTITUTO MÃOS DADAS
Informações: Flavia (34) 99179-6812 |  Tati Brum (34) 99878-4788

Club de Uberlândia SulCasa da Amizad
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TRADICIONAL E VEGETARIANA,
EXCETO BEBIDAS!
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DIA DOS PAIS

MARISE FERREIRA GIL ROMANO
MARISE ROMANO 

CIDADE_CULT_UBERABA

Ser pai é participar do projeto de vida do filho... é amar sem limites... é ser feliz estando 
presente. Feliz Dia dos Pais!

André Tuma curte cada brincadeira carinhosa com seu filho 
Eduardo Marra da Cruz Tuma.

Roberto Antunes recebe o 
afeto de sua filha Roberta 
da Paixão Antunes.

Rogério de Paula recebe a homenagem 
ao Dia dos Pais no abraço do filho Davi 
Rodrigues Oliveira de Pádua.

Edinei Eduardo de Sousa recebe a 
homenagem pelo Dia dos Pais das filhas 
Duda e Geovanna, suas princesas.

Carlos Fernandes recebe o 
carinho dos filhos Bento e 
Davi Leal Fernandes.

Bruno Ricardo Teixeira recebe o amor dos filhos 
Bruninho e Bruna Beatriz.
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DIA DO ADVOGADO
Marise Romano Studio Photo presta homenagem a estes brilhantes profissionais uberabenses pelo Dia do 
Advogado - 11 de Agosto.

Dr. Douglas Fariah

Dr. Nivaldo Assunção 
e Dra. Patrícia Teodora

Dr. Ricardo Perdigão Dr. Richard Maciel Dra. Gabriela Castro

Dr. Eduardo Azank Dr. Geraldo Brasil Dr. Gustavo Macedo e 
Dra. Poliana Teixeira
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ASCOM PREFEITURA
DIVULGAÇÃO

“ARAGUARI SEMPRE VIVEU MOMENTOS SINGULARES DESDE SUA 
FUNDAÇÃO E CADA ARAGUARINO PRESERVA ESTA REALIDADE”

ARAGUARI - 131 ANOS 
DE DESENVOLVIMENTO 

CIDADE_CULT_ VISITE ARAGUARI

Em 28 de agosto de 1888, a então Villa Brejo Alegre 
se tornou a cidade de Araguary. Cravada no Sertão 
da Farinha Podre - o Triângulo Mineiro, como a região 
era conhecida, o município trilhou caminhos de 
prosperidade e agora comemora 131 anos. Araguari 
é uma cidade privilegiada, importante município do 
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, possui uma área 
de 2.729 km², sendo 97 km de área urbana e 2.632 
km de área rural, ocupa a 18ª maior economia do 
Estado de Minas Gerais, com população de 116.871 
mil habitantes, está posicionada em local estratégico 

no eixo São Paulo - Brasília, e interligada a todo o 
território nacional por meio de rodovias duplicadas e 
ferrovias. É um importante centro de carregamento e 
escoamento para a exportação da Região Centro-Sul 
do Brasil, através do acesso aos principais portos do 
país, como Santos, Rio de Janeiro, Vitória e Salvador 
por meio da FCA - Ferrovia Centro Atlântico S. A, que 
inaugurou no município uma das maiores unidades de 
transbordo da América Latina, além da possibilidade 
do sistema hidroviário com o rio Paranaíba, que 
corta o município e é utilizado para o escoamento 
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da produção, através do porto de Santa Vitória 
localizado a 246 quilômetros de Araguari. O município 
possui um aeroporto, com pista de 1.900 metros 
asfaltada, utilizado principalmente para voos fretados 
e particulares, além disso, a cidade está localizada a 
apenas 30 km do aeroporto Tenente-Coronel Aviador 
César Bombonato, considerado o segundo maior do 
Estado, e possui um terminal rodoviário com quase 
cinco mil metros quadrados, contando com itinerários 
para as mais variadas cidades do país. Araguari 
possui um traçado urbanístico privilegiado, com 
ruas e avenidas largas e bem pavimentadas, praças 
localizadas em pontos estratégicos por toda a cidade. 
Destacam-se no município, o Bosque John Kennedy, 
uma das maiores reservas florestais urbanas do Brasil, 
sendo um dos pontos turísticos de visita obrigatória. 
O potencial turístico do município está aberto para 
a exploração consciente, possuindo mais de 100 
cachoeiras, além de estar localizada entre rios (Rio 
Paranaíba e Rio Araguari) e represas, oferecendo lazer 
e qualidade de vida a toda população, que conta com 
100% de iluminação pública, 95% de rede de esgoto 
e 95% das vias asfaltadas. A cidade também se 
sobressai pelo seu rico acervo histórico com casarios 
preservados da época colonial e modernista. Singulares 
templos religiosos que são verdadeiras obras de arte. 
Manifestações culturais de aspecto popular e eruditos, 
além de contar com museus importantes, como o 
dos Ferroviários que preserva a história do município 
interligada a história da ferrovia no Brasil, localizado 
no Palácio dos Ferroviários, antiga estação de 
passageiros da Estrada de Ferro Goiás, ponto turístico 
muito visitado pela sua arquitetura, imponência e atual 
sede da Prefeitura Municipal. 

