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INOVAÇÃO NA MEDICINA

Dentro do nosso conceito multicanais entregamos a você essa nova edição
da Cult, fundamentada no tema Inovação na Medicina. Confira também
conteúdo especial sobre Biologia Positiva, pertinente à Medicina Integrativa
- prática terapêutica que aborda de forma integral e completa o processo de
cura do paciente, envolvendo mente, corpo e espírito. Em nossa capa temos a
honra de destacar um médico inovador e respeitado hoje no mundo todo pelo
seu trabalho, talento e importância no universo da medicina. É o Dr. Roberto
Botelho, cardiologista que vem revolucionando métodos, tecnologias e
conhecimentos em prol de milhares de pessoas com o que há de mais
moderno na área da saúde. Você confere uma entrevista enriquecedora com
este araguarino ilustre e querido de todos nós. Procurando surpreendê-los
com uma publicação renovada todos os meses, apresentamos a opinião e
credibilidade dos nossos colunistas e colaboradores sobre diversificados
temas e segmentos, aliando moda, comportamento, medicina, odontologia,
turismo, esporte, cultura, terceiro setor, etiqueta, colunismo social, eventos
e personagens realmente inovadores, que pensam e agem diferente,
interagindo com um mundo em permanente evolução. Além de nossa cidade
e região, abordamos o contexto nacional onde se situa hoje a revista Cult,
alicerçada em números que expressam sua grandeza como veículo de
comunicação. Boa leitura e até a próxima.
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ALMANAQUE_CULT_MEMÓRIAS DO ROCK
GIULLIANO LAZZARINI | VICE-DIRETOR DE A LIGA
ARQUIVO PESSOAL | SXC

“FOI UMA DÉCADA DE GRANDES MÚSICAS, GRANDES
FILMES, AMIZADES QUE DURAM POR TODA UMA VIDA”

ANOS 1980,
TEMPO FELIZ...

Você já se perguntou por que as pessoas reverenciam
os anos 1980? Esta pergunta virou “top trend” depois
da estreia de Stranger Things, no Netflix, em 2016, mas
muito antes da série virar um cult entre os descolados,
muita gente curtia sua paixão pela década, que entre
tantas maravilhas nos presenteou com músicas e
filmes inesquecíveis, que ajudaram a traçar a vida das
pessoas. É fácil encontrar pessoas que viveram essa
década dizendo que os anos 1980 são inesquecíveis
porque, apesar de toda tecnologia e facilidades atuais,
tudo era melhor. Foi uma década de grandes músicas,
grandes filmes, amizades que duram por toda uma vida.
Assistíamos longas, como Conta Comigo e Clube dos
Cinco, que traziam histórias de amizade e levávamos
isso guardado dentro da gente. Foi uma época de
brincadeiras dançantes, nas quais ficávamos um bando
de meninos de um lado e as meninas do outro, e durava
quase que a festa inteira e muitos litros de ponche com
maçã picada (sem álcool) para que alguém tomasse
coragem de chamar uma menina para dançar e só
assim começaria a festa... Era um tempo de ficar em
frente ao som esperando tocar aquela música bacana
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na rádio para você soltar o pause e gravar na sua fita
k-7, até que o locutor começasse a falar por cima da
música. Época de ir com os pais na locadora e pegar 10,
15, 20 fitas VHS de uma só vez, e ficar extremamente
feliz com as sessões de filme em casa, época também
que praticamente nem existiam spoilers, você
descobria que ia passar determinado filme quando
passava o trailer no cinema ou você via algum cartaz
de ‘em breve’. Dizendo assim, parece que tudo era mais
difícil, não é? Realmente era, mas como éramos felizes.
Era uma época tão fértil de ideias, de leveza. Era um
mundo à parte, um mundo leve, um mundo gentil, um
universo quase utópico comparado aos dias de hoje.
O espírito dos anos 1980 era exatamente este. E não
é só a nostalgia que vale, mas também a ingenuidade
das produções porque havia muita inocência em uma
época entre- épocas. Poderia ficar horas descrevendo
sobre os anos 80, certamente gastaria muitas páginas,
então deixamos para uma próxima edição e assim
vamos juntos relembrar a década da criatividade. Mas,
um alerta antes de ler: reserve sempre uma caixa de
Kleenex. Até a próxima!

A oportunidade do ano para adquirir
o seu Mercedes-Benz.
C 180 Avantgarde 19/19

GLA 200 Advance 19/19

Por R$ 172.900,00 à vista

Por R$ 164.900,00 à vista

Ou entrada de R$ 60.000,00

Ou entrada + 24x de R$ 2.886,00

+ 23x de R$ 2.400,00 + parcela final*

TAXA 0%

Emplacamento e IPVA 2019 Grátis

Emplacamento Grátis

Av. João Naves de Ávila, nº 5.149 - Santa Mônica - T. (34) 2512-3000 - Uberlândia/MG - tecar.com.br
Mercedes-Benz C180 Avantgarde ano modelo 19/19, por R$172.900,00 à vista ou financiado pelo Banco Mercedes-Benz no Plano Flexibility com entrada de
R$60.000,00 e saldo restante em 23 parcelas fixas de R$2.400,00 com taxa de juros de 0,89% a.m. e mais parcela final de R$86.450,00, IPVA e emplacamento
grátis para veículos emplacados na cidade de Uberlândia (01 unidade). Mercedes-Benz GLA 200 Advance ano modelo 19/19, por R$164.900,00 à vista ou
financiado pelo Banco Mercedes-Benz com entrada de R$98.940,00 e saldo restante em 24 parcelas fixas de R$2.886,00 com taxa de juros de 0,00% a.m. (TAC
de R$999,00 e IOF de R$1.832,92 inclusos), emplacamento grátis para veículos emplacados na cidade de Uberlândia (02 unidades). Pintura metálica e frete
inclusos para retirada na concessionária onde for realizada a compra. Valores para consumidores do Estado de Minas Gerais, sujeito a variações
de ICMS conforme legislação de cada Estado. Promoção válida até 30/11/19 ou enquanto durar o estoque. Imagens meramente ilustrativas.
Para
CULT_
mais informações como modelos, cores, disponibilidade, financiamento, condições de
pagamento, consulte a nossa equipe de vendas.

No trânsito, dê sentido à vida.
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CARLOS GUIMARÃES COELHO | JORNALISTA E PRODUTOR CULTURAL
ARQUIVO PESSOAL | TATO BELLINI

“NA PROFISSÃO DE ATOR, COMO TANTAS OUTRAS,
VOCÊ PRECISA MAIS DE VOCAÇÃO DO QUE TALENTO”

SIMPLESMENTE, JÚLIA!

Ela não somente é um luxo de atriz, que já fez trabalhos
memoráveis no teatro, cinema e televisão, como
também é filha de uma das atrizes mais emblemáticas
do País, que faleceu precocemente aos 49 anos. Júlia
Lemmertz, filha de Lilian Lemmertz, é quem estará
no palco do Teatro Municipal de Uberlândia, dia 30
de novembro, ao lado de Georgiana Góes e Pedroca
Monteiro, na comédia “Simples Assim”. A peça brinca
com o universo das relações humanas no mundo
contemporâneo e a tecnologia do mundo moderno.
Júlia falou sobre a peça, sua vida pessoal e sua visão
de mundo. Confira!
Primeiro, a pergunta inevitável: como é ser filha de
Lilian Lemmertz, atriz que deixou um forte legado nas
artes cênicas brasileiras? Você, igualmente grandiosa,
inspira-se nela? Afinal, sua estreia como atriz mirim
foi ao lado dela, não?
Obrigada pelo elogio. Ser filha de Lilian Lemmertz é
um privilégio. Eu fico comovida por ela ainda ser tão
querida e lembrada. Ela foi embora cedo, ia fazer 49
anos. Em pouco tempo fez muita coisa boa e deixou
uma marca muito forte. Os meus trabalhos de criança
foram só brincadeira. Não fui uma atriz mirim. Tive
algumas situações em que estavam precisando de
crianças no set e me colocavam. Mas, a minha carreira
mesmo começou em 1981, aos 19 anos, com Os
Adolescentes, na TV Bandeirantes. E logo em seguida
fui para o teatro, com Uma Lição de Anatomia, mais ou
menos na mesma época.
Apesar de ainda jovial, você tem uma lista ampla de
trabalhos expressivos em televisão, cinema e teatro.
E, em decorrência deles, também coleciona várias
premiações. Mas, parece que o cinema se destaca
entre essas três linguagens. Tem predileção por ele?
Todo ator gosta é de bons papéis, tanto no teatro,
como no cinema e televisão. Talvez eu tenha um carinho
especial pelo cinema pelo fato de ter visto muito cinema
a vida toda, dentro das produções que minha mãe fez.
Mas, faço menos do que gostaria. No Brasil é muito
difícil de fazer, de considerar o cinema uma indústria.
A gente tenta bravamente. Mas, a minha casa, o lugar
onde eu aprendo, me reconstruo e me renovo é o teatro.
Mesmo que eu esteja fazendo televisão, sempre estou
pensando no teatro como uma constante. É importante
isso, não largar a casa da gente.
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Dois filhos. Algum seguindo a carreira artística? Fale
um pouco deles.
A Luísa é atriz, está fazendo agora o Grande Sertão
Veredas, da Bia Lessa, um espetáculo lindo. E ela já
vem de uma formação de sete anos, toda em teatro. E o
Miguel, meu filho mais novo, tem 19 anos, está fazendo
faculdade de jornalismo, mas o negócio dele é música
e poesia. A música é o que ele ama fazer. Está numa
fase ainda de definições, coisas que ele quer descobrir
pra fazer, mas artisticamente ele tem essa veia mais
da música.
O ofício do ator não é algo fácil no Brasil, creio que em
todo o planeta. Houve algum momento que pensou em
mudar de profissão?
Na profissão de ator, como tantas outras, você
precisa mais de vocação do que talento. Tem de ser
vocacionado para isso, comprometido com o que
estiver fazendo, sabendo que é um processo, que
muitas vezes não vai dar certo, que muitas vezes vai
trabalhar e não ter retorno, às vezes vai fazer algo que
você acha incrível e não faz sucesso nenhum, às vezes
tem público, às vezes não tem, enfim, é uma gangorra.
Eu me sinto afortunada de ter essa profissão e viver
do meu trabalho. Mas é um constante aprendizado.
Você está sempre estudando alguma coisa, lendo,
se aperfeiçoando, fazendo curso. A chave é não se
acomodar, não achar que tem jogo ganho, por que
realmente não tem. No Brasil, talvez seja mais difícil do
que em qualquer outro lugar. O trabalho do ator está
justamente no processo de ser ator. Eventualmente,
você vai fazer sucesso, mas talvez a maioria das vezes
não. E a maioria das vezes em que não fizer, é isso que
vai te dar caráter, vai engrossar sua casca ali para
aguentar o tranco e aprender, melhorar e fazer de novo
e melhor. Aprender dentro do erro. É uma profissão bem
difícil. No meu caso, eu nunca pensei em outra coisa,
a não ser antes, quando estava escolhendo o meu
caminho, lá pelos 16 anos. Mas isso tudo por que eu
não queria um pouco dar o braço a torcer que o que eu
queria mesmo fazer era ser atriz. Tinha mãe atriz, pai
ator, intelectual de teatro. Na minha casa a exigência
era muito alta. E eu pensei em talvez escapar disso.
Mas, não deu!
Como você vê este ofício no Brasil de hoje? É diferente
de há alguns anos? Existiu, na sua opinião, um
momento em que as artes cênicas foram reconhecidas
com o respeito e a consideração que merecem?
O ofício do artista no Brasil hoje tá complicado,
porque algumas pessoas, por ignorância, no sentido
de desconhecimento mesmo dos processos e trabalho
árduo para a formação e exercício da arte, acham que
ser ator é fácil, uma brincadeira, uma profissão menor.
E isso tem a ver também com o fato de o nosso próprio

governo desmerecer a arte, como um todo. Um país que
desmerece a educação e a cultura desmerece seus
artistas, professores e por aí vai. Não acho que sempre
foi assim. Sempre foi uma batalha pelo reconhecimento
da profissão. É uma profissão muito honrada, que vem
da Grécia antiga, quando os atores eram considerados
arautos do tempo deles. Uma profissão antiquíssima.
Agora, estamos em um momento delicado. Espero que
isso uma hora acabe.
O seu espetáculo atual, Simples Assim, tem feito
muito sucesso. Ao que parece, a peça trata do mundo
contemporâneo, da relação entre as pessoas e dessas
mesmas pessoas com a tecnologia. Procede isso? É um
espetáculo no estilo comédia leve ou uma peça que
desperta o senso crítico ou a autocrítica das pessoas?
O que esperar de Simples Assim? São dez crônicas que
se entrelaçam e refletem nosso cotidiano na medida
em que estamos falando de um mundo permeado pela
internet, pelas redes sociais, pela discussão da falta
de tempo que a gente tem na vida, que o tempo está
diminuindo, quando, na verdade, é a gente que está
diminuindo com o tempo, colocando tantos afazeres e
tantos brinquedinhos pra gente se ocupar que ficamos
sem tempo pra vida real, pra vida presencial. Essa peça
toca, sob vários aspectos, em situações que fazem
parte do nosso cotidiano, que não tem só a ver com
tecnologia e internet, mas a ver com o ser humano.
É um espetáculo muito lindo, tenho muito orgulho de
fazer. Esta peça tem essa qualidade, de falar de coisas
sérias de uma forma bem-humorada. Então, ela resulta
em uma comédia. Não é um espetáculo abertamente
cômico, feito apenas pra fazer rir, ele é feito pra rir,
pra emocionar, pra pensar. Por isso, o sucesso dele,
eu acho. Ele surpreende as pessoas. Quando você vê,
entra em contato com esse lado humano e divertido
dessa jornada que é a vida.
Em cena, além de você, tem Georgiana Góes e Pedroca
Monteiro. Já os conhecia antes desse projeto? Como é
contracenar com eles?
Meus companheiros de cena, Georgiana Góes e
Pedroca Monteiro são um luxo. Uma alegria estar
com eles em cena. Somos os três muito conectados.
Fazemos um trio do barulho (risos). Eu conhecia a
Georgiana de longe, de ver coisas dela, de saber da
atriz linda que ela é e de ver coisas incríveis dela na
televisão, também de comédia. E o Pedroca eu fiz uma
novela com ele, que foi Espelho da Vida, o conheci ali e
vi um trabalho dele no teatro. Quis chamar os dois para
a peça. E a gente tem um encontro muito feliz. Aprendo
muito com ambos, porque são artistas extraordinários,
incríveis comediantes também. Então, a gente está
em um encontro muito divertido e muito bom. E para
sempre, eu tenho certeza que vai ficar pra sempre.
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ALMANAQUE_CULT_CINEMA
KELSON VENÂNCIO | JORNALISTA
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

“ESTE É UM FILME PERFEITO
EM TODOS OS ASPECTOS”

CORINGA

Coringa. Em ricos detalhes nos são apresentados
os motivos da incrível transformação de Arthur
Fleck no “Joker”, o maior criminoso de Gotham. E
a narrativa crescente é algo que nos choca a cada
segundo de projeção, pois ao contrário de todos
os outros filmes em que este personagem faz
parte de tramas ligadas à ação e aventura, desta
vez temos uma história bastante aprofundada no
drama. E todo esse clima dramático e carregado
não cansa o público que parece querer muito mais
ao final do longa.

Perturbante, assustador, reflexivo, um soco no
estômago, uma obra de arte. Seria capaz de ficar
escrevendo inúmeras características até o fim
deste texto para “Coringa”, mas pelos adjetivos
acima já devem ter percebido que o filme é
simplesmente perfeito. Arthur Fleck (Joaquin
Phoenix) trabalha como palhaço para uma agência
de talentos e, toda semana, precisa comparecer
a uma agente social, devido aos seus conhecidos
problemas mentais. Após ser demitido, Fleck
reage mal à provocação de três homens em
pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam
um movimento popular contra a elite de Gotham
City, da qual Thomas Wayne (Brett Cullen) é
seu maior representante. A sinopse acima não
consegue descrever a magnitude deste longa
que tem pela primeira vez uma premissa muito
diferente daquelas que estamos acostumados
nos quadrinhos, desenhos animados e filmes
sobre o maior vilão do Batman. O roteiro nos
conta de uma forma muito pesada a origem do
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Coringa é perfeito em todos os aspectos, mas
não é possível detalhar cada um deles nessa
análise. Portanto, além do roteiro, o filme tem uma
ótima direção de Todd Phillips que mostra neste
longa sua enorme capacidade de se dar bem
na comédia (Se Beber Não Case) e de trabalhar
de forma brilhante agora com ângulos incríveis
que mostram ao público a paranoia vivida pelo
personagem. Por ser um filme simples e barato,
Coringa não possui quase nenhuma cena de
efeitos especiais, mas em compensação tem uma
belíssima fotografia no estilo “dark” de Gotham,
uma trilha sonora marcante, ótima edição de
imagem e som, e principalmente a excelente
atuação do protagonista. Joaquim Phoenix faz
deste talvez o melhor Coringa da história, não
esquecendo o trabalho brilhante de Heath Ledger.
Mas são papéis bem diferentes e talvez nem
podemos comparar. Mas agora temos um show
de interpretação nesta nova versão. Sem dúvida,
o melhor papel da vida deste ator que encarnou
este icônico e tão complexo personagem de uma
forma espetacular. E pra quem pensou que ia
ver o Batman neste filme, apesar das inúmeras
referências, quem é o Homem Morcego mesmo,
depois deste Coringa?
Nota 10
Kelson Venâncio é jornalista, crítico de cinema e
diretor-presidente da rede de mídias Cinema & Vídeo.
www.cinemaevideo.com
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ALMANAQUE_CULT_TUDO DE BOM
FERNANDO PRADO | COMUNICADOR MULTIMÍDIA
LEO CROSARA | DIVULGAÇÃO

“HOJE SOU UM CARA REALIZADO.
MAS O SONHO NÃO PARA”.

DENDEL

Então, a partir dali, surgiu o convite pra eu entrar na
banda e contribuir com o repertório, com o show. Fiquei
muito feliz com o convite, aceitei e essa história já está
indo para oito anos. Há dois anos eu assumi a direção
musical, inserimos elementos do ritmo Bachata nas
canções e tem ficado muito bacana.
Como faz agora para canalizar sua verve criativa?
Acredito que a criatividade vem já no sangue, está na
família e por isso mesmo eu estou sempre criando. Com
o Gustavo não podia ser diferente, lá tive a liberdade
de juntos criarmos uma nova sonoridade, mesclando
a raiz do sertanejo com a modernidade do eletrônico,
o que nós tínhamos feito no passado com o Arrocha,
agora há a possibilidade de fazer com outros ritmos
e tem dado muito certo, basta pegar os últimos dois
DVDs.

Dendelzinho é um artista completo. Uberlandense
de família de cantores e multi-instrumentistas já
passou por várias experiências musicais, ritmos e um
incontável número de shows. Com a Banda Kaçamba
experimentou a fama nacional, atualmente mantém
o sucesso e a criatividade em alta em projetos
expressivos com cantores como Israel Novaes e
Gusttavo Lima.
Você fez parte da banda Kaçamba por muitos anos,
o que a história da banda te proporcionou?
O Kaçamba para mim foi uma escola musical, além
de ter me proporcionado conhecer grande parte do
Brasil e do Mundo, foi um momento muito importante,
aprendi muito com meus irmãos, pudemos ser os
pioneiros no ritmo Arrocha, através de hits como a
Bicicletinha e Meu Amor Volta pra Mim, músicas que
o Brasil curtiu e até hoje canta, o estilo pegou em
muitas regiões do país.
Já há algum tempo você faz parte da banda do
Gusttavo Lima e tem tido cada vez mais espaço nos
shows do “Embaixador”...
Antes de trabalhar com o Gusttavo Lima, eu trabalhei
com o Israel Novaes e uma vez estávamos em turnê
em Salvador, no Villa Mix, e coincidiu do Gusttavo
assistir ao show e me ver tocando no show do Israel.
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O projeto Kaçamba continua?
O projeto continua. E eu também continuo produzindo
os clipes, DVDs, música, tudo junto! Só não consigo
estar no palco, mas aí a galera segue representando
muito bem, o Emerson, a Larissa e com o Jhon Jhon.
E o que ainda falta fazer na carreira do Dendel?
Hoje sou um cara realizado. Mas o sonho não para.
Quem sabe no futuro ainda surja um som próprio, com
batidas e um suingue bem original. Se Deus quiser!
Fernando Prado é comunicador e apresentador, produz
conteúdo para empresas, Rádios e TVS e internet.
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REDAÇÃO
DIVULGAÇÃO

UMA OBRA QUE VAI TE ENSINAR A SE VOLTAR
PARA O MUNDO DO AUTOCONHECIMENTO

LEO CHAVES
LANÇA NOVO LIVRO

O cantor, empresário e escritor Leo Chaves lançou,
dia 9 de novembro, seu novo livro “A grande arte
de se reinventar - as 7 habilidades que podem
mudar a sua vida”, publicado pela Editora Planeta
com prefácio escrito por Leandro Karnal. O evento
foi realizado na Livraria Leitura do Shopping Pátio
Savassi, em Belo Horizonte, seguido de uma sessão
de autógrafos. Nesta obra, Leo Chaves conta
como deixou de lado as máscaras sociais para se
redescobrir e tomar as rédeas da própria jornada,
compartilhando estudos e experiências próprias
para ajudar o leitor a resgatar a capacidade de
escrever e conduzir sua própria história. Ele apresenta
o passo-a-passo para que você se separe daquilo
que te faz mal e abrace o que te faz feliz. O autor
baseou o desenvolvimento das sete habilidades
pela busca da harmonia interior plena na sua própria
vivência. “A grande arte de se reinventar - as sete
habilidades que podem mudar a sua vida” vem
compartilhar o sucesso dessa busca, sem segredos,
apenas modificando seu modo de olhar a vida e
os outros, pela transformação interna. Mas, como?
Reinventando-se para melhor diariamente, sendo o
agente transformador de si mesmo, conectando-se
com a sua melhor versão, aceitando-se, não para
se acomodar, mas para combater seus monstros
internos. O testemunhal de Leo Chaves, que conta
passagens de sua vida antes e depois de descobrir
e fazer uso consciente das sete habilidades, é a
prova irrefutável de que ele estava no caminho
certo, deixando de lado as máscaras sociais para
se redescobrir, se revolucionar e tomar as rédeas da
própria jornada. Você vai poder acompanhar uma
trajetória de vida e de transformação e descobrir
que também pode alcançar seus melhores objetivos
com alta performance, pessoal e profissional. Depois
deste livro você nunca mais será o mesmo. Uma
obra que vai te ensinar a se voltar para o mundo do
autoconhecimento e, a partir daí, entrar em ação
para conseguir efetuar a grande arte da mudança.
Sobre o autor
Mineiro nascido em Ponte Nova, Leo Chaves é
compositor, cantor, arranjador e produtor, sendo
reconhecido como um dos principais artistas
nacionais há mais de uma década, quando, ao lado do
irmão Victor, sua voz conquistou fãs por todo o país.

16 _CULT

Além de músico, é também empresário do agronegócio,
criando gado da raça Senepol na Fazenda Paraíso. É
presidente fundador e executivo do Instituto Hortense,
que tem como objetivo desenvolver habilidades
socioemocionais em crianças e adolescentes de
instituições públicas e ONGs. Atualmente, o trabalho
impacta mais de 35 mil pessoas. É escritor e palestrante
há três anos, apresentando mais de 50 palestras nos
últimos 12 meses. É também embaixador do Programa
Jovem Aprendiz, sendo porta-voz de jovens entre 14 e
24 anos que têm o direito de serem contratados por
médias e grandes empresas. Leo Chaves é certificado
em programação neurolinguística pela Sociedade
Brasileira de Neurolinguística e tem se aprofundado
nos estudos de inteligência emocional, gestão da
emoção, filosofia, educação familiar e escolar, coach
e pedagogia. Seu primeiro livro, “No colo dos anjos”, foi
um best-seller.
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BEM_CULT_MEDICINA
WILLIAN SOARES | GERENTE DE SAÚDE DA MINSAIT NO BRASIL
ARQUIVO PESSOAL | SXC

INVESTIR EM SAÚDE TEM DE SER ALGO AINDA
MAIS PRIORITÁRIO PARA OS PRÓXIMOS ANOS

A ERA DA SAÚDE 4.0

A transformação digital no setor de saúde envolve
diferentes tendências que surgem com o objetivo de
ampliar os benefícios aos pacientes e prestadores
de serviços no segmento. Teleassistência, uso de
aplicativos de engajamento do paciente, aplicação da
inteligência artificial nos processos de assistência e
análises avançadas de dados com tecnologias de big
data têm sido alvo de investimentos recentes como
forma de racionalizar custos e melhorar os serviços.
Todas as aplicações já implantadas geram uma grande
quantidade de dados valiosos. Garantir a disponibilidade
e a segurança deles é uma premissa básica e atual,
mas para que a tecnologia possa de fato evoluir nesse
setor é necessário dar um passo além, integrando todo
o fluxo de informações relacionadas à saúde. Hoje, a
fragmentação de dados, como prontuários e receitas, é
um dos principais problemas enfrentados por diferentes
agentes de saúde e resolvê-lo envolve a aplicação de
tecnologias capazes de “conversar” com os sistemas
atuais para centralizá-las em um único repositório de
dados e torná-los disponíveis para melhorar a assistência
e otimizar os recursos. Neste sentido, um projeto
desenvolvido em nossa vizinha Colômbia salta aos
olhos em questão de interoperabilidade. Recentemente,
a capital do país, Bogotá, implantou um projeto para
integrar informações de pacientes em 22 hospitais
públicos da região. A solução empregada é baseada
em FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources),
o último padrão de interoperabilidade desenvolvido e
promovido pela organização internacional HL7 (Health
Level Seven), empresa responsável por alguns dos
protocolos de comunicação mais utilizados na área
da saúde. A partir desta iniciativa, os profissionais da
assistência obtêm respostas rápidas e precisas que os
apoiam nos processos de tomadas de decisão clínicas,
além de outras ferramentas que auxiliam em projetos de
pesquisa clínica e trabalhos científicos. A integração dos
processos de gerenciamento de consultas e prescrição
eletrônica também traz benefícios importantes: permite
aos cidadãos acompanhar seus compromissos através
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de um portal e melhorar o controle da demanda de
agendamentos. Além disso, gerencia todo o processo das
receitas médicas, acelerando o acesso dos pacientes
aos medicamentos e reduzindo o deslocamento dos
pacientes com doenças crônicas. O acesso em tempo
real às informações de relatórios médicos, laudos,
testes, medicamentos, antecedentes ou alergias,
apoia muito a tomada de decisões e os cuidados em
relação à saúde, além de fornecer uma visão completa
da história do paciente. Com isso, é possível melhorar
a assistência prestada, aumentar a produtividade
e diminuir os procedimentos administrativos e
burocráticos envolvidos em toda a cadeia. Estes são
os benefícios obtidos em uma das maiores cidades da
América Latina e, com base nisso, não é difícil imaginar
o que outras grandes metrópoles podem ganhar com
o emprego de tecnologias avançadas que facilitem
o uso dos dados de maneira integrada. É claro que o
cenário brasileiro traz muitos desafios. Hoje, questões
simples como atendimento, profissionais qualificados
e acesso a sistemas eficientes, carecem de atenção,
mas é fundamental olhar para o futuro e entender que
é um cenário possível, ainda que em longo prazo. Com
o envelhecimento da população e a concentração cada
vez maior de pessoas nos grandes centros urbanos,
investir em saúde tem de ser algo ainda mais prioritário
para os próximos anos. O avanço das tecnologias
disruptivas e das health techs com certeza contribuirá
para a melhora deste cenário. As demandas cada vez
mais se intensificam para que as instituições trabalhem
com modelos de assistência integrada que incluem, além
do tratamento, a prevenção e o bem-estar, e para isso,
mais do que nunca o uso dos dados, a história completa
dos pacientes se tornam ativos cada vez mais valiosos.
Há um caminho possível para isso: integração das
informações em todos os agentes e sistemas de toda
a cadeia. Concluindo, é mandatório planejar e investir
cada vez mais em tecnologias, integração e análise de
dados para melhorar a assistência ao paciente e fazer
as instituições de saúde cada vez mais eficientes.
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BEM_CULT_ESTÉTICA
DR. MARCO CASSOL | CIRURGIÃO PLÁSTICO
DIVULGAÇÃO | SXC

MITOS E VERDADES

RINOPLASTIA

Em um ano, mais de 80 mil adolescentes fizeram
cirurgia plástica no Brasil. País é líder em
procedimentos na faixa dos 13 aos 18 anos de
idade. As operações mais comuns são rinoplastia
e colocação de silicone. O Brasil tem lugar cativo
no topo de um ranking não muito confortável: o
de número absoluto de cirurgias plásticas entre
adolescentes de 13 a 18 anos. Apenas no ano
passado foram realizadas 83.655 operações
deste tipo, o que representa 4,8% do total de
procedimentos plásticos feitos no país, em todas as
faixas etárias. Os dados são da Sociedade Brasileira
de Cirurgia Plástica. Segundo a instituição, não foi
possível levantar quantos desses procedimentos
foram por motivos unicamente estéticos e quantos
foram reparadores ou reconstrutores. Mas sabese que as operações mais comuns para quem tem
menos de 18 anos foram duas: rinoplastia - plástica
no nariz - e aumento das mamas. Grande, pequeno,
angulado, arrebitado, torto. O nariz ocupa papel de
destaque no rosto, sendo o principal responsável
pela harmonia da face. Por ter essa responsabilidade,
não passa despercebido nem mesmo numa rápida
olhada no espelho e tem sido objeto de críticas por
muito mais do que 77 mil brasileiros que procuram a
rinoplastia para corrigir a estética do nariz. Apesar
de bastante popular no país, a técnica é rodeada
de dúvidas. O cirurgião plástico e integrante da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Marco
Cassol, desmitifica a cirurgia em nove perguntas e
respostas.
A rinoplastia melhora a rinite e a sinusite?
MITO. Não, porque a rinite e a sinusite são processos
alérgicos que a cirurgia no nariz não vai mudar. Pode
até haver casos de melhoria da obstrução nasal,
mas a condição alérgica dos pacientes não muda. A
mesma coisa acontece com o olfato, a sensibilidade
para perceber os cheiros.
A recuperação difere conforme a pele?
VERDADE. Pacientes com a pele fina e seca
apresentam menos inchaço. Já as peles oleosas e
grossas ficam mais tempo inchadas e não é fácil
perceber pequenas diferenças.
Acne atrapalha?
MITO. Nas duas primeiras semanas do pósoperatório sim, porque os curativos podem deixar a
pele excessivamente oleosa, o que predispõe a acne.
A rinoplastia é a única cirurgia que não deixa
cicatrizes aparentes?
VERDADE. Os pontos são internos e não há a
necessidade de retirá-los. Na maioria dos casos é
necessária uma única incisão na ponta do nariz, que
é imperceptível.
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A cirurgia interrompe a queda natural do nariz?
MITO. A ptose, que é a queda da ponta do nariz,
vai acontecer para todos, independentemente da
rinoplastia. Pessoas de pele clara e olhos claros
têm maior probabilidade de queda, assim como
quem fuma ou toma muito sol, mas é preciso olhar a
genética, observar os pais, os avós.
O nariz fica entupido depois da rinoplastia?
VERDADE. Por 48 horas, mas não em todos os
pacientes.
Os hematomas permanecem até a completa
recuperação?
MITO. Os hematomas duram três semanas, enquanto
a recuperação demora seis meses.
Quem faz rinoplastia precisa ficar com o curativo no
nariz?
VERDADE. Na primeira semana o curativo é uma
placa. Na segunda, uma fita de micropore. O curativo
é necessário nessas duas semanas. O gelo é
fundamental no dia da cirurgia e no dia seguinte.
Se eu quiser o nariz idêntico ao de outra pessoa, um
famoso, por exemplo, eu vou conseguir?
MITO. Não, porque cada um tem o seu formato.
Aquele nariz é harmonioso naquela face, mas não
necessariamente na sua face. A foto tem um papel
importante para saber as expectativas do paciente,
até para que o médico possa se posicionar a respeito
do que pode ou não ser feito. O mesmo vale para os
simuladores.
Dr. Marco Cassol, cirurgião plástico. Membro da Sociedade Brasileira
de Cirurgia Plástica (SBCP), da Sociedade Americana de Cirurgia
Plástica (ASPS) e da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica
Estética (ISAPS), com mais de 20 anos de experiência. É formado pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Especialista em
plástica facial. www.marcocassol.com.br

Previdência
SEGURANÇA E CONFORTO

PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA
Cooperado aqui você se planeja para o futuro, seja para a
aposentadoria ou para algum outro projeto de vida. A Unicred
oferece para você e sua família o Plano Previdenciário Precaver,
o plano de previdência exclusivo do cooperado Unicred.
Contate seu gerente e saiba mais.
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Único no país filiado ao

harvardmedsim.org

ARAGUARI

24 _CULT

Sua carreira pede, o IMEPAC faz
Aprimore sua formação médica no maior Centro de
Simulação Realística da América Latina, único no
Brasil filiado ao Center for Medical Simulation de
Boston/USA
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www.imepac.edu.br/aha

BEM_CULT_SAÚDE
JOICE SABINO | FARMACÊUTICA
DIVULGAÇÃO | SXC

NA HIPNOSE CLÍNICA, O HIPNOTIZADO
FICA CONSCIENTE POR TODO O TEMPO

BALÃO GÁSTRICO
HIPNÓTICO

Não é de hoje que a hipnose tem sido utilizada como
forma de equilíbrio das emoções e do corpo físico. Mas
o que é hipnose? É uma terapia que atua na mente,
promovendo o funcionamento cerebral favorável para
mudanças de pensamentos, sentimentos e hábitos.
É uma ciência que trabalha a conscientização da
mente com o corpo. Funciona para todos? Sim, só
não funciona para o indivíduo que não se permite a
ser hipnotizado, por pensar que não está no controle
ou que seja ilusionismo. É importante ressaltar que
na hipnose clínica o hipnotizado fica consciente por
todo o tempo, ele entra no estado de relaxamento
profundo, onde se permite qualquer visualização
proposta pelo profissional. O que a hipnose clínica
pode ajudar a tratar? Assim como a obesidade, pode
ajudar na ansiedade, depressão, fobias, sentimento de
não merecimento, melhora de desempenho e outras
aplicações. Como funciona o balão hipnótico? Para
entender melhor, vamos começar pelo convencional,
ele é colocado de forma física por endoscopia,
preenchendo uma parte do estômago. A ação dele é
mecânica, conferindo a obstrução parcial do estômago,
reduzindo a fome e retardando o esvaziamento gástrico,
sente-se saciedade, pois o balão encosta na parede do
estômago, no que estimula receptores de saciedade
e os estímulos são enviados ao hipotálamo, fazendo
com que a pessoa coma menos. Já o balão hipnótico,
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a técnica consiste na colocação do balão através
do subconsciente, promovendo todas as sensações
físicas que o convencional promove, através de
gatilhos acionados durante a sessão. Como assim?
Pesquisas e práticas clínicas comprovam que a
mente é capaz de realizar alterações no corpo e
mudar a fisiologia no que refere a desequilíbrios
físicos e emocionais. Portanto, é possível aplicar a
técnica de hipnose para obter resultados no corpo
físico, sendo o balão hipnótico uma destas. Para
quem é indicado? Para você que quer emagrecer de
forma saudável e tem dificuldades de se adaptar
a alimentação balanceada, pode-se utilizar deste
recurso. Mas, não extingue o acompanhamento do
profissional de saúde, bem como sua indicação. E
tenha a consciência de que ele, sozinho, não faz
milagre, ele é coadjuvante e deve ser realizado um
trabalho antes do momento da hipnose do balão,
como terapia associada e/ou processo de coaching,
como faço em meus clientes. A eficácia depende do
comprometimento do indivíduo com as etapas que
envolvem o processo da colocação do balão gástrico
hipnótico.
Joice Sabino é farmacêutica, pós-graduada em farmácia estética,
master em estética avançada, nutrição na estética, coach de
emagrecimento, inteligência positiva, especialista em crenças
limitantes, hipnoterapeuta clínica e terapeuta floral.