A educação se destaca no município, que possui um 
sistema de educação com 60% de escolas municipais 
e estaduais e 40% de escolas particulares de ensino 
fundamental e médio. Além de contar também 
com várias escolas de ensino técnico, informática, 
agrícola, mecânica, música, teatro e outras. O Sesi, 
Senac e Senai possuem um importante papel na 
profissionalização da mão de obra no município. Mas, 
desde 2005, em termos de educação o que mais tem 
chamado a atenção de um grande número de pessoas 
é o crescimento da cidade na área de Ensino Superior. 
Araguari conta hoje com o Instituto Master de Ensino 
Presidente Antônio Carlos - Imepac, que oferece 
vários cursos de graduação e pós-graduação, entre 
esses o curso de Medicina, com vestibular semestral 
oferecendo 60 vagas por semestre. Araguari possui 
um comércio forte com grandes lojas de rede, como 
o Mart Minas, Lojas Americanas e diversas franquias 
nacionais e internacionais, Instituições bancárias 
privadas, federais e cooperativas, como Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco, Sicoob 
Aracoop e outros. Araguari está posicionada no ranking 

dos municípios brasileiros (PIB) - Produto Interno Bruto, 
acima de vários municípios com população superior. 
Colocação garantida através da sua produção que 
chega, em média, 600.000 sacas/ano (com 90% de 
suas lavouras irrigadas) produzindo um dos cafés de 
melhor qualidade do Brasil e do mundo, tanto no tipo 
quanto no sabor, são 20.000 hectares com 42 milhões 
de covas, além de extensas áreas com lavouras de 
soja, laranja, milho, arroz, tomate, feijão, maracujá, 
acerola e uva que são colhidas e processadas pela 
indústria local, o que inclui três das maiores empresas 
de suco do país EBBA (Maguary e Dafruta), IBS (Izzy) 
que produzem 70% dos sucos consumidos no Brasil.   
Destaca-se também como maior produtora de tomate 
do Estado, inclusive o de longa vida. E possui base 
sólida na pecuária, com um rebanho misto de 150 mil 
cabeças de gado, destacando os três frigoríficos que 
completam um forte setor agropecuário altamente 
competitivo, dentre eles um especializado em carnes 
de equídeos (cavalos, mulas, burros, jumentos, entre 
outras) para consumo humano. Na área de segurança, 
Araguari conta com a presença do Batalhão da Polícia 
Militar, Delegacia Regional de Polícia Civil, Corpo 
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de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia 
Rodoviária Estadual, além de uma unidade do Exército 
Brasileiro, o 2º Batalhão Ferroviário. “Infraestrutura, 
qualidade de vida, educação de qualidade, segurança 
e condições de inovação são os principais elementos 
que qualificaram Araguari como um polo. Em 131 
anos crescemos muito e iremos crescer ainda mais”, 
destacou o prefeito Marcos Coelho. 

Araguari - passado glorioso, futuro promissor 
O primeiro documento que menciona a região onde está 
situada a cidade de Araguari é o alvará de 4 de abril de 
1816, quando o Rei Dom João VI (que residia no Brasil  
desde 1808 quando fugiu da invasão de Napoleão a 
Portugal, com toda Família Real Portuguesa). O referido 
alvará que criou a Comarca de Paracatu e o Julgado 
do Desemboque passou a pertencer à Capitania das 
Gerais e a Comarca de Paracatu. Nesse contexto que 
o Comissário de Sesmaria da Região do Triângulo, 
Antônio de Resende Costa, o “Major do Córrego Fundo”, 
demarcou entre outras as sesmarias do Serrote (hoje 
Fundão) e da Pedra Preta (hoje Cunhas - Região do 
Rio Jordão). O Major doou à Igreja Católica um terreno 
situado no platô entre as duas sesmarias como 
patrimônio da Freguesia que ali se estabeleceu. Surge 
a primeira capelinha e em torno dela as primeiras 
residências formando o Arraial de Ventania, até que 
no ano de 1840 foi criado pela Lei Provincial Nº 1847, 
de 2 de abril, a Freguesia do Brejo Alegre, segundo o 
Livro de Tombo da Paróquia escrito pelo então vigário 
Padre Joaquim Augusto de Souza Amorim, o primeiro a 
relatar a história da Paróquia do Senhor Bom Jesus da 
Cana Verde que aqui se instalou transferida da Aldeia 
de Sant’Anna do Rio das Velhas, hoje Indianópolis. 

As atividades religiosas atraíam pessoas da região, 
o que possibilitou, no entorno, um desenvolvimento 
urbano e comercial. Até que foi elevado à categoria de 
município, desmembrado do município de Bagagem 
(Estrela do Sul), em 19 de outubro de 1882, pelo Decreto 
nº 2996, sancionado pelo Presidente da Província (hoje 
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corresponde ao Governador do Estado), Dr. Theophilo 
Ottoni. Em 31 de março de 1884 foi elevado à categoria 
de Villa. Para tal, os habitantes tinham que fornecer à 
província os edifícios exigidos por lei: Cadeia Pública, 
Câmara Municipal e Escola para ambos os sexos, 
além de apresentar os ofícios de Justiça criados por 
lei. O crescimento constante da comunidade fez a 
Câmara, em 1887, mandar um ofício à Assembléia 
Provincial de Minas Gerais pedindo a elevação da vila 
à cidade, não sendo atendida. Neste processo, o padre 
Lafaiette de Godoy se destacou entre os que lutaram 
pela emancipação do município, estando presente nas 
comissões, fortalecendo influências até que, em 2 de 
julho de 1888, quando ocorre a elevação à cidade. No 
dia 5 de agosto de 1888, o deputado Severo de Resende 
Navarro, por meio de uma emenda, dá o nome de 
Araguary ao município, sendo que o motivo para esta 
nomeação não fica bem claro, uma vez que o discurso 
dele não fora encontrado para esclarecimentos. 
Especula-se que foi uma confusão e que Patos de 
Minas - MG ganharia o nome em homenagem ao 
Coronel Antonio Dias de Maciel que após receber da 
Princesa Isabel, o título de Barão de Araguary, passou 
a residir nesta cidade. Outros afirmam que é referente 
à existência de grande quantidade de periquitos muito 
comuns nesta região de Araguari. Em 28 de agosto de 
1888, acontece o sancionamento da lei, realizado pelo 
Barão de Camargo, dando por definitivo a elevação da 
vila de Brejo Alegre à Cidade de Araguary. 