Seja a sua melhor versão!
Reprograme sua mente, mude seus
hábitos alimentares e tenha cuidados
estéticos que você merece!

COACHING
NA ESTÉTICA
EMAGRECIMENTO
ALÉM DA MACA.
Vou cuidar de você
como cuido de mim!
Joice (34),
mãe de Jhefferson (19),
Jhonne (14) e Jhulinne (12).

Agende a sua consulta
34 99136 6386
@dra.joicesabino
Dra. Joice Sabino
Joice Sabino
Consultório SejaCULT_
Magra27
Rua Bernardino Fonseca, 102
Bairro Fundinho - Uberlândia

BEM_CULT_NUTRIÇÃO
ANA CAROLINA GABRIEL
DIVULGAÇÃO | SXC

PEQUENAS PORÇÕES DOS TRADICIONAIS PRATOS DO NATAL
E RÉVEILLON É UMA DAS OPÇÕES PARA NÃO SAIR DA DIETA

ALIMENTAÇÃO
NO FIM DE ANO

Com tantas delícias e diversidade de pratos nas
festas de fim de ano fica realmente difícil controlar
a alimentação. Fugir da dieta na confraternização da
empresa, encontro com os amigos e a reunião em
família pode ser natural com a chegada do Natal
e do Réveillon. Mas se alimentar corretamente e
com saúde nessas festas também é possível. Nesta
época do ano, as frutas ganham olhar merecido e
são sempre saborosas. Uvas, peras, melancias e
até maçã são muito bem-vindas e equilibram seu
cardápio. Consumi-las durante as comemorações
traz inúmeros benefícios ao corpo humano e adoçam
o seu paladar. As lasanhas, o tradicional pernil e
outros pratos podem ser consumidos, mas com
moderação. Assim, poderá comer de tudo um pouco.
A técnica em nutrição, Paola Silva, explica que é
preciso investir em qualidade e não em quantidade.
“Pessoas que seguem um cardápio com orientações
médicas podem consumir os alimentos das festas
de fim de ano, mas com muita moderação. Nada
de exagerar no sal e no açúcar. É preciso comer
pouquinho, só para matar a vontade mesmo”, diz.
As saladas também são bem-vindas nas festas.
“Opções de saladas diferentes não podem faltar.
Ótima opção é a tradicional salada de alface com
rodelas de tomate, queijo branco e orégano. Temperar
com azeite também faz bem à saúde e traz um sabor
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delicioso ao prato”, indica Paola. Assim como os dias
normais, é preciso não pular refeições e comer, pelo
menos, de duas em duas horas. “Se alimentar bem
no café da manhã, no almoço e no café da tarde
faz com que você sinta pouca fome durante a noite.
Nos intervalos de tempo, coma uma fruta, como a
uva, por exemplo”, sugere a técnica. Evite bebidas
alcoólicas. Troque por sucos naturais que gelados
são deliciosos. “Além de fazer bem à saúde, os sucos
são ótimas opções nessa época do ano. Abacaxi,
melancia, morango e laranja podem ser consumidos
sem medo”, orienta Paola. Deixe de lado também
as carnes com muita gordura e coma frutas secas.
“Prefira as carnes de ave e opte por grelhar. Além
de ficar deliciosa, é mais saudável do que fritar. As
castanhas e a uva passa são deliciosas e fazem bem
à saúde”, observa. Os doces? Que tal uma gelatina ou
até mesmo uma salada de frutas? “As gelatinas são
bem refrescantes e ótimas para quem está de dieta.
Para adoçar a festa, as saladas de frutas podem ser
consumidas sem medo. Mas atenção: nada de muito
açúcar!”, orienta Paola. Assim como nos demais dias,
evite os enlatados, alimentos muito temperados,
queijos fortes, como o cheddar e o provolone,
maionese, refrigerantes, entre outros. “Uma coisa
que passa despercebida na maioria das pessoas é
trocar o molho da lasanha pelo tomate natural. Além
de ser bem mais apetitoso, é mais saudável do que
os comprados prontos”, sugere. Não deixe de praticar
exercícios físicos. Mesmo que você esteja sem tempo
e organizando os preparativos das festas, caminhe
bastante ao ar livre, nem que seja no quarteirão da
sua casa. “Se não der para ir na academia esses
dias, não esqueça de fazer caminhada ou correr no
parque. É importante para aliviar a tensão e queima
as calorias que você adquiriu”, ressalta Paola. Depois
das festas, volte ao cardápio normal. “Durante as
comemorações, não desvie totalmente da sua dieta.
Coma moderadamente e em porções pequenas os
alimentos que você tiver vontade. Depois que as
festas passarem, retorne ao seu cardápio orientado
pelo seu médico”, recomenda.
Fonte:
https://www.dicasdemulher.com.br/alimentacao-saudavel-para-asfestas-de-fim-de-ano.
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BEM_CULT_NUTRIÇÃO
JÉSSICA CÔRTES | NUTRICIONISTA E COACH DE EMAGRECIMENTO
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

SAIBA SE O SEU CÉREBRO
ESTÁ TE IMPEDINDO DE EMAGRECER

AUTOSSABOTAGEM

Emagrecer e ter uma vida saudável é um objetivo
muito buscado, porém para se ter êxito, a disciplina vai
muito além dos planos alimentares e dos exercícios.
Conjunto de pensamentos, sentimentos, padrões de
fala, de crenças limitantes e hábitos que são realizados
de forma inconsciente, são os principais fatores que
atrapalham esse processo. Por fazer parte de atitudes
impensadas, é difícil identificar, ou perceber a real
armadilha que eles produzem. O nosso cérebro possui
dois sistemas: o racional e o emocional. O primeiro
representa escolhas conscientes, é a razão, e traz uma
recompensa tardia positiva. Quando ele é dominante,
o emagrecimento acontece sem sofrimento. Já o
segundo, de acordo com a neurociência, representa
o emocional e as escolhas que fazemos são feitas a
partir das emoções. Nesse sistema, a emoção domina
tudo e traz uma recompensa de prazer imediato de
satisfação ao comer, mas gera uma recompensa
tardia desastrosa. Existem diversas atitudes que
podem levar alguém que está acima do peso a sabotar
o emagrecimento. Todas estão dentro da mente, e
acabam acontecendo sem que a própria pessoa se
dê conta. Já foram descobertos 23 sabotadores do
emagrecimento, porém a grande questão é saber o
quão presentes eles estão na vida de cada pessoa.
Esses autossabotadores dialogam com as pessoas
o tempo todo. O processo nada mais é do que um
sistema de defesa utilizado para sobreviver aos
desafios da vida. Isso acontece desde a infância,
quando a criança aprende a manter sua zona de
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segurança. É comum usar essas defesas para lidar
com os desafios da vida, mas, também, para justificar
suas falhas e motivações.
Dois pontos em que o cérebro pode tornar-se vilão
Colocar-se no lugar de fracasso: A forma como
pensamos reflete diretamente nas nossas ações.
Quando idealizamos uma imagem negativa de nós
mesmos, nos colocamos no lugar do fracasso, de
tudo aquilo que dá errado. E, então, simplesmente
estacionamos. Ao ficarmos estagnados, deixamos
de realizar nossos sonhos, simplesmente por não
acreditarmos em nós mesmos, e no que somos capazes
de alcançar. Fazer escolhas baseadas na emoção: Como
são feitas as suas escolhas alimentares: pela razão
ou pela emoção? Você já se pegou comendo alguma
besteira para compensar algum estresse, ou algo que
deu errado no seu dia? Se a sua resposta for sim, você
é uma pessoa que faz escolhas a partir da emoção. Isso
significa que, de algum modo, as carências emocionais
daquela pessoa acabam sendo supridas pela comida.
É como se a comida fosse a recompensa por algo que
deu de errado no seu dia. Esse é outro grande erro que
o cérebro nos leva a cometer, e compromete todo o
processo. Para descobrir quais são seus sabotadores
é fundamental permitir navegar de forma profunda
e detalhada pela jornada da vida. São grandes as
chances de conseguir trabalhar em uma nova realidade
como forma de eliminar este ciclo de autossabotagem
através da informação consciente.

BEM_CULT_ESTÉTICA
FLÁVIA TUCCI
VICTOR LEONARDO

CLÍNICA VIP ODONTO OFERECE
PROCEDIMENTOS DE EXCELÊNCIA

HARMONIZAÇÃO
FACIAL E CORPORAL

flacidez, trazendo suavidade à pele, renovando de
dentro para fora, de forma natural em um efeito lift.
ELETROCAUTÉRIO, que é usado para remoção de
micropigmentação e proporciona a pigmentação em
casos de leucodermias (manchas brancas na pele) e
faz curetagem.
E agora com uma grande novidade: LIFT com fio de
sustentação. Só a VIP Odonto pode lhe oferecer o
melhor em tratamento dentário e harmonização. Venha
fazer seu orçamento e se cuidar com a VIP Odonto Udi.

Dra. Paula Caetano Tomás - Clínica VIP Odonto Udi

Uma tendência muito forte no mercado da beleza é a
Harmonização, seja ela Facial ou Corporal. Você sabe
para que serve? Já pensou em fazer? Tem dúvidas?
Eu, Paula Tomás, convido você para conhecer todos os
procedimentos realizados com excelência na Clínica VIP.
O que é Harmonização?
É um conjunto de procedimentos estéticos combinados
para melhorar a harmonia do rosto, mãos, pescoço, etc,
transformando os traços e tratando o envelhecimento,
caracterizado pela perda da elasticidade da pele,
queda dos tecidos, músculos e gordura.
Quem pode fazer e qual a indicação?
A harmonização facial é indicada para homens e
mulheres que desejam melhorar a harmonia do rosto,
pois além de melhorar os traços com aumento labial
e rinomodelação, também pode tratar rugas, linhas de
expressão, olheiras, bigode chinês, entre outros.
Quais os procedimentos mais comuns?
BOTOX ou TOXINA BOTULÍNICA, que diminui a ação
muscular quando injetada nos mesmos.
SKINBOOSTER ou ACÍDO HIALURÔNICO, que hidrata
profundamente a pele em busca de rejuvenescimento.
SCULPTRA ou ACÍDO POLILÁTICO, que trata

Rua Real Grandeza, 25
Bairro Tubalina - Uberlândia - MG
icone 34 3253-1018
34 99107-7506
@paulatomasvip
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BEM_CULT_ESTÉTICA
LUCÉLIA MARIA ALVES | EMPRESÁRIA
RODRIGO GUIMARÃES | SXC

COMO A CIÊNCIA PODE TE AJUDAR A TER UMA PELE MAIS
BONITA, SAUDÁVEL E COM A APARÊNCIA MAIS JOVEM?

COLÁGENO E
ASSOCIAÇÕES
Preocupações com a qualidade de vida, hábitos
alimentares, estética e prevenção de doenças
degenerativas contribuem para pesquisas de alimentos
que possuem propriedades terapêuticas, além das
funções nutricionais. O que tem nos levado a procurar
e consumir estes suplementos que podem melhorar as
condições de saúde e promover o bem-estar. Dentre as
pesquisas tem-se destacado os alimentos funcionais
que contêm um ou mais ingredientes com propriedades
terapêuticas, como fibras, carotenoides, proteínas,
peptídeos, prebióticos, probióticos e fitoquímicos.
Muitos alimentos possuem ingredientes ou compostos
que oferecem benefícios à saúde, o colágeno é um
desses ingredientes com características funcionais.

O que é colágeno?
É uma proteína de origem animal, cuja função
é contribuir com a integridade estrutural dos
tecidos, são mais de um tipo e é a proteína mais
abundante do corpo, encontrada nos ossos,
dentes, tendões, cartilagens, pele e mais tecidos.
Por que colágeno hidrolisado?
Entre os tipos de colágeno, este passa pelo
processo de hidrólise, é quebrado em partículas
menores, o que permite ser absorvido rapidamente
pelo corpo. Ou seja, o colágeno passa por uma
pré-digestão, tornando-se mais facilmente
absorvido pelo corpo. Podemos destacar também
o colágeno com verisol, que são peptídeos
bioativos de colágeno, obtidos através de uma
quebra enzimática, o que torna possível atingir
as camadas mais profundas da pele, trazendo
resultados de dentro para fora.
Quais são os benefícios?
Estudos apontam que 10g/dia de colágeno
hidrolisado podem auxiliar na melhora da
hidratação cutânea, da elasticidade da pele,
celulite, previne rugas e promove a saciedade.
E se você utilizar suplemento de colágeno, que
possui em sua composição vitaminas e minerais
que estimulam a síntese do mesmo, você pode
potencializar seu efeito, bem como benefícios,
como fortalecer unhas, cabelos e melhora da
saúde articular. A suplementação com o colágeno
faz sentido e traz benefícios uma vez que melhora
a aparência da pele, já que com o início da fase
adulta, com o processo natural de envelhecimento,
associado a fatores ambientais, nutricionais, a
deficiência de colágeno começa a ser notada,
levando à formação de rugas, sulcos e flacidez.
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Beleza e
qualidade
de vida!

Com estes produtos você só
tem a ganhar: mais beleza,
jovialidade, autoestima e
qualidade de vida. Nossos
produtos cosméticos e
nutricionais se destacam pela
tecnologia exclusiva, ciência de
ponta e fórmulas inovadoras.
Além disso, você ganha dinheiro
também, sendo um distribuidor
autorizado. Fale comigo e
comprove tudo isso.

Quer saber como funciona, agende:
34 99145-2395
@luceliamariaalves

BEM_CULT_ESTÉTICA
DRA. CINTIA CUNHA | DERMATOLOGISTA
WAGNER ALFONSO | SXC

O APARELHO QUE VIROU
QUERIDINHO DOS FAMOSOS

REJUVENESCIMENTO

A tecnologia invadiu nosso dia a dia de uma forma que
o impacto foi direto na relação que cada um mantém
com a beleza, isso é fato. E agora na era das mídias
digitais e das selfies, homens e mulheres buscam cada
vez mais estar bem diante das fotos e do espelho. Entre
as celebridades frequentemente vemos famosos se
rendendo aos arsenais das clínicas dermatológicas em
busca da pele e do rosto mais bonito. Artistas como
Xuxa Meneguel, Thássia Naves, Bella Falconi, entre
outros, postaram recentemente fotos em suas redes
sociais realizando o novo tratamento para melhorar a
flacidez do rosto e do corpo.

E para nos contar do que se trata essa novidade,
convidamos a Dra. Cintia Cunha, dermatologista e
referência quando se fala em rejuvenescimento.
Segundo a dermatologista, antes de começar qualquer
tratamento é importante saber como você está
envelhecendo. “Com o passar dos anos, vamos perdendo
colágeno, a pele fica flácida, mas também perdemos
suporte ósseo e ganhamos flacidez muscular. E pela
primeira vez temos no Brasil uma tecnologia capaz
de atingir profundamente os tecidos estimulando o
rejuvenescimento de dentro pra fora. Essa tecnologia é
o ultrassom microfocado”, explica Dra. Cintia.
Entenda como funciona essa nova tecnologia na visão
da Dermatologista.
Posso contar para vocês da minha experiência com
Ultraformer, o aparelho de ultrassom microfocado que
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optamos por ter na clínica. De fato, é impressionante
como podemos afinar o rosto do paciente, ou mesmo
melhorar o contorno, reduzir a papada ou ainda
abrir o olhar, já com uma única sessão. O aparelho
atinge a profundidade da musculatura e aquece a
70 graus, levando a uma contração e fortalecimento
da musculatura profunda, dando efeito de ‘lifting’.
Além disso, também estimula colágeno na pele
e por isso os efeitos são tão interessantes. Vale
ressaltar que não existe tratamento milagroso. Cada
paciente precisa ser visto na sua individualidade
e cada caso responde à sua maneira. Mas ver que
existem tecnologias novas como esta, que permitem
aos dermatologistas tratar a pele de maneira tão
mais rápida se comparada às tecnologias mais
antigas, e o melhor: sem inchaço, sem descamação,
sem nada, é evolução e inovação. Vale lembrar
também que o resultado do tratamento depende
muito de como é feito, da quantidade de disparos
realizados em cada área e, por isso, experiência é
fundamental, pois aplicações malconduzidas podem
levar à queimadura na pele e cicatrizes. Somos
orgulhosos por saber que Uberlândia está tão bem
representada no cenário nacional com profissionais
de ponta e o que tem de mais novo em tecnologias
para rejuvenescimento. Obrigada, Dra. Cintia Cunha,
pela orientação. Quem quiser saber mais sobre as
novidades na área, a dermatologista compartilha
diariamente no seu Instagram dicas valiosas. Sigam
@DraCintiaCunha e se cuidem.
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BEM_CULT_ODONTOLOGIA
DRA. ROBERTA SCHETTINI | INVISALIGN DOCTOR CREDENCIADA PELA ALIGN TECHNOLOGY INC.
ARQUIVO PESSOAL | SXC

CONCRETIZANDO
SONHOS INIMAGINÁVEIS

ALINHADORES
DENTÁRIOS

Não há nada mais recompensador do que aquele largo e vibrante sorriso no rosto do paciente ao término
da instalação de um aparelho ortopédico /ortodôntico.
Mas isso seria realmente possível? Parece que existem
duas expressões incompatíveis numa mesma frase largo e vibrante sorriso x instalação de uma aparatologia de correção dentária / esquelética? Sim! Não é
utopia. Nos tempos atuais, a tecnologia do CAD-CAM
manipulada pelo técnico especializado em Órtese e
balizado pelo conhecimento e planejamento do Ortodontista, possibilitou concretizar o sonho da correção
de más oclusões dentárias com dispositivos que unificassem conceitos como praticidade, eficiência, estética, saúde, conforto e tecnologia. O sistema de alinhadores estéticos surgiu como uma alternativa para
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desbancar a maioria dos preconceitos que estigmatizam os aparelhos ortodônticos. Em 1999, nos Estados Unidos, a Align Technology desenvolveu o sistema
Invisalign (marca registrada) para a movimentação
ortodôntica, baseando em uma tecnologia tridimensional (3D), onde uma série de estágios produz movimentos sucessivos e precisos dos dentes, permitindo
ao ortodontista realizar a previsibilidade do tratamento e resultados finais aproximados. Os alinhadores
termoformados são fabricados com materiais termoplásticos variados. São patenteados pela Align como
material SmartTrack que apresentam uma resistência
única para realizar a movimentação ortodôntica com
eficiência sem deformação do alinhador pelo período
máximo de 14 dias preconizados para as trocas se-

quenciais dos mesmos. Existem alinhadores chamados Homemade, por serem confeccionados a partir
de placas embaladas à vácuo e confeccionadas sem
esta tecnologia 3D, da mesma forma outras marcas
comerciais surgiram no mercado com o mesmo propósito, porém com limitações e avanços ainda restritos.
Os alinhadores transparentes apresentam, como todo
tratamento ortodôntico, vantagens, desvantagens e
indicações. Podem ser usados individualmente ou em
associação com mecânicas ortodônticas auxiliares de
acordo com a complexidade do tratamento. São indicados para tratamento de recidivas, de apinhamentos,
fechamento de diastemas, expansões e constricções
das arcadas, intrusões e extrusões, controle das erupções dentárias, finalização de casos, correção de mordida aberta anterior e mordida profunda, alinhamento
e nivelamento pré-protético e pré-cirúrgico, dentre
outras movimentações. Os alinhadores apresentam
uma vasta gama de vantagens descritas como a facilidade de higienização dentária, conforto em relação
ao seu uso, menor intercorrência com atendimentos de
emergência, menor tempo em cadeira para realização
da mecânica ortodôntica, menor tempo para alcançar
os objetivos de tratamento, praticidade para alimentação e participação de eventos sociais com algo definido como estético e de percepção discreta, participação de atividades esportivas com menor risco de
traumas, menor risco de sensibilidade dolorosa com
necessidade do uso de analgésicos pelo fato de ser um
tratamento mais biocompatível com o organismo, não
apresenta interferência significativa nos efeitos da
fala, permite com maior facilidade a percepção dos

resultados, reduzem significativamente riscos de
danificar próteses ou lentes de contato presentes
em algum elemento dentário, permite a segmentação do tratamento, possibilitando a correção
apenas da queixa principal do paciente e, principalmente, dentre várias outras vantagens, permite
uma visão digital antecipada do tratamento. Um
ponto a ser observado é referente à dependência
do uso correto e pelo tempo recomendado para
se alcançar resultados no tratamento. Disciplina e
colaboração do paciente são fundamentais para
obtenção do sucesso.
Dra. Roberta Schettini - CRO/MG 23.562 - Especialista em Ortodontia e Ortopedia Funcional dos Maxilares, habilitada em Laserterapia e Clareamento à Laser, Invisalign Doctor credenciada
pela Align Technology Inc.
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BEM_CULT_COMPORTAMENTO
DR. JORGE PFEIFER | PSICÓLOGO E PSICANALISTA
ARQUIVO PESSOAL | TANIA REGO - AGÊNCIA BRASIL

“A NOSSA REVOLTA É CONTIDA E, MESMO SABENDO
O QUE ACONTECE, SOMOS INCAPAZES DE REAGIR”

A CULTURA
DA VIOLÊNCIA

Nos últimos anos, observamos que a sociedade
brasileira tem vivido um tipo de violência passiva, fruto
de governos corruptos que vivem na impunidade. Esta
violência se expressa na negligência e desfaçatez e no
hábito de fazermos vista grossa ao que, diariamente,
os meios de comunicação colocam à nossa frente.
A nossa revolta é contida e, mesmo sabendo o que
acontece, somos incapazes de reagir. O aumento
dessa violência não significa que a agressividade
humana tenha piorado, ou seja um reflexo de nossa
impotência diante dessas frustrações. Mais que isso,
ela expressa um sintoma do esvaziamento constante
daquilo que nos torna cidadãos, a responsabilidade
por nós mesmos e por tudo que nos envolve e
incomoda.

Vivemos em uma sociedade complexa e multifacetada,
onde as imagens da internet se confundem com a
parafernália tecnológica que nos imobiliza. Ela está
em nosso trabalho, nas escolas e até em nossa vida
afetiva. A violência dos nossos dias não deve ser
aceita como um problema cultural, mas também
como um sintoma de mal social que afeta todos nós.
Ela se expressa como uma doença que nos contagia e
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nos leva a agir com igual violência. Ela nos mostra a
fragilidade das relações entre os indivíduos e nesse
distanciamento as máquinas resolvem por nós.
Vários fatores alimentam a violência. As privações
de toda ordem e a ilegalidade e corrupção
consentida, estimulada por problemas econômicos
e sociais. Uma visão econômica nos mostra que o
crescente desemprego não é um dado conjuntural,
mas também o resultado dos avanços tecnológicos
que optam pelas máquinas para sobrepor o
trabalho humano. Isso significa que a sociedade
também produz e reproduz as condições desta
violência contra os indivíduos, desviando nosso
olhar indiferente pela violência cotidiana, pelo
abandono de crianças, pelas filas da previdência e
da saúde, e pela corrupção dos nossos eleitos. Como
não nos imaginamos partilhando na construção
desse abandono, preferimos atribuir-lhes alguma
patologia como justificativa, sem pensar que eles
são os representantes de uma sociedade doente.
Eles são a sua expressão e o seu sintoma.
Dr. Jorge Pfeifer é psicólogo, psicanalista e articulista.

Você proﬁssional da saúde, quer
ser uma referência na sua área?
Podemos te ajudar e muito!
Assessoria de Imprensa
Comunicação Digital
Gestão de Redes Sociais
Media Trainning

34 3224-6084

www.serifacomunicacao.com.br
falecom@serifacomunicacao.com.br
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BEM_CULT_ESPORTE
NILSON PAULO LIMA | MARATONISTA
DIVULGAÇÃO

“ESTOU SEMPRE SINTONIZADO COM A MAGIA
DA CORRIDA, OS DESAFIOS ME IMPULSIONAM”

PRA SEGUIR
ADIANTE

Aprendi com a corrida que devemos ter uma vida
significativa, assim procuro explorar tudo de bom que
ela pode me oferecer. Não quero falar dos benefícios
fisiológicos que nos protege e nos dá mais vida. Mas,
sim, poder viajar, conhecer lugares diferentes, fazer
novos amigos, enfim, possibilidades que nos fazem
fugir do comum. Assim é comigo, fortaleci laços
de amizades que ultrapassaram fronteiras e novos
horizontes se abriram. Eu sempre estou motivado
a correr pelo simples fato de me sentir mais vivo e
determinado para viver. Os céticos podem até dizer que
correr maratonas é uma insanidade, mas pelo contrário,
a corrida me proporciona os melhores prazeres na
vida. Claro! Tem momentos que correr nem sempre é
prazeroso. Há uma linha tênue do desconforto com a
comodidade, mas isto pode ser uma importante fonte
de consciência e aprendizado. Os meus sentidos nunca
estão tão engajados como quando estou correndo,
sou muito mais produtivo e organizo melhor os meus
pensamentos, minhas ações do dia a dia fluem de
forma muito mais tranquilas.

É comum as pessoas sempre escolherem o caminho
mais fácil e assim não chegam aonde querem chegar.
Se você não está exigindo de você algo além da zona
de acomodação, as realizações serão apenas sonhos
frustrados. Explorar o desconhecido é o que procuro
fazer pra seguir em frente. Estou sempre sintonizado
com a magia da corrida, os desafios me impulsionam.
Depois de correr 50 maratonas nos 50 estados
americanos, ingressar no seleto Clube das 100
Maratonas na América do Norte e concluir maratonas
em todos os países sul-americanos, estou agora
com um novo desafio pessoal no velho continente. A
Europa possui 49 países, incluindo o Vaticano, o único
que não tem maratona. No mês passado corri na
Inglaterra, Noruega, Rússia, Polônia, Alemanha, Suíça
e Áustria, assim completei maratonas em 18 países
europeus, pois já havia concluído outros em outra
época. Retorno em abril do próximo ano para avançar
em mais alguns e espero um dia realizar mais este
sonho de correr em todos os países deste lendário
continente. Prestes a completar 300 maratonas em
várias partes do mundo, a corrida não deixa de me
surpreender. E poder receber amigos de toda parte do
país na maratona de Uberlândia, que leva o meu nome,
cuja 5ª edição acontece no dia 17 de maio de 2020, é
um orgulho que sempre levarei comigo. Um privilégio
que me inspira e faz seguir adiante.
Nilson Paulo Lima é maratonista.
Facebook: nilsonpaulo.lima
Instagram: nilsonpaulolima
Email: nilsonpaulolima@gmail.com
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BEM_CULT
PUBLI EDITORIAL
DIVULGAÇÃO

A EVOLUÇÃO
DA BARBEARIA

O conceito Barboterapia surgiu de um procedimento realizado
durante o processo de barbear, visando agregar terapias e
tirando o foco do simples cortar ou delinear os pelos da face. Isto
passou a ser mais uma sessão de relaxamento, transformando
o ato de barbear em uma experiência, ou seja, passamos a
entregar dois serviços pelo preço de um. O sucesso foi tanto
que o procedimento cruzou fronteiras. A Barboterapia começou
em Uberlândia, cresceu de forma orgânica e tomou dimensão
nacional ao sermos convidados para realizar o procedimento
em um programa diário de auditório na emissora líder de
audiência, ganhando conotação nacional, cuja divulgação
tornou a Barboterapia conhecida em todo o Brasil. Mesmo sem
saber a forma correta e quais produtos utilizar, as barbearias
passaram a ter esse inovador serviço no seu portifólio. Focados
na proposta original, registramos o processo, desenvolvemos as
linhas exclusivas de produtos e abrimos a primeira unidade em
Uberlândia. A Bem-Estar é a idealizadora do modelo de negócios
e dona das marcas iBarbearias, Newbarbo e Barboterapia um novo negócio, ambicioso tanto para o desenvolvimento
das linhas de produtos, quanto para a expansão através de
franquias: www.barboterapia.com/franquia.
Linha de produtos - As linhas de produtos Barboterapia
foram desenvolvidas primando pela mais alta qualidade, com
ingredientes nobres e uma fragrância exclusiva Red Edition.
Brevemente chegará ao mercado a segunda fragrância,
agora Black Edition. Já estão desenhadas e em fase de
desenvolvimento mais quatro linhas que pretendem encantar
os barbudos e todos aqueles que orbitam neste segmento.
Expansão do segmento - Com a forte expansão do segmento
de barbearias nos últimos anos, houve também um forte
aumento na oferta de produtos para barba. Alinhada com
esse desenvolvimento, nossa proposta é atender o público
masculino. A Barboterapia é a primeira loja especializada em
produtos para barba, e além dos produtos exclusivos de sua
marca, oferece também produtos de outros fabricantes que
atendem todas as demandas.
Linha de presentes - Fugindo da mesmice em presentes
masculinos, a Barboterapia traz novas opções, com uma linha
de presentes inteligentes, diferentes, onde você mesmo pode
montá-los com valores que atendem a todos os públicos.

Temos sacolas e caixas especiais que enobrecem a qualidade
do presente e preços especiais. Distribuímos máquinas de
corte e aparos de barba, profissionais e domésticas, das
marcas mais conceituadas do mercado e com preços muito
atraentes. Com a proximidade das festas de fim de ano, a
Barboterapia é uma opção especial de presentear, oferecendo
sugestões para namoradas, mães, esposas, irmãs, filhas, etc
e, principalmente, para os barbudos de plantão presentearem
seus pais, irmãos, filhos, etc.
Depoimento dos franqueados Vilkes de Vasconcelos Júnior
e Luciene Gonçalves
Por que escolheu este modelo de negócio?
“Empreender no Brasil não é algo simples, exige não só recursos financeiros, como também planejamento, estudos de
modelos e cenários para viabilidade econômica, estudos de
mercado, conhecimento do negócio, conhecimento do seu
público-alvo e muita flexibilidade para lidar com cenários político econômicos imprevisíveis. O modelo de negócio Franquias é um modelo consolidado e em crescimento. Boa parte
das dificuldades encontradas por um empreendedor iniciante
já foram vencidas pelo Franqueador. Portanto, quando fomos
apresentados ao Projeto Barboterapia, conhecendo Leonardo Jardim, a princípio como cliente e posteriormente como
amigo e parceiro nos negócios, nos deparamos
com um projeto muito
bem estruturado, planejado, com visão estratégica
alinhada e com foco em
um segmento que, apesar de já explorado pelo
mercado, apresenta diferenciais competitivos que
só encontramos no Projeto Barboterapia. Assim,
tomamos a decisão de
empreender como licenciados da Bem-Estar Licenciamentos. O principal motivo: - o sucesso consolidado
das lojas já existentes e a forma transparente e honesta
de cuidar dos negócios. Em setembro de 2019 abrimos a
primeira Loja Barboterapia do Brasil”.