Modernidade chega pelos trilhos 
Em 1896, alguns anos depois da elevação à cidade, 
os trilhos da Companhia Mogiana de Estradas de 
Ferro (CMEF) chegam a Araguari, vindos de São Paulo, 
estabelecendo uma ligação entre Rio de Janeiro até 
o Oeste das Minas, entreposto para se alcançar o 
estado de Goiás e o Centro-Oeste brasileiro. Assim, a 
linha-tronco da Companhia Mogiana de Estradas de 
Ferro alcança Araguari, gerando uma nova dinâmica 
econômica, cultural e espacial. A cidade passa a 
crescer rapidamente, ocupando todo o vale do Brejo 
Alegre. Novas ruas são abertas. O comércio prospera 
impulsionando outros setores da economia e uma 
sociedade urbana se efetiva. Preparando a cidade 
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para o grande crescimento que a ferrovia presenciou 
durante o início do século XX, o engenheiro ferroviário, 
Achiles Widulick, foi o responsável pela elaboração 
de um projeto de ordenação do crescimento urbano 
solicitados pela Câmara Municipal e pelo Agente 
do Executivo. Em 1895, este engenheiro ferroviário, 
responsável pelo trecho em construção da Companhia 
Mogiana entre São Pedro do Uberabinha (hoje 
Uberlândia) e Araguari, elaborou a primeiro traçado 
urbano da cidade. A Câmara aprovou-o pela Lei nº 11 
e três anos depois, em 1898, a Lei nº 50 determinou o 
alinhamento, o nivelamento e a demarcação de praças, 
ruas e avenidas da cidade, antes identificadas por 
números. Em 1908 foi instalado o primeiro telefone em 
Araguari, tendo a cidade, em 1910, energia elétrica e um 
cinema. A produção de energia da Usina do Piçarrão 
atendia à demanda do município e ainda cedia uma 
parcela para Uberlândia. 

A Estrada de Ferro Goyaz teve seu marco zero em 
Araguari permitindo a ligação entre os estados 
de São Paulo, Minas e Goiás. Assim, a sede da 
EFG se estabelece em Araguari, uma vez que a 
estação final da Mogiana ficou em Minas Gerais. Um 
potente entroncamento ferroviário se estabelece 
potencializando a dinâmica evolução da cidade. A 
inauguração do primeiro trecho ferroviário da EFG se 
deu no ano de 1906, o início do serviço de locação 
do ramal da ferrovia que ligaria Araguari à cidade 
de Catalão, continuando o período de investimentos 
na localidade. Inúmeras famílias imigraram para o 
município, contribuindo com aspectos de suas culturas 
que passaram a ser absorvidos pelo meio social de 
Araguari, tanto nas relações do dia a dia quanto nas 
edificações, espaços públicos e comércio em geral. O 
trem de ferro substitui o carro de boi e o cavalo nas 
longas viagens, multiplicando o poder de transporte 
de mercadorias. A água encanada foi possibilitada 
com a chegada de canos e material hidráulico pelos 
trens. “Araguari sempre viveu momentos singulares, 
desde a sua fundação e cada araguarino trabalha para 
que essa realidade continue diuturnamente. Estamos 
comemorando 131 anos de um passado glorioso. Tenho 
a certeza que nossa cidade irá se destacar ainda mais 
no cenário nacional e até mesmo no internacional. 
Temos potencial, temos pessoas e, acima de tudo, 
temos um amor incondicional por nossa querida 
Araguari. Juntos iremos manter Araguari nos trilhos da 
prosperidade, do desenvolvimento rumo a um futuro 
que merecemos, um futuro glorioso”, destaca o prefeito 
municipal Marcos Coelho.

IMEPAC 
O Imepac Araguari, instituição constantemente agraciada com 
nota 5, conceito máximo do MEC, busca inovar e oferecer melhorias 
constantes e permanentes no que se refere à qualidade do ensino 
e infraestrutura, inaugurou em março deste ano o Centro de 
Simulação Realística de Medicina Reitor Bonifácio Andrade, o maior 
da América Latina, e também a Clínica Veterinária Alaor de Oliveira. 
Outra novidade para a cidade de Araguari será a inauguração do 
Hospital Sagrada Família, que de acordo com José Júlio Lafayette, 
“uma obra com investimento de 60 milhões e que ocupará uma área 
de 30.000 m², sendo 18.000 m² de área construída, serão 272 leitos, 
30 deles destinados a terapia intensiva (UTI) e centro cirúrgico”. A 
previsão de entrega é para o segundo semestre de 2020 e estima-
se que 80% de seus leitos sejam destinados ao SUS e os demais a 
atendimento particular.

DESTAQUES DA EDIÇÃO

AGROPOWER 
O Brasil se destaca como o país com a maior capacidade de 
produção de energia solar do mundo e mais uma vez Araguari 
desponta, contando com a Agropower Energia Solar para isso, 
como principal referência no setor de sistemas fotovoltaicos do 
país, traz praticidade, economia e lisura em suas obras. “Hoje, 
além de usar a energia, você também pode produzir a sua própria”, 
comenta a proprietária Patrícia de Souza. A Agropower utiliza os 
mais confiáveis e eficientes painéis solares do mundo, com índice 
de conversão de 21,5%. Ideal para propriedades rurais e empresas, 
se bem dimensionados, o sistema gerador de energia pode levar à 
redução da conta em até 95%, ideal para quem procura economia 
com sustentabilidade. 

LD CELULOSE
Lenzing e Duratex juntas são agora LD Celulose. A fábrica será 
construída entre os municípios de Araguari e Indianópolis e deverá 
alterar significativamente o desenvolvimento da região. Os impactos 
são altamente positivos e importantes no contexto dos municípios, 
será marco importante no desenvolvimento destas cidades, pois 
trata-se de um empreendimento sustentável e viável do ponto de 
vista econômico, social, ambiental, técnico e jurídico, contribuindo 
para o crescimento social e econômico da região, do estado de 
Minas Gerais e do Brasil. A LD Celulose investe pesado. Serão 
mais de 3,6 bilhões para implantação da fábrica, com geração de 
aproximadamente 6.500 empregos durante a construção e cerca de 
1.000 empregos na fase de operação. Sua produção será totalmente 
destinada ao mercado externo, direcionada para as fábricas do 
grupo Lenzing localizadas principalmente na Ásia. 
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EBBA conseguiu fabricação e 
exportação de um novo produto, 
com isso gerando dezenas de 
empregos.

FRIGORÍFICO SANTA LÚCIA 
iniciou o trabalho de desossa, 
podendo gerar dezenas de 
empregos, parceria com o 
servidor público: veterinário e 
outros.

IBS (POMAR) viabilizou 
exportação do suco Izzy para os 
Estados Unidos, Flórida e Miami, 
dando manutenção em dezenas 
de postos de trabalhos.

HIPERMERCADO BAHAMAS 
instalação da empresa em 
Araguari gera 120 novas vagas 
de emprego.

DISTRITO INDUSTRIAL mais de 
40 empresas buscam área para 
ampliação e 8 empresas de fora 
do município desejam se instalar 
no Distrito Industrial. 

TOTAL SERVICE com 
funcionamento de mais uma 
empresa do grupo, agora são 
6 empresas instaladas no 
município, Total Service, Pleno 
Alimentos, etc.

CERVEJARIA ARTESANAL 
PELIZER instalação da empresa 
no Distrito de Amanhece.

CJ SELECTA Secretaria de 
Desenvolvimento acompanhou 
transição da Sementes Selecta 
pra CJ Selecta que implantará 
refina do óleo em Araguari.

ETE maior obra pública 
de Araguari, a Estação de 
Tratamento de Esgoto deve ser 
concluída ainda neste primeiro 
semestre, gerando cerca de 150 
empregos.

TREBESCHI antiga empresa 
Frango Romano foi comprada 
pela Trebeschi Tomates onde está 
sendo reformada e vai distribuir 
um novo produto (milho doce) em 
Araguari. 

MEGA TEJOTÃO um novo 
investimento, mais uma loja 
na Rua Uberaba, gerando mais 
empregos para o município.

PIZZOLATO implantação do 
empreendimento Torres do Bella 
com investimento de 
R$ 40.000.000,00.

REALIZA empresa trabalha 
na implantação de um novo 
condomínio vertical com geração 
de 180 empregos.

FERTILIZANTES TOCANTINS 
empresa já tem data para ser 
inaugurada: 4 de junho de 2019 
e deve gerar cerca de 160 
empregos.

IMEPAC construção do Hospital 
Veterinário, Centro de Simulação 
Médica, Laboratório de Análises 
Clínicas e Centro Comercial 
(banco, lanchonetes, loteria, 
academia).

CORABRÁS empresa dinamiza o 
desenvolvimento do município e 
deve gerar mais de 20 empregos.

PROJETOS CONCLUÍDOS 
E EM ANDAMENTO
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FÓRUM construção do novo 
Fórum (investimento de 
R$ 20.000.000,00 e geração 
de 100 empregos).

OXETIL empresa especializada 
na esterilização de material 
hospitalar (geração de 25 
empregos).

PEIXARIA BEIRA RIO empresários 
italianos têm interesse em 
adquirir logradouro público para 
ampliação de empresa.

CONDOMÍNIO DE LUXO 
empresário de Araguari aguarda 
aprovação do projeto para 
instalação de um condomínio de 
luxo com 185 lotes. Investimento 
de R$ 40.000.000,00 e geração 
de 100 empregos. 

DURATEX município está sendo 
presenteado com instalação de 
Fábrica da Duratex, que visa não 
somente o mercado brasileiro, 
mas o mundo inteiro (geração de 
6.000 empregos).

DISTRITO INDUSTRIAL DOIS 
após liberação e ordem de 
serviço para término das obras 
de infraestrutura do Distrito 
Industrial, três poderão ser 
implantadas. Instalação e 
ampliação de 5 empresas: 
Total Service Logística, Arroz 
Vasconcelos, Edac Sorvetes, 
Suresh Fertilizantes e Minas Sol.

AMPLIAÇÃO MITSUI
às margens da BR-050, a Mitsui 
deseja ampliação com aquisição 
do terreno vizinho, devendo gerar 
cerca de 35 empregos. 

LONGPING empresa chinesa 
de agronegócios adquiriu área 
para instalação em Araguari, 
onde terá laboratório de estudo 
e pesquisa do milho (geração de 
200 empregos).

HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA 
construção do Hospital Escola 
da IMEPAC gera cerca de mais 
de 100 empregos e, após o seu 
funcionamento, irá gerar cerca de 
1200 empregos diretos. 

CJ SELECTA centro 
administrativo da empresa 
CJ Selecta, hoje em Goiânia 
- GO, está em processo de 
transferência para Araguari.

GAÚCHA ALIMENTAÇÃO 
restaurante industrial voltado 
somente para fornecimento de 
alimentos para outras empresas.

ANDRADE CAFÉ empresa 
especializada no ramo de 
colheitadeiras de café, gerando 
cerca de 30 empregos.

BRASCAFÉ tem interesse em 
adquirir logradouro público 
através de licitação e pagamento 
para ampliação de empresa, 
gerando mais de 20 empregos.

GR CLASSIFICAÇÕES empresa 
investe R$ 12.000.000,00 e deve 
gerar 100 empregos.

WELL COFFEE Torrefação de 
Café voltada somente para a 
exportação do café.

JÁ ASFALTO uma nova usina 
de asfalto em instalação às 
margens da BR 050.

O desenvolvimento industrial e comercial é uma das 
principais características de Araguari nestes 131 anos. 
Localizado estrategicamente no eixo São Paulo/Brasília, 
o município conta com empresas de alta tecnologia 
e produtividade que são referências nacionais e 
internacionais, dinamizando ainda mais a economia da 
cidade que é hoje a 18ª maior de Minas Gerais. 