34 3224-7900 | 99889-7900
Pátio Sabiá | 4º Piso
Av. Anselmo Alves dos Santos, 1111
Bairro Tibery - Uberlândia - MG
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BEM_CULT_SAÚDE BUCAL
DR. ALEXANDRE FERNANDES | CIRURGIÃO-DENTISTA
DIVULGAÇÃO | SXC

MANTER A BOCA SAUDÁVEL É UMA PARTE
ESSENCIAL DA SUA SAÚDE GERAL

CONSULTA ODONTOLÓGICA
PERGUNTAS E RESPOSTAS (PARTE 2)

Com que frequência devo consultar um dentista?
Não existe uma regra padrão para determinar isso,
pois cada tratamento odontológico é personalizado.
Algumas pessoas precisam visitar o dentista uma
ou vezes por ano, outros podem precisar de mais
visitas. Você é um indivíduo único, com um sorriso
único e necessidades particulares quando se trata de
manter seu sorriso saudável. O que devo observar ao
escolher um dentista? Você pode visitar mais de um
dentista antes de tomar sua decisão. O atendimento
odontológico é um serviço muito personalizado que
exige um bom relacionamento entre o profissional e
o paciente. Durante sua primeira visita, você poderá
determinar se este é o dentista certo para você. Além
dos aspectos emocionais e de interação interpessoal,
como empatia e simpatia que envolvem essa questão,
considere o seguinte: O agendamento de consultas é
conveniente para você? É fácil chegar ao consultório
ou à clínica de sua casa ou do seu trabalho? O
consultório parece limpo, arrumado e organizado?
Seu histórico médico e odontológico foi registrado e
colocado em um arquivo digital? O dentista explica

as técnicas e oferece instruções que ajudarão
a prevenir problemas de saúde bucal e dental?
São tomadas medidas especiais para lidar com
emergências fora do horário comercial? São
fornecidas informações sobre o diagnóstico das
condições observadas, o plano de tratamento
sugerido e por fim os valores e planos de
pagamento antes do início dos procedimentos?
Como posso manter um sorriso saudável com a
ajuda do meu dentista?
Dicas importantes
Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a cuidar
do seu sorriso e a manter a sua saúde bucal
em dia. Hábitos saudáveis: Escove idealmente
três vezes ao dia (no mínimo, duas vezes) por
dois minutos e use fio dental diariamente, isto
é essencial para todos, independente de como
esteja a sua condição bucal. Essa é a melhor
maneira de combater cáries e doenças gengivais.
Construa um relacionamento: A continuidade do
atendimento é uma parte importante de qualquer
plano manutenção da saúde e a bucal não é
exceção. Quando seu dentista o vê regularmente,
ele tem condições de detectar problemas bucais
precocemente. Por exemplo, diagnosticar doenças
gengivais quando ainda é reversível ou perceber
cáries quando são pequenas são tratadas com
mais facilidade e com um custo menor também.
Manter a boca saudável é uma parte essencial da
sua saúde geral. Mas é muito importante também
manter seu dentista informado sobre quaisquer
alterações em sua saúde sistêmica. Somente
seu dentista pode determinar qual é o plano de
tratamento odontológico ideal para você. Tem
dúvidas sobre sua saúde bucal ou sobre certos
procedimentos? Inicie uma conversa. Peça ao
seu dentista para explicar passo-a-passo. Os
dentistas adoram ter pacientes saudáveis e
satisfeitos!

(Fonte: https://www.mouthhealthy.org/en/dentalcare-concerns/questions-about-going-to-thedentist).
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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MÊS DA CONSCIENTIZAÇÃO
DO CÂNCER PROSTÁTICO

NOVEMBRO AZUL
Andropausa (Distúrbio Androgênico do Envelhecimento
Masculino). E, desta forma, o urologista torna-se cada vez mais
essencial na vida de todos os homens.
Dados Estatísticos
O câncer de próstata é a 2ª maior causa de morte pela doença
entre os homens no Brasil, só perdendo para o câncer de pulmão.
O preconceito ainda é o maior obstáculo, apenas 32% dos homens
fazem exame de toque. E 42% dos homens com câncer de próstata
em estágio avançado desconhecem que tem a doença. Um a cada
seis homens terá câncer de próstata e, por isso, o exame preventivo
deve ser iniciado após os 40 anos de idade.

O homem continua vivendo em torno de cinco anos menos do
que as mulheres e o maior culpado disto, continua ainda sendo
o preconceito e a não adesão aos exames preventivos. Por
mais que as campanhas de prevenção ventilem informações
de conscientização ainda não surtem efeito impactante na
população masculina em geral. E isto se deve ao modelo
mental masculino que ainda se julga invulnerável e imune a
todas as doenças cancerígenas. Inclusive cultivando ainda
muito preconceito e tabu quanto ao exame digital prostático.
Para frear esta estatística que revela 69.000 novos casos de
câncer prostático por ano, precisamos atuar na conscientização
e estratégia de mudança da mentalidade masculina. E a
proposta é que o homem seja acompanhado pelo urologista
desde seu nascimento, pois em cada faixa etária irá manifestar
enfermidades específicas que são de competência dos
urologistas.

Fatores de risco
Entre os fatores de risco estão o tabagismo, obesidade,
sedentarismo e alcoolismo. Atualmente as doenças cancerígenas
estão em ascensão e para conter este avanço precisamos atuar
na Informação, Conscientização, Alerta quanto aos fatores de
risco, Campanhas de Prevenção, Diretrizes de rastreamento para
alguns tipos de câncer, Investimento em pesquisas, Acesso aos
tratamentos, Mapeamento genético e Medicina personalizada.
O objetivo da campanha Novembro Azul continua sendo
conscientização dos homens brasileiros, sobre a importância
de serem protagonistas de sua saúde, cuidando dela sem
preconceitos, realizando exames preventivos periódicos da
próstata e desenvolvendo hábitos saudáveis de vida.

Infância
Malformação congênita do sistema gênito urinário (hipospádia,
epispádia)
Testículo fora da bolsa escrotal (criptorquidia)
Hérnias
Fimose
Adolescência
DSTs (HIV, Sífilis, HPV, Herpes Genital)
Orquite (inflamação dos testículos)
Hidrocele (acúmulo de líquido em volta dos testículos)
Vida Adulta
Cólica Renal (Pedras nos Rins)
Aumento Prostático (Hipertrofia Prostática Benigna)
Câncer Prostático (também Renal e Bexiga)

Dr. Adair José Batista, médico urologista

34 3236-2300
Dr. Adair J. Batista - Urologista (TiSBU)
Clínica Urocenter | www.urocenter.med.br
Av. Getúlio Vargas, 801 - Uberlândia - MG
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TÃO CARINHOSO, ROÇOU A CABEÇA NO MEU
BRAÇO. ESCONDEU O ROSTINHO. TODO DENGOSO.

UM BICHANO
NA MINHA TARDE

Eu nem sabia que ele existia! É o mais novo morador
desse lar que fui visitar. Cheguei um pouco atrasada
para a reunião e depois de abraçar e de me desculpar
com minha amiga Sunny, olhei para baixo e o vi todo
cheio de pose. Se mostrava imponente e elegante.
E, apesar do sono bem evidente nos olhos, não
disfarçava a curiosidade em saber que havia entrado
no seu lar doce lar. Me encantei por ele e pensei:
será que faço um cafuné? Me arrisquei e fui de
mansinho. A mão no pelo e imediatamente descobri
que ele é manso. Sunny me contou que o bichano
vivia na rua até que essa família abriu o portão e
ele se aninhou. Atravessamos a cozinha, a varanda
até entrar no ateliê. Ele veio atrás e ficou rondando.
Queria subir em um móvel, mas Sunny disse não. O
meu coração mole não resistiu àquela proibição e
eu disse, acreditando que ele entendesse o nosso
português: “pode subir no meu colo!”. Descruzei as
pernas para que ele se ajeitasse no meu colo. Sunny
ficou impressionada porque o felino não é de muita
aproximação. Fica na dele. Enquanto ela me contava
mais do comportamento do animal só conseguia
prestar atenção no ar tão sedutor dele que o envolvo
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com as mãos para que ficasse comigo. E ficou. Tão
carinhoso, roçou a cabeça no meu braço. Escondeu o
rostinho. Todo dengoso. A personalidade arisca pelo
visto não funcionou comigo. Concluímos que houve
afinidade, um amor à primeira vista. Esse aconchego
durou um bom tempo. Ainda bem! A troca de carinho
alivia carência sem propósito. No meio da conversa a
campainha tocou. Era Glenda. Veio trazendo uma caixa
com doces e bolos. Talvez o barulho da prosa o tenha
despertado, mesmo que com meu esforço para que
nada atrapalhasse aquele momento puro de entrega.
Não adiantou. Ele acordou. Espreguiçou. Foi para
outras bandas. Me deixou encantada. Tanto que veio
pedir a mim a ração que fica no armário e ele sabe qual
porta está o pote. Assim que peguei, ele veio comer na
minha mão. Confesso que queria ter levado pra minha
casa. Mas o outro dono, Marquinho, marido da Sunny,
poderia ficar meio bravo. Então, combinei de voltar
para uma nova visita a esse felino cinza que ganhou
a alcunha de Christian Grey. Seus tons de cinza e seu
charme imbatível.
Mônica Cunha é jornalista e apresentadora de TV.
monikacunha@uol.com.br
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UM NOVO CONCEITO EM DEPILAÇÃO A
LASER, ESTÉTICA FACIAL E CORPORAL

NAKED LASER

A Naked Laser é uma clínica especializada em
depilação a laser, estética facial e corporal, referência
em Uberlândia e região com quase 10 anos vem
conquistando seus clientes com tratamentos
personalizados e exclusivos. A ambientação clean
e elegante da clínica foi pensada para que nossos
clientes vivenciem momentos relaxantes, com
muito conforto em salas acolhedoras e individuais,
além de ter fácil acesso e estacionamento próprio.
Nossa busca é pelo bem-estar com resultados, por
isso focamos em alta tecnologia e treinamentos
constantes da nossa equipe que é formada por
Biomédicas, Fisioterapeutas e Esteticistas, afinal
somos uma fábrica de sonhos. O carro chefe é a
Depilação a Laser, com um protocolo exclusivo para
eliminação de pelos indesejados de maneira segura
e eficaz, com total conforto para o paciente. Indicado
para diversas tonalidades de pele, o tratamento
permite que o usuário volte à rotina normal após
a sessão. Todo esse conforto é possível graças a
tecnologia do equipamento Soprano Ice Platinum, que
possui um mecanismo de ponteira refrigerada que,
aliado à expertise de aplicação do método exclusivo,
é capaz de reduzir a sensibilidade na pele.
O tratamento é indicado para homens e mulheres que
desejam livrar-se da foliculite, dos pelos e ter resultado
duradouro. Todos os tratamentos são indicados após
uma avaliação com nossas biomédicas estetas.
Na lista estão as técnicas mais atuais, incluindo
aplicação de toxina botulínica, bioestimulador para
produção de colágeno, microagulhamento com
drug delivery, preenchimento com ácido hialurônico,
intradermoterapia, peeling, carboxiterapia, laser co2
fracionado, drenagem linfática, massagem modeladora,
massagem relaxante com pedras quentes, esfoliação,
super detox Naked, limpeza de pele, revitalização

facial, além de equipamentos estéticos de última
geração, que ajudam na redução de medidas,
tonificação da pele e melhora do contorno corporal.
A união entre várias técnicas e procedimentos é que
faz o diferencial na hora de promover a mudança.
Cada tratamento tem seus benefícios e, integrado a
outras práticas, pode proporcionar resultados ainda
mais satisfatórios. Deixe a gente cuidar de você!

34 3210-8110
Rua Santos Dumont, 992
Bairro Lídice - Uberlândia - MG
www.nakedlaser.com.br
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ENTRE NASCER E MORRER HÁ O TEMPO
DA REALIZAÇÃO DA TROCA DE AFETOS.

DESPEDIDA PLANEJADA

Dr. João Luiz é um senhor já de idade avançada. Deve
ter por volta dos 85 anos. Sempre foi um profissional
respeitado. Advogava com eficiência em tudo o
que fazia. De pequenas até grandes causas era só
sucesso. Conhecedor profundo de leis e decretos
tinha fama de enérgico, bravo por vezes. Poderíamos
dizer que foi um profissional, daqueles que os jovens
de hoje poderiam se espelhar. Dinâmico, sério e
cheio de vida acabava por inspirar muitos que por
seu escritório estagiavam. Com o passar do tempo,
um envelhecimento um tanto precoce e as muitas
transformações sofridas, Dr. João Luiz passou a viver
uma vida com muito menos brilho. Depois de vários
exames e testes foi diagnosticado com a Doença de
Alzheimer. E com ele não foi diferente. Os desgastes
físicos, mentais e emocionais foram surgindo e,
cumulativamente, tornando-o mais debilitado. Mais
recentemente, seu estado foi agravado. Por decisão
familiar, Dr. João foi morar em outra cidade para
ficar bem pertinho dos filhos; no aconchego de
vozes conhecidas, cheiros calmantes, afagos que
eternizam momentos. Todos eles bem conhecidos.
Isso ajuda muito. Conforta e consola. Significa colo
que acalenta e acalanta. Pois bem, Dr. João Luiz é pai
de uma grande amiga. No momento, ele está vivendo
uma intensa complicação provada pela doença. Já
necessita, inclusive, de cuidados paliativos. Não
há cura, nem melhora. Depende de aparelhos para
manter os órgãos vitais em funcionamento. Assim,
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para ele, resta manter a qualidade vida e a dignidade.
Desejamos que esse procedimento se estenda, até
o fim. E neste emaranhado de sentimentos, entre
dor e desabafo, minha amiga me disse palavras - de
profundo sofrimento pela ruptura e, também, de leveza
pela possibilidade de despedir do ente sublime - seu
pai. Disse: “apesar da tristeza, já de uma semana
de hospital, penso que tive uma oportunidade que
sempre quis ter: ME DESPEDIR. Não gosto das coisas
sem planejamento. Não gosto de ser por susto”. Que
doce “desenho” de palavras. Elas surgiram quando
de susto, se deparou com o momento da despedida
do pai, mesmo que ainda em vida. Não vida pulsante
e lúcida. E, sim, uma vida apegada a aparelhos e
drogas médicas. Entre nascer e morrer há o tempo
da realização. Da troca de afetos. E é exatamente
nesse mesmo tempo que devemos pensar na finitude,
na morte, como parte da vida, para que ela não nos
pegue de surpresa. Postergar falar, deixar para depois,
talvez não haja tempo hábil para dizer “adeus”, como
minha amiga pôde fazer com o pai. Ela despediu tão
lentamente, com tanta leveza, que o universo entendeu
e deu forças a ela para agir. Enfim, Dr. João Luiz, sua
existência aqui ou lá, está entre nós!
Profa. Dra. Geni de Araújo Costa
Pesquisadora: Envelhecimento, bem-estar e qualidade
de vida. Palestrante/comunicadora/escritora.
Apresentadora do Quadro: Vida Ativa
Instagram: @benditaidade
genicosta6@gmail.com
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TODOS OS PROBLEMAS E DIFICULDADES
VÊM PARA NOS TRAZER ALGUM APRENDIZADO

DESPERTE-SE!

Despertar da consciência, autoconhecimento, cura de
traumas, crenças limitantes. O que isso
significa e como
você pode entender e aplicar isso na
sua vida? Todos nós
recebemos heranças de uma cultura
machista e materialista, voltada para o externo, onde
nossos ancestrais sofreram e lutaram mas num padrão
de pensamentos e atitudes voltados para as relações, o
outro, o trabalho e nunca para si próprio. O reflexo disso
em nós é ouvir as famosas frases: precisamos encontrar “Nossa Alma Gêmea”, “A Tampa da Panela”, como
se fossemos seres incompletos; “Primeiro minha família,
depois eu”, “Eu faço de tudo para ajudar meus pais/filhos
a resolverem seus problemas”, “Eu preciso fazer algo por
fulana”, “Eu não vivo sem você”, etc. Diante desse contexto, nos deparamos com uma sociedade doente, vazia
de si mesmo, dependente de likes, olhares e reconhecimento. Relacionamento nunca foi tão difícil, famílias vivendo de ilusão, casamentos carentes de um casal, filhos abandonados afetivamente dentro da própria casa,
adolescentes e jovens em crise. O que tudo isso tem a
ver com autoconhecimento e despertar da consciência?
Em 2009, fui cursar Psicologia na UFU, me formei e abri
meu consultório. Como Psicóloga Clínica obtive sucesso com meus pacientes, mas eu ansiava por algo mais.
Fui percebendo que as pessoas tinham dificuldades de
se adaptarem ao método terapêutico, pois os resultados são a médio e longo prazo. Na busca por aprimoramento, encontrei as Terapias Quânticas e me aprofundei
sobre Espiritualidade e Saúde Mental, Energia Quântica,
Chakras, os 7 Corpos Sutis, etc, sendo aí que meu Despertar aconteceu e me encontrei na minha Missão.

Como Psicoterapeuta, desenvolvi um Protocolo
de Psicoterapia, onde há o trabalho das Questões
Emocionais, focando nos motivos inconscientes,
aliando Técnicas de Cura Quântica, como Barras de
Access Consciousness, ThetaHealing, Reiki, Visualizações, Técnicas da Constelação Familiar, dentre
outras ferramentas. Os pacientes tomam consciência que todo Ser Humano possui uma Criança interna, e essa Criança em muitos momentos de sua vida
se sentiu triste por vários motivos, ficando feridas
não curadas. O Despertar acontece quando olhamos para essa criança que precisa ser cuidada, pois
ela reflete no adulto quando seus relacionamentos
são conflituosos, vive ciclos repetitivos, depressão,
ansiedade, compulsões, insônia, transtornos psíquicos, vícios, solidão, baixa autoestima, dificuldades financeiras, doenças e etc. O processo de Olhar
para essa Criança é ao mesmo tempo um exercício
de Cuidar de si mesmo, é você se colocar no colo e
dizer: Eu cuido de nós! A partir daí iniciamos uma
jornada rumo as profundezas de nosso ser, identificando, tratando e curando todas essas feridas, e
com o auxilio das Terapias Quânticas, isso se torna
mais rápido, mais leve e muito mais efetivo. Todos
os problemas e dificuldades vêm para nos trazer algum aprendizado, quando você aprende e agradece
ao invés de lamentar e reclamar, a vida ganha outro
sentido. Somos seres sedentos de amor. Esta é a raiz
de toda dor e todo mal no mundo. Enquanto buscarmos este amor nos outros, continuaremos padecendo de saúde mental, paz no coração e alegria na
alma. Seja a pessoa mais importante da sua vida,
coloque-se em primeiro lugar, isso não é egoísmo, é
amor próprio. Só você pode te salvar, você é a única
responsável por te fazer feliz. O autoconhecimento
te empodera para criar tudo o que você deseja. Dê o
primeiro passo e decida mudar sua realidade. Você
merece. Desperte-se!

34 99908-6039
Rua Coronel Antônio Alves
Edifício Executivo - 400 | 10 andar | sala 1018
@anielle_miranda
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AME AS PESSOAS QUE TE TRATAM BEM.
E TRATE BEM AS QUE NÃO O FAZEM.

DESEQUILÍBRIO x PAZ

Um dia peguei um taxi para o aeroporto, estávamos
rodando na faixa certa quando um carro preto saiu
de repente do estacionamento direto na nossa frente.
O taxista pisou no freio bruscamente, deslizou e
escapou de bater em outro carro, foi mesmo por um
triz! O motorista desse outro carro sacudiu a cabeça e
começou a gritar para nós, nervosamente, mas o taxista
apenas sorriu e acenou para o cara, fazendo um sinal
de positivo. E ele o fez de maneira bastante amigável.
Indignado lhe perguntei: Por que você fez isto? Este cara
quase arruína o seu carro, a nós e quase nos manda para
o hospital? Foi quando o motorista do taxi me ensinou
uma das maiores lições da minha vida. Ele explicou que
muitas pessoas são como caminhões de lixo. Andam
por aí carregadas de lixo, cheias de frustrações, de
raiva, traumas e desapontamento. À medida que suas
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pilhas de lixo crescem, elas precisam de um lugar para
descarregar e, às vezes, descarregam sobre a gente.
Nunca tome isso como pessoal. Isto não é problema
seu. É dele. Apenas sorria, acene, deseje-lhes sempre
o bem e vá em frente. Não pegue o lixo de tais pessoas
e nem o espalhe sobre outras pessoas no trabalho,
em casa, ou nas ruas. Pessoas felizes não deixam os
caminhões de lixo estragarem o seu dia. A vida é muito
curta, não leve lixo com você. Limpe os sentimentos
ruins, aborrecimentos do trabalho, picuinhas pessoais,
ódio e frustrações. Ame as pessoas que te tratam bem.
E trate bem as que não o fazem. “Não permita que o
desequilíbrio do outro perturbe a tua paz”.
Anita Godoy é Taróloga, Escritora e Palestrante Motivacional.
anita.godoy@yahoo.com.br | www.anitagodoy.com.br

Entretenimento para toda a família.

O programa
que era a cara
do pai está
de volta com
a cara da filha.
Patrícia Abravanel e Topa ou Não
Topa estão de volta.
E ela trouxe junto 26 maletas
que escondem até 1 milhão
de reais. Mas uma banqueira
misteriosa pode confundir
a vida do participante.
Claro que você topa reviver essa
emoção com a gente, né?

Sábado
20h30
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“IDENTIDADE É A CONSCIÊNCIA
DE QUEM SE É”

AMOR, INTENSO
RELACIONAMENTO

Sempre ouvi que paixão é arrebatadora e amor,
constante, ou seja, sempre houve uma distinção. Mas
e a intensidade relacional como definiria? Amor e
paixão são substantivos plenos, que concluem em si
seu conceito sem a necessidade de advérbios, assim
como morte e vida. Mas, a intensidade relacional é
definida pela identidade de um ou dos dois. Identidade
é a consciência de quem se é. Não do que se faz. Eu
não sou psicóloga, este seria um aspecto do meu
trabalho, minha identidade, quem eu sou são definidos
por minhas escolhas. Sou filha, esposa e mãe, e as
opções por esses relacionamentos me definem como
pessoa, com meus princípios, minha fé. Já a qualidade
ou intensidade de meus relacionamentos consiste em
minha escolha de estar sempre próxima e amando.
No sermão do monte, Jesus fala sobre os “bemaventurados” e, estranhamente, fala sobre aqueles
que têm fome e sede de justiça. A princípio, podemos
pensar em militância, engajamento, mas a tônica é de
pessoas que veem em Deus a fonte de vida e, uma
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vez privados de Sua presença, morrem de fome e de
sede. Fome pela falta da Palavra e sede, sem Jesus
que é a fonte de águas vivas. É exatamente disso que
falo. Intensidade relacional é quando buscamos essa
relação com o Pai em primeiro lugar. Sem regiliosismos
ou engessamentos. Como com amigos chegados ou
com nossos cônjuges não há cerimônia. As conversas
acontecem de forma natural e sempre, afinal existe
uma relação fundamentada em amor e, espero eu,
paixão. Onde essa fome e sede não são direcionadas
pela pessoa em si ou por qualquer coisa que ela faça,
mas por estar com ela, por proximidade ou participação.
Essa intensidade relacional ou proximidade com Jesus
nos possibilita tratar, tanto alma, quanto espírito, nos
deixando aptos a sermos e, sendo, externarmos nosso
melhor para o próximo.
Cássia de Figueiredo Freitas é uma frequente no
divã de Deus, até que já não viva ela, mas Cristo.
cassiafreitas7@gmail.com

JORNALISMO - ESPORTE - ENTRETENIMENTO - APOIO À COMUNIDADE
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ACOMPANHANTES DE AMPUTADOS OU DEFICIENTES FÍSICOS
GANHAM NO MÍNIMO 80% DE DESCONTO NAS PASSAGENS AÉREAS

PASSAGENS AÉREAS E
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Muita gente não sabe, mas as companhias aéreas
oferecem descontos e até passagens grátis para
acompanhantes de pessoas com deficiência física,
sensorial ou cognitiva, impossibilitadas de viajarem
sozinhas. Nesta edição, explico como conseguir o
desconto por meio do Formulário MEDIF (Medical Information Form) ou do cartão Fremec (Frequent Traveller Medical Card).
Passo a Passo
Antecedência na reserva
Informar com antecedência, de no mínimo 48 horas,
à empresa aérea ou operador de aeronaves sobre a
deficiência do viajante.
Desconto para o acompanhante
Acompanhantes de amputados ou deficientes físicos ganham no mínimo 80% de desconto nas passagens aéreas. Basta informar na hora que reservar
a passagem que irá viajar acompanhado, garantindo
assim o desconto e o assento um ao lado do outro.
Vale ressaltar que, de acordo com a lei, este desconto é dado apenas quando a companhia aérea exige
um acompanhante.
Documentação
Laudo médico atestando tipo da deficiência.
Formulário específico da companhia aérea.
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Formulário MEDIF ou Cartão FREMEC (disponível nos
sites das companhias aéreas).
Igualdade no tratamento
A ANAC impede qualquer preconceito com a pessoa
com deficiência, bem como atos discriminatórios, garantido assim o direito à inclusão e cidadania. Está na
Lei: *ART. 48, § 1º. Na hipótese da empresa aérea exigir
a presença de um acompanhante para o passageiro
portador de deficiência, deverá oferecer para o seu
acompanhante desconto de, no mínimo, 80% da tarifa cobrada do passageiro portador de deficiência.
Resolução ANAC de Número 9 de 5 de junho de 2007.
Em especial os artigos 47 e 48.
Identificação especial na bagagem
A bagagem é identificada de forma especial para facilitar a identificação e impedir perda ou extravio das
malas. Esses pontos têm como objetivo tornar a viagem do amputado ou deficiente a mais cômoda possível, evitando transtornos e promovendo a igualdade entre todos. Boa viagem e depois conte pra gente
como foi sua experiência.
Sou Karolina Cordeiro, uma mãe que transforma a experiência de ter
um filho com deficiência em aprendizado e oportunidade de criar relações significativas e importantes para um mundo melhor. O Pedro,
meu filho, tem 12 anos, está no 6º ano do Ensino Fundamental numa
escola pública municipal.

(34) 3236 5591
@maisonsandra

clínica de estetica maison sandra
(34) 99648 6155

CULT_ 53

BEM_CULT_ PSICOLOGIA
RÉSIA MORAIS | PSICÓLOGA
MAURO MARQUES | SXC

A FAMÍLIA TEM UM PAPEL DE EXTREMA
IMPORTÂNCIA NA RECUPERAÇÃO DO TOXICÔMANO

FAMÍLIAS
CODEPENDENTES

As pessoas que padecem com a dependência
química, em toda sua abrangência, sofrem com os
efeitos e dificuldades oriundas do comportamento.
Fatalmente, os familiares dos adictos também
adoecem e assim necessitam ao mesmo tempo de
ajuda. O termo Codependência surgiu nos núcleos
de tratamento nos anos 70 e, desde o princípio, é
usado para delinear indivíduos cujas vidas foram
afetadas pelo envolvimento com um dependente
químico. Essa doença emocional e comportamental
chega, na maioria das vezes, a desencadear 7 Fases
da Codependência, que são:
1. Negação
2. Depressão
3. Negociação
4. Raiva
5. Facilitação
6. Exaustão
7. Aceitação
O choque que a família sofre com a dependência
por um de seus entes queridos é emocionalmente
devastador, porém a família tem um papel de extrema
importância na recuperação do toxicômano. Ela não
só pode, como deve, ajudar o familiar na busca da
reabilitação. A presença da família não é apenas
fundamental no processo de recuperação, mas
principalmente na conservação das medidas em que
o ajuda a resgatar valores, princípios e autoestima,
mas ao agir como facilitadora e apresentar
costumes inadequados, poderá ser o gatilho que o
levará à reincidida de comportamentos e ao uso de
substâncias. O tratamento carece ser sistêmico,
pois se a família fracassar, o adicto falhará também.
Portanto, é de extrema importância que a família
procure ajuda e uma das alternativas são as terapias
individuais ou familiares, com o objetivo de facilitar a
compreensão e aceitação, não apenas do momento
vivenciado, mas também das mudanças que se fazem
necessárias em seus próprios comportamentos.
Résia Silva de Morais, CRP-MG 04/31203, Doutoranda em Ciências
- UFU. Profª. Psicóloga Clínica em TCC e Psicopedagoga - UFU,
Especialista em Terapia Familiar e Hospitalar, Mestre em Psicologia
da Saúde - UFU. resiamorais@gmail.com
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GRUPO LUTA PELA VIDA RECEBE
SELO DOAR E DE EXCELÊNCIA CIDADÃ

RECONHECIMENTO

O Grupo Luta pela Vida, ONG do Hospital do Câncer
em Uberlândia, recebeu o Selo Doar com avaliação
Padrão A+. Entregue pelo Instituto Doar, o selo é
um certificado de adequação ao Padrão de Gestão
e Transparência do Terceiro Setor. O Instituto Doar
tem a missão de ampliar a cultura da doação
no Brasil e no mundo e, por meio do Selo Doar,
incentiva, legitima e destaca o profissionalismo e a
transparência nas organizações não governamentais
brasileiras. Para estar apto a receber o prêmio, o
Grupo Luta Pela Vida foi avaliado pela clareza das
informações sobre a causa adotada, seus propósitos
e as estratégias utilizadas na sua atuação. Também
foram avaliados os processos que asseguram a
legitimidade e o cumprimento das responsabilidades
dos representantes da organização, o planejamento
e o monitoramento contínuo de suas atividades,
sua estratégia de financiamento e suas ações de
prestação de contas e comunicação. “Sentimo-nos
lisonjeados por receber o Selo Doar, pois primamos
pela transparência, um critério de suma importância
para que possamos ininterruptamente melhorar nossa
performance em qualidade, gestão, comunicação
e transparência, transformando o dinheiro público
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em benefício dos pacientes”, ressalta o presidente do
Grupo, Renato Pereira.
Selo Excelência Cidadã
Outro reconhecimento dado à ONG do Hospital
do Câncer em Uberlândia foi a premiação do Selo
Excelência Cidadã, promovido pela CDL Uberlândia,
Fundação CDL e Câmara Municipal de Uberlândia.
O Selo Excelência Cidadã valoriza o estímulo de
instituições do Terceiro Setor do município e é concedida
por meio do Selo Empresa Cidadã, um reconhecimento
às empresas socialmente responsáveis que conduzem
seus negócios atreladas à missão de impactar
positivamente a comunidade em que estão inseridas,
assim como a preservação do meio ambiente. A ONG
foi agraciada com o prêmio pelo trabalho realizado
em prol do Hospital do Câncer, em que colabora para
a manutenção e ampliação da instituição de saúde
e também realiza apoio psicossocial aos pacientes
e acompanhantes. Nesta edição, 16 instituições
do Terceiro Setor foram condecoradas com o Selo
Excelência Cidadã, 10 empresas foram homenageadas
com o prêmio Empresa Cidadã e 19 voluntários
receberam o título Cidadão Benemérito.

BEM_CULT
DR. GUSTAVO NUNES MEDINA COELI - CRM 46.104
DIVULGAÇÃO

OS HOMENS QUE TÊM CANCER DE PRÓSTATA
NA FAMÍLIA DEVEM FICAR MAIS ATENTOS

CÂNCER DE PRÓSTATA

bem estabelecidos a respeito da detecção tumoral e
estadiamento.
O UMC Imagem ainda dispõe dos mais recentes e
avançadas técnicas em RM 3T, em todas as áreas da
radiologia, seja na neurorradiologia com a neuronavegação, no abdome com a elastografia por RM, nos sistemas osteomusculares com os mapas de cartilagem
e na cardiologia com a análise de fluxos, mapas e fibrose, tudo isso orientado e supervisionado por subespecialistas. O UMC Imagem conta com equipamento
de Ressonância Magnética 3.0 Tesla de última geração,
exclusivo em Uberlândia e região.