ARAGUARI
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EMPRESA TEM HOJE UMA LINHA DE MAIS DE 30 ITENS

TREBESCHI, 
“DO CAMPO À MESA” 

CIDADE_CULT_VISITE ARAGUARI

A Trebeschi se consolida como produtora e distribuidora 
de tomates e legumes tendo como objetivo principal 
levar aos clientes produtos com a mais alta qualidade, 
selecionados eletronicamente e cultivados com as 
mais avançadas tecnologias de produção disponíveis 
no mercado, trabalhando sempre com muita 
dedicação e, acima de tudo, atenção à segurança e 
responsabilidade com o meio ambiente. Atuando em 
toda a cadeia produtiva, desde a seleção das sementes, 
com semeadura em viveiros automatizados com 
alta tecnologia à produção com acompanhamento 
técnico profissional, com recursos agronômicos e 
tecnológicos, onde os recursos naturais são utilizados 
de forma otimizada e sustentável, e o cuidado no 
manuseio aliado a um manejo adequado propiciam 
alta Segurança Alimentar, atendendo às exigências dos 
órgãos competentes. Nossa Matriz fica em Araguari/
MG, localizada de forma estratégica, e cultivamos em 
mais de 21 municípios, situados em diferentes regiões 
do Brasil como MG, GO, SP, BA, PE e SC. Graças a esta 
diversificação geográfica, os riscos climáticos e de 
ruptura são amenizados, resultando em colheitas de 
qualidade, com alimentos saudáveis, nutritivos, frescos e 
saborosos, direto do produtor para o consumidor, durante 
os 365 dias do ano. Através da nossa logística, 100% 
refrigerada, conseguimos entregar nossos produtos em 
todo o território nacional e em alguns países da América 
do Sul. Hoje em nossa linha tem mais de 30 itens como 
os Mini Tomates da Turma da Mônica, Tomate Cereja 
Rama (mais doces e com baixa acidez), pimentão block 
vermelho, amarelo e laranja (mais adocicados e menor 
calibre), Abóbora Batã (maior aproveitamento de polpa, 
cremosa e de fácil preparo) e o Sweet Milho Trebeschi 
(naturalmente doce e já pronto para consumir), dentre 
outros legumes diferenciados. Trebeschi, há mais de 25 
anos cultivando saúde!

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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IMAGINE GANHAR 
UMA GRANA EXTRA PARA 

DEIXAR SUA EMPRESA 
DE CARA NOVA.

    Utilize os produtos Sipag, Coopcerto, Sicoobcard e Cobrança Bancária do Sicoob e 

concorra a prêmios de 50 mil reais* para ampliar e modernizar seu negócio. Participe!

Consulte o regulamento: sicoob.com.br/transforma.

Confira os Pontos de Atendimento
do Sicoob Aracoop :



160 _CULT

REDAÇÃO
DIVULGAÇÃO

ENERGIA SOLAR É UMA DAS FONTES ALTERNATIVAS 
MAIS PROMISSORAS PARA OBTENÇÃO ENERGÉTICA

ENERGIA SOLAR 

CIDADE_CULT_ SUSTENTABILIDADE

A energia solar é proveniente da luz e do calor do sol, 
os quais são convertidos em eletricidade. Existem dois 
tipos de energia solar: fotovoltaica e térmica. Energia 
solar corresponde à energia proveniente da luz e do 
calor emitidos pelo sol. Essa fonte de energia pode ser 
aproveitada de forma fotovoltaica ou térmica, gerando 
energia elétrica e térmica, respectivamente. Por ser 
considerada uma fonte de energia limpa, a energia 
solar é uma das fontes alternativas mais promissoras 
para obtenção energética. 

Como funciona a energia solar? 
A energia solar, como o próprio nome indica, refere-se 
à energia cuja fonte é o sol. Sua captação pode ser 
feita por meio de diversas tecnologias, como painéis 
fotovoltaicos, usinas heliotérmicas e aquecedores 
solares. Basicamente, ao ser captada, a luz solar é 
convertida em energia. Nos painéis fotovoltaicos e 
nas usinas heliotérmicas, a luz solar é convertida em 
energia elétrica e térmica. Já no aquecimento solar, 
a luz solar é convertida em energia térmica.  Também 
pode ser usada na produção de energia elétrica por 
meio de dois sistemas: heliotérmico e fotovoltaico. 

Energia solar fotovoltaica 
Energia solar fotovoltaica nada mais é do que a 
conversão direta da radiação solar em energia elétrica. 
Esta conversão é realizada pelas chamadas células 
fotovoltaicas, compostas por material semicondutor, 
normalmente o silício. Ao incidir sobre as células, a 
luz solar provoca a movimentação dos elétrons do 
material condutor, transportando-os pelo material 
até serem captados por um campo elétrico (formado 

por uma diferença de potencial existente entre os 
semicondutores). Dessa forma, gera-se eletricidade. 
Constituído por painéis, módulos e equipamentos 
elétricos, o sistema fotovoltaico não exige um 
ambiente com alta radiação para funcionar. No 
entanto, a quantidade de energia produzida depende 
da densidade das nuvens, ou seja, quanto menos 
nuvens houver no céu, maior será a produção de 
eletricidade. Essa forma de obtenção de energia, uma 
das mais promissoras atualmente, vem crescendo 
cada vez mais em virtude da redução dos preços e 
dos incentivos oferecidos para que os países adotem 
fontes renováveis de energia. 

Energia solar heliotérmica 
No sistema heliotérmico, a energia proveniente do sol 
é transformada em calor, aquecendo principalmente 
a água de residências, hotéis e clubes. Para que isso 
seja possível são utilizados painéis solares (espelhos, 
coletores, helióstatos) que refletem a luz solar, 
concentrando-a em um único ponto no qual há um 
receptor constituído por um líquido que é aquecido 
pela luz solar refletida nos painéis. Esse líquido é 
responsável pelo armazenamento de calor, aquecendo 
a água nas usinas e assim produzindo um vapor que 
movimenta as turbinas nas usinas, provocando o 
acionamento de geradores, que produzem energia 
elétrica. Regiões com grande incidência solar, poucas 
nuvens e terrenos planos são próprias para produção 
de energia solar heliotérmica. No Brasil, as regiões 
Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste destacam-se na 
produção desse tipo de energia solar. (Fonte: Matéria 
Escola Brasil).
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OS PAINÉIS SOLARES UTILIZADOS PELA AGROPOWER ENERGIA SOLAR® 
ESTÃO ENTRE OS MAIS CONFIÁVEIS E EFICIENTES DO MUNDO

A ENERGIA QUE 
FALTAVA NO CAMPO

CIDADE_CULT_ VISITE ARAGUARI

Solução
Hoje, o mundo está diante de um duplo desafio: atender 
à demanda global por energia e encontrar soluções 
para a mudança climática, emitindo menos carbono. 
“Na Agropower Energia Solar sabemos que podemos 
fazer as duas coisas, diversificando os tipos de energia 
que utilizamos. É por isso que estamos envolvidos 
ativamente com energia solar fotovoltaica. Os painéis 
solares utilizados pela Agropower Energia Solar® estão 
entre os mais confiáveis e eficientes do mundo, com 
um índice de conversão de 21,5%”, revela Patricia de 
Souza Sampaio, sócia-diretora da Agropower Energia 
Solar. Sediada em Araguari (MG) e com mais de 50 
clientes, a empresa já capacitou 5 milhões de KW/hora 
por ano em energia gerada. Sua atuação está focada 
no agronegócio, mas também atende empresas e 
sistemas residenciais em funcionamento. 

Vantagens 
Segundo Patricia de Souza, seus clientes obtêm maior 
estabilidade na rede local ao injetarem energia gerada 
pelas suas usinas. “Os demais consumidores vizinhos, 
mesmo não tendo energia solar, são imediatamente 
beneficiados com uma energia mais estável e de 
melhor qualidade. Além disso, nossas usinas estão 
reduzindo a emissão de cerca de 1,5 tonelada de CO2 
por ano na atmosfera, contribuindo para a redução do 
impacto nas mudanças climáticas”, pontua. 

Clientela fiel 
A empresária informa, ainda, que a maioria de seus 
clientes são cafeicultores, que conseguiram alcançar 
economia de até 95% em suas faturas de energia, 
além de contribuírem com mais um quesito na 
certificação de suas propriedades. Lembrando que 

todos os produtores rurais podem investir em energia 
solar, “tanto os que têm acesso à rede, como os que 
estão isolados podem gerar sua própria energia e 
financiar seu investimento pela carteira de crédito 
rural do BNDES”, informa Patricia, detalhando que 
quanto maior for o consumo de energia, maior é o 
retorno do investimento e em menor tempo. “Mas a 
tecnologia é indicada para todos os consumidores”. 

Usina Agropower Energia Solar 
Requisitos básicos: para investir no sistema é preciso, 
primeiramente, área disponível para instalação em 
telhados ou no solo, e estudo de viabilidade de rede 
junto à distribuidora de energia local. Perguntada sobre 
o investimento inicial necessário, Patricia responde 
que varia muito, de acordo com a necessidade 
do cliente. “Instalamos desde micro usinas para a 
agricultura familiar até usinas maiores, para atender 
grandes irrigantes, como de pivô, por exemplo”. Ela 
ressalta a importância de contratar o projeto com uma 
empresa séria, que tenha credibilidade no mercado e 
boa referência de clientes que já são bem atendidos. 
Além disso, o produtor deve fornecer previamente 
todas as informações de seu consumo atual e a 
previsão de aumento futuro, para que seu projeto 
tenha um bom dimensionamento e ele fique satisfeito 
com o investimento.

34 3021-7204 |     34 99923-1161
Matriz: Av. Tiradentes 250/sala 1 - Centro - Araguari - MG

contato@agropower.net.br
agropower energia solar

@agropowersolar
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VENHA CONHECER O LAZER E
DESCONTRAÇÃO EM ARAGUARI

BARES & POINTS 
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Cidade sorriso! Animação e diversão garantida nos points 
mais badalados da cidade de Araguari têm lugar para todos 
os gostos e tipos. Começando com a nossa avenida principal, 
Teodolino Pereira de Araújo, onde está localizado o Avenida 
Beer: aconchegante, música ao vivo, toda terça-feira o 
chopp é em dobro. É a diversão para começar bem a semana, 
especialmente aos amantes da música sertaneja. 

Japa Lounge: Para os amantes da Comida Oriental e, 
lógico, aquela confraternização e o famoso Happy Hour, o 
lugar é aqui. Espaço bem agradável, com playground para a 
criançada. Um lugar mais reservado para família e casais. 

Quem quer algo mais diferenciado é a Tapiocaria Gastrobar, 
comida contemporânea de raiz, variedade no cardápio de 
drinks, um mais gostoso que o outro. Vale ressaltar o Frozen 
de Tamarindo. Chegue cedo e garanta seu espaço. Aberto de 
quarta a sábado, das 19h30 às 01h, e domingo das 18h às 
00h. 

Vamos falar dos famosos barzinhos, aqueles onde a gente 
passa hora e hora nos petiscos e tomando aquela cerveja 
bem gelada. Mais distante do centro da cidade, tem o 
famoso Bar do Asinha, o point para os amantes do sertanejo, 
conhecido mais pelos universitários é uma boa pedida para 
tomar aquela cerveja gelada e comer um tira-gosto. 

Outro bar e novidade na cidade é a Toca do Rabico, várias 
marcas de cerveja fazem parte do cardápio e de tira-gosto 
a famosa Moela de Molho, Carne de Panela, e por aí vai. Não 
pode deixar de conferir, lugar bem tranquilo para encontrar 
os amigos. 

Uma pausa para um lanche rápido à tarde e comer a melhor 
coxinha do mundo, é o Bar Apolo, bar e lanchonete já 
tradicional na cidade, onde você encontra a melhor coxinha 
com a opção apimentada. Duvido que tenha alguém da 
cidade que não conhece. Fica no coração de Araguari, 
próximo à Igreja da Matriz. 