Fontes: The New England Journal of Medicine, The
Journal of the American Medical Association.
Responsável técnico: Cristiano Alves Andalécio
CRM 39.886

A próstata é uma glândula que só existe no homem.
A partir dos 40 anos é imprescindível a realização de
exames de prevenção pelo menos uma vez por ano,
visto que, quanto maior a idade, maior a chance de se
desenvolver a doença. Os homens que tem casos de
câncer de próstata na família devem ficar ainda mais
atentos, principalmente se o familiar desenvolveu a
enfermidade ainda jovem. O diagnóstico vem por meio
da combinação de um exame de sangue comum, o
PSA (antígeno prostático específico), com o exame de
toque retal, feito durante a consulta com o urologista,
que devem ser realizados independentemente da existência de sintomas do câncer prostático.
Quando há alguma alteração os médicos indicam a
realização de uma ressonância magnética. A ressonância magnética (RM) multiparamétrica da próstata é hoje um instrumento muito útil na localização
e estadiamento da neoplasia prostática. Neste tipo
de exame utiliza-se a análise conjunta de imagens
anatômicas e estudos funcionais de difusão e perfusão, com alta sensibilidade e acurácia na pesquisa e
na avaliação das lesões prostáticas. O tempo médio
deste exame está em torno de 30 minutos e o mesmo
pode ser realizado sem a necessidade de bobinas endorretais, quando feito em aparelhos de 3 Tesla, como
o do UMC Imagem. A RM multiparamétrica da próstata é hoje uma realidade na prática clínica, com dados

Rua Rafael Marino Neto, 600
Jardim Karaíba - Uberlândia - MG
34 99688-2650
34 3256-6350
UMC Imagem
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DR. ROBERTO BOTELHO

ALÉM DO
ESTETOSCÓPIO

Recentemente, o cardiologista Roberto Botelho concedeu uma entrevista para o médico Lorenzo Tomé, do
Saúde Digital Podcast. Botelho atua em Uberlândia e,
desde 1999, trabalha com telemedicina. Há 10 anos, ele
já falava que a tecnologia baixa custos e aumenta a
qualidade da assistência médica e afirmava que a telemedicina é poderosa ferramenta para descentralizar
a complexidade, universalizar o acesso e democratizar
a atenção em saúde. Diretor do Instituto do Coração

58 _CULT

do Triângulo e também de suas divisões de Cardiologia Intervencionista e Pesquisa Clínica, é doutor
em Ciências pela USP/SP. Além disso é fundador e
presidente do UMC - Uberlândia Medical Center, da
ITMS do Brasil e co-fundador da Conexa Saúde. Na
entrevista, Botelho aborda a importância do empreendedor ter autoridade formal sobre aquilo que empreende e do conhecimento profundo sobre sua área
de atuação. Somado a isso, ele chama atenção para

a importância do networking e do feedback para um
constante melhoramento do negócio e do seu mindset
empreendedor. Confira a entrevista com esse médico
que tem um diploma respeitável, exerce a medicina
com excelência e é capaz de enxergar além do estetoscópio.
Qual é a sua especialidade?
Sou médico cardiologista, faço cardiologia intervencionista, fiz residência em instituições de boa credibilidade (Dante Pazzanese em São Paulo), doutorado
em Telemedicina na Universidade de São Paulo e tive a
oportunidade de fazer uma formação em Pesquisa Clínica em Harvard, o que me trouxe uma formação cartesiana do pensamento científico. Tive interação com
engenheiros, com cientistas de computadores, com
gestores. No decorrer dessa trajetória fui exposto a um
networking muito diversificado, tanto em conhecimento, em cultura e em geografia. Esse networking talvez
tenha sido a fonte mais importante para conseguir desenvolver alguns projetos porque mais importante do
que o resultado do empreendedorismo é a necessidade
de empreender.
Como foi sua vinda para Uberlândia?
Eu trabalhava em São Paulo e fui muito estimulado por
um grande mentor, um visionário àquela época, que
me ofereceu essa oportunidade de vir pra Uberlândia.
Naquele tempo, eu já discutia esses conceitos de telemedicina e Uberlândia era uma das poucas cidades a
ter o sistema de telecomunicação privado. Uberlândia
tinha fábrica de fibra ótica, então era uma cidade que
tinha no seu DNA tecnologia, telecom e digital. Montamos aqui um hospital focado em cardiologia, mas no
fundo o que mais usufruíamos é que aqui podíamos
trazer as tecnologias que a gente tinha visto na Nasa e
implementá-las num ambiente propício, porque tínhamos telecom, data center, servidores e banda.
Conte-nos uma experiência.
Eu fazia uma cardiologia diferenciada porque ela já
usufruía de telemedicina. Em 1996, eu conectava as
cidades do Triângulo. Ao todo, umas 30 a 40 cidades.
Ajudava essas cidades a fazer diagnósticos de síndromes coronárias agudas com telemedicina e estes
municípios me encaminhavam os pacientes para tratamento da cardiologia intervencionista. Montei o primeiro serviço de cardiologia intervencionista privada
aqui no Triângulo Mineiro. Então, a telemedicina me
ajudou, na prática, a melhorar meu serviço como médico. Pude trabalhar como médico sem o preconceito e
o medo de que a tecnologia fosse me atrapalhar, fosse
me substituir. Um aspecto muito importante: nós estamos no meio do Brasil, no meio do cerrado, longe das
grandes estruturas de saúde do país, do Rio de Janeiro,
de São Paulo, e aqui construímos modelos que pode-

riam ser generalizados pra outras geografias, não
só do país, mas também de fora. Os modelos que
a gente construiu aqui foram expandidos pro Chile,
Colômbia, Venezuela e Peru.
Como surgiu a Internet Telemedical System?
Em 1999, fui encontrado por um grupo suíço que já
planejava investir em telemedicina. Esse grupo investiu em algumas operações na Itália, na Alemanha
e me convidou para fazer parte. O grupo me estruturou, pois como médico não tinha a mínima noção
de plano de negócio, e me convidou a expandir pra
América Latina. Foi então que nasceu a Internet Telemedical System, uma rede de telemedicina que
saiu de Uberlândia e expandiu para o Chile, Santiago, Colômbia em Bogotá, para Argentina em Buenos Aires, para o Peru em Lima. Cheguei a abrir uma
operação em Caracas no ano 2000. Criamos uma
rede capilar na América Latina que hoje tem 926
municípios no Brasil e quase três mil municípios na
América Latina conectados nessa rede. A ITMS foi a
base propulsora disso com o grupo suíço e um grupo
chileno. Estamos juntos há 19 anos. Fazemos teleconsulta na Colômbia há mais de 10 anos, por isso,
atualmente, atendemos 10 mil pacientes por dia.
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assinamos com o Google, onde compartilhamos imagens de teledermatologia pra algoritmos. Também na
Colômbia temos o melhor modelo de teleconsultas que
a gente já faz há muito tempo pra floresta amazônica,
um negócio espetacular que chega a usar satélite. Esse
aprendizado permite atender melhor as demandas da
nossa Amazônia brasileira.
O que mais te preocupa nessa evolução?
O que mais me preocupa como médico e como empreendedor nessa área e na telemedicina é a segurança. Quando a gente fala em segurança não adianta ter uma estrutura de data center, de redundância,
de contingência, de cyber security porque a interface
humana pode romper com tudo. A classe médica está
sendo bombardeada por várias ameaças, não só da
telemedicina, mas a da inteligência artificial substituir
os processos repetitivos.
É preciso lutar pela causa?
Exatamente. Quero alertar os nossos colegas que essa
é a oportunidade. Se os médicos brasileiros não abraçarem essa causa, não vestirem a roupa da inteligência artificial pra apoiar os seus processos e entregar
valor, eles serão substituídos. Se observarmos outros
países como Israel, Estados Unidos e o próprio Chile,
vamos ver o que já acontece nesses países e irreversivelmente vai acontecer aqui no Brasil. Essa operação
vai trazer benefícios enormes, vai trazer risco, nós vamos ter problemas, mas é assim que o mundo evolui.
Todo problema tem solução, toda solução tem problema. Nos Estados Unidos já há pesquisas mostrando
que 55% dos pacientes vão deixar os médicos que não
usam telemedicina.

Como era a gestão disso?
Nós temos 20 milhões de pacientes na base de dados
e fomos forçados a usufruir dos benefícios de um banco de dados estruturado vetorial. Passamos a treinar
máquinas, a desenvolver algoritmos pra nossa necessidade real. Por exemplo, o nosso médico laudava 30
eletrocardiogramas por hora, porém, o sistema não se
sustentava com isso. Com algoritmo de interpretação
automática dos exames normais que desenvolvemos, a
interpretação passou a 250 eletros por hora. Criamos
um departamento de inteligência artificial, uma operação de inteligência artificial que nasceu dentro de
uma operação de telemedicina, suportada com uma
base de dados. Na Colômbia, tivemos um modelo que

60 _CULT

Pode nos contar um pouco sobre o algoritmo que você
desenvolveu que faz detecção de infarto agudo do
miocárdio?
Esse projeto nasceu a partir de um outro muito interessante. Fizemos um sistema de suporte, na nuvem, para o
diagnóstico e tratamento do infarto. Esse programa se
chamou LATIN e foi premiado em vários países (hoje roda
no Brasil, Colômbia e México). Atendeu 800 mil pacientes
com dor torácica, fez o diagnóstico de 8.600 mil infartos,
tratou 4.500 mil e levou a uma redução de mortalidade.
A média desses países era de 25% e reduzimos para 7%
porque gera uma redução de quase 20% absoluta de
mortalidade. Esse programa nos inspirou a desenvolver
algoritmo pra diagnosticar infarto ou eletrocardiograma.
Houve avanço de tecnologia neste campo?
Sim. Carlos Villagran, um chileno, desenvolveu um algoritmo para diagnosticar infarto com 12 derivações. Um
dia, ele questionou o número de cabos. O computador
pode detectar um padrão repetitivo e fazer um diagnóstico com um cabo só. Ele começou a testar com cada
uma das 12 derivações, pegou nossa base de dados: o
paciente com diagnóstico de infarto, o paciente com

eletro normal e o paciente com eletro anormal que
não era infarto e treinou a máquina com derivação
d1, d2, d3. A máquina aprendeu. Fizemos uma curva
rock e vimos que a derivação v2, por exemplo, que
eu coloco o eletrodo no tórax, chegou a 96%. Quando a Apple lançou a detecção do eletrocardiograma
com uma derivação que é a d1 (compara o braço
esquerdo com o braço direito), nós testamos essa
derivação d1 e ela nos trouxe 94%. Esse é um método simples, acessível e você paga precisamente.
Não quero diagnosticar infarto, quero detectar um
infarto, porque se eu detectar um infarto na casa
das pessoas, no campo de futebol, no supermercado, que é lá onde acontece, então posso ir com o
eletro de 12 derivações e diagnosticar, confirmar ou
não. Em março de 2012, solicitamos patente nos Estados Unidos, apresentamos ao mundo, recebemos
premiação na Mayo Clinic com o melhor algoritmo
de inteligência artificial na cardiologia. O algoritmo
é um fenômeno multidisciplinar que nasceu de uma
composição absolutamente inimaginável.
Esse fenômeno da transformação digital é um caminho sem volta?
Sim. Tudo que se investiu em medicina nos últimos
50 anos, quanto a procedimento, remédio, um remédio novo pra anticoagular, um remédio novo pra
diminuir a arritmia, um dispositivo novo pra fazer angioplastia, tudo isso reduziu, em 10 anos, 1% da mortalidade. Agora, quando tenho um processo da rede
de telemedicina com um algoritmo de inteligência
artificial reduzo 20%. Outro elemento fundamental:
quando levo procedimento, um novo dispositivo, um
novo remédio, aumento custo e quando levo processo
como essa telemedicina com algoritmo de inteligência, baixo custo e aumento o acesso. Esse é o ápice
de toda a nossa cadeia de desenvolvimento porque
estamos chegando numa tecnologia disruptiva, que
rompe, é acessível, de baixo custo e acreditamos que
vamos dar acesso a todas as pessoas para terem um
bracelete de 50 dólares no braço.
Você está entregando para o mercado uma inovação
que traz um benefício ímpar para a população. Você
concorda que a cabeça do médico precisa avançar?
Concordo. Se a pessoa não entender o fenômeno
biológico, ela não vai criar um produto e ele vai
perder uma oportunidade. Você não consegue
trazer para a área de conhecimento de computação
o conhecimento biológico da medicina, mas o
contrário você faz. E outro ponto importantíssimo
que a gente aprende com empreendedorismo:
temos que acabar com hierarquias, é um indicador
de uma sociedade evoluída. Nesse exemplo que
tivemos no desenvolvimento desse algoritmo
não há hierarquia entre equipe médica, equipe de
computação, equipe de estatística, pois todos são
absolutamente importantes.

Quando você propõe para um cardiologista tradicional que vai diagnosticar um infarto a partir de uma
derivação, a primeira coisa que vem na cabeça dele
é que isso não diagnostica, que esse processo quebra hierarquias e ele passa, na minha opinião, por uma
queda do orgulho. Isso requer um exercício de humildade, não é mesmo?
Concordo. A inteligência artificial exige que nós evitemos o chamado reverse antropomorphic thinking, o
pensamento do algoritmo, não é igual o pensamento
humano. O humano depende de gráficos de um eletrocardiograma. Ele aprendeu que daquele gráfico vai fazer um diagnóstico. O algoritmo busca informação que
quem criou não sabe de onde vem, ele busca padrão
repetitivo, então não pode haver um preconceito que
eu tenho que ter todas as derivações. Porque quando
eu mostro uma imagem de cálculo renal para uma máquina, ela me fala de que é composto aquele cálculo, se
é de ácido úrico. Então, esse preconceito de que o pensamento é um pensamento humano reverso não é. Se
você entende que tudo é possível, você permite e joga
informação não supervisionada para a máquina e ela
vai te devolver qual é o padrão repetitivo. Isso é humildade. Há um conceito muito interessante que é o paradoxo epistemiológico que estuda a ciência. Quando
caminhamos pra esse campo, a metodologia da ciência, que é um acordo matemático, que nós aceitamos
um erro de 5% ou de 1%, esse acordo matemático vai
ser modificado a partir da guinada quântica da chamada teoria do caos para a construção do conhecimento. Quando a gente entende isso, a teoria do caos
para a construção do conhecimento, para a desconstrução do conhecimento, que é muito comum no nosso
meio, aí o profissional de saúde e o médico ganham
humildade. Quando entro para computação quântica,
consigo submeter aos grandes processadores computacionais e eles me trazem uma verdade que tira o
ruído e me entrega o sinal. Em outubro de 2019 foi publicado na revista científica Nature um feito espetacular, chamado de supremacia quântica. O computador
quântico consegue realizar em 200 segundos aquilo
que computadores atuais fariam em 10 mil anos. A ciência procura aumentar a amostra de um estudo pra
reduzir o intervalo de confiança e isso te dá precisão.
Se consigo analisar 20 milhões de pacientes em duas
horas, o que estou fazendo é reduzir o intervalo de confiança, entregando precisão e fugindo do caos.
Conte-nos um pouquinho do UMC. Quais são as características desse hospital?
Esse hospital nasceu digital. Como saí para vários países e comecei a colaborar com grandes centros, nos
veio a ideia de trazer esse conhecimento de fora pra
nos ajudar aqui. Fizemos um conceito que copiei na
Flórida de multiplex de saúde, um local que o usuário,
o paciente, o cidadão, chega, estaciona o carro e tem
todas as suas necessidades: clínica, laboratório, radiologia, hospital, banco, farmácia, padaria, ótica, vacina,
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segurança e outros. Dentro desse multiplex, instalamos
essa estrutura aí de shopping de 70 mil metros quadrados. Mapeamos esse shopping pra colocar essa estrutura
de maneira integrada. Temos uma torre de consultórios:
são 220 salas, cada consultório tem uma plataforma de
teleconsulta que é um market place. O médico chega
com a roupa do corpo, aluga uma sala que tem sistema,
computador, secretaria e plataforma de telemedicina.
Utilizamos a plataforma de telemedicina, o paciente faz
o checking remoto e já agenda a consulta. O pronto-socorro não temos interface humana pra decisão sobre o
tratamento do infarto. Ele aperta um touch screen que
está escrito dor no peito. A partir daí, a decisão é digital
e o algoritmo de inteligência artificial faz o diagnóstico e
deflagra a reperfusão do infarto. Esse tipo de experiência nos permitiu ser um complexo de saúde aberto, onde
qualquer profissional que tenha título, que tenha formação, pode vir trabalhar aqui. Não depende de cotas, ele é
completamente aberto. Esse é o UMC, um hospital como
qualquer outro, que vai chegar a 220 leitos. Hoje está com
cerca de 80 e temos um prédio que deve se concluir até o
fim do ano que vem. São 1000 cirurgias por mês e de alta
complexidade. Fazemos cardiologia, neurocirurgia, entre
outras. Há pouco tempo inauguramos nosso robô Davinci. Quem visitar vai ver um ambiente tranquilo, um ambiente de colaboração, um ambiente de ruptura de hierarquias, porque foram estabelecidas responsabilidades.
As pessoas ficam felizes de interagir porque esse é um
ambiente que a gente recomenda, é um conceito então
digital. Estamos trabalhando com grupos grandes. Grupos internacionais viram nesse espaço uma oportunidade de desenvolvimento e aceleração de conceitos, especialmente esse modelo dentro de um ecossistema no
qual controlo toda a experiência horizontal do paciente e,
no fim do dia, ele é centrado na experiência do paciente.
Consigo entregar valor, esse é o nosso maior desafio. Falo
para os médicos todos que nos visitam: a única maneira
de entregar valor no sistema de saúde atual é através do
digital. Se você não tiver ferramenta digital, esqueça, o
seu hospital vai fechar. O UMC é um conceito complexo,
é um multiplex.
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Como é o seu dia a dia? Você dá assistência ainda ou
fica só na administração? Como divide pesquisa, ensino, extensão, empreendedorismo e família?
Talvez não estaria atuando e nem feliz por continuar médico
se não tivesse uma retaguarda digital e um time de colaboradores. Somos uns mil colaboradores, sem hierarquia. Por
isso consigo dividir meu tempo. Faço cardiologia, faço cardiologia intervencionista, participo de pesquisa clínica, sento à mesa no conselho do complexo, então eu escuto sobre
gestão. Consigo ser um médico muito mais feliz porque estou visitando outros silos. Outro dia estava num debate com
uma colega que atua em Harvard, no Massachusetts General
Hospital e ela (Fabiola Macruz) deu um conselho interessante.
Perguntaram como ela administra a vida e ela disse que temos que ser híbridos. Então, o fato de ser híbrido me permite
“andar” por esses ambientes com prazer. A grande questão é
essa: se você tem prazer no que faz, entende cada peça que
compõe o todo. Eu acredito que o cérebro e a mente humana
se comportam integrados e conseguem entregar muito mais
quando você faz essa multidisciplinaridade. Divido mais ou
menos 20% do meu tempo para cada uma dessas atividades. Participo de reuniões riquíssimas em que você recebe
e entrega informações para propulsão desse conhecimento,
que não pode ser mais segmentado em silos. Ele tem que ser
abrangente e conectado por esse tecido que a gente chama
de tecido cósmico, porque é um tecido de informação que
você não sabe de onde vem, mas contribui. Atuo em todas
as áreas. Sou casado, tenho dois filhos (como casei tarde, tenho um filho de dez anos e uma filha de dois e não terceirizo
meus filhos). Fim de semana não tenho ninguém pra ajudar:
eu quem cuido, que fico com menino no colo, e é uma delícia
ficar com menino no colo. Essa energia que você troca com a
criança, o exemplo que você dá, o convívio que você tem com
elas é muito projetado pra sua vida profissional e isto ajuda
muito. Procuro entregar um modelo de saúde que atenda ao
nosso filho, você entende a dor da sua mãe. Então, nossos
receptores sensoriais são diversificados e essa diversificação faz parte da conquista da felicidade, e a conquista da
felicidade é ter essa diversificação.
Entrevista concedida para o médico Lorenzo Tomé do Saúde Digital
Podcast. Transcrita e editada por Serifa Comunicação.
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NEFRO-ENDÓCRINO
INOVAÇÃO E ALTA TECNOLOGIA

HEMODIAFILTRAÇÃO 5008S
TDMS (THERAPY DATA MANAGEMENT SYSTEM)
Sistema integrado de gerenciamento eletrônico dos parâmetros da sessão hemodiálise.

Unidade 2
34 3255-2925
Complexo UMC - Uberlândia Medical Center | Clínica Nefro-Endócrino
Rua Rafael Marino Neto, 600 | Bairro Jardim Karaíba - Uberlândia - MG
nefroendocrino@hotmail.com |
@nefroendocrino
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INVESTIMENTOS E INOVAÇÃO NO PRIMEIRO
CENTRO DE SAÚDE MULTIPLEX DA REGIÃO

INOVAÇÃO

Com o objetivo de oferecer a infraestrutura adequada
para os melhores resultados na prática da medicina,
provendo ferramentas de trabalho adequadas para o
corpo clínico e conforto e facilidade para pacientes
e familiares, o UMC - Uberlândia Medical Center, foi
inaugurado em fevereiro de 2014, sendo o primeiro
centro de saúde multiplex da região. Trata-se de um
complexo de saúde que possui, de forma integrada,
unidade hospitalar, centro clínico, laboratórios
e alameda de serviços, convergindo diversas
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especialidades e conveniências para pacientes e corpo
clínico. A escolha de Uberlândia para implantar este
empreendimento não foi por acaso, afinal a cidade
possui uma infraestrutura tecnológica que motiva
ações de inovação e os investidores são um grupo de
Uberlândia, com foco em oferecer o que há de melhor
na cidade, atraindo público de outras localidades para
usufruir o que oferecemos aqui. O Complexo do UMC
possui unidades Hospitalar e de Internação, Centro
Clínico, Pronto Atendimento, Clínicas, Alameda de

Serviços, Centro de Pesquisa e Unidade de Educação,
por meio do Centro Universitário Una. Além disso,
possui parcerias diversas com players nacionais e
internacionais no setor de saúde.
Inovação
O UMC oferece o que há de mais moderno em inovação
e tecnologia em suas unidades. Recentemente, sua
Unidade Hospitalar se tornou a primeira do interior de
Minas Gerais e a quinta do interior brasileiro a oferecer
cirurgia robótica, com a chegada do robô Da Vinci®
que possibilita realizar diversas cirurgias urológicas,
como tratamento de cálculos renais, próstata e câncer
de rim e bexiga. Outras especialidades também serão
atendidas em breve.
O Centro Clínico do UMC, inaugurado no primeiro
semestre deste ano, traz o conceito exclusivo de
torre digital em um edifício com 9 pavimentos,
220 consultórios e 19 clínicas. Com o que há de
mais moderno em tecnologia, oferece locação
de consultórios prontos, em que os médicos, ao
conectarem seus notebooks na rede já instalada,
têm acesso a ferramentas e serviços que otimizam
seus atendimentos, inclusive com a telemedicina.
Neste espaço também está instalada a Unidade
Avançada de Diagnóstico por Imagem do UMC, com
equipamentos como o tomógrafo computadorizado
Multislice, com 128 cortes, que usa tecnologia com
precisão de 0,625mm, com excelente qualidade
e redução da dose de radiação e a ressonância
Magnética 3.0 Tesla de última geração, com tecnologia,
performance e qualidade, aliados ao conforto do
paciente. O UMC Tech é um hub de inovação do UMC
que desenvolve produtos e alimentam a estrutura de
inteligência em saúde do UMC e desenvolve projetos
de relevância nacional e internacional, enquanto o
Eurolatino Medical Research é um centro de pesquisa
reconhecido pelo FDA (Food and Drug Administration)
e que dispõe de tecnologia de ponta para realização
de pesquisas clínicas e etapas finais de validação no
desenvolvimento de novas hipóteses de tratamento

das enfermidades. O UMC também conta com
a colaboração dos mais avançados centros de
referência internacionais e utiliza avançados recursos
tecnológicos, estimulando a pesquisa e promovendo o
desenvolvimento científico.
Novos investimentos
Com evolução contínua desde sua abertura, o UMC
tem previsão de novas obras e está concluindo a Torre
de Internação, anexa ao UMC Unidade Hospitalar,
com nove pavimentos. Com esta entrega serão
oferecidos 214 leitos, sendo 40 leitos de UTI (Unidade
de Terapia Intensiva) e os demais entre RPAs (leitos de
recuperação pós-anestésica), leitos semi-intensivos
e suítes de alto padrão para internação. Para os
próximos anos o projeto contempla a implementação
de um hotel funcional, com previsão de 120
apartamentos com estrutura completa e unidades
dispondo das mais modernas tecnologias de telehomecare, além do edifício garagem, acrescentando
mais 800 vagas ao estacionamento do Complexo
UMC, que passará a contar com mais de 1000 vagas
disponíveis para seu público.
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CONFORTO, QUALIDADE E SEGURANÇA SÃO
ESSENCIAIS QUANDO O ASSUNTO É GENTE.

TELEMEDICINA
E GESTÃO

Com o uso inteligente e eficaz dos recursos tecnológicos,
a Telemedicina possibilita diagnosticar, prevenir e
promover a saúde das pessoas, além de proporcionar
uma visão estratégica da saúde populacional de
qualquer região. Atualmente, a tecnologia está de
braços dados com inúmeras atividades profissionais.
É inegável que o seu avanço contribui para qualidade
do trabalho, economiza tempo, possibilita um controle
mais eficaz dos custos e proporciona condições de
gestão de praticamente todos os serviços em tempo
real. O dia a dia de um gestor no sistema de saúde
é marcado pela preocupação em prover o melhor e
mais rápido atendimento aos pacientes. Conforto,
qualidade e segurança são essenciais quando o
assunto é gente. As pessoas precisam estar no centro
da atenção e cuidado. Neste sentido, a Telemedicina é
uma das grandes aliadas para entrega de excelência,
pois garante maior agilidade e qualidade no
atendimento, possibilitando que os gestores de saúde
organizem melhor o trabalho nos hospitais. Quer um
exemplo? Com a prática da telemedicina os médicos
podem dedicar tempo às consultas e cuidados com
o paciente, enquanto recebem os laudos de exames
realizados pelos médicos especialistas à distância. É
possível ainda ter uma segunda opinião médica para
suporte à decisão quanto à conduta terapêutica. Além
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de telediagnóstico, teleconsulta e teleinterconsulta, a
Telemedicina, como instrumento de inovação e avanço
tecnológico, possibilita uma análise precisa de dados
e conteúdo. A partir dos dados estruturados, podese gerar relatórios, pirâmides populacionais, tabelas
de diagnósticos, horários de pico nas realizações
de exames, tempo de resposta do laudo médico,
quantidade de exames laudados em determinado
período, entre outros. Quando todas essas
informações são correlacionadas, o gestor de saúde
pode tomar decisões mais assertivas que impactam
em racionalização de custo e qualidade. Os dados
colhidos também podem embasar pesquisas, uma
vez que a equipe médica utiliza a análise de dados
para publicar artigos e trabalhos em congressos
de grande impacto na comunidade científica. É um
caminho sem volta: população, médicos, rede pública,
hospitais, clínicas, empresas e, principalmente,
paciente: todos se beneficiam do uso da telemedicina.
Não é simplesmente adotar novas tecnologias, mas
sim conseguir promover mudanças significativas
em
estruturas
socioeconômicas,
culturais
e
comportamentais para disseminar as melhores
práticas de assistência em saúde.
Elaine Alcântara é diretora da ITMS do Brasil e possui mais de 20 anos
de experiência na área de gestão da saúde por meio da Telemedicina.

Soluções ITMS para:

Pesquisa clínica

Consultórios e clínicas

Home Care

Secretarias de saúde

Hospitais

Saúde Ocupacional

Inovação em telemedicina para diagnósticos
ágeis, integrados e seguros.
Eletrocardiograma
Mapa e Holter
Espirometria

Imagens:
Mamogra a, raio-x, ressonância magnética,
tomogra a e densitometria óssea.

Eletroencefalograma

Na ITMS encurtamos distâncias e salvamos vidas.

itms.com.br

Rua Rafael Marino Neto, 600 – Sl 41

contato@itms.com.br

Uberlândia: (34) 3303-8600

Uberlândia – Minas Gerais

comercial@itms.com.br

São Paulo: (11) 3055–4070

Cep: 38.411-168

faleconosco@itms.com.br
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CUIDAR DA SAÚDE OU TRATAR A
DOENÇA: UMA QUESTÃO DE ESCOLHA!

VOCÊ SABE O QUE É
SAÚDE PREVENTIVA?
“Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a
desistir das coisas que o fizeram adoecer”. Com essa frase
do “Pai da Medicina”, Hipócrates, defino o maior desafio
de cuidar da saúde. As doenças têm causas multifatoriais,
com início muito antes de manifestar sintomas e são
resultado de escolhas que fazemos diariamente. Trabalhar
com saúde preventiva é exatamente isso: educar em
saúde e ensinar as pessoas a fazerem escolhas mais
saudáveis, pautadas nos princípios da não violência, da
autogentileza, da autonomia e do autoconhecimento na
busca da longevidade.
A base de minha trajetória profissional foi em saúde
preventiva. Ao término da graduação em Medicina, pela
UFU, me tornei especialista em Medicina do Trabalho pela
ANAMT, em uma época que tínhamos poucos especialistas
nessa área. Desde então, minha missão foi evitar que
as pessoas ficassem doentes no trabalho, cuidando
de minimizar os riscos físicos, químicos e biológicos.
Contudo, percebi que os riscos mais impactantes eram
os psicossociais, no trabalho ou fora dele, e as causas da
maioria das doenças eram fruto de um desequilíbrio entre
expectativas e realidade, de desconexão com propósitos,
de falta de sentido, de excessos, de relações tóxicas, de
falta de energia e de atenção, de incapacidade de olhar
para dentro. Falava sobre saúde nos atendimentos dos
exames ocupacionais, investigando hábitos de vida
e assim pude ajudar as pessoas a mudarem alguns
hábitos, desenvolvi programas de saúde e de segurança
que fizeram sentido para as pessoas e também para o
empresário.
Na medida dessa trajetória profissional, também tive uma
busca pessoal que me fez aprimorar os conhecimentos em
saúde preventiva, na pós-graduação em Saúde Integrativa
do Hospital Albert Einstein. Dentro dessa perspectiva e
ampliando os horizontes da saúde ocupacional, nasce a
ideia de construir uma Clínica de Saúde Preventiva, onde
pudesse promover saúde e integrar o cuidado do corpo e da
mente, através de práticas reconhecidas cientificamente
como Yoga, Meditação, além de um acompanhamento
nutricional adequado e atendimento que respeita as
histórias e a individualidade de cada paciente.
Nasce a HENRISA, um novo olhar em saúde! Uma clínica
com equipe multiprofissional preparada para praticar o
CUIDADO integral em Saúde.
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Dra. Joice Ferreira Alves - CRMMG 40895.
Especialista em Medicina do Trabalho pela ANAMT.
Certificação Internacional em Gerenciamento de Stress pela ISMA-BR.
Pós-graduanda em Bases de Saúde Integrativa e Bem-estar pelo HIAE.
Diretora Clínica da Henrisa Saúde.

34 3225-7505 | 99873-7505
Av. Rafael Marino Neto, 600 - Salas 51A e 51B
C: 95% - Uberlândia - MG
C: 38%
Jardim Karaíba
@henrisa.saude
M:
24%
M: 36%
Y: 7%
Y: 35%
K: 0%
K: 0%
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Drª Clarissa Oliveira
CRM 31412
Médica e Fundadora da Clínica Conceito Saúde
e Instituto CADO.

APONTE O SEU CELULAR
PARA ESTE CÓDIGO E
CONHEÇA UM POUCO
MAIS DA CLÍNICA
CONCEITO SAÚDE.

Integrar
“Unir forças e fundamentos para trazer inovação na medicina.
Este é o propósito que tenho para minha vida e com muito orgulho compartilho
conhecimento e experiências em projetos que não se limitam à fronteiras.
A medicina integrativa está presente em tudo, por isso
UNIR E TRANSMITIR CONHECIMENTOS,
fazem toda a diferença.”
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DIVULGAÇÃO

CONSIDERADO O “ROCK’N RIO DA MEDICINA”,
EVENTO DISCUTE MEDICINA DO FUTURO

CONGRESSO INTERNACIONAL
DE MEDICINA INTEGRATIVA
Nos dias 21 a 24 de novembro, o Congresso Internacional
de Medicina Integrativa (CIMI) deve levantar questões
importantes relacionadas à inovação no campo da
saúde. A partir do tema “Biologia Positiva: o novo
desafio da Medicina Integrativa”, médicos, cientistas
e pesquisadores renomados de nove países estarão
reunidos no Center Convention, em Uberlândia, para
debater e apresentar suas pesquisas fundamentadas
em modelos de saúde, longevidade e tratamentos
inovadores personalizados. No evento, os participantes
entrarão em contato com a ciência de ponta em quatro
dias de imersão, buscando integrar o conhecimento
das técnicas da Medicina Integrada à realidade. De
acordo com a médica Clarissa de Oliveira, idealizadora
do evento, a vinda de expoentes da medicina do futuro
garante oportunidades únicas de vivenciar uma mostra
de grande peso na comunidade científica. “O CIMI é
realmente um foro de excelência, pois reunirá mais de
20 profissionais nacionais e internacionais de renome.
Entre eles, estarão presentes descobridores de genes,
estudiosos de telômeros e especialistas em inovação
e tecnologia aplicadas no novo modelo médico,
estresse oxidativo - redoxomica e lipidomica, oncologia

Dra. Clarissa de Oliveira,
idealizadora do evento
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integrativa, oncogenética, epigenética, dor crônica
e outros temas”, revela. Além das apresentações de
temas inovadores da medicina moderna, o congresso
trará também novidades em sua estrutura. Os
grupos de expositores demonstrarão inovações em
aparelhos, produtos e serviços de ponta. Mas, a maior
surpresa estará na maneira de apresentação dos
palestrantes, realizada através da holografia. “Nessa
técnica, ocorre o registro de padrões de interferência
de luz, gerando imagens em três dimensões, o que
possibilita um dos palestrantes estar em uma sala
e ser projetado em outra. Pela primeira vez no Brasil
vamos apresentar essa tecnologia para trazer uma
prospecção de futuro, uma união entre a medicina e
a modernidade tecnológica”, esclarece a médica que
preside o evento. Além da programação científica,
os cerca de 500 congressistas esperados assistirão
atrações culturais. A noite do dia 21, por exemplo,
contará com um show de Bruno, da dupla Bruno
& Marrone, após a abertura oficial do evento. As
inscrições para o congresso podem ser feitas pelo
site www.cimi2019.com.br. A programação completa
também está disponível no site.
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AMBIENTE DEDICADO AO CUIDADO
INTEGRATIVO E INDIVIDUALIZADO

ESPAÇO MELISSA ANTOUN

O Espaço foi idealizado com o objetivo de proporcionar
ao paciente uma avaliação ampla e detalhada de suas
condições de saúde. O foco é a medicina do bem-estar,
que através de uma história clínica individualizada,
avaliação de exames laboratoriais, análise da rotina
de alimentação, hábitos e atividade física, conseguese elaborar um Plano de Tratamento com base nas
seguintes variáveis:
1 - Alimentação balanceada
2 - Otimização de hormônios
3 - Ajuste das vitaminas
4 - Práticas de manejo de estresse
5 - Atividade física
A Dra. Melissa Antoun e sua equipe acreditam que somente
um atendimento holístico e multidisciplinar podem levar
ao pleno resultado de qualidade de vida e saúde. No
Espaço Melissa Antoun você encontra um ambiente
dedicado ao cuidado integrativo e individualizado.

saúde e vida para você
Médica Ginecologista e Nutróloga
34 3255-8329
Av. Nicomedes Alves dos Santos, 1500
Morada da Colina - Uberlândia - MG
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O QUE TEM DE NOVO E DE VELHO NISSO?!

OXIGENIOTERAPIA

A primeira grande lição que obtive do meu mestre
foi sobre respiração. Como um bom japonês, havia
comando firme, pouca explicação e, aos poucos, uma
cascata de revelações e ensinamentos. Uma ordem
sempre presente em nossa relação: vai respirar! e,
juntamente com a ordem, uma riqueza enorme de
conceitos fisiológicos que hoje complementa e fecha
um círculo, como sempre tem acontecido em todos
os aspectos da minha vida. O aparelho respiratório
capta o oxigênio da atmosfera para transferi-lo
ao interior do organismo e, por sua vez, o sistema
cardiovascular, através do coração, bombeia as
células sanguíneas, as quais transportam o oxigênio
adquirido pela respiração para todos os tecidos e
células do nosso organismo. O oxigênio, elemento
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usado desde 1920 em condições terapêuticas
e que já foi tema de dois outros prêmios Nobel
de Medicina, alivia sintomas relacionados aos
efeitos da hipóxia, tem uma ação paradoxal e
é o ponto chave no equilíbrio do sistema redox,
que define o pano de fundo da nossa condição
de saúde e doença. O estresse oxidativo é uma
situação silenciosa que, quando em desequilíbrio,
predispõe ou agrava as doenças. Sob a luz dos
conhecimentos atuais, o estresse oxidativo não
pode ser entendido como um simples desbalanço
entre o sistema antioxidante, resultante da
ativação via alimentação/suplementação, e os
radicais livres, resultantes de uma cascata de
reações químicas existentes no nosso organismo.

O estresse oxidativo é resultado de um sistema
complexo, dinâmico e que, quando em equilíbrio,
denominamos estresse, e quando em disfunção ou
desequilíbrio, denominado distresse. Os médicos
e cientistas vencedores do Prêmio Nobel de 2019
em Fisiologia ou Medicina foram os americanos
Dr. Gregg Semenza, da Faculdade de Medicina
da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore,
Maryland, Dr. William Kaelin, do Instituto de Câncer
Dana-Farber em Boston e o britânico Dr. Peter
Ratcliffe, da Universidade de Oxford, no Reino
Unido. Suas descobertas, de como as células
sentem e se adaptam à disponibilidade de oxigênio,
têm implicações de longo alcance para a medicina
e prometem novos e poderosos tratamentos para
doenças como câncer, anemia e outras. Foram
anos de trabalho que possibilitaram a elucidação
do maquinário molecular e genético que responde
à presença de oxigênio. A oxigenoterapia, quando
indicada com critério e suplementada, é útil em
todas as condições de rebaixamento dos níveis
séricos de oxigênio como asma, DPOC (doença
pulmonar obstrutiva crônica), enfisema, bronquite,
câncer de pulmão, fibrose cística, hipertensão
pulmonar e falha congestiva do coração e outros.

O procedimento contribui para a melhora das
condições de sono, favorece a oxigenação celular
sistêmica, reverte ou previne processos degenerativos
e neoplásicos. A oxigenioterapia tem se mostrado
um caminho possível e de esperança para tratar o
microambiente celular e, consequentemente, revertendo
em saúde para o indivíduo e deveria ser, teoricamente,
um dos melhores remédios anti-inflamatórios naturais.
Então, preparem-se para ampliar os horizontes e
conhecimentos com importantes nomes da ciência
nacional e internacional, que estarão partilhando sobre
esse assunto e muitos outros de grande relevância
para a saúde como longevidade e envelhecimento
saudável no primeiro CIMI - Congresso Internacional
de Medicina Integrativa. O CIMI irá acontecer no
Center Convention em Uberlândia - MG, nos dias 21
a 24 de novembro. O evento contará com a presença
de médicos e pesquisadores de renome trazendo muita
fundamentação científica. E assim, vamos rumo ao
futuro da medicina!
Dra. Clarissa Aires de Oliveira é médica, proprietária da Clínica Conceito
Saúde, presidente do Instituto Cado. Coordenadora do programa
de especialização em Medicina Integrativa na UNIUBE. Presidente
do Primeiro Congresso Internacional de Medicina Integrativa. Vicepresidente do observatório internacional de estresse oxidativo sessão
brasileira.
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MEDICINA INTEGRATIVA BUSCA PERCEBER, ENTENDER E
CUIDAR DO SER HUMANO DE MANEIRA INTEGRAL E SISTÊMICA

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
NO MODELO MÉDICO

Ao analisar a evolução do modelo médico nos últimos
dois séculos é evidente os significativos avanços que
as inovações tecnológicas ajudaram realizar. Porém,
as evoluções que acontecerão nesta área de conhecimento nos próximos 10 anos serão superiores, em
muito, a todos os avanços ocorridos neste modelo,
desde o início da humanidade. Este fenômeno ocorrerá devido às atuais rupturas tecnológicas em várias áreas do conhecimento, cujo efeito consequente
é o da geração de saltos na evolução destas áreas
e, também, em várias outras. Estas rupturas estão
ocorrendo sistematicamente nos últimos anos e resultaram em um efeito cascata de disrupções não
lineares com aceleração crescente. Os exemplos são
vários. Para citar um destes, o modelo médico atual
será amplamente impactado pelas novas tecnologias
computacionais, pois os modelos matemáticos científicos já provaram que a computação quântica desenvolvida pelo Google, IBM, Microsoft e Nasa, dentre
outras instituições, é extremamente mais eficiente
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no processamento e análise da biologia molecular ao
comparado com a computação digital clássica. Com
isto, a computação quântica aplicada à biologia molecular permitirá evoluir o conhecimento para desenvolver uma nova geração de medicamentos, que fará a
disrupção da atual indústria farmacêutica. A nova indústria que surgirá terá elevada precisão no tratamento para ajudar na cura de várias doenças, por exemplo
o câncer. Neste âmbito, uma das áreas protagonistas
nos estudos e novos conhecimentos na área médica é
a Medicina Integrativa, que busca perceber, entender
e cuidar do ser humano de maneira completa, integral
e sistêmica. Esta área tem realizado descobertas importantes no tratamento de doenças severas e acelerado as inovações tecnológicas que ajudarão a criar
um novo modelo médico imensamente mais benéfico
para a humanidade.
Dr. João Henrique de Souza é professor na Universidade Federal de
Uberlândia e Head of Culture Engagement and Methodology do Brain
no Instituto de Ciência e Tecnologia criado pela Algar Telecom.
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PUBLI EDITORIAL
MAURO MARQUES

“NOSSOS PACIENTES SÃO ACOMPANHADOS NA CLÍNICA,
COM SUPORTE PARA ATINGIR MELHOR QUALIDADE DE VIDA”

TENHA UMA VIDA
MAIS SAUDÁVEL!

Após anos atuando como ginecologista e obstetra e me
deparando em barreiras que pareciam intransponíveis, decidi
expandir os horizontes e iniciar um novo campo de estudo:
a Medicina Integrativa - que consiste em uma abordagem
clínica, onde avaliamos cada indivíduo de maneira integral,
inserido no seu contexto de vida, e oferecemos um
planejamento terapêutico personalizado em busca da saúde
em todos os aspectos. São avaliados os fatores anatômicos,
físicos, bioquímicos, funcionais, energéticos, nutricionais,
mentais e espirituais, de maneira individual e traçado
juntamente com o paciente os caminhos para melhora na
qualidade de vida. Entre as abordagens, utilizamos recursos
da medicina oriental, alemã, ortomolecular, homeopatia,
fitoterapia, medicina quântica e biofísica, sem abrirmos
mão da medicina alopática sempre que necessário. Nesta
nova trajetória, fica evidente o quão importante é a análise
sistêmica ou integral de cada um que nos procura em
busca de auxílio médico. Ao avaliarmos o paciente como
um todo, sem compartimentalizá-lo, temos uma visão mais
abrangente de cada indivíduo e conseguimos compreender
melhor onde se originou o desequilíbrio. Desta maneira,
adotamos planejamentos terapêuticos que busquem corrigir
uma rota de adoecimento e recuperar a saúde de uma
maneira geral e não apenas a correção de sintomas. Um fator
muito importante na abordadem pela Medicina Integrativa
é representado pela conscientização do paciente, onde ele
é peça fundamental na cura, uma vez que deve assumir a
responsabilidade em mudanças no estilo de vida e crenças
equivocadas, desenvolvendo uma relação de parceria entre
médico e paciente.
Neste contexto surgiu a Integratte®, como uma nova etapa
na minha vida profissional. Sua criação se fez necessária
para atender a demanda das pessoas, que a cada dia
apresentam um anseio maior, na busca por uma saúde de
maneira integral. Em uma época onde já conquistamos
maior expectativa de vida, estamos buscando, agora,
uma longevidade saudável. Na clínica, disponibilizamos
vários tratamentos e acompanhamentos, tanto na área de
prevenção, como no suporte de doenças crônicas. Com este
conceito, criamos o Integratte Life Style®, que consiste em
um programa onde a busca pela qualidade de vida está em
primeiro lugar. Já estamos atuando de maneira educativa
através do - café com saúde, evento realizado mensalmente
na clínica, onde abordamos hábitos de vida, com dicas e
orientações e depois temos a degustação de um cardápio
orgânico e saudável, mostrando como é possível comer
bem e com qualidade. Algumas horas de contato informal
entre médicos, equipe e clientes, onde compartilhamos
experiências, conhecimentos e receitas saborosas. Uma parte
fundamental no programa é o Inttegral Slim 40®, através do
qual caminhamos com nossos clientes em um processo de
desintoxicação que leva a uma melhora na qualidade de vida,

nos exames laboratoriais e através da redução do processo
inflamatório crônico, conseguimos um emagrecimento
saudável. Durante todo o processo, nossos pacientes são
acompanhados na clínica, com suporte para atingir o objetivo
de melhor qualidade de vida. Após os primeiros 45 a 90 dias,
entramos em uma fase de manutenção, com abordagens
individualizadas de acordo com a necessidade de cada um.
Em busca da conscientização, temos atuado na comunidade,
com palestras buscando a educação em saúde, pois
acreditamos que é um passo fundamental nesta trajetória.
Seguindo a proposta por uma vida mais saudável, estamos
com vários projetos para ampliarmos o Integratte Life Style
no próximo ano e continuarmos colaborando na construção
de um conceito amplo de saúde que preencha os preceitos do
completo bem-estar físico, mental, espiritual e social.

Dra. Tamara da Veiga Mendes de Barros

34 3306-5700 | 3235-2307
34 99678-5700
Rua Vital Macedo, 366
Bairro Tabajaras - Uberlândia - MG
@clinicaintegratte

CULT_ 77

BEM_CULT_MEDICINA
DRA. CLARISSA AIRES DE OLIVEIRA E DR. EUGENIO LUIGI IÓRIO
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O ÚLTIMO DESAFIO DA
MEDICINA INTEGRATIVA

BIOLOGIA POSITIVA

Construir
novas
oportunidades
sustentáveis
para a promoção da saúde, felicidade e bemestar requer que entendamos o ser humano em
sua individualidade, de forma integral, unindo
corpo, mente e espírito. A medicina interativa
tem sido definida como a medicina da autocura,
que objetiva um ótimo nível de funcionamento
dos órgãos e qualidade de vida, a fim de atingir
a vitalidade da “pessoa integral”. Isso significa
promover uma relação saudável combinando corpo,
mente e espírito em harmonia com o ambiente
(família, relacionamentos profissional e pessoal e
habitat). Estar bem para chegar bem é a palavra
para atingir o sucesso também no envelhecimento.
A Medicina Integrativa é a medicina para a
excelência, é o retorno aos princípios fundamentais
da saúde. A adoção do adjetivo “integrativa” é
para estimular os profissionais da saúde a usarem
todas as “ferramentas” à sua disposição de forma
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coordenada, de acordo com a Ética e a Ciência,
com a finalidade de permitir que cada pessoa
mantenha um ótimo nível de desempenho ou que
possa recuperá-lo, caso o tenha perdido.
O antigo hábito de focar na patologia
Apesar de antigo, a medicina ainda é baseada
no hábito de focar nas patologias, conceito que
tem sido definido como “Biologia Negativa”. Esse
conceito presume que a saúde, a felicidade, a
longevidade e a sobrevivência são estados de um
padrão dado a partir de um “funcionamento normal
da espécie”. A partir daí, a “Biologia Negativa”
tenta explicar os desvios da “normalidade”: “Por que
sofremos de depressão? Por que desenvolvemos
hipertensão? Por que desenvolvemos câncer? Ela
se concentra principalmente nas causas próximas
de doenças, na fragilidade e incapacidade e
enfrenta a louvável, mas insuperável tarefa de

buscar intervenções que ajudem a prevenir, tratar
e curar todas as patologias. A “Biologia Negativa”
mantém o olhar fixo na patologia e isso significou
que outros caminhos possíveis para a pesquisa foram
negligenciados. Nesse cenário, a luta é pra desenvolver
soluções para as centenas de doenças crônicas,
incluindo o câncer, que afeta milhões de pessoas.
Novo paradigma para um futuro novo
Neste contexto, o Congresso Internacional de
Medicina Integrativa tem como objetivo definir, lançar
e compartilhar um novo paradigma da Medicina,
baseado no conceito de “Biologia Positiva”, teorizada
há 7 anos por Colin Farrelly. Ela concentra-se em um
conjunto diferente de perguntas e prioridades. Ao invés
de fazer da patologia e da doença o foco central dos
esforços intelectuais e dos investimentos financeiros,
ela busca entender os fenótipos positivos: Por que
algumas pessoas vivem mais de um século sem sofrer
de doenças crônicas, que afligem a maioria dos seres
humanos no início de suas vidas? Por que algumas
pessoas são mais felizes, otimistas, talentosas ou têm
uma memória melhor do que a maioria das pessoas?
Paradigma da Biologia Positiva
Este paradigma baseia-se na percepção de que o
processo de evolução por seleção natural não cria um
organismo perfeito em termos de expectativa de vida
e nem resistência a doenças ou outras habilidades.
Portanto, a longevidade excepcional ou cognição
superior são enigmas fascinantes: Quais mecanismos
biológicos explicariam esses exemplos de saúde e
bem-estar? Desse ponto de vista, a “Biologia Positiva”
foca nas causas evolutivas de fenótipos positivos e
não nas causas imediatas de doenças específicas.
Tentando elucidar as causas próximas e definitivas
de uma saúde excepcional, molda intervenções
destinadas a aumentar as oportunidades de se obter
saúde, felicidade e bem-estar.

restrição calórica, pode atrasar, simultaneamente, a
maioria das doenças e aflições do envelhecimento.
Isso geraria um dividendo de saúde muito maior para o
envelhecimento da população do que derrotar qualquer
doença específica do envelhecimento, uma vez que
diminuir a taxa de envelhecimento em sete anos
reduziria 50% do risco específico de idade de morte,
fragilidade e incapacidade, em cada faixa etária.
Resultados e inspirações
Os cientistas já estão fazendo um bom progresso no
projeto de “Biologia Positiva”, mesmo que a estrutura
intelectual ainda não esteja claramente definida
e seus tópicos sejam bastante fragmentados. No
entanto, a descoberta das propriedades de imitação
calórica do trans-resveratrol é um exemplo promissor
e esclarecedor.
Dra. Clarissa Aires de Oliveira é médica, proprietária da Clínica Conceito
Saúde, presidente do Instituto Cado. Coordenadora do programa de
especialização em Medicina Integrativa na UNIUBE. Presidente do 1º
Congresso Internacional de Medicina Integrativa. Vice-presidente do
observatório internacional de estresse oxidativo sessão brasileira.
Dr. Eugenio Luigi Iório: médico, PhD em Ciências Bioquímicas, editor
chefe do Jornal Europeu de Medicina, Estética e Dermatologia
(EJAMED). Presidente do Observatório Internacional do Estresse
Oxidativo (IOOS). É pioneiro da introdução de termos, como
Redoxômica e Lipidômica, e na abordagem do estresse oxidativo na
prática clínica.

Compreender a fertilidade positiva, a psicologia
positiva, a beleza positiva e assim por diante podem
levar à intervenções inovadoras, capazes de, realmente,
melhorar a qualidade de vida. Isso pode ser conseguido
modulando a taxa de envelhecimento ou aumentando
as oportunidades de atividades e diversão em todas
as fases da vida humana ou ainda desenvolvendo
produtos farmacêuticos ou nutracêuticos que possam
aumentar com segurança a cognição ou emoções
positivas e assim por diante. Por sua vez, uma melhor
compreensão de tais exemplos de saúde e felicidade
pode criar mais benefícios para os seres humanos,
de maneira mais rápida e fácil. Por exemplo, um
nutracêutico que imite, com segurança, os efeitos da
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CRESCE BUSCA POR TERAPIAS
ALTERNATIVAS PARA CURA DE DOENÇAS

THETAHEALING TRANSFORMA
BLOQUEIOS EM POTENCIALIDADES

A possibilidade de evolução pessoal foi o que
motivou Lara Fiorot a procurar ajuda há um ano.
Passando por um momento depressivo, as sessões
de Thetahealing surgiram como uma forma de auxílio
à saúde e ao espírito. “Minha vida começou a mudar
muito, oportunidades começaram a surgir e eu passei
a me sentir mais segura depois das sessões de
Theta”, afirma. Ela conta que, logo de início, a técnica
chamou sua atenção pela capacidade de transformar
situações cotidianas rapidamente. “Tenho passado por
uma transformação instantânea, onde é possível ver
mudanças muito rápidas no que tenho vivido”, observa.
O Thetahealing é uma técnica que busca potencializar
o desenvolvimento em diferentes áreas da vida. Através
de frequências de ondas cerebrais são identificadas
crenças, padrões e pensamentos que podem afetar
a realidade, impedindo o sentimento de realização
pessoal. Com o objetivo de compreender a origem dos
medos e traumas e até mesmo das doenças, a técnica
é um processo de autoconhecimento que também
possibilita o empoderamento pessoal e profissional.
Estudos mostram que os seres humanos atuam em
cinco frequências do cérebro, atingidas em diferentes
estágios da consciência. Vianna Stibal, fundadora da
técnica, sugere em seu livro ‘DNA Básico’ uma meditação
que conduz a consciência a um estado da frequência
Theta. De acordo com o livro, um estudo publicado pelo
American Journal of Psychiatry sugere que o aumento
da atividade de ondas Theta nas regiões pré-frontais
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do cérebro está relacionado à recuperação de sintomas
de depressão profunda, sem o uso de medicação. Sendo
assim, a terapia também tem seus efeitos em pessoas
com problemas de depressão, por exemplo.
Novos padrões e realidades - Segundo a terapeuta
e instrutora de Thetahealing, Ana Gabi Borges,
identificar a raiz do problema é fundamental para
entender situações que acontecem ao longo da vida
e, assim, o cliente pode ter um outro ponto de vista
sobre as questões vividas no passado. “As memórias
e sensações estão arquivadas na parte subconsciente
de nossa mente, o que em alguns casos pode limitar
o desenvolvimento pessoal e fazer com que padrões
de comportamento e situações se repitam, fazendo
a pessoa viver em um ciclo de sentimentos, sempre
com as mesmas questões pendentes. Assim que são
identificadas as crenças que trazem desafios, podemos
alterá-las e criar uma nova realidade”, explica. Uma
das ferramentas utilizadas na técnica é chamada
de ‘digging’ - um processo de escavação de crenças
feito na mente subconsciente que permite em alguns
casos localizar o início do registro de um padrão de
comportamento. Desta forma, o praticante da técnica
consegue ter uma nova percepção sobre sua realidade
e atitudes diferentes em relação a realidade atual.
Dificuldades financeiras, por exemplo, podem estar
ligadas às memórias do passado, registradas com dor e
sofrimento em relação ao ganho de dinheiro. Problemas
nos relacionamentos podem estar conectados, por
exemplo, aos medos vividos em uma outra relação. Após
ser curada de um câncer no fêmur, com suas técnicas de
leituras intuitivas e acesso às ondas cerebrais, Vianna
Stibal fundou o Thetahealing para ser também uma
alternativa de efeito curativo à medicina tradicional.
Difundido em mais de 40 países, o método busca auxiliar
no tratamento de males físicos e emocionais, através
de visões mais otimistas. Os benefícios são diversos e
qualquer pessoa pode procurar ajuda no Thetahealing. O
número de sessões varia com as reações de cada um e
o atendimento é personalizado, de acordo com os temas
apontados, como explica Ana Gabi. “O objetivo da
sessão é entender a dinâmica do padrão e reprogramar
o sistema de crenças. Durante todo o tempo, a pessoa
fica de olhos fechados para que o terapeuta acesse as
memórias do subconsciente e, assim, compreenda os
aprendizados dos seus desafios do passado”.

MUNDO_CULT_TECNOLOGIA
OS SISTEMAS WEB VÊM GANHANDO ESPAÇO E
PREFERÊNCIA ENTRE OS EMPRESÁRIOS E GESTORES

PUBLI EDITORIAL
DIVULGAÇÃO

BENEFÍCIOS DOS
SISTEMAS WEB

Você já se perguntou se vale a pena adquirir um Sistema ERP Web - SAÚDE? E quais seriam as vantagens?
Estas são dúvidas frequentes dos Médicos, Gestores
e Administradores de Entidades da Saúde, sejam pequenas, médias ou grandes. Sendo assim, apresentamos alguns pontos importantes e positivos que podem ajudá-los a tomar uma decisão mais assertiva.
Os sistemas Web vêm ganhando espaço e preferência entre os empresários e gestores. Há muitos pontos positivos envolvidos, desde a implantação até aos
resultados de curto, médio e longo prazo, dentre eles:

Mobilidade e Flexibilidade
Os sistemas Web se destacam pelo excelente custo-benefício, sendo a melhor opção, independente do
tamanho do seu negócio, aplicando-se para Clínicas,
Consultórios ou até mesmo Hospitais. Investir em solução como esta, que agrega mais tecnologia e que
ajuda numa maior mobilidade, seja dos profissionais
da saúde (médico, enfermeiros, farmacêuticos, administradores), seja do PACIENTE, o investimento com
certeza trará ganhos imensuráveis no dia a dia de
cada um. O ganho obtido poderá gerar em reinvestimento em seu negócio e também para o bem-estar
do seu cliente final. Os sistemas Web são mais dinâmicos, uma vez que são online, podendo acessar toda
e qualquer informação, independente do local que estiver, seja para consultar Agenda, Prontuário do Paciente, Cirurgias, etc, independente do device utilizado para fazer a conexão. Soluções em WEB possuem
como características próprias baixo custo e um menor
tempo para solução de intercorrências operacionais.

A implementação, o suporte, os treinamentos e capacitações são muito mais dinâmicos em um sistema
Web.
O gestor consegue implantar e capacitar sua equipe
com mais agilidade, percebendo rapidamente os ganhos operacionais. A infraestrutura preexistente nos
sistemas Web levam vantagem em relação aos sistemas desktop: não há necessidade de possuir um
computador com muita memória. Os dados não serão
armazenados no seu computador, e isso salva espaço livre em seu HD. O Banco de Dados fica em nuvem,
podendo ser acessado por pessoas pré-determinadas,
garantindo a segurança. Os backups são atualizados
automaticamente, garantindo redundância nas informações. Os sistemas Web também possuem uma integração mais assertiva, ou seja, o gestor terá as suas
informações precisas e sempre atualizadas em tempo
real. Pense nisso, migrar para Web e utilizando o Igh
Web fará bem para o seu bolso e para o seu negócio!

Faça uma consulta e acesse o nosso site:

www.twtisaude.com.br

Matriz: Av. Jaime Ribeiro da Luz, 971 - Sala 38 e 44
Bairro Santa Mônica - Uberlândia - MG
Filial: Rua da Consolação, 222 - Sala 607
Bairro Consolação - São Paulo - SP
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MARCA COMEMORA SUCESSO E
CRESCIMENTO EM MINAS GERAIS

EKO 7 COMEMORA
1 ANO EM UBERLÂNDIA

Em coquetel realizado, dia 29 de outubro, em seu
showroom, a Eko 7 comemorou junto a convidados
e clientes, seu primeiro ano de atividades em
Uberlândia. Um sucesso que premia o desafio
de trazer a marca através de Leandro Miotti e
Núbia Maurelli, distribuidores da Perlavita Home
Center, e promover seu crescimento no mercado
de Minas Gerais.
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34 99827-8157 | 34 99941-6197
Av. Rondon Pacheco, 1011
Uberlândia - MG
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GISELLE MAMEDE PAIVA | EMPRESÁRIA E TURISMÓLOGA
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

O PARAÍSO EXISTE SIM!

MALDIVAS

Ah, as Maldivas! O arquipélago de 1190 ilhas ao Sul
da Ásia é sinônimo de paraíso, com praias desertas,
resorts de luxo, glamour e sofisticação. É o destino
de lua de mel preferido dos famosos, mas quem disse que é preciso gastar como uma celebridade para
se divertir? As ilhas estão na lista de lugares em que
todos sonham visitar pelo menos uma vez na vida. As
praias perfeitas e os bangalôs sobre o mar formam
um cenário inesquecível e romântico. Sua localização
é estratégica: ao Sul da Índia, a poucas horas de avião
dos principais destinos do Sudeste Asiático (Tailândia, Malásia, Singapura) e também do Oriente Médio,
de onde partem voos diretos de Dubai e Doha, no
Qatar. Vale lembrar que brasileiros não precisam de
visto de turismo para as Maldivas por até 30 dias. No
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entanto, a Carteira de Vacinação Internacional contra
Febre Amarela é necessária e cobrada na imigração,
bem como a confirmação da reserva de hotel e passagem de retorno. Para chegar a esse destino, saindo
do Brasil, é necessário fazer ao menos uma conexão
e podem-se encontrar passagens a partir de R$ 3285.
Mas, a verdade é que encontrar voos baratos para este
paraíso é difícil: os preços normalmente flutuam acima dos R$ 5000. Felizmente, as Maldivas podem ser
combinadas com outros destinos na mesma viagem,
barateando os custos. Saindo da Tailândia, por exemplo. Conhecer todas as inúmeras ilhas levaria muito
tempo. E, embora não dê vontade sair deste paraíso, o
recomendado é escolher uma ou duas ilhas e ficar pelo
menos cinco dias inteiros para poder realmente relaxar.

Dicas
Você pode estender o seu tempo nas Maldivas optando por se hospedar em ilhas públicas, ao invés das ilhas
privadas dos resorts. Em alguns casos é até mesmo
possível alugar quartos por temporada, diminuindo os
gastos em longo prazo. Definir as melhores ilhas das
Maldivas é quase impossível. Afinal, independente da
sua escolha, a cor do mar é a mesma e a qualidade
das praias não muda. Entretanto, algumas ilhas são
privadas, com resorts luxuosos, mais recomendadas
para casais em lua de mel e famílias. Já outras ilhas
são públicas, reservadas à população local e de baixo custo. Se quiser economizar, hospede-se nas ilhas
públicas de Thulusdhoo (ideal para surfistas) ou de
Maafushi, com opções bem econômicas para casais e
famílias. Há quem passe todo o tempo de estadia nas
Maldivas apenas relaxando na praia. E nem dá para julgar, afinal é para isso que servem as ilhas paradisíacas,
não é mesmo? Mas, existe muito mais para fazer nesse
paraíso. Para os amantes da natureza e vida marinha
há tours incríveis de barco para mergulho e ‘snorkel’.
É possível avistar corais, arraias-manta gigantes, tartarugas marinhas e até tubarões-baleias. Os passeios
nas Maldivas começam a partir dos US$25 com alimentação e fotos inclusas, promovendo atividades
sustentáveis com a comunidade local e sem danos ao
meio ambiente. Quem optar por se hospedar nas acomodações econômicas das ilhas públicas pode fazer
passeios ‘day use’ nos resorts, usando toda a infraestrutura cinco estrelas e tirando fotos iguais as dos
hóspedes, pagando bem menos do que o preço de uma
diária.
Locomoção
As ilhas do arquipélago das Maldivas são pequenas,
planas e de fácil orientação. Dá pra fazer tudo a pé e
ir caminhando de uma praia a outra. Já o transporte
entre as ilhas exige algum planejamento. Para se locomover em um território de mais de 90.000 km² de puro
oceano será necessário contar com barcos (públicos
ou privados) e hidroaviões. A época ideal para visitar
as Maldivas é entre os meses de novembro e abril. Assim como outros países asiáticos, as Maldivas também
sofrem com as chuvas de monções. O clima tende a
ficar mais chuvoso e com ventos fortes entre maio e
outubro. As chuvas desse período tendem a ser intensas, mas passageiras. A estação chuvosa não chega a
atrapalhar muito o turismo, mas pode afetar a visibi-

lidade do mar e deixar as fotos mais escuras. Também
pode determinar o número de dias sem sol que você
vai encontrar nesse paraíso. Além da passagem aérea,
espere gastar em torno de 50 a 100 dólares por dia de
hospedagem (em pousadas simples nas ilhas locais) ou
entre 400 a 1.500 dólares em diárias de hotéis de luxo
nas ilhas privadas (alguns bangalôs podem ser bem
mais caros). Muitos resorts incluem a alimentação nos
pacotes, oferecendo café da manhã mais almoço ou
janta. Quem optar por comer nos restaurantes simples
das ilhas locais deverá gastar menos de 10 dólares por
refeição, frequentemente bem servidas em buffets ilimitados. As Maldivas são um destino completamente
seguro. Crimes violentos não fazem parte do dia a dia,
ainda mais contra turistas. Embora seja recomendável
sempre tomar precauções básicas, não tenha medo de
usar joias ou levar equipamentos caros (câmera, smartphone, drone) para tirar fotos. O maior risco é esquecê-los na areia com tamanha exuberância à sua frente.
Costumes
As Maldivas são um país de maioria muçulmana. Convém respeitar as regras de convivência, caso visite as
ilhas públicas, habitadas pela população local. Lojas e
comércios podem fechar durante os horários das orações, álcool e carne de porco são proibidos. Há até
mesmo praias reservadas aos turistas para o uso de
biquíni. Nos demais lugares e praias públicas vista-se
de maneira discreta, cobrindo ombros e joelhos, sem
roupas decotadas ou que marquem muito as curvas do
corpo. O mesmo vale para homens: nada de andar de
sunga e sem camisa fora das praias turísticas. Moeda
oficial: rupia maldívia (taxa de conversão de US$1 para
MVR15.42). Entretanto, os dólares americanos são legalmente aceitos em todas as ilhas.
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ACCORD

O PRIMEIRO HÍBRIDO DA HONDA NO BRASIL

O modelo deverá ser equipado com motor 2.0 que trabalha em conjunto com dois propulsores elétricos

Há uma irreversível tendência no mercado automobilístico por veículos mais eficientes e menos nocivos à
natureza abrindo cada vez mais espaço para os carros híbridos e elétricos. Híbrido é o veículo que trabalha com dois motores, um a combustão e outro que
funciona com eletricidade fornecida por bateria, enquanto o elétrico utiliza apenas o motor elétrico. De
olho nessa tendência, a Honda aposta suas fichas no
Accord Híbrido, modelo escolhido para estrear esse
tipo de motorização no Brasil e que deve chegar às
ruas brasileiras em 2020. O anúncio da chegada do
primeiro Híbrido da Honda ao Brasil foi feito pelo presidente da marca para a América do Sul, Issao Mizoguchi, durante o Salão de Tóquio. Os preços do carro
não foram revelados, mas deve superar os valores do
Accord movido à combustão que custa por aqui cerca
de R$ 205 mil. O Accord Hybrid será o primeiro dos
três carros eletrificados que a Honda prometeu para
o Brasil até 2023, todos importados - os outros dois
devem ser Fit e CR-V. No caso do Accord, a principal diferença entre o modelo convencional e o híbrido
é mecânica e fica debaixo do capô. A marca chama
esse conceito de e:HEV. O motor a combustão é um
2.0 a gasolina de ciclo Atkinson, mais eficiente que o
ciclo Otto, convencionalmente utilizado pela maioria
dos carros hoje. Ele sozinho entrega 145 cv de potência e 17,8 kgfm de torque. O produto Honda traz ainda
mais dois motores elétricos: um na transmissão, que
funciona apenas como gerador de energia, e outro
para propulsão, capaz de entregar 184 cv e 32,1 kgfm.
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Com essa combinação, o Accord pode rodar em três
modos de uso: EV Drive, Hybrid Drive e Engine Drive.
O modo EV Drive permite o uso 100% elétrico e zero
emissão de poluentes. Já no modo híbrido, o motor a
gasolina fornece energia para o motor elétrico gerador, enquanto o excesso de energia produzido é convertido em carga para o sistema de baterias de íons
de lítio. No modo Engine Drive, o motor a combustão
transmite direto às rodas, permitindo a máxima eficiência de trabalho. Em grande parte das situações, o
Accord trafegará nos modos Hybrid Drive e EV Drive
para obter a melhor eficiência possível. O modo Engine Drive é adotado apenas em situações de velocidades de cruzeiro, em condições de estrada.

Interior segue o mesmo padrão tecnológico e requintado
de outros veículos da marca
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BONS NEGÓCIOS, ÓTIMOS PREÇOS E
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO SÃO
REFERÊNCIAS DA CONCESSIONÁRIA

VIA RENAULT

Hoje, a Via Renault é a concessionária exclusiva
Renault em Uberlândia e região. A empresa que
participa do grupo Primavia se consolidou em pouco
tempo com seu foco na qualidade do atendimento
e satisfação dos clientes, preços atrativos e bons
negócios. Com o início das operações, em dezembro
do ano passado, a revendedora autorizada Renault
se mostrou extremamente promissora no mercado do
Triângulo Mineiro, apontando ainda mais o plano do
grupo para a região, agressividade no mercado e mais
uma loja em Uberaba em um futuro muito próximo.
Por se tratar da empresa mais nova do grupo, que
hoje conta com 19 lojas, oficialmente representando
as marcas Fiat, Jeep, Renault e Nissan nos estados
do Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Distrito
Federal, a Via Renault tem reforçado a equipe e
sua estrutura para atender o melhor possível seus
clientes, mantendo a estratégia de preços acessíveis
desde os utilitários aos carros de alta gama como a
Captur. Outro sucesso de vendas é o Renault Kwid
que, não só em Uberlândia, tem emplacado inúmeras
unidades, mas como em todo o Brasil. Isso consolida
a marca como a quarta maior em âmbito nacional.
Portanto, os cidadãos de Uberlândia já sabem onde
encontrar bons negócios, ótimos preços e condições
e um atendimento especializado como um grande
diferencial neste mercado automotivo.

34 2102-5000
Av. João Naves de Ávila, 3330
Bairro Saraiva - Uberlândia - MG
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TENDÊNCIA É CONECTAR AS
PESSOAS COM A NATUREZA

PROJETOS
PAISAGÍSTICOS

Paisagismo Sense Vertical Living - Brasal Incorporações

A valorização da natureza em espaços internos e
externos de empreendimentos horizontais e verticais é
tendência sem volta. A ideia é conectar as pessoas com
o verde, tudo para trazer qualidade de vida e bem-estar e
transformar o local de moradia em um lugar prazeroso e
relaxante. Em Uberlândia já é possível encontrar projetos
seguindo esta nova realidade. O outro é o paisagista
Tenório José de Santana, de Uberlândia, que fez todo o
projeto paisagístico do Solares da Gávea, um condomínio
fechado horizontal, e arquiteta paisagista, Martha
Gavião, com escritório em São Paulo. Martha fez toda a
concepção do Sense Vertical Living, condomínio vertical
com estrutura de horizontal. O Tamboré Uberlândia, o
Solares da Gávea e o Sense ficam na zona Sul.
Área externa independente
O loteamento residencial do recém-chegado Tamboré
Uberlândia possui algumas frentes de trabalho que
chamam a atenção. O arquiteto paisagista Benedito
Abbud, um dos principais profissionais de renome
nacional e internacional, com escritório em São Paulo, e
que assina o projeto paisagístico do empreendimento,
conta que, da entrada ao interior do Tamboré Uberlândia,
todo o projeto arquitetônico, paisagístico e urbanismo
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foi pensando visando o bem-estar do morador. Abbud
explica que pelo fato do projeto pensar no percurso,
a entrada terá uma aleia de palmeiras imperiais, com
um jardim generoso, repleto de gramado e florações.
“A entrada é muito bonita. Teremos tanto árvores que
florescem em diferentes épocas, como forrações
para dar cor e boas-vindas ao morador. Ao entrar, a
pessoa vê o clube como ponto focal enquadrado por
palmeiras prateadas. Construímos a beleza através
das surpresas desse percurso”, explica. No centro do
empreendimento foi criado o Boulevard, área de lazer
com clube na frente, salões de festa, piscina, cinema ao
ar livre e sauna, além de quadra de tênis beach vôlei,
beach tênis e playground. Abbud conta que o Tamboré
Uberlândia é o primeiro a ter um “Space Family”, com
área gourmet externa independente, piscina e guardasol. “É como se fosse uma casa de campo, uma área
exclusiva para fazer churrasco ou assar um peixe. O
comprador terá essa casa de campo e uma piscina
muito bonita dentro do clube”, acrescenta. Ainda sobre
a piscina, o paisagista explica que ela tem uma raia de
25 metros com características geométricas, com deck
molhado, solarium com palmeiras e futons próximos. Ele
destacou que é um grande terreno.

Área Verde Tamboré Uberlândia

O Boulevard possui também um gramado de uso múltiplo
com ipês de flores roxas, onde as pessoas poderão
brincar com bola, peteca, soltar pipa, fazer yoga e até
festas infantis. Esse gramado termina com campo de
futebol, quadra poliesportiva e espaço pet. A pista de
caminhadas tem aproximadamente dois mil metros. “As
pessoas compram sonho e qualidade de vida, querem um
espaço seguro onde os filhos possam sair do computador
ou do celular e correr, tomar sol, brincar, enfim, se
relacionar. O objetivo é que a família sonhe e viva este
sonho. Por isso, projetamos cuidadosamente esse
boulevard central”. Em relação à arborização das ruas,
Abbud ressalta que as casas que vão receber o sol da
tarde terão árvores grandes para protegê-las, tornandoas mais frescas. “O paisagismo buscou minimizar a
aridez do asfalto e maximizar o frescor do verde. A ideia
é valorizar sempre o pedestre, por isso todos chegarão
facilmente ao boulevard com grande espaço de lazer a
pé, andando no máximo 300 metros. Os equipamentos
contemplam todos os membros da família, independente
da idade. O projeto pensa em todos os pequenos detalhes
porque a Tamboré tem cuidado com o morador e o
empreendimento”, observa. Ele explica também que não
há nenhum lote colado no muro. “São todos recuados,
com possibilidade de andar carrinho de golfe para fazer
segurança noturna e durante dia as pessoas caminham”.
Natureza em foco
O projeto Solares da Gávea, desenvolvido pela Gávea
Empreendimentos S.A, atualmente em parceria com a
Construtora Stéfani, Baduy Desenvolvimento e San Marino
Urbanismo, contempla em seu projeto de paisagismo, lagos,
cachoeiras, pista para caminhada, quadra de tênis, squash,
futebol, vôlei, salão de festas, piscina aquecida coberta,
academia de ginástica, playground e espaço gourmet. A
área verde recebeu plantio de árvores, palmeiras, arbustos
de diferentes espécies, flores e forrações variadas.
Existem também praças, pergolados, lagos e cascatas em
diversos níveis, criando uma exuberante paisagem, bem
como espaços de convivência e relaxamento. “O resultado
foi o surpreendente e arrojado jardim que agrega valor e
beleza ao projeto arquitetônico”, enfatiza Tenório José de
Santana, paisagista responsável pelo projeto.

Verde faz bem à saúde
Não só de concreto vivem os condomínios verticais.
Eles também têm apostado no verde para criar espaços
de convivência agradáveis. De olho nesta realidade, a
Brasal Incorporações oferece em seus empreendimentos
projetos de arquitetura paisagística. No Sense Vertical
Living, por exemplo, o desafio foi repassado para a
arquiteta paisagista, Martha Gavião, com 30 anos de
profissão, que usou todo conhecimento e anos de estudo
para deixar o condomínio mais verde. Ela conta que o
percurso para a chegada aos ambientes possuem formas
ergonômicas com jardins no meio das curvas para que o
caminhar fique mais suave e prazeroso. “Há pesquisas
no mundo inteiro que comprovam que a natureza faz
bem à saúde, reduz batimentos cardíacos e o estresse.
E é possível implementar isso em condomínios verticais.
Além de muito jardim e menos piso, o Sense possui uma
piscina de 25 metros que pode ser usada e contemplada”,
revela. O projeto da arquiteta disponibiliza plantas que
não precisam de podas. Ela enfatiza que na entrada
tem o pau ferro, cujo tronco chama atenção pela beleza.
Tem também cedro amarelo, ipê, uvaia, aroeira, cajá,
entre outras árvores nativas. Já próximo à churrasqueira
tem limão, pitanga e, em cima das lajes, árvores que
crescem bem nesse território. “Vegetação faz bem e é
uma tendência no mundo, por isso trago jardins densos,
menos formais, mais adaptados às plantas que sejam
independentes, não precisem de poda e gerem menos
lixo. A ideia é que as pessoas tenham orgulho de morar
ali, além também da valorização do empreendimento”,
conclui.

CULT_ 91
Arquiteta paisagista
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Arquiteto paisagista
Benedito Abbud
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EMPRESA ENTREGA COM SUCESSO
O QUINTAS ALTO UMUARAMA

IMOTECA CONQUISTA SEU
ESPAÇO EM UBERLÂNDIA
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Empresa de gestão de lançamentos imobiliários que oferece ao mercado os melhores empreendimentos e ótimas oportunidades de negócios para
seus clientes, a Imoteca entrega com sucesso o
Quinta Alto Umuarama, um dos projetos lançados pela empresa em Uberlândia, entre mais de
50 já desenvolvidos. Com uma postura, discreta e
democrática entre as imobiliárias, ética nos processos de vendas que impactam diretamente o
cliente comprador e impecável na administração
da venda, sem conflitos ou retrabalhos, a empresa
conquista seu espaço no mercado imobiliário de
nossa cidade.
Atuante desde 2012, sob a liderança do CEO Rodrigo Giachetta, profissional com vasta carreira
nas áreas de TI, gestão de processos e desenvolvimento imobiliário, chegou em Uberlândia para
gestão de empreendimentos e inovar no mercado
imobiliário. A Imoteca se deu pela capacidade e
conhecimento em entregar uma administração de
vendas de alta qualidade, com participação ativa,
sem necessidade de aumentar quadro de funcionários de contratantes, revela Rodrigo Giachetta - que acrescenta: “Somos intermediários entre
empreendedor, corretores e clientes. Todos têm
fundamental importância para nós, as estratégias
adotadas de vendas devem ser equilibradas e, o
mais importante, prazeroso para todos, como deve
ser a venda, intermediação e compra de um bem
imobiliário que é o sonho de todos nós”.

Sérgio Afonso, coordenador da Imoteca

Rodrigo Giachetta,
CEO da Imoteca

Sob a coordenação local de Sérgio Afonso, a
empresa agregou mais de 800 profissionais no
processo de vendas. “Foi desafiador capacitar
e liderar um processo deste tamanho, com tantas pessoas envolvidas”. Concluída essa etapa,
Afonso segue como coordenador local da empresa para outros projetos em desenvolvimento. Com
expertises trazidas de São Paulo, know how obtido no interior paulista e agora em Minas Gerais,
com profissionais locais, a empresa veio para ficar.
“Fizemos questão que todos os profissionais fossem de Uberlândia. Esta maravilhosa experiência
em Uberlândia justificou a permanência de nossa
house aqui”, revela Giachetta. Sem divulgar os futuros projetos em nossa cidade, a Imoteca salienta
que o lema “somos daqui” será sempre respeitado
nas novas soluções que serão trazidas e adaptadas à cidade.
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POR QUE (NÃO) EVOLUIR?

TECNOLOGIA

Atravesso o portão de madeirite. Dali tenho a visão
de algo único, nunca visto antes - diferente de todas
as experiências anteriores - uma estrutura metálica
composta por uma trama de componentes leves e
sequenciados, porém forte e resistente. Essa visão
me conduziu a certeza de que o futuro havia chegado
e que fazer parte de algo diferente muda seu olhar
para sempre. Estou falando do Steel Frame, você já
ouviu falar? Você sabia que o Steel Frame é um dos
sistemas construtivos mais utilizados no mundo? E
que aqui no Brasil seu uso tem aumentado? Apesar
do Steel Frame (ou Light Steel Framing) não ser
tão divulgado, várias pessoas estão usufruindo do
sistema hoje em dia e ainda indicando para seus
conhecidos, familiares e amigos.

Perspectiva de uma estrutura em Steel Frame.

Como arquiteta, eu já conhecia bem o sistema
convencional de alvenaria e, talvez por isso, via
muitos problemas nele, diferente da maioria das
pessoas. Para citar alguns: a grande quantidade de
entulho produzido, a sujeira, o grande consumo de
água, a falta de precisão em medidas e detalhes e a
dificuldade em se cumprir o prazo de entrega. Para
piorar, era comum ouvir histórias de pessoas que
começaram a construir com um orçamento e depois
de gastar o dobro do planejado, a casa ainda não
estava pronta. Percebe se no mercado uma carência
em relação a pouca especialização da mão de obra,
porém grande parte dos problemas da alvenaria não
estão relacionados a mão de obra propriamente,
mas sim ao nível artesanal e empírico do sistema em
si. Ainda durante a faculdade comecei a pesquisar
e buscar uma solução construtiva mais tecnológica,
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que fosse ambientalmente sustentável e, ao mesmo
tempo, financeiramente viável. Foi no meio dessa
longa pesquisa que descobri o Wood Frame e,
posteriormente, o Steel Frame e, após aprofundar
no tema, participar de treinamentos e visitar obras
no Brasil, não me restou dúvida de que eu estava
diante de uma solução construtiva diferenciada e
de grande potencial de mercado.
Mudando o Mindset
Comparada a outros setores tecnológicos a
indústria da construção civil evoluiu muito pouco.
Acredito que o maior empecilho seja o apego
à tradição que acaba prejudicando a evolução,
sentido natural da vida, pois impede que se possa
agir de forma diferente. Segundo Nietzshe, o homem
tradicionalista julga as coisas novas pelas antigas,
mostra que sabe conservar, mas despreza a
transformação. Isso pode explicar o uso massivo do
sistema em alvenaria em detrimento do Steel Frame
e outros processos. No entanto, os dados revelados
de consumo da construção civil preocupam muito.
Estima-se que são consumidos pelo setor de 15%
a 50% de todos os recursos extraídos da natureza.
Além do consumo muito elevado dos recursos
naturais, calcula se que no Brasil a construção gere
cerca de 20% a 30% de resíduos, dependendo do
patamar tecnológico do executor. Ou seja, há de se
considerar o impacto ambiental como um grande
problema e se não houver a adesão de sistemas
construtivos com processos mais racionalizados e
sustentáveis, que empreguem materiais recicláveis
como o aço, renováveis como a madeira, e ainda
prever a reutilização de outros materiais ou resíduos
gerados, as próximas gerações podem sofrer
muito. Com o surgimento de novas necessidades
da sociedade e novos problemas não há melhoras
se tudo for feito mesma forma, sobretudo na
construção civil. Portanto, a mudança de Mindset e
práticas são importantes e necessárias.
A verdade que você ainda não sabe
Esta forma de construir - Steel Frame - é um
modelo-referência amplamente adotado em vários
países, dentre eles Estados Unidos e Japão, que
sofrem com problemas de desastres naturais,
como furacões e terremotos. Este modelo possui
uma estrutura de aço leve, porém extremamente
resistente e segura, seu peso é uniformemente

distribuído e a flexibilidade do aço e suas várias
conexões permitem uma alta resistência, mesmo
diante de extremas forças externas aplicadas. Além
da vantagem de resistência e segurança, o Steel
Frame permite que a obra seja executada de forma
muito rápida, já que a maioria dos seus componentes
são fornecidos prontos para uso. Uma obra em Steel
Frame pode ser executada em até 1/3 do tempo de
uma obra em alvenaria. Sua estrutura sendo mais
leve, cerca de 5 vezes menos comparado com a
alvenaria, proporciona uma economia que começa
desde a execução da fundação da obra. No quesito
sustentabilidade, neste sistema há um baixíssimo
consumo de água e por isso é conhecido também
como sistema construtivo a seco. A produção de
resíduos também é menor, cerca de 1%. Na alvenaria
esse número chega facilmente a 25%, ou seja, a cada
quatro casas construídas, uma vai para o lixo.

Desperdício - a cada quatro casas construídas, uma vai para o lixo.

Na matéria passada desta coluna “Tecnologias
aplicadas à construção em Uberlândia” (pág.158160), foi abordada a Norma de Desempenho de
Edificações (NBR 15.575) que visa estabelecer padrões
de vida útil para as edificações e impor critérios para o
desempenho da estrutura, pisos, vedações, coberturas,
térmica, acústica e instalações hidrossanitárias de
uma obra. O Steel Frame é um sistema que atende
todos os requisitos da Norma de Desempenho por ser
um processo racionalizado de construção e integrar
facilmente as soluções de desempenho em sua
estrutura, por exemplo o sistema de isolamento térmico
e acústico, as instalações elétricas e hidrossanitárias,
são todas realizadas sem ter que quebrar paredes e
nem ter que refazer nada.

Estrutura e revestimentos de uma parede externa.

Desde que surgiu no Brasil em 1990, o Steel Frame
tem se tornado cada vez mais conhecido e utilizado,
principalmente em obras comerciais como shoppings,
hotéis, supermercados, hospitais, bancos e também
em residências. O aumento da demanda colaborou
para a redução do preço dos insumos utilizados,
atraindo ainda mais pessoas pelo custo desse sistema
que atualmente é praticado pelo mesmo preço da
alvenaria e dependendo da obra até menor, em função
da redução do tempo de execução e da baixa taxa
de desperdício. Na realidade, para que uma casa de
alvenaria possua o mesmo desempenho que uma casa
de Steel Frame, seria necessário criar implementações
extras nela, o que a tornariam mais cara, e por isso
o Steel Frame é mais viável em custo-benefício.
Depois de tantas vantagens observadas pode surgir a
dúvida: “quais as desvantagens?”. Três pontos podem
ser levantados, o primeiro é o limite de pavimentos,
é possível executar edifícios de até 5 pavimentos, o
segundo seria a menor quantidade de profissionais e
construtoras especializadas neste tipo de construção
e, finalmente, a barreira cultural provocada pelo
tradicionalismo em se construir quase que apenas
em alvenaria cerâmica. A crescente tomada de
consciência mundial tem validado cada vez mais
as práticas sustentáveis e por meio da aplicação de
uma arquitetura e engenharia inteligentes é possível
melhorar a qualidade e eficiência das construções
gerando um menor impacto sobre o meio ambiente. As
tecnologias na construção já estão disponíveis, basta
então utilizá-las. Procure um arquiteto ou engenheiro
e saiba mais.

Estrutura de uma parede interna.

As 10 principais vantagens do Steel Frame
1. Obra rápida e limpa.
2. Construção a seco.
3. Facilidade de montagem e manuseio.
4. Redução do prazo de execução.
5. Facilidade de execução e manutenção de instalações
elétricas, hidrossanitárias, cftv, gás, dados, arcondicionado, dentre outras.
6. Leveza e redução do custo de fundações.
7. Menor número de etapas de construção.
8. Ganho de área construída (paredes menos espessas e
mais niveladas, aprumadas e esquadrejadas).
9. Redução de desperdícios, processo industrializado.
10. Edificação com maior conforto térmico e acústico
Letícia Pereira Alves é arquiteta e urbanista.
Instagram: @arqleticiadesign
Contato: arquitetaelemental@gmail.com
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NOVO EMPREENDIMENTO É A PRIMEIRA
APOSTA DA MARCA FORA DE SÃO PAULO

RESIDENCIAL
INOVADOR

A Tamboré Urbanismo, empresa paulista com 39
anos de história, pertencente à Tegra Incorporadora,
do Grupo Brookfield, chega a Uberlândia para lançar
o primeiro condomínio residencial fora do estado de
São Paulo. O investimento é de R$ 43 milhões, com
estimativa de Valor Geral de Vendas (VGV) de R$
110 milhões. As atividades irão gerar cerca de 200
postos de trabalhos diretos e 900 serviços diretos e
indiretos depois de finalizado (24 meses). De acordo
com o diretor-geral da Tamboré Urbanismo, Marcelo
Puntel, a escolha da “capital da logística” para iniciar
a expansão da marca, fora do estado de São Paulo,
ocorreu pelo potencial do mercado uberlandense
e pela localização da área. “Buscamos cidades e
mercados com forte potencial econômico. Por meio
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de pesquisas, detectamos que nosso tipo de produto
é bem aceito na cidade. “Escolhemos Uberlândia
por conter um número de habitantes relevante, boa
logística e uma economia centrada em indústria,
comércio e serviço, além da fácil e favorável conexão
entre as duas cidades (Uberlândia e São Paulo)”,
explica. Com o propósito de oferecer um ambiente
seguro, com qualidade construtiva de infraestrutura
e valorização do patrimônio, o Residencial Tamboré
Uberlândia conta com 346 lotes de 360 a 579 m²
e lotes médios de 420 m². Localizado na zona sul
do município, ao lado do Uberlândia Shopping e
universidades, o empreendimento de alto padrão
possui um conceito urbanístico e paisagístico
fora de qualquer padrão já visto, com uma enorme

praça central arborizada (o Boulevard Tamboré), para
contemplação e com árvores floríferas, um sistema
de lazer com um Clube muito charmoso e totalmente
equipado para vários esportes ou ocasiões sociais.

e desafiadoras. Após atuação no estado paulista, faz
a sua primeira incursão em solo mineiro, na grande
Uberlândia. Cidade escolhida, estrategicamente, para
escrever um novo capítulo de sua história.

Diferenciais
O produto constitui um cenário integrado e harmônico,
apresentando salão de festas, family space, cinema
ao ar livre, academia, sauna, piscinas, pet space,
playgrounds, quadras, ginástica ao ar livre, pista de
caminhada, administração e portaria. Além disso, a
área verde de 34.169 m² demonstra a preocupação
com aspectos sustentáveis por parte da empresa
que propõe um planejamento urbano que preserva
recursos e eleva a relação dos moradores com a
natureza. Além disso, a captação de energia das áreas
comuns será feita por placas fotovoltaicas, iluminação
100% em LED nas alamedas, bicicletas disponíveis
para compartilhamento e piscinas adulto e infantil
climatizadas.
A Tamboré Urbanismo
Com 39 anos de existência, a Tamboré surgiu de uma
iniciativa familiar em transformar o que era uma
grande fazenda (a Fazenda Tamboré) em um complexo
urbanístico planejado, com qualidade construtiva,
respeito ambiental e referência em urbanismo. No
começo, o Centro Empresarial Tamboré, lançado em
1980, atraiu pessoas e empresas à região, originando
o primeiro Residencial Tamboré, com conceito de
moradia diferenciado de condomínio horizontal na
região metropolitana de São Paulo. Hoje, o projeto
possui mais de 8 milhões de metros quadrados
urbanizados e a marca se consolidou no mercado de
desenvolvimento urbano como uma referência nacional.
Atualmente, pertencente à Tegra Incorporadora, do
Grupo Brookfield, a Tamboré tem ambições grandes

O diretor-geral da Tamboré Urbanismo, Marcelo Puntel
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CONTRATAR UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL É A MELHOR SOLUÇÃO

ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIO

Com o crescimento das cidades, as pessoas vêm
optando cada vez mais por viverem em comunidade,
seja por questões de segurança, seja por comodidade.
Com isso, surgiram vários tipos de condomínios,
os edilícios, de casas, de lotes, associações,
voltados para o público idoso, com estrutura para
acomodações Airbnb ou de multipropriedade.
Diante disso, uma gestão eficiente do síndico se
mostra imprescindível para o bom funcionamento do
condomínio. A empresa que administra o condomínio
busca dar ao síndico todo o suporte necessário nas
áreas financeira, contábil, jurídica, administrativa e
de recursos humanos, vez que gerencia as funções
técnicas, legais e administrativas pertinentes à
gestão condominial, além de zelar pela estrutura
do condomínio e evitar conflitos entre os
moradores. Contratar uma empresa especializada
em administração condominial é certamente a
melhor solução para auxiliar o síndico a ter uma
gestão condominial equilibrada e dar tranquilidade
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aos condôminos. Além disso, a administradora
desempenha funções e responsabilidades, através de
assessoria contábil e de recursos humanos, zela pela
saúde financeira do condomínio, se envolve na parte
burocrática das questões jurídicas, emite boletos
das taxas condominiais, gerencia a conta bancária e
também possibilita que o condomínio possa contar
com serviços do síndico profissional, no caso de
interesse dos condôminos em profissionalizar a
função. E ainda, uma administradora eficiente possui
ferramentas tecnológicas, aplicativos que integram a
administração, o síndico e os moradores, garantindo,
pois, confiabilidade a todos. Assim, é importante
contratar uma administradora de condomínio singular,
que possui uma equipe competente, atualizada e
disposta a tornar a convivência dentro do condomínio
a mais amistosa possível.
Maya Zambiazi, Design de Interiores, empresária em atividade no
ramo de recuperação de crédito e cobrança, e gestão condominial.
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KEMERSON VIEIRA, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS (MBA-FGV)
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INOVAÇÃO EM PROJETOS E SOLUÇÕES

O PROJETO PARA SER
PERFEITO, PRECISA SER
EXECUTADO COM MAESTRIA

A qualidade em um serviço está diretamente relacionada à gestão da empresa. Um
negócio bem administrado, com processos
claros e definidos, com uma boa gestão de
pessoas, e com uma estrutura adequada,
naturalmente alcança níveis superiores de
qualidade em suas entregas, principalmente
se esta questão for considerada um valor,
um princípio. A avaliação da qualidade não
pode apenas se embasar em termos técnicos e operacionais, para que seja efetiva,
precisar estar estrategicamente alinhada a
identidade organizacional para que toda a
experiência do cliente em sua jornada seja
positiva e valorosa.
Motivada por estes pensamentos, a YOD do
Brasil - Projetos & Soluções foi construída
para que as experiências das pessoas em
relação a prestadores de serviços seja diferente, prazerosa, organizada. Transparente!
Atendemos projetos e instalações residenciais e comerciais, imobiliárias e condomínios, clínicas e consultórios médicos e
odontológicos.
Serviços Premium de:
- Instalações de Eletrodomésticos
- Iluminação e Sonorização de Ambientes
- Projetos e Instalações Elétricas
- Projetos de Segurança e Automação
- Telefonia e PABX

34 3228-3009 | 34 99222-6108
Rua Rafael Marino Neto, 180 - Sala 10
Jardim Karaíba - Uberlândia - MG
@yod.brasil
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“É PRECISO ENXERGAR A PESSOA
POR TRÁS DO CARGO DE SÍNDICO”

CONFLITOS NO
CONDOMÍNIO

Sempre que falamos em administração e contabilidade
de condomínios, nos referimos às normas, regras,
manutenção predial, mas pouco se fala sobre a
figura do síndico. “Cuidar do condomínio é fácil, o que
desgasta é a relação com os condôminos”. “Não dormi
nada esta noite. Ontem um condômino me desacatou
e fiquei muito chateado”. “O condômino me desacatou
e minha pressão subiu”. “Meu marido não quer que eu
seja síndica, pediu para eu escolher ou o condomínio
ou ele”. “Meus filhos não querem que eu seja síndico
mais”. “Não sei o que faço com o condomínio, ninguém
quer ser o síndico”. “Não quero ser síndico mais, se
não for ninguém na reunião, como eu faço?”. São
as queixas mais constantes que ouço dos síndicos.
Me comove ver o empenho deles com o condomínio,
trabalhando para valorizar o patrimônio de todos e
sendo desacatado, insultado. Tenho como cliente uma
síndica de um grande condomínio que está sendo
processada, simplesmente porque aplicou uma multa
por infração, seguindo as regras do regimento interno.
Ao longo de 20 anos no mercado de contabilidade
para condomínios, percebo um declínio nas relações
humanas entre condôminos e, principalmente, em
relação ao síndico. Dói no síndico a falta de apoio
dos condôminos “lúcidos”. O síndico se sente solitário,
sofre acusações de desviar dinheiro, mandar no
condomínio, querer ser o dono. Para esclarecer, o
síndico é eleito pela maioria dos condôminos presentes
em uma assembleia. Ele é o representante e entre suas
obrigações está a de cumprir e fazer cumprir as regras
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que constam no regimento interno e convenção.
Cabe a aplicação de penalidades. Em algumas
ocasiões, temos que abrir mão de uma vontade
própria em nome da coletividade. Ao adquirir um
imóvel em condomínios é tácita a concordância com
suas regras. É um pacote, não é possível dissociar. Por
outro lado, o questionamento é saudável, o interesse
é necessário. É obrigação do condômino se informar
sobre as contas do condomínio e discutir as regras
para zelar pelo seu patrimônio. Um condomínio bem
administrado é fator essencial para a valorização
de um imóvel, não importa se você é o síndico ou
condômino. Seja para ter retorno financeiro, ou
simplesmente para aproveitar, aquela sensação
deliciosa de estar em casa, cuidar bem do que é
seu faz toda a diferença. Neste cenário, a função
de uma empresa administradora de condomínios
é orientar o síndico em suas demandas, contribuir
para a segurança das informações, evitando malentendidos e desgaste. Para trazer segurança e
tranquilidade é primordial enxergar a pessoa por
trás do cargo, entender as particularidades de
cada caso e aplicar estratégias que contribuam,
efetivamente, para a administração do patrimônio
que é compartilhado por todos no condomínio, de
forma equilibrada e justa.
Maria Teresa é diretora da M10 Contábil e acredita que o lar é o
patrimônio que materializa a união de uma família. Com soluções
especializadas para condomínios, a M10 cuida da manutenção deste
patrimônio para que ele possa ser passado de geração em geração.
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“INOVAR É BUSCAR SOLUÇÕES PARA
AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO”

DESENVOLVIMENTO
IMPULSIONA UBERLÂNDIA

Raphael Leles - Secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo de Uberlândia

Depois de quase dois anos à frente da Secretaria de
Gestão Estratégica, o administrador Raphael Leles
foi designado pelo prefeito Odelmo Leão a assumir
a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedeit). Sempre ocupando pastas
importantes no governo, Leles tem buscado atender todas as extensas e complexas áreas da nova
função. Em entrevista exclusiva para a revista Cult,
o secretário conta quais projetos têm sido colocados em prática, os resultados de cada um e o que
tem feito para seguir a determinação do chefe do
Executivo para fazer de Uberlândia uma cidade para
viver, inovar e investir.
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Quais as principais frentes de trabalho da secretaria atualmente? Quais as diretrizes repassadas pelo
prefeito Odelmo Leão para essa pasta?
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedeit) atua de forma integrada nas
áreas de atração de investimentos, logística, inovação e turismo com foco no desenvolvimento do setor
produtivo de Uberlândia. Uma grande preocupação
do prefeito Odelmo Leão é que esse desenvolvimento ocorra de maneira consistente, possibilitando que
nossa cidade não apenas cresça economicamente,
mas se fortaleça como um local onde cada morador
possa viver, inovar e investir.

Quais as justificativas para o slogan: “Uberlândia, o
melhor lugar para abrir sua empresa”?
Um dos pontos que mais levaram a esse reconhecimento, segundo a Endeavor (organização mundial de
estímulo a empreendedorismo), é o ambiente regulatório que se destaca na cidade. Agilidade de processos
entre abertura, alteração e baixa fazem do município
um excelente local para se empreender. Isso leva Uberlândia a estar sempre em destaque entre os rankings
nacionais sobre abertura de empresas.
E, na prática, a cidade tem conseguido atrair estas
empresas? Como desenvolver negócios neste momento em que o empresário anda receoso para investir?
Desde janeiro de 2017, quando do início da atual gestão, até agosto deste ano, conseguimos atrair mais de
R$ 2 bilhões de investimentos privados para Uberlândia e nos mais diversos setores, como telefonia, energia renovável, bebidas, supermercados, transporte, cigarros, concessionária, alimentação, indústria química,
shopping, cooperativa de crédito, entre outros. Apenas entre 2017 e 2018, o volume de negócios fechados
na cidade saltou de R$ 248,6 mil para R$ 1,15 milhão.
Além disso, mais de 5 mil empresas de pequeno, médio
e grande portes foram abertas nos últimos três anos.
Uma das características da gestão Odelmo Leão é o
entendimento de que o serviço público deve ser um
facilitador. E isso passa pelo atendimento direto ao
empreendedor, com agilidade e transparência, e também pela infraestrutura oferecida na cidade, como as
obras do Uberlândia Integrada II, Anel de Segurança,
ampliação da capacidade de tratamento de água por
meio da construção do Sistema Capim Branco, entre
outros. Todas essas ações práticas criam e reforçam
um ambiente de confiabilidade para o investidor, tanto
o local, quanto o de fora da cidade. Aqui todo investidor sabe que tem valor e que a cidade vai atuar com
aquilo que estiver ao seu alcance para que o empreendimento prospere.
Como funciona o projeto Empresa Fácil? Qual o balanço desde que ele começou a vigorar?
É um sistema online que permite a abertura de empresas no município de Uberlândia pela internet. Com
o sistema, a Prefeitura reduz a burocracia no processo
de abertura de empresas, torna o processo mais rápido
e simples, agiliza o início das atividades nos novos negócios, reduz custos e gera mais emprego. Ainda no 1º
bimestre de 2019, Uberlândia registrou o menor prazo
na constituição de uma empresa na cidade. No mês
de janeiro, um empreendedor conseguiu concluir uma
formalização em 33 minutos e 50 segundos. O recorde
anterior foi de 34 minutos e 11 segundos em setembro
de 2018. É simples e 100% digital. O empreendedor
continua acessando o Minas Fácil por meio do portal
da Jucemg e preenche o formulário de consulta pré-

via de viabilidade. O Empresa Fácil faz a leitura dos
dados informados no Minas Fácil e retorna aprovação
automática da viabilidade para o empreendedor pelo
mesmo caminho. Com a viabilidade na mão, o empreendedor faz o registro na Jucemg, Cartório ou OAB e
as inscrições fiscais nos órgãos estaduais e federais,
tudo pela internet. E, pronto, o cadastro na Prefeitura é
realizado automaticamente.
Foi lançado também o INVISTA. Qual o objetivo?
O Invista foi apresentado em fevereiro deste ano e se
trata de um conceito. É um posicionamento, um conjunto de ações da administração municipal que visa
nortear as nossas políticas para aumentar cada vez
mais o poder de atração de investimentos, para geração de renda, fortalecimento da cadeia produtiva,
tanto de negócios nacionais quanto internacionais,
para quem investe em nossa cidade e para o cidadão
de Uberlândia em si. Dentro do Invista trabalhamos as
potencialidades do município que o tornam um excelente lugar para se viver, inovar e investir, promovendo
a interação entre moradores, empreendedores e investidores no ecossistema da cidade.
Recentemente, foi divulgado que Uberlândia teve o
melhor resultado para abertura de empresas dos últimos 5 anos. O que colaborou para estes números
positivos?
Primeiro, destaco aqui a importância do trabalho que
a atual gestão vem desenvolvendo para recuperação
do ambiente de negócios em Uberlândia, mostrando
nosso compromisso e levando confiança ao empreendedor. E, dentro desse ambiente de confiança, a força-tarefa (criada em conjunto com várias secretarias
municipais com o objetivo de analisar os pedidos de
constituição de empresa no que compete ao Município) que tem buscado tornar cada vez mais célere a
abertura de empresas. Procuramos adotar práticas
mais transparentes e simplificando os processos com
economia. Assim, já adotamos mecanismos para que
alguns procedimentos sejam feitos online, como são os
casos do “Alvará Sanitário Online”, “Alvará num Clique”,
a “Restrição Urbanística Online”, “Empresa Fácil”, entre
tantos outros serviços que agilizam a vida do empreendedor.
De quais áreas são estas empresas?
As atividades mais exercidas pelas novas empresas na
cidade nos últimos anos são a de serviços em tecnologia da informação, holdings, construtoras, montadoras
industriais, escritórios de apoio administrativo, restaurantes, supermercados e lojas de roupas.
E as micro e pequenas empresas e os MEIs? Existe algum olhar também para estes nichos?
A Prefeitura busca apoiar as micro e pequenas empreCULT_ 105
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sas e os microempreendedores individuais em diversas
frentes, seja no aprimoramento da legislação vigente (como são os casos das leis que regulamentaram
o Programa Municipal de Fomento à Micro Cervejaria
Artesanal e do Novo Agro, por exemplo), seja no estímulo à capacitação ou no apoio a encontros setoriais.
Além disso, também contamos com parceiros para o
desenvolvimento de projetos, como a Junta Comercial de Minas Gerais (Jucemg), o Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e outras
entidades e instituições.
Qual a principal vocação da cidade? Ou nos tempos
atuais isso não existe mais?
Como importante polo econômico do país, Uberlândia
é atrativa para empreendimentos de diversos setores,
sejam eles de serviço, industrial ou do agronegócio. A
infraestrutura logística da cidade é bastante forte, pois
estamos no entroncamento de importantes rodovias,
atendidos por uma malha ferroviária que integra as regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, com aeroporto de transporte de pessoas e de cargas, Porto Seco do
Cerrado e o único entreposto mineiro da Zona Franca
de Manaus. E, embora mais de 70% do nosso Produto
Interno Bruto (PIB) venham do setor de serviços, temos
nos destacado no desenvolvimento de uma base tecnológica, no agronegócio, fizemos recentemente um
seminário pioneiro no país sobre remineralizadores de
solo, que tem no basalto um dos tipos de rocha mais ricos em minerais que podem ajudar a recuperar a terra.
Uberlândia está assentada sob um maciço de basalto
e pode se tornar um exportador deste insumo e revolucionar a agricultura brasileira. Se eu fosse definir a vocação de Uberlândia, eu diria que é o desenvolvimento,
com sustentabilidade e qualidade de vida.
Foi lançado um projeto de fomento à produção cervejeira artesanal. Quais motivos levaram a apoiar este
setor?
O apoio ao setor cervejeiro é um exemplo da importância de se estar atento às necessidades dos empreendedores, seja pequeno, grande e médio, e de como
a partir do diálogo podemos buscar soluções, dentro
dos limites legais, que ofereçam resultados efetivos. O
Programa Municipal de Fomento ao Setor Cervejeiro
foi regulamentado em 2017 pela Lei Municipal 12.801
e surgiu a partir da demanda de um grupo de entusiastas da área. Esse grupo tinha interesse em legalizar as marcas que estavam em desenvolvimento, mas
encontrava dificuldade porque a legislação vigente
o obrigava a cumprir os mesmos requisitos de uma
grande cervejaria. Com o programa, estes cervejeiros
artesanais passaram a ter mais condições competitivas de mercado, podendo, inclusive, instalar seu ponto
de produção em qualquer parte de Uberlândia. Se, em
2017, tínhamos 10 cervejarias regulamentadas, hoje
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são 10 empreendimentos reconhecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)
e com o Selo Municipal de Origem. Nos últimos dois
anos, a produção subiu de uma média mensal de 23 mil
litros para 125 mil litros e os investimentos hoje somam
mais de R$ 20 milhões, isso sem falar nos empregos
gerados.
A cidade sempre foi considerada um polo de negócios,
inclusive o turismo também focou neste mote. Como
anda esta perspectiva? Quais políticas públicas têm
sido pensadas para o setor do turismo da cidade?
Existe algum projeto para ir além do turismo de negócios? E ainda falta alguma infraestrutura turística
a implementar para que a cidade atraia mais eventos
e turistas?
A perspectiva de Uberlândia, enquanto destino para
turismo de negócios, continua firme e se fortalecendo
a cada ano. Segundo relatório recente do Ministério do
Turismo, somos o maior destino internacional do interior de Minas Gerais para Negócios, Eventos e Convenções. Os visitantes que vêm a negócios, tanto nacional
ou internacional, durante seu período de estadia, movimentam praticamente toda a cadeia do trade turístico
que inclui gastronomia, hotelaria, transporte, esporte,
cultura, entretenimento, entre outros. Logo, a grande
vantagem em fomentar e priorizar o segmento de turismo de negócios é que, por meio dele, todos os outros
setores também são envolvidos e beneficiados. Para
isso, de forma a fortalecer o turismo enquanto política pública, realizamos reuniões periódicas através do
Conselho Municipal de Turismo, que possui representantes do poder público e de associações da iniciativa
privada. É um momento oportuno em que são discutidas e alinhadas propostas para fortalecer e estimular
o turismo em sintonia com todas as partes envolvidas. Ainda assim, como tudo pode ser constantemente aprimorado, implementamos encontros individuais
com os setores para compreender suas demandas e
discutir ações que possam promover seu desenvolvimento e trabalhar em sinergia com a Prefeitura e o
crescimento da cidade.
A secretaria incorporou em sua denominação a palavra inovação. O que tem sido feito focado nesta vertente?
Inovação é um conceito amplo. Entendemos que inovar
é buscar soluções para as demandas da população.
Primeiro ponto é que nós posicionamos a Prefeitura
como um participante do ecossistema de inovação.
Procuramos manter contato próximo com as empresas que participam deste ecossistema, nos inserir em
eventos e reuniões, promover troca de conteúdos entre
o setor público e privado e verificar melhorias internas nos serviços da Prefeitura para junto do cidadão.
Definimos o conceito de Cidade Inteligente e Humana

como sendo nossa ambição com quatro pilares de atuação: Educação - para levar os conceitos de inovação
e desenvolvimento tecnológico aos cidadãos, sejam
eles estudante, empresários, servidores públicos; Inovação - visando o fomento constante do ecossistema
de inovação, suas empresas e divulgando essa atuação; Investidores - que objetiva trabalhar o ingresso de
investimentos para a cidade; Práticas Digitais - aqui
buscamos trabalhar junto com as demais Secretarias
na busca de iniciativas que melhorem e aumentem o
acesso digital do cidadão à Prefeitura de Uberlândia.

ção e expansão de negócios e geração de postos de
trabalho e renda. Recentemente, foram formalizadas
as empresas vencedoras das licitações de infraestrutura do empreendimento. A ordem de serviço foi dada
pelo prefeito Odelmo Leão e os trabalhos devem ser
concluídos no primeiro semestre de 2020. Já a venda
das áreas será regulada por um Edital de Chamamento Público que, ao ser lançado em breve, estabelecerá
isonomia aos interessados, concedendo incentivos baseados no programa Inova Uberlândia, e propiciará um
ambiente de sinergia às empresas do segmento.

Como tem sido o trabalho junto às Startups?
Acompanhamos constantemente as Startups e o seu
envolvimento no ecossistema da cidade. Recebemos
visitas, são apresentados para nós novos produtos e
tecnologias, frequentamos fóruns onde podemos levar o conhecimento que chega à Prefeitura para todos.
Vale ressaltar que as Startups são importantes, mas
não somente elas isoladamente. Elas precisam de investidores que apostem nelas. O cenário de uma Startup é muito intenso, por isso, quando participamos em
um contexto mais amplo olhando toda essa cadeia, é
que reside nosso maior oferecimento à comunidade, a
capacidade de mobilização que a Prefeitura possui.

O aeroporto de Uberlândia está entre os 20 mais movimentados do País e o fluxo de passageiros não para
de crescer. A que você atribui este desempenho?
Este desempenho se deve à soma de diversos fatores.
Dentre eles, destaca-se a posição logística de Uberlândia, que é estratégica para instalação de empresas
atacadistas e do agronegócio de todos os cantos do
Brasil. Somado a isto, é importante ressaltar nossa infraestrutura hoteleira com mais de 5 mil leitos, mão
de obra qualificada, receptividade do povo uberlandense, gastronomia diversificada e, é claro, o ambiente favorável de negócios.

E o Polo Tecnológico Sul? Qual a previsão para sair do
papel? Como ele vai operar?
O Polo avança. É uma iniciativa inovadora, sendo o primeiro loteamento público empresarial da cidade para
instalação de empresas de base tecnológica, o que permitirá mais desenvolvimento econômico e social, atra-

Qual o seu balanço à frente da Secretaria desde que
assumiu? O plano de governo vem sendo colocado
em prática?
O balanço é positivo e estamos trabalhando para
manter a constante evolução. Seguimos as determinações do governo Odelmo Leão, com foco em manter
na cidade um ambiente para se viver, inovar e investir.
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MUNDO_CULT_TRIBUTOS
DR. JOSÉ CARNEIRO NETO | ADVOGADO TRIBUTARISTA E EMPRESÁRIO
MAURO MARQUES | SXC

EXCLUSÃO DE VALORES DE ISS E ICMS DA BASE
DE CÁLCULO DO PIS E COFINS MODULAÇÃO

REVISÃO
TRIBUTÁRIA
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O advogado tributarista e empresário, Dr. José
Carneiro Neto, fala nesta entrevista concedida à nossa
revista sobre diversas questões pertinentes à exclusão
de valores de ISS e ICMS da base de cálculo do PIS e
COFINS. Confira.
O Supremo Tribunal Federal tem permitido a exclusão
do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS?
O fundamento para proceder a exclusão foi de que
o ICMS, não sendo mercadoria ou serviço, não pode
ser abrangido no conceito de faturamento que é o
fato gerador PIS/COFINS e deve ser excluído da sua
base de cálculo. A exclusão da base de cálculo do PIS/
COFINS do ICMS é o 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, tendo em
vista que receita é a entrada de recursos que passa
a pertencer à entidade, devendo ser reconhecido que
apenas o dinheiro que integre ao patrimônio e não
meras entradas que não pertencem a entidade que
venha a recepcioná-las.
O Supremo Tribunal Federal já pacificou referida
matéria?
O STF pacificou este entendimento e 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.
O que se trata a modulação dos efeitos da decisão
objeto da referida exclusão?
O Supremo Tribunal Federal, depois de décadas,
concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº
574.706/PR, que tratava sobre a inclusão do ICMS na
base de cálculo do PIS/ COFINS, decidindo, então, que
o valor do ICMS destacado na nota fiscal não deve
integrar a base de cálculo das contribuições, já que não
compõe o faturamento da empresa e a MODULAÇÃO
DOS EFEITOS refere-se exatamente sobre a aplicação
deste entendimento se é para futuro ou se abrangerá
também os últimos 5 anos.
Como a modulação pelo STF afetará os direitos dos
contribuintes?
A modulação pode inviabilizar os pedidos de restituição
feitos por contribuintes que incluíram o ICMS na base
do PIS e da COFINS nos últimos 5 anos. Por esta razão,
é importantíssimo que os contribuintes que ainda não
ajuizaram a ação que tem como objeto a exclusão do
ICMS da base do PIS/COFINS ingressem com a medida
judicial rapidamente, garantindo o recebimento dos
valores pagos indevidamente durante os últimos cinco
anos, resguardando-se assim dos possíveis efeitos da
modulação da decisão pelo STF.
Referida exclusão foi pleiteada pelo Magazine Luiza e
foi benéfica?
Conforme Estadão, Folha de São Paulo, Infomoney,
Sindvarejistas Campinas, Moneytimes, Ecommerce
Brasil, o Magazine Luiza - MGLU 3 recuperou 250
milhões, o Grupo Pão de Açúcar 50 milhões, a Telefônica
1,8 bilhões, a Ambev e várias transportadoras obtiveram
vitória junto ao STF.
Dr. José Carneiro Neto - Advogado tributarista e empresário, inscrito
na OAB-SP 109.669 e OABMG 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.
www.carneironeto.org | jcarneironeto.adv@gmail.com
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MUNDO_CULT_TECNOLOGIA
FABIANO ALVES TEIXEIRA GONÇALVES | DIRETOR DA DNA SOLUÇÕES
ARQUIVO PESSOAL | SXC

A VEZ DAS PEQUENAS EMPRESAS

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

A transformação digital já é um fator notável nas
MPEs, a forma com que o empresário vem atuando
está mudando o modo de agir, pensar e se relacionar,
devido a introdução do uso da tecnologia na gestão
de seu negócio. As obrigações fiscais (fisco digital),
cada vez mais atuante nas empresas, está obrigando
o empresário a introduzir a tecnologia ao seu negócio,
isso se torna traumático para algumas empresas
que ainda persistem em processos antigos, sem
informatização e gestão, causando até fechamento
de muitas por não se adaptar tecnologicamente e não
cumprir com tais obrigações fiscais. Em Minas Gerais,
para o ano de 2020, as pequenas empresas terão que
emitir suas notas fiscais de forma eletrônica (NFCe
- Nota Fiscal do Consumidor eletrônica), obrigando
assim a introdução tecnológica para estas empresas.
De acordo com o site empresômetro, no Estado
as empresas de comércio e serviços abrangem
87,75% abertas em Minas Gerais, considerando um
aumento significativo entre 2017 e 2019. O conceito
de muitos empresários ainda é de que o investimento
tecnológico é uma despesa a ser custeada por
eles e não como uma possibilidade de alavancar
seu negócio. O empresário precisa estar atento às
novidades para pensar de maneira estratégica no
desenvolvimento de seu negócio, pois com sistemas
de gestão implantados eleva o nível administrativo
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consideravelmente, a presença digital é um fator que
aumenta a competitividade da empresa. O grande
desafio destes empresários é unir as obrigações fiscais
com a gestão do seu negócio em sistemas de TI, pois
a boa escolha de um sistema é algo fundamental para
esta união. O grande vilão do empresário é o tempo,
somos bombardeados de informações que chegam
todos os dias e cada vez mais é necessário se desdobrar
para conseguir vencer o dia. Porém, em um mundo
cada vez mais conectado, o uso de smartphones,
tablets, computadores são imprescindíveis para que
o empresário tenha em tempo real todo resultado de
seu negócio. Ferramentas de BI (Business Inteligence)
introduzidas aos sistemas tornam-se cada vez mais
estratégicas para as empresas. Outro fator positivo
é que sistemas de gestão trazem maior poder de
inovação constante nas empresas, sistemas mais
inteligentes são desenvolvidos e com isso a empresa
ganha um outro nível no sentido de inovar. Apesar de
todas essas mudanças não podemos esquecer que o
objetivo principal é estar concentrado na facilitação
da vida das pessoas que usam a tecnologia, tornandoas mais organizadas, simples e práticas.
Fabiano Alves Teixeira Gonçalves é
diretor da DNA Soluções em Sistemas Ltda.
www.dnasolucoes.com.br

Escola de Tecnologia

34 3016-1660 34 99221-4226
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@CODEBUDDY.UBERLANDIA
WWW.CODEBUDDY.COM.BR
Av. Nicomedes Alves dos Santos, 325 - Lídice Uberlândia-MG
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MUNDO_CULT_TERCEIRO SETOR
RENATO REZENDE | CONSULTOR EMPRESARIAL E DE CIDADES
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

UNIÃO PARA TRANSFORMAR VIDAS
ATRAVÉS DO CONHECIMENTO

INSTITUTO PROJETO
DE VIDA

Definir a carreira profissional a ser seguida é uma
tarefa muito difícil, especialmente quando esta escolha precisa ser feita cada vez mais cedo e em
um mundo em rápida transformação. Imagine que
o mercado de trabalho é um grande restaurante, e
que ao chegar lá o garçom te entregue um cardápio em branco, informando que os cozinheiros estão preparados para atender qualquer pedido. O que
você pediria? Talvez escolhesse um apetitoso prato
que viu servir em um filme. Quem sabe optaria pela
comida que sua mãe preparava quando você era
criança ou até mesmo olharia os demais se servirem
para depois fazer sua escolha. Independente do caminho percorrido, uma coisa é certa: temos poucos
elementos para a decisão. As interações e experiências vividas formarão seu cardápio, porém nossas crianças, jovens e adultos recebem estímulos
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não inovadores pela milenar e tradicional estrutura
educadora, resultando em poucas e desatualizadas
opções para definir uma carreira que respeite as habilidades e proporcione atitudes prósperas para o indivíduo e para o meio em que vive. Acrescente a esta
reflexão a previsão feita pela Singularity University de
que “65% das profissões de hoje deixarão de existir
em 10 anos” e pela Dell Technologies que aponta que
“85% das profissões que existirão em 2030 ainda
não foram criadas”.
Onde o profissional de hoje pode se inspirar para
planejar seu futuro?
Foi neste sentido, para ampliar o autoconhecimento
e diversificar a percepção de oportunidades, que em
outubro de 2018 nasceu, em Uberlândia, o Instituto
Projeto de Vida, fundado pelos empresários Felipe

Calixto (Sankhya) e Ricardo Rocha (Softbox) e gerido pela executiva Raquel Garcia. O grande diferencial
do instituto é ser agnóstico, não é uma extensão das
empresas dos fundadores e sim o canal para unir todo
empresariado em causas comuns. O propósito é transformar a vida das pessoas por meio da transferência
do conhecimento e criar oportunidades para que utilizem todo o seu potencial para um projeto de vida, garantindo a cultura de sustentabilidade e contribuindo
para transformação que queremos ver no Brasil.

pode inspirar pessoas e impactar vidas. Conheça mais
o instituto, acesse: www.institutoprojetodevida.com.br.
“A palavra convence - o Exemplo arrasta”.
Renato Rezende - Consultor Empresarial especializado em gestão empresarial e municipalismo. Atua na gestão pública e privada em projetos que visam o desenvolvimento econômico sustentável de cidades
e empresas.

Os trabalhos estão divididos em quatro frentes:
1 - Projeto Carreira: criado para apoiar as pessoas na
formação e definição de uma carreira.
2 - Projeto Total: visa engajar educadores e empresários na transformação da educação no ensino fundamental através de uma metodologia exclusiva.
3 - Projeto Transforma: com meta de gerar oportunidades para pessoas que não tiveram acesso à formação
profissional, como jovens em situação de risco e vulnerabilidade, e integrá-los à sociedade.
4 - Projeto Escola do Futuro: uma solução para integrar
e capacitar alunos, professores, gestores e pais para
transformar a realidade e dar condições aos indivíduos para que sejam completos, equilibrados e emocionalmente preparados para o futuro. O movimento
já conquistou os principais líderes da cidade que, voluntariamente, compartilharam suas experiências em
encontros ricos em trocas de informação, vivências
práticas, bate-papos e metodologias transformadoras. Escolas tiveram seus currículos enriquecidos e
seus educadores compartilham o desafio de diminuir
a evasão escolar, melhorar o desempenho dos alunos
e ampliar o envolvimento dos pais e da comunidade
na educação. Neste primeiro ano, centenas de vidas
foram impactadas e dezenas de oportunidades de emprego geradas. A informação através da colaboração
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MUNDO_CULT_SUSTENTABILIDADE
RODRIGO VITORINO SOUZA ALVES | PROFESSOR
ARQUIVO PESSOAL | SXC

DESAFIOS E PERSPECTIVAS

TECNOLOGIA, INOVAÇÃO
E SUSTENTABILIDADE

Automação, robótica, inteligência artificial, aprendizado de máquina, internet das coisas, cidades e bairros inteligentes, blockchain: a inovação tecnológica
tem transformado nossas vidas e sociedade a cada
dia. E muitas dessas mudanças são para melhor. Na
medicina, por exemplo, os avanços tecnológicos têm
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permitido a realização de procedimentos cirúrgicos
de altíssima complexidade por meio do emprego da
robótica, o que contribui para uma atuação mais
precisa do cirurgião e, consequentemente, para o aumento da qualidade de vida dos pacientes. Cidades e
bairros inteligentes potencializam o aproveitamento

de espaços e recursos, proporcionam soluções para o
tráfego e o transporte, contribuem para a integração e
favorecem a cooperação social. Por sua vez, inteligência artificial e sistemas de aprendizagem de máquina
possibilitam maiores desenvolvimentos nos campos
da verificação e segurança, e na educação contribuem
para construção de ferramentas de apoio individualizadas a partir das necessidades de cada estudante,
especialmente úteis para aqueles mais vulneráveis. No
entanto, não se ignora os riscos oferecidos pela inovação tecnológica. Veja-se, por exemplo, o aumento da

ansiedade e de outros distúrbios psíquicos ou emocionais que acometem milhões de pessoas em função
do uso das mídias sociais, a agressividade e violência
que por vezes caracteriza o comportamento humano
no ambiente virtual e que tem seu impacto ampliado em decorrência da facilidade de disseminação de

informações, a utilização das tecnologias para a
promoção de fake news e sua mais recente versão
- deep fake - que utiliza nocivamente a inteligência
artificial para trocar de modo convincente o rosto de
pessoas em vídeos, sincronizar movimentos labiais
e realizar montagens de falas ou discursos. É nesse
contexto que Julia Bossman (2016), Diretora de Estratégia da empresa californiana Fathom Computing
e Global Shaper do World Economic Forum (https://
www.weforum.org/agenda/2016/10/top-10-ethical-issues-in-artificial intelligence/) destaca nove desafios trazidos pelas novas tecnologias: desemprego (o que acontece depois do fim de determinadas
carreiras e profissões?), desigualdade (como distribuir a riqueza criada pelas máquinas?), humanidade
(como as máquinas afetam nosso comportamento
e interação?), “estupidez artificial” (como podemos
nos proteger dos erros provocados por máquinas
nas fases iniciais de aprendizagem?), preconceito
robótico (como eliminar o comportamento tendencioso que as máquinas aprendem dos humanos?),
segurança (como manter a tecnologia distante do
uso malicioso?), consequências imprevistas (como
se proteger de problemas que não foram imaginados?), singularidades (como lidar com a superação
das capacidades humanas pelas máquinas?) e direitos das máquinas (que espécie de tratamento
jurídico as máquinas inteligentes devem receber?).
Algumas dessas preocupações já haviam sido antecipadas por Isaac Asimov em 1950, na célebre
obra de ficção científica “Eu, Robô” (que mais tarde
inspiraria o filme homônimo de 2004), ao propor as
“Três Leis da Robótica”, as quais definem que: 1) um
robô não pode ferir um humano ou permitir que um
humano sofra algum mal; 2) os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em
que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei; e 3) um robô deve proteger sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis
anteriores. Embora essa proposta seja insuficiente
para as complexidades que caracterizam o mundo
contemporâneo, a preocupação que inspirou o autor
revela-se cada vez mais presente, o que torna imperativa a incorporação da análise de riscos aos valores éticos e aos direitos humanos nos processos de
desenvolvimento e aplicação das novas tecnologias,
especialmente tendo como paradigma os Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável (ODS). A inclusão
de indicadores e outros instrumentos orientados
pela sustentabilidade, ética e direitos humanos na
atividade, na estratégia e nos mecanismos de compliance e due diligence de empresas e instituições
da área de tecnologia e inovação pode potencializar os benefícios sociais advindos de sua atuação,
evitando-se também prejuízos econômicos ocultos
e futuros para a própria empresa.
Rodrigo Vitorino Souza Alves é professor da Faculdade
de Direito da Universidade Federal de Uberlândia.
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MUNDO_CULT_SEGURANÇA PÚBLICA
SANDRO HELENO GOMES FERREIRA | TENENTE CORONEL PM
DIVULGAÇÃO

OBJETIVO É POTENCIALIZAR O TRABALHO
CONJUNTO DA POLÍCIA MILITAR E DO SISTEMA
DE SEGURANÇA PÚBLICA COM A POPULAÇÃO

SUBSETORIZAÇÃO
DO POLICIAMENTO
JÁ É REALIDADE EM
UBERLÂNDIA

A partir da implantação das Bases de Segurança Comunitária (BSC) pela Polícia Militar na cidade de Uberlândia em setembro do ano de 2018 - sendo
essas referências físicas da PMMG para o cidadão em vários pontos da cidade - abriu-se uma janela de oportunidade para avanços na Polícia de Proximidade, principalmente com a alavancagem do projeto de setorização da gestão operacional. Pelo processo de setorização, desde janeiro de 2019, o atual
comando do 32º BPM dividiu a zona oeste da nossa cidade, em 16 frações,
denominadas setores de responsabilidade de Tenentes. Alinhado com as diretrizes do Comando Geral da Instituição - Programa Minas Segura da PMMG
- o Comando do 32º Batalhão lançou, no dia 11 de outubro, o projeto-piloto
de subsetorização da Unidade, com a definição de 41 subsetores, número que
quase corresponde aos 45 bairros da zona oeste de Uberlândia, comandados
por Sargentos. O foco é fortalecer o papel do Sargento, investindo-o com autoridade decisória dentro do subsetor sob sua responsabilidade, estreitando
ainda mais os laços entre a Polícia Militar e a comunidade, com a coordenação e controle dos Oficiais comandantes de setores e de companhias.
O objetivo é potencializar o trabalho conjunto da Polícia Militar e do sistema de segurança pública com a população na solução dos problemas, com
transparência, autonomia e mobilização social, conquistando a confiança e
o engajamento das pessoas, seja por meio das redes de proteção preventivas (redes de comerciantes, redes de vizinhos, redes de escolas protegidas,
dentre outras) ou por meio de articulação de órgãos e entidades públicas,
privadas e do terceiro setor em prol da gestão da segurança pública local. É
um pressuposto básico da setorização e subsetorização PM a participação da
comunidade na gestão dos serviços de segurança pública, sendo esse verdadeiro critério de legitimação das ações da Polícia Militar no âmbito local, uma
atuação conjunta, focada em redes, onde cada responsável contribui com sua
cota de informações e conhecimento, sendo imprescindível que os policiais
militares sejam conhecidos pelos moradores e comerciantes locais, facilitando o acesso e encaminhamento das questões relativas à segurança pública.
Para instrumentalizar essa gestão subsetorizada, como projeto-piloto e ainda em experimentação conseguiu-se alocar aparelhos celulares para as 10
Bases de Segurança Comunitária da área do 32º BPM (nos bairros Roosevelt,
Jardim Brasília, Tocantins, Chácaras Tubalina, Residencial Pequis, Patrimônio,
Tubalina, Jardim Canaã, Osvaldo Resende e Fundinho), que de modo algum
substituirão os números para chamadas de emergência, o 190 (Polícia Militar)
e o 193 (Bombeiros Militar), tampouco o Disque Denúncia 181, mas se constituirão em mais um canal de comunicação da população da zona oeste de
Uberlândia com os Tenentes e Sargentos respectivamente comandantes de
setores e subsetores, por meio principalmente dos grupos de WhatsApp e Telegram das redes de vizinhos protegidos, comerciantes seguros, etc.
O Tenente Coronel Heleno está Comandante do 32º BPM em Uberlândia e é cidadão honorário do
município, com 26 anos de experiência profissional. Especialista em Gestão Estratégica de Segurança Pública e em Segurança Pública. Especialista em Direito Processual Civil Aplicado. Bacharel
em Direito. Aspirante da Turma de 1999 do Curso de Formação de Oficiais da PMMG. Licenciado em
Matemática e Biologia. Coach e Analista de Perfil Comportamental.
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GRUPO OLIMPO: 15 ANOS DE FUNCIONAMENTO,
CRESCIMENTO E APROVAÇÃO
Em 15 anos de funcionamento, o Colégio Olimpo

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

atingiu números impressionantes: mais de 13 mil apro-

dos da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). O

vados para as melhores universidades do país. Só para

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

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

700 na Fuvest/Unicamp”, lembra Bernadelli.

jovens nos melhores cursos, o Colégio Olimpo vem

“A preparação para o Exame Nacional do Ensino

provocando uma verdadeira revolução nos ensinos

Médio (Enem) e para os melhores vestibulares

Fundamental e Médio, além das turmas especíﬁcas.

é sagrada, desde o Ensino Fundamen-

“O Olimpo se preocupa com a preparação do ci-

tal”, explica o Diretor Pedagógico

dadão pleno. É imprescindível, a par do conheci-

Geral do Olimpo, Henrique Carva-

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

lho: “O aluno está ciente de que

com relação ao semelhante. Num mundo altamente

estudar demanda tempo, dedica-

competitivo e globalizado, é necessário que se es-

ção e disciplina. Mas isso não im-

teja antenado, e o Olimpo oferece as condições de

pede que seja uma atividade

sobrevivência nesse cenário, exigindo sempre, uma

prazerosa.

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

muito porque acredita-

do Grupo Olimpo, Rodrigo Bernadelli.

mos muito”, aﬁrma.

Exigimos

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

Letícia Verri
1° Lugar
Medicina UFU

Formamos cidadãos que
mudam o mundo.
Resultado do apoio dado pelo
Olimpo: desempenhos excelentes,
quebra de recordes.
Turmas reduzidas = aprendizado
com maior interação
professor/aluno.
O Olimpo pensa cada etapa letiva visando ao rendimento máximo.
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MUNDO_CULT_EU SOU CUSTOSO
MARCOS MARACANÃ | GESTOR EM COMUNICAÇÃO
MAURO MARQUES | SXC

UMA LOUCURA QUE VIVEMOS

CONDENAÇÃO PRECOCE
NAS REDES SOCIAIS

A internet é uma reprodução do comportamento
que emana da sociedade fora da web. A sociedade
brasileira ainda é muito autoritária. As pessoas
não querem se misturar. Os indivíduos querem
se fechar em suas castas no espaço virtual da
mesma maneira que no espaço físico. Grupos na
rede que não aceitam determinados indivíduos
nada mais são do que condomínios fechados,
onde as pessoas só convivem com quem querem.
A geração da selfie cultua uma necessidade de
se fazer ver em todas as situações, de modo que,
sem o mecanismo da divulgação, o momento que
foi efetivamente vivido parece não ter existido ou
ao menos não tem o mesmo valor.

Ganha os noticiários nacionais episódios que
relatam médicos em selfies, no mínimo, indevidas,
de profissionais das mais diversas áreas
realizando uma exposição que não condiz com o
papel que exercem em sua vida profissional, por
detrás dos compartilhamentos e dos clicks. Isto
tudo pode soar natural para alguns, pode ser fruto
do novo dinamismo das relações sociais, mas,
por vezes, penso que não estamos habituados
a isto, talvez a tecnologia tenha vindo rápido
demais e, temo, que não conheçamos o alcance
de alguns fatos que compartilhamos em nossas
redes sociais.
Questões que lidem com o direito das pessoas,
mormente questões penais, onde a vida e dor
da vítima, bem como a liberdade do réu ou do
suspeito estão em jogo, não podem ser tratadas
de forma tão simplória e expositiva. Independente
da posição a ser ocupada e do papel a ser
exercido, os limites devem ser claros e o bom
senso deve guiar as condutas, haja vista o enorme
poder na mão destas pessoas, que possuem um
grande alcance em suas publicações via redes
sociais, pois como nos ensina Zaffaroni (1995, p.
81): “sempre que há poder sem controle opera-se
o abuso de poder”. É exatamente o que vivemos
hoje, se adjetiva, se julga, se tem por decidido,
algo que ainda carece de toda uma análise
probatória para sua verificação.
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MUNDO_CULT_PLANEJAMENTO
HÉLIO MENDES E LUIZ BITTENCOURT | CONSULTORES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS
ARQUIVO PESSOAL | SXC

É NECESSÁRIO QUE A CLASSE POLÍTICA DEIXE
DE SER DESPACHANTE E PASSE A SER ESTADISTA

O AGRONEGÓCIO
BRASILEIRO GANHOU

Foram um fiasco os ataques que o setor do
couro nacional sofreu no mês de agosto. Não
consideramos que foram apenas ofensivas ao setor
de curtumes, mas a todo o agronegócio brasileiro.
Entretanto, utilizando uma linguagem popular, “o tiro
saiu pela culatra”, porque não se constrói estratégia
com base em inverdades. O couro é um produto da
cadeia do boi, da proteína, desejada por todos. Não
se mata o boi para tirar o couro. A indústria de couro
é a primeira de reciclagem do mundo, assim como o
couro foi a primeira veste do homem. Não se destrói
uma única árvore para se extrair o couro. Se fosse
para encontrar um culpado, seria a pecuária - o que
também não pode ser, porque o pecuarista brasileiro
sabe fazer um manejo que nenhum país faz. Por
que o agronegócio brasileiro ganhou? Porque uma
inverdade colocou o país na mídia mundial. Foi
importante porque nos deu mais uma oportunidade
de mostrar a nossa grandeza, que temos um novo
governo e boas instituições. A Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo publicou um
documento com o título “Amazônia - Você precisa
saber”, mostrando que o Brasil é um exemplo, na
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área ambiental, para o mundo. Recentemente, a
cooperativa de café MonteCCer, da cidade de Monte
Carmelo-MG, inaugurou um viveiro com objetivo
de fornecer mudas de árvores nativas do Cerrado,
orientar o plantio e monitorar através de aplicativos
não apenas as lavouras, mas toda a área urbana. O
valor das mudas é a metade do valor do mercado
e o que é arrecadado é doado às instituições da
cidade. Empresas multinacionais presentes ao
evento classificaram-no como atividade singular
no agronegócio mundial. Porém, não podemos nos
descuidar. Na luta pelo espaço no mercado mundial,
tudo vale - e as previsões são de que este é o século
dos brasileiros. O consumidor, em qualquer país, pode
renunciar a muita coisa, mas não à comida. E este é
o nosso negócio. Precisamos fazer o dever de casa,
acelerar as reformas. Mas, para que isso aconteça,
é necessário que os setores construam estratégias
globais, adotem planejamentos de longo prazo e que
a classe política deixe de ser despachante e passe a
ser estadista.
Hélio Mendes e Luiz Bittencourt - Consultores Empresariais e
Governamentais. www.institutolatino.com.br

MUNDO_CULT_ETIQUETA
BRUNA BARCELOS | CONSULTORA COMPORTAMENTAL
MAURO MARQUES | SXC

ETIQUETA PARA DISCUSSÕES
NAS REDES SOCIAIS

REDES SOCIAIS

Apesar de serem redes sociais, devemos ficar atentos
a tudo que lá postamos ou comentamos. As regras de
etiqueta do século XIX estão valendo até hoje, quando
o assunto é respeito ao outro.

Vamos às dicas?
1 - O perfil é seu: sim, o perfil é seu, mas tenha uma
autoanálise antes de postar, porque pode ser que o
interlocutor não tenha o mesmo pensamento que
você. Evite falar sobre política, religião, opção sexual e
time de futebol (a não ser neste caso quando for uma
comemoração).
2 - Exibicionismo: cuidado! Além de ser perigoso,
pode parecer ostentação. Evite posts de joias, carros,
barcos, etc. A não ser que você seja um influencer e
está ganhando para isso.
3 - Relacionamento: melhor manter no particular
mesmo. Evite discussões, indiretas, xingamentos e
afins. Além de expor, pode provocar uma demanda
judicial desnecessária. Marque um encontro com a
pessoa e seja civilizado, converse. Caso não tenha
mais como ter diálogo, simplesmente ignore.

4 - Perfis fake: onde estamos? Isso é como se você
criasse uma persona para muitas vezes acabar
com a vida de outra pessoa. Pra que? A regra é
simples. Deixa de seguir se não te agrega, se não
soma. Suma! Não vire um monstro, porque isso é
crime, além de ser totalmente antiético.
5 - Indiretas: meu Deus! Pra que? Está com
problema com outra pessoa, converse. Não faça
seu perfil um diário pessoal, ninguém quer mais ver
isso. Seja feliz com suas escolhas. Simples não? A
etiqueta (fusão das palavras net + etiqueta veio
para somar e não para segregar). Ela tem o papel
de te ajudar a ter sempre uma boa comunicação
com seu interlocutor, buscando a harmonia em
todos os sentidos.
Aproveite seu espaço para trazer coisas boas.
Controle impulsos e emoções. Isso, com certeza,
vai trazer mais seguidores sintonizados com esses
pensamentos. Boa sorte!
Bruna Barcelos - Consultora Comportamental.
www.brunabarcelos.com.br
@brunabarcelos
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MUNDO_CULT_BUSINESS
LUCAS BIANCHINNI | TÉCNICO EM OPERAÇÕES E MERCADO
ARQUIVO PESSOAL | SXC

NÃO VIVEMOS MAIS NO PRESENTE,
JÁ ESTAMOS NO FUTURO!

SHARING ECONOMY

A forma que você ganha dinheiro é semelhante ao
que seus pais e avós geravam renda? Certamente
não! O mundo vive em constante mudança e
até a forma de “ganhar dinheiro” também sofre
modificações no decorrer das décadas... Você
já conhece o Sharing Economy, traduzido como
“Economia Compartilhada”? Este modelo econômico
é definido como uma atividade baseada no P2P
(Peer-to-Peer), ou seja, ponto a ponto, envolvendo
a aquisição, fornecimento ou compartilhamento de
acesso a bens e serviços que geralmente é facilitado
por uma plataforma online baseada na comunidade.
A economia de compartilhamento permite que
indivíduos e/ou grupos ganhem dinheiro com ativos
subutilizados. Em uma economia compartilhada,
ativos ociosos, como carros estacionados e quartos
extras, podem ser alugados quando não estiverem
em uso. Desta maneira, os ativos físicos são
compartilhados como serviços. Por exemplo: quando
você quer se deslocar entre dois endereços e não
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quer utilizar o seu veículo, nem tão pouco os meios
públicos, o que faz? Tenho certeza que você pega
seu smartphone e chama um carro... e olha que nem
preciso mencionar o nome da empresa para você
saber de qual me refiro. Pois bem, você já usufrui
da economia compartilhada, viu? Essa referida
empresa tem a maior frota de “taxi” do MUNDO,
com mais de 3 milhões de motoristas parceiros no
mundo e 600 mil somente no Brasil e não tem um
pneu sequer... este é o conceito de Sharing Economy.
Hoje, conseguimos apreciar várias startups que,
apenas com o APP no seu smartphone e sua força
de trabalho, já será possível gerar uma renda e
participar do Sharing Economy. Não vivemos mais
no presente, já estamos no futuro!
Lucas Bianchinni, MBA em Gestão de Vendas e Trade Marketing,
MBA em Gestão de Projetos, MBA em Gestão Estratégia de
Negócios, Graduado em Administração, Graduado em Processos
Gerenciais, CPA - 20 ANBIMA, CPA - 10 ANBIMA, Técnico em
Operações & Mercado.

MUNDO_CULT_COMUNICAÇÃO
PAULO GABRIEL | PROFESSOR DE MARKETING
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

INDIVÍDUOS COM MUITO PODER SÃO MAIS PROPENSOS
A DESVALORIZAR AS CONTRIBUIÇÕES DOS OUTROS

PESSOAS PODEROSAS TENDEM
A SER MENOS COLABORATIVAS

Levante a mão quem nunca teve um chefe que sempre fez tudo da forma que queria ou que, mesmo ouvindo todo mundo, tomava suas decisões com base
nas suas próprias vontades? Você que levantou a
mão, não se sinta sozinho, tem muita gente que vive
ou viveu isso. Essa é uma realidade do mercado e
não sou eu que estou dizendo, foi o que constatou a
pesquisa “Failure at the top: how power undermines
collaborative performance” de John Angus e Cameron Anderson. Segundo o estudo, indivíduos com
muito poder são mais propensos a se sentir confiantes em demasia, desvalorizar as contribuições
dos outros, levar o crédito pelas ideias alheias e interromper frequentemente o processo de criação. À
medida que o poder vai subindo à cabeça, a colaboração vai saindo e não pode ser assim, precisamos
equalizar isso. Uma empresa é formada de pessoas

e ideias e precisa de um ambiente onde todos tenham
voz, se sintam parte dos processos e que possam colaborar para somar juntos. Líderes, que tal se em alguns momentos nós guardássemos nossas posições
hierárquicas dentro de um potinho e fossemos para
discussões mais saudáveis, onde todos pudessem
dar sua opinião de forma transparente sem medo de
retaliação ou de não ser ouvido. Vamos construir momentos de compartilhamento de informações e oportunidades para que cada um possa dar sua contribuição. A gente sabe que você é muito bom no que faz
e chegou onde está porque entrega resultados, mas
vamos juntos, tenho certeza que entregaremos muito
mais.
Paulo Gabriel Jr é professor de marketing, relações públicas, especialista em marketing digital, gestão de projetos e em inovação e
empreededorismo.
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MUNDO_CULT_ENTIDADES
LIANA BRAIA | VICE-PRESIDENTE DO ACIUB JOVEM
DIVULGAÇÃO

CRESCE O NÚMERO DE JOVENS
EMPREENDEDORES NO BRASIL

ACIUB JOVEM

atrai mais pessoas. As opções de negócios na
Internet são muito atrativas, o que faz com que
muitos novos empreendedores optem por essa
forma de empreender.

O perfil dos jovens mudou. Até pouco tempo, os
jovens sonhavam em prestar concurso público,
buscando estabilidade e boa remuneração. Na
última década, o espírito aventureiro dos jovens e,
muitas vezes, a disponibilidade maior de tempo, além
da vontade de aprender, tornam essa faixa etária
perfeita para o universo do empreendedorismo.
Segundo a pesquisa GEM (Global Entrepreneurship
Monitor) 2017 do Sebrae, o percentual de pessoas
de 18 a 34 anos que têm negócios em fase inicial
em 2017 atingiu a marca de 57%, o que representa
mais de 15 milhões de jovens. Este mesmo estudo
mostrou que a taxa de empreendedorismo total
atingiu a marca de 36,4% - o que representa quase
50 milhões de pessoas. A falta de experiência
pode ser um desafio que o jovem empreendedor
costuma enfrentar, além da burocracia e a alta
carga tributária como os principais entraves para
o seu negócio. Mesmo assim, os jovens encontram
soluções para contornar alguns destes desafios,
como o auxílio de governamentais e entidades
como o Sebrae, além de consultorias especializadas.
A internet revela ser uma grande aliada do jovem
empreendedor, pois a cada dia há mais materiais
e cursos à distância, disponíveis online para quem
se atualizar. Outra vantagem da internet é o custo.
O empreendedorismo digital, diferentemente das
modalidades tradicionais de empreendedorismo que
possuem uma barreira de entrada maior, demanda
um investimento inicial muito menor, dessa forma
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Para aqueles que desejam começar a empreender,
a primeira dica é: planeje seu negócio - conheça
o mercado, seu produto/serviço e o investimento
que precisará fazer. Dê atenção às questões de
formalização, pois com a documentação da sua
empresa em dia, você poderá abrir conta no
banco para pessoa jurídica, poderá participar
de concorrências públicas e não terá de se
preocupar com a fiscalização. Outra sugestão
é buscar orientação em entidade ou grupos
de empreendedores. A troca de experiências é
fundamental para não cometer os mesmos erros
que outros já cometeram. E, claro, tenha atitude
empreendedora: crie suas oportunidades e tenha
persistência para contornar os problemas. O
Aciub Jovem é uma destas ferramentas para
o jovem empreendedor. O conselho tem por
objetivo auxiliar a Aciub no desenvolvimento
de suas atividades e, especificamente, criar
condições para inserir a participação do jovem
empreendedor nas discussões e proposições
de políticas públicas e projetos institucionais,
promovendo e apoiando ações de melhorias no
ambiente empresarial. O Aciub Jovem busca
integrar e fortalecer jovens empreendedores de
Uberlândia, por meio de práticas associativas,
e também contribuir para o desenvolvimento
e formação de novas lideranças. Com foco no
jovem empreendedor, o Aciub Jovem realiza
projetos, eventos e ações para desenvolver
empreendedores e jovens líderes por meio de
capacitação técnica e experiências diferenciadas,
facilitando o compartilhamento de informações
e a geração de conexões com o objetivo de
promover oportunidades de negócios. Jovens
empreendedores interessados em participar do
Aciub Jovem devem entrar em contato pelo telefone
34 3239-1563 ou pelo email projetos@aciub.com.br.
As reuniões acontecem sempre na primeira terçafeira de cada mês, a partir das 8 horas, na sede da
Aciub - Av. Vasconcelos Costa, 1500.
Liana Braia é vice-presidente do Aciub Jovem e
Gerente de Sucesso do Cliente do grupo Sankhya Jiva.

MUNDO_CULT_ENTIDADES
JOANA ARAÚJO | GA COMUNICAÇÃO
DIVULGAÇÃO

ANNA PAULA GRABOSKI, DO ACIUB MULHER,
RECEBE PRÊMIO “MULHERES ALÉM DAS GERAIS”

ACIUB MULHER

No dia 25 de novembro foi realizada a cerimônia
de entrega do prêmio “Mulheres Além das Gerais”,
promovida pela Federaminas Mulher, como
forma de homenagear mulheres que fazem a
diferença em diversas profissões que buscam
qualidade e empreendedorismo em suas cidades.
A representante de Uberlândia premiada na noite
foi a empresária e conselheira do Aciub Mulher,
Anna Paula Graboski, reconhecida pelos trabalhos
desenvolvidos como CEO da Landix Sistemas,
e como alumni e embaixadora da Singularity
University do Chapter de Uberlândia. O presidente
da Aciub, Paulo Romes Junqueira, participou da
premiação e comentou sobre a indicação e escolha
de Anna Paula: “Agradeço a nossa presidente da
Aciub Mulher, Tomaídes Rosa, que juntamente com
as maravilhosas mulheres que compõem toda sua
diretoria, indicaram a homenageada. Anna Paula,
receba nosso reconhecimento e esta homenagem
pelo que tem feito pela Aciub, por Uberlândia e
também contribuindo para um Brasil melhor. Me
orgulho imensamente”, comentou. Para Anna Paula, a
premiação é um grande reconhecimento e uma forma
de inspirar outras mulheres. “Fiquei muito honrada
de receber este reconhecimento da Aciub Mulher.
Empreendedorismo feminino e empoderamento
econômico são caminhos complementares para a
igualdade de gênero. Espero que a mensagem da
premiação seja inspiração para outras mulheres
sonharem grande, inclusive na área de tecnologia.
Homens e mulheres devem evoluir como sociedade

justa, com respeito, igualdade e inclusão”, declarou.
A premiação fez parte da programação do XXII
Congresso das Associações Comerciais e Empresariais
de Minas Gerais, realizado entre os dias 24 e 27 de
outubro, em Araxá. Um dos eventos mais tradicionais
da Federaminas é considerado um termômetro da
atividade econômica e da expectativa de diversos
setores em relação aos panoramas local, estadual,
nacional e internacional. O encontro tem o apoio
institucional da Fecomércio MG. Em sua 22ª edição, o
congresso promove diversas atividades que permitem
uma intensa troca de experiências entre as lideranças,
além de promover uma aproximação dos empresários
com o movimento associativista. A programação
inclui palestras, treinamentos técnicos e debates, que
visam incentivar os líderes classistas e empresários
a buscarem novas inspirações para transformar
a realidade em suas associações comerciais ou
comunidades, construindo, assim, uma rede de
criatividade e otimismo para que eles possam investir
em seus negócios.
Anna Paula Graboski: Mulher Além das Gerais Formada em Administração de Empresas pela FAGEN/
UFU, Anna Paula Graboski é CEO da Landix, empresa
focada em mobilidade corporativa, com atuação
no Brasil e em expansão internacional, e alumni e
embaixadora da Singularity University do Chapter de
Uberlândia. Membro ativa do Uberhub, ecossistema de
inovação de Uberlândia, e presidente da Câmara do
Futuro da Aciub.
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MUNDO_CULT_TRADIÇÃO
JANAÍNA FALCO | FUNCIONÁRIA PÚBLICA FEDERAL
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

ORIGEM DO PAPAI NOEL ESTÁ RELACIONADA
COM A FIGURA DE SÃO NICOLAU DE MIRA

CONTOS NATALINOS
O bom velhinho de barbas brancas e enormes,
pele rosada e barriga saliente, em diversos locais
do mundo é conhecido por vários nomes: Santa
Claus, Papai Noel, Viejito Pascuero, Babbo Natale,
Joulupukki, Père Noel. Sua história também muda
de região para região, não havendo até hoje um
consenso sobre a sua origem, entretanto, o que não
muda é a figura de um senhor simpático, bonevolente,
caridoso, barrigudo, de pele rosada, vestido com
roupas vermelhas, barba branca e que se tornou
a figura mais importante das festas natalinas.
Entretanto, afinal de contas, de onde surgiu essa
figura, esse mito? Mas quem é este senhor, para
quem milhões de crianças espalhadas pelo mundo
escrevem uma cartinha contando como tem se
comportado e pedindo-lhe um presente para a noite
de Natal? A origem do Papai Noel está intimamente
relacionada com a figura de São Nicolau de Mira,
um bispo nascido na Turquia em 280 d.C., que
ajudava as pessoas carentes. São Nicolau deixava
moedas perto das chaminés dos menos favorecidos
durante a noite. São Nicolau foi beatificado pela
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Igreja Católica por conta dos milagres que realizou.
O mais conhecido terá sido o pagamento dos
dotes de três filhas de um casal pobre. Os pais das
moças não tinham dinheiro para pagar o dote e
casar suas filhas, o que destinava a elas uma vida
de prostituição. Até que um dia apareceu na casa
dessa família um saco contendo moedas de ouro e
prata e as meninas tiveram, assim, o seu dote para o
casamento. Há quem diga que não eram três filhas,
mas apenas uma e que vivia sozinha com o seu pai.
O que importa não são os pormenores, mas o teor
dessa história. E, antes mesmo de São Nicolau, há
uma lenda vinculada à origem do Papai Noel, a lenda
do Velho Inverno. Segundo ela, havia um velhinho que
andava de casa em casa pedindo comida durante o
inverno. Quem ajudava o senhor garantia um inverno
agradável para sua família. O Dia de São Nicolau é
comemorado em 6 de dezembro, data de sua morte.
Em virtude disso, muitas pessoas costumam montar
as árvores de Natal nessa data. São Nicolau é o santo
padroeiro da Rússia, da Grécia e da Noruega. Além
disso, é considerado o padroeiro dos estudantes.
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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MUNDO_CULT_COMUNICAÇÃO
KARINA GERA | GESTORA DE MARKETING
ARQUIVO PESSOAL | IMAGEM DE GERD ALTMANN POR PIXABAY

A CIÊNCIA QUE TE AJUDA IMPULSIONAR VENDAS

NEUROMARKETING

O relacionamento de comprar e vender é bem complexo. Não basta você ter um ótimo produto se não
despertar pontos importantes e entender como
pensa a sua persona. Tanto se fala que existe o lado
esquerdo e direito do cérebro, mas nosso “centro de
controle” vai muito além. Existem três partes interligadas e cada uma trabalha de forma autônoma, de
decisões, sentimentos e emoções, sendo elas definidas como:

- Sistema Reptiliano, que está associado às lembranças mais antigas do cérebro, esta parte controla todas as emoções de necessidade básica, sobrevivência e instintos, como fome, sede, sono, dor,
necessidade de proteção, etc.
- Sistema Límbico, é ativado pelos cinco sentidos:
tato, olfato, paladar, visão e audição. Este sistema
é responsável por captar emoções e enviar ao sistema reptiliano. Após receber as emoções, que são
processadas as decisões finais.
- O Neocórtex é o responsável pelos pensamentos
racionais, lógicos e de memórias. Quando compreendemos a relação destes três sistemas fica mais
fácil entender como o consumidor recebe a informação.
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O neuromarketing aponta que as vendas acontecem de uma forma mais efetiva quando usarmos o
caminho que começa pela emoção (límbico), quais
emoções captam sua atenção e só no momento de
decisão que devemos trazer o cliente para a razão
(reptiliano). O conceito de trazer o cliente do emocional para o racional é conhecido como “um gatilho mental”. Gatilhos mentais são estratégias que
nos auxiliam nas vendas. Dentre eles, podemos citar
os gatilhos de segurança, que é projetar confiança.
Gatilho da prova social, que é mostrar boas experiências de quem já conhece o produto. Gatilho de
autoridade, que é mostrar credibilidade, transparência e especialidade no que se faz. Gatilho da reciprocidade, que é envolver o seu cliente e ele sentir
a vontade de retribuir de alguma forma. Gatilho da
afinidade, que é trabalhar seu público em uma conversa contínua que gere empatia e construa relacionamento para vendas, o storytelling ajuda muito
neste processo e, por fim, o Gatilho da escassez,
que gera sensação de urgência no cliente, que se
não comprar, pode ficar sem ou perder algo único.
Quando você entende o neuromarketing, suas vendas acontecem naturalmente!
Karina Gera é Gestora de Marketing.
karinagera@gmail.com

CULT_ 145

MUNDO_CULT_COMUNICAÇÃO
LARA PAULINNY | PUBLICITÁRIA
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

A AUSÊNCIA DE UM PLANEJAMENTO
INICIAL PREJUDICA TODA A ESTRATÉGIA

OS PECADOS DO
MARKETING DIGITAL

Um dos assuntos mais comentados no meio corporativo
hoje em dia é o marketing digital. Com inovações
surgindo a todo momento, o olhar das empresas se
voltou para essa nova estratégia. Porém, quando
falamos sobre, muitas empresas ainda reclamam da
ausência de resultados ou de não conseguirem atingir
os resultados esperados. Mas como um assunto tão
falado diariamente pode não apresentar os resultados
esperados? Quais os principais erros cometidos
no marketing digital? Hoje falaremos disso, com a
intenção de nos atentarmos àquilo que está sendo
feito incorretamente e prejudicando os resultados
finais do seu negócio. A ausência de um planejamento
inicial prejudica completamente toda a estratégia, pois,
é a partir dele que tudo será executado, canais serão
escolhidos, resultados serão comparados. Portanto,
para a imersão no marketing digital é necessário
primeiramente a criação de um plano de marketing

digital. Explorando ainda esse “pecado original”, ainda
se vê muitas empresas que acreditam ser necessário
investir em todos os canais, ou seja, saem “atirando” por
aí sem nenhum conhecimento e muito provavelmente
não vão conseguir acertar o alvo. A escolha dos canais
deve ser realizada baseada naquilo que sua empresa se
propõe a resolver, por exemplo, se sua empresa atende
a um desejo, é melhor o investimento em redes sociais,
já se ela atende uma necessidade, sites de buscas
vão atender melhor seu público. Ignorar a importância
do marketing de conteúdo também reflete muito na
ausência de resultados, pois, é uma ferramenta que
trabalha a imagem da marca e influencia diretamente
nas vendas. Em um meio em que se tem notícias e
informações de tudo a todo tempo, tratar de fatos
relevantes à marca e aquilo que ela trabalha, além de
levar em consideração o interesse do consumidor se
torna bastante atrativo para o mesmo. Para que isso
seja feito de uma forma bastante eficaz é importante
não ignorar a jornada do consumidor que consiste
em 3 etapas: Conhecimento - quando o consumidor
se dá conta que tem um problema e quer resolvê-lo,
Consideração - o consumidor já entendeu o problema e
começa a procurar a solução e a decisão, que é onde ele
já identificou a melhor solução para o problema e parte
em busca de resolver. Mas quando falamos em erro em
marketing digital, existe algo que muitas vezes passa
completamente despercebido, principalmente pelos
iniciantes, que é a utilização de um site sem estrutura
para o marketing digital. Simplesmente anunciar
na internet não gera vendas ou tráfego no
site da empresa, é necessário a criação
de uma Landing Page, ou página de
destino desses anúncios, para receber
os leads e gerar o tráfego das ações de
marketing. A criação de uma Landing
Page bem estruturada, facilita muito
o processo de conversão e até da
finalização das vendas online. O
ambiente tecnológico muda a todo
instante, portanto, é necessário estar
bem antenado para acompanhar
as inovações. É necessário também
acompanhar de perto as ações de
marketing digital e não ter medo de errar.
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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JÚNIOR Q9 | PUBLICITÁRIO
MAURO MARQUES | SXC

O LUCRO É O FIM E NÃO O MEIO,
E MUITO MENOS O COMEÇO.

TRÊS DICAS PARA
VOCÊ, EMPREENDEDOR!

A primeira dica para o sucesso em um empreendimento
é ter na cabeça que não se ganha dinheiro querendo
ganhar dinheiro. Se ganha dinheiro, a partir do momento
que você se torna um especialista no que se propôs a
fazer. Muito do fracasso de sonhos empreendidos se
dá pelo fato de terem como ponto de partida o desejo
de rentabilizar a ideia e não de qualificar a entrega.
É muito comum vermos indivíduos extremamente
empolgados com uma ideia advinda de uma inspiração
divina ou de horas de transpiração exercitando o
cérebro com o único objetivo que é garimpar uma
pérola capaz de mudar a sua condição financeira. Até
aí não tem nenhum problema, o ponto está no passo
seguinte, após identificar o que se deseja empreender.
Às vezes, a euforia é tamanha que o sujeito ignora
o fato de que, para se chegar ao êxito em qualquer
empreendimento, o dinheiro deve ser encarado como
consequência de uma boa peleja, ou seja, o lucro é o
fim e não o meio, e muito menos o começo. A segunda
dica é entender o fluxo e o processo além do fio da
meada. Inúmeras ideias promissoras esbarraram no
nó do novelo que não foi desenrolado porque o seu
detentor não tinha conhecimento da necessidade
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do seu desenrolar, ou seja, entrou na guerra apenas
com o plano inicial para como transpor a primeira
trincheira e vencer a batalha, sem a mínima noção
do que existia além dela. O resultado dessa atitude
intempestiva é a aniquilação de um sucesso em
potencial, por falta de experiência e excesso de
iniciativa. É muito bonito a pessoa ter iniciativa, porém
se ela não vier acompanhada de conhecimento,
estudo e estratégia, ela não vai passar de suicídio,
onde quem morre não é só a ideia, mas a autoestima,
a confiança e a autorrealização. A terceira e última
dica é se preparar para não ser cantor de uma música
só. Toda e qualquer ideia deve ser aprimorada com
o tempo e com a vivência para se desdobrar em
novas ideias, novos produtos ou serviços. Isso fará
de você um verdadeiro empreendedor e garantirá
sua sobrevivência em um mercado cada vez mais
competitivo, exigente e que não perdoa aventureiros,
acomodados e oportunistas.
Júnior Q9 é ator, músico, dançarino, humorista, compositor e autor
do livro “Quer? Levanta e pega!”, publicado em 2018 pela Editora
Assis, que aborda inteligência emocional, sucesso nos negócios e
atitudes empreendedoras.
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“O MERCADO VIROU DIGITAL. VENDEDOR
TAMBÉM TEM QUE SER DIGITAL”

CIRO BOTTINI
Ciro Bottini: “Vendedor é um
sujeito que precisa ser estimulado, incentivado o tempo todo
para nunca perder o gás. Caso
contrário, não existe venda”.

Ciro Bottini ganhou fama pelo Shoptime - o primeiro canal especializado em vendas das TVs por
assinatura. Aliou todo seu potencial em vendas
com a excelência na comunicação com foco em
vendas e ganhou reconhecimento. Hoje, Bottini é
um dos mestres no assunto. Já lançou três livros:
O Jeito Bottini de Vender, Venda! Venda! Venda! e
Guia Bottini: Vendas. Com seu estilo contagiante,
extrovertido e de fala rápida, Bottini ganhou anunciantes. Já palestrou para milhares de pessoas em
convenções de vendas e vem a Uberlândia para
mais uma delas. No dia 19 de novembro tem um
encontro marcado na CDL Uberlândia, onde palestrará para gestores de vendas, vendedores e
empresários. A pauta: Vendas! Em entrevista exclusiva para a revista Cult, Ciro fala sobre a nova
era das vendas e como obter sucesso.
O jeito de conduzir as etapas das vendas especializadas e de se relacionar com os compradores
mudou. No entanto, muitos vendedores relutam
em se adequar a esse novo ciclo. Na sua visão,
como mudar isso? Esse tem sido o grande desafio
atualmente para os que buscam por um vendedor
com esse novo perfil?
Ou se adapta ou se adapta. O mundo é digital. O
vendedor também tem que ser digital. Há um ano e
meio pensei que eu teria que ser mais digital. Tenho
minha empresa na qual ofereço campanhas, apresento vídeos para médias e pequenas empresas e
entendi a dimensão do negócio. É gigante! A saída é caminhar para o digital, para as redes sociais
onde o investimento é menor, é mais inteligente, o
custo por aquisição de cliente é muito menor e a
gente encontra o cliente que quer no ponto exato
que ele está. O vendedor precisa se relacionar com
clientes por meio do digital. Ou se está online com
os clientes ou não se está em lugar nenhum. Tem
que entrar para universo, que é fascinante e os
ferramentais são incríveis. As empresas fazem negócios entre si no digital, no B2B, no B2C. O cliente pode não efetivar a compra no digital, mas vai
iniciar a relação com a empresa através do digital.
É uma nova linguagem.
Para bater meta alguns vendedores forçam as
vendas. Isso acontece porque são formados e
treinados com foco na venda, em contabilizar e
não no cliente?
Muito vendedor trabalha empurrando o produto no
cliente para resolver uma questão dele que precisa
ser atendida que é a meta. O equilíbrio é o mais
importante. Não pode perder o foco na venda. O
vendedor bom é aquele que fecha, que converte,
que traz dinheiro para empresa, mas ao mesmo
tempo deixa o cliente feliz, o atende e encanta. Te-
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nho que focar na venda, tenho que dar resultado, mas negócio bom mesmo é aquele que é interessante para ambas as
partes. A ideia é conciliar interesse. O cliente precisa comprar,
vou atendê-lo da melhor forma que puder e com a melhor
margem que conseguir.
Nesse contexto, qual o maior erro dos gestores de vendas?
O papel do gestor é cobrar resultado, mas não pode apenas
cobrar resultado, precisa cobrar a qualidade da venda. O gestor precisa entender o papel do cliente e do vendedor dele. Se
pressionar o vendedor só para vender, vender e trazer dinheiro,
pode ganhar a venda a curto prazo e perder cliente a médio
prazo. O bom só é bom quando todo mundo acha que é bom.
Vemos vendedores nas portas das lojas convidando as pessoas a entrar, usando de uma abordagem mais ‘agressiva’.
Isso dá resultado? No comércio mais popular, vendedor chamando cliente na calçada. Não vejo problema nenhum, desde
que a abordagem seja humorada, gentil, engraçada. Desde
que o cliente esteja feliz.
Muitos consumidores ficam incomodados com as vendas
ativas e com insistência dos vendedores. Como transformar
esse modelo em uma forma menos invasiva e ‘chata’ para
quem está do outro lado da linha telefônica?
Isso já é regulamentado. Precisa haver uma proibição da
existência desse tipo de telefonema para quem não quer. Eu
posso querer receber e posso não querer. Meu número precisa
constar em um cadastro que impeça em definitivo de receber
telefonema de qualquer companhia telefônica. Eu pessoalmente não gosto. Não pedi para receber, não quero saber a
oferta da empresa A, B ou C. Se eu quiser, eu ligo. Mas se continuam é porque traz resultados. Se a operadora ligou para
me dar um aviso de algo legal, tem uma promoção para você
que já é cliente, tudo bem, mas de uma que não sou cliente,
insistindo para eu seja, me incomoda.
Você acredita que está havendo uma discrepância, digo: os
consumidores estão adquirindo seus produtos de um jeito e
os vendedores estão vendendo de outro?
Sim. Entra em pauta a questão digital. O vendedor precisa entender que o cliente hoje tem muito mais poder. O cliente está
no centro das atenções, é mais exigente, conhece produto,
conhece marca, busca no Google, tem acesso às informações
completas sobre qualquer marca, produto e segmento. O vendedor precisa fazer a leitura do novo cliente, tem que pensar
com cabeça do século 21. Precisa entender o todo do cliente: é muito mais que preço, é entender o comportamento, o
que precisa, o que ele quer, buscar informações sobre ele até
pelas redes sociais. Mas muito vendedor insiste em trabalhar
com cliente da maneira antiga. O cliente já fez o movimento,
os vendedores ainda não. Os vendedores precisam fazer esse
movimento o quanto antes, porque quanto mais demora, mais
perde cliente.
Alguns dizem que o bom vendedor vende de tudo. Existe uma
diferença em vender um produto ao invés de um serviço?
Quais os desafios? Concordo 100% que o bom vendedor
vende de tudo. Venda na essência é a mesma coisa. O que
muda é de um produto para outro, segmento para outro, do
B2B para B2C, muda benefícios, produtos, a forma de linguagem, a questão técnica, às vezes é mais complexo, às vezes

mais simples, mas a natureza do vendedor não muda. Vendedor é aquele que desperta a confiança e a vontade do
consumidor em comprar, não só porque o produto é bom,
mas porque transmite na comunicação verbal e não verbal
a habilidade de despertar o desejo do consumo do outro
lado.
Você já afirmou que a era digital mudou o jeito de vender.
Como você avalia as vendas por meio das redes sociais?
De maneira muito expressiva. Acho o máximo quando navego pelas redes socais e tem um anúncio patrocinado. Se
eu não tiver interesse é rápido de sair dele, com uma deslizada de dedo já me livro. E se me interessar é um canal
direto. Está consolidada. Tem empresa que não opera em
nenhuma outra mídia a não ser na digital e vende muito.
Sugiro isso para as empresas. Tanto que eu tenho empresa que produz vídeos e sou garoto propaganda para campanhas exclusivamente digitais. Vendemos juntos e muito
bem.
Como o Inbound Marketing mudou as estratégias de vendas?
Nas redes sociais é preciso mostrar produtos, com condições e preços, mas não só. Tem que trazer mais seguidores,
com mais engajamento, com mais conteúdo e de preferência gratuito. Tem produto, mas preciso gerar conteúdo
em torno desse produto, conteúdo que entregue um valor
diferente, informações, curiosidade que vai ajudá-lo de
alguma forma e através dessa informação, desse engajamento, cujo objetivo é despertar o interesse do cliente no
meu produto.
Com a crise econômica e política, o desemprego aumentou e, consequentemente, o poder de compra diminuiu.
Qual recado você deixa para os gestores de venda e os
vendedores, em especial para o fim de ano, já que dezembro é um dos meses mais aguardados pelos empresários?
Sobre o contexto econômico já está bem melhor do que
há 2, 3 anos. Temos tido uma melhora na economia bem
gradual (nem todo mundo ainda sentiu). O desemprego tem
levemente caído e parece que teremos crescimento mais
sustentável. Tivemos anos terríveis para a economia, de recessão que ocorreu por causa de uma bolha nos anos anteriores. Ainda continuamos num momento não muito positivo,
mas a palavra de ordem é convergir, converter. Talvez o lojista
não tenha um número tão grande de clientes circulando na
loja. Então, se tem um número menor tem que converter mais.
Não tem milagre. Se antes eu tinha 500 clientes por dia, eu
convertia 10%. Hoje tenho 300 clientes por dia, minha conversão tem que subir para 20%. E aí entra trabalho de ponta,
do vendedor, da estratégia de venda, de ser mais convincente, mais encantador, com uma comunicação mais adequada,
apropriada, conhecer mais o produto, se apresentar melhor, aí
cada microponto conta no todo. Os empresários e gestores
precisam acompanhar cada um dos vendedores, dar feedbacks semanais para dizer se foi bom ou se precisa melhor, até
para o vendedor saber se fez um trabalho bom ou ruim. Tem
vendedor que acha que está abafando, mas não está. E os
que vendem bem, estão indo bem, ninguém fala! E, claro, um
curso aqui, outro ali, workshop, premiações. Vendedor é um
sujeito que precisa ser estimulado, incentivado o tempo todo
para nunca perder o gás. Caso contrário, não existe venda.

CULT_ 151

MAIS_CULT_ENTREVISTA
MATHAUS SANCHEZ E VINICIUS SPINOZA
DIVULGAÇÃO

“PREZO A SIMPLICIDADE. TENHO O PRIVILÉGIO DE FAZER O
QUE GOSTO DA VIDA E ISSO JÁ É, POR SI SÓ, GRATIFICANTE”.

APRENDENDO A EMPREENDER
COM ÁLVARO GARNERO

Como é administrar um dos beach clubs mais
badalados do Brasil?
Não é tão difícil. Tenho uma equipe e um grupo de
sócios