Para os amantes de balada temos o point mais charmoso 
do Triângulo: o Salinas Scotch Bar, abrigado em um prédio 
da arquitetura antiga e de beleza própria. Sempre com 
música ao vivo, DJs e estilos variados de música, funciona de 
sexta a domingo. Sempre com baladas temáticas, seja MPB, 
sertanejo, reggae, eletrônico, entre outros. 

Agora, para quem não curte o sertanejo, temos um espaço 
super aconchegante, alternativo no coração da cidade: o 
Vitrola Ambiente Cultural, sempre festas diferenciadas, com 
música ao vivo, cover de grandes artistas como Mamonas 
Assassinas já passaram por lá. O ambiente super descolado 
abriga uns bares com estilos de música Rock, MPB e Reggae. 

Depois de curtir uma noite de festa com amigos, pode ser 
qualquer tipo de festa e em qualquer lugar, é hora de parar 
no Restaurante do Cabrito, que fica aberto até altas horas 
da manhã. Serve aquele prato conhecido como famosos PF. 
Porção de arroz, bife, molho vermelho, ovo e tomate. Eu sempre 
estou por lá, atendimento maravilhoso e comida boa. É isso. 
Se eu pudesse ficaria falando aqui de todos os lugares que 
temos para descontrair e jogar conversa fora. Lembrando que 
temos também outros barzinhos e restaurantes. Então, não 
perca tempo e venha conhecer o nosso lazer e descontração 
em Araguari. 
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PESSOAS E FATOS EM DESTAQUE 
NA SOCIEDADE ARAGUARINA

ARAGUARI EM SOCIEDADE 
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Marcelo Cardoso 
O diretor do curso de medicina do Imepac, Dr. Marcelo Cardoso de Assis, participou da 
Conferência da Associação Internacional de Alzheimer (AAIC). O evento aconteceu em 
Los Angeles, Califórnia. Mais de 6 mil cientistas de 70 países estiveram presentes para 
discutir os resultados e teorias sobre o estudo da doença de Alzheimer. 

Flávio Pires 
Ao se procurar por 
profissionalismo de 
qualidade e com formação 
técnica em organização 
de eventos e cerimonial, 
Araguari se destaca com 
a empresa Ideia Fixa. E 
destacamos Flávio Pires, 
exímio profissional, sempre 
buscando cursos e inovação 
na área para atender seus 
clientes, tanto em Araguari, 
quanto na região.

Cecília Borges Machado 
A empreendedora Cecília Borges Machado ampliou 
ainda mais a qualidade dos produtos e serviços 
oferecidos na Reluz Espaço Esotérico, palestrando 
sobre as ações benéficas do uso de incensos no 
cotidiano, apresentou uma nova linha de aromas 
artesanais e exclusivos. 

Exposição Araguari
De 2 a 6 de agosto acontecerá a 50ª Exposição 
de Araguari 2019, tradicional festa agropecuária 
do município, que promete movimentar o setor 
agropecuário da região. Na foto destacamos a beleza 
das araguarinas que vão, mais uma vez, embelezar 
o evento. 

Luiz e Luciana 
Luiz Sérgio Kehdi, gerente na 
empresa Autus Chevrolet, e sua 
esposa Luciana Galvão Kehdi, 
proprietária da Vida Clínica - 
Interação Mente e Corpo. 

Diogo Tadeu 
Araguari é reconhecida 
mundialmente pela qualidade do 
seu café, exportado para diversos 
países, e para o preparo temos 
excelentes profissionais, como o 
barista Diogo Tadeu, que aportou 
no Café Bistrô em Uberlândia, 
apresentando aos apreciadores 
todos os sabores e nuances dos 
cafés que prepara. 

Ellen Carmo 
A publicitária Ellen Carmo vem se 
destacando em Araguari à frente da 
marca Sophia Shock - moda praia e 
casual, trazendo um novo conceito em 
moda para suas clientes. 

Bárbara Farina
A designer gastronômica que desenha 
com sabores e texturas, servindo 
emoções em suas criações, Bárbara 
Farina, esteve recentemente em viagem 
pela Europa. Trouxe em sua bagagem 
novos sabores e técnicas para suas 
criações únicas e exclusivas. 

Confraria
Registro do encontro semanal da confraria dos amigos 
Astério de Sousa Mota, jornalista, Neiton de Paiva 
Neves, advogado e ex-prefeito de Araguari, Jorge 
Bedran, secretário municipal de Estrela do Sul-MG, e 
William Gebim Júnior, médico e professor do Imepac, 
no Japa Lounge.

Fertilizantes Tocantins 
A empresa Fertilizantes Tocantins inaugurou em Araguari uma unidade fabril em 
evento que contou com a presença do prefeito Marcos Coelho e de inúmeras 
autoridades locais e da região. 
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A Revista Cult nos solicitou que destacássemos alguns 
nomes de escritores de nossa Araguari. Pensando a 
respeito, logo identifiquei a situação difícil a que fui 
submetido. Sempre pensei como araguarino que nossa 
comunidade tem a tradição cultural como característica 
fundamental. E quando falo de Cultura, digo de todas as 
qualidades das almas que compõem nossa sociedade, 
desde as tradições do Congado, passando pelas letras, 
tintas e sons, as pranchetas e cálculos matemáticos 
complexos, os argumentos e interpretações das leis, dos 
cuidados para com o ser humano, indo além, nas virtuais 
ferramentas tecnológicas e muito mais. Araguari é um 
celeiro contribuindo com a humanidade, sem que isso seja 
manchete das capitais do mundo e do Brasil, onde temos 
representantes com importantes pesquisas ao nosso rincão 
no Triângulo Mineiro, brilhamos com eficiência e o futuro 
sendo construído. Deste modo, volto a afirmar que fiquei 
muito, muito preocupado, em contribuir com nosso amigo 
Célio, o que faço lembrando algumas personalidades ligadas 
às letras. O espaço desta página é exíguo, como o seria a 
revista inteira se fôssemos elencar o nosso patrimônio 
artístico e intelectual. De qualquer forma, sou grato a Deus 
por dar-me a excelente oportunidade de aqui haver nascido 
e onde procuro ser útil - Públio Carisio de Paula, empresário 
e professor, 2019.

Abdala Mameri 
Nasceu em Araguari, a 7 de março de 
1925. Escritor, poeta, jornalista, professor e 
humanista. Amou Araguari como ninguém e 
lutou em várias frentes para o progresso da 
cidade. Fundou a Academia de Letras e Artes 
de Araguari em 1968 e foi seu presidente 
por 30 anos, criou o Concurso Nacional de 
Contos e Poesias em 1969 que funciona até 
a presente data, sem nenhuma interrupção. 
Faleceu a 28 de novembro de 1998, deixando 
um vazio imenso em nossa Cultura. 

Professora Odette Machado Alamy 
Nasceu em Araguari a 30 de outubro de 1913. Mocinha, 
ainda foi para São Paulo estudar no Conservatório Nacional 
de Música, sendo aluna de Mário de Andrade. Voltou para 
Araguari nos anos 1930 e foi pioneira nas Artes - música 
(piano, acordeon, violão, coral, etc), teatro, declamação, 
organizando grandes shows beneficentes com seus alunos. 
Casou-se com Dr. João 
Alamy Filho e foi mãe 
de cinco filhos. Escrevia 
novelas e em dado 
momento foi premiada, 
sendo radiofonizada uma 

de suas histórias, com grande repercussão nacional. Faleceu 
em Belo Horizonte (MG) em 1999. 

Dr. Geraldo França de Lima 
Nasceu em Araguari a 24 de abril de 
1914. Estudou no Colégio Regina Pacis 
e, jovenzinho, foi para Barbacena 
continuar os estudos. Fez grandes 
amizades, fundou um jornalzinho de 
cultura, vendendo-o pela cidade para 
angariar fundos para o próprio jornal. 
Posteriormente foi para o Rio de 
Janeiro, onde fez o Curso de Direito, 
foi professor e atuou na política, 
sendo grande amigo de Juscelino 
Kubitschek. Talentoso, escrevia 
romances e os guardava, até que 
uma história sua chegou às mãos do 
escritor Guimarães Rosa, seu amigo, 
que se encantou e incentivou-o à vida 
literária, enviando-o para publicação. 
O trabalho se chamava Uma Cidade 
na Província e, por sugestão do famoso amigo, tornou-
se Serras Azuis, com foco em sua cidade natal - Araguari. 
Foi membro da Academia Brasileira de Letras, ocupando a 
Cadeira de nº 31. Faleceu no Rio de Janeiro a 22 de março de 
2003, com 89 anos de idade e deixando um legado imenso 
às letras nacionais. 

Jheovah Bittencourt 
Nasceu em Araguari, denominado “O poeta que vê com a alma 
e fala com o coração”. Escreveu dezenas de poesias (mais de 
700) e sabia todas elas de cor. Declamava com exuberância 
e sentimento, tocando o coração das pessoas. Sonetos, 
poesias sertanejas e outros estilos, como trovas, compunha 
com naturalidade. Deficiente visual desde os 8 anos de 
idade, não se deixou abater e participava dos movimentos 

culturais como membro da 
Academia de Letras e Artes de 
Araguari, ocupando a Cadeira 
de nº 10, cujo patrono era 
Gonçalves Dias. Incentivado 
pela Professora Odette Alamy 
foi para São Paulo, ganhou 
primeiro lugar num Concurso 
de Poesias Sertanejas na Rádio 
Tupy e ficou por lá, trabalhando 
por cinco anos, voltando a 
Araguari, junto à sua família. 
Deixou 4 livros publicados. 
Faleceu a 28 de fevereiro de 
2017.

PÚBLIO CARISIO DE PAULA | EMPRESÁRIO E PROFESSOR
DIVULGAÇÃO

ARAGUARI É UM CELEIRO PARA A HUMANIDADE, SEM QUE 
ISSO SEJA MANCHETE DAS CAPITAIS DO MUNDO E DO BRASIL

CULTURA 
EM ARAGUARI 
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Medicina é no IMEPAC
O curso de medicina do IMEPAC tem 14 anos. Em quase uma década e meia, 
foram mais de 900 profissionais inseridos no mercado de trabalho na área clínica 
e nas residências médicas em instituições de todo o país.

Onde o aluno estuda a prática?
Inovação, tecnologia, corpo docente especia-
lizado e estruturas à frente do seu tempo! O 
recém-inaugurado, Centro de Simulação 
Realística Reitor Bonifácio Andrada, é o 
maior da América Latina. São mais de 
2.000m² de área construída que simulam o 
ambiente hospitalar com fidelidade, uma 
enfermaria com 12 leitos e um centro cirúrgi-
co multidisciplinar, que proporcionam ao 
estudante uma experiência singular na 
graduação médica. Já no Centro Ambulato-
rial Dr. Romes Nader do IMEPAC é disponibili-
zado atendimento gratuito em 30 especiali-
dades médicas pelo SUS. O espaço é dedica-
do à prática ambulatorial dos alunos da 
graduação em medicina.

Qual o grande diferencial do médico 
formado pelo IMEPAC?

Os estudantes de medicina do IMEPAC têm 
ambientes exclusivos para a simulação de 
suas práticas profissionais. A simulação 
ocupa um espaço de extrema importância 
em diversas áreas, incluindo exército e 
aviação. É uma atividade imprescindível na 
formação médica por ser um ambiente 
controlado, em que é possível a repetição dos 
procedimentos e o aprendizado é potenciali-
zado pela vivência de situações práticas da 
profissão.

• UTI Obstétrico 
• UTI Adulto 
• UTI Pediátrica
• Enfermaria

• Sala de Emergência 
• Casa para atendimento domiciliar 
• Via pública com ambulância para 
atendimentos pré-hospitalares

• Centro Cirúrgico 
• Centro Obstétrico 

E quais são os ambientes simulados?

www.imepac.edu.brimepacoficial

Centro de Simulação Realística 

SAVE THE DATE
VESTIBULAR MEDICINA

06 de outubro



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.
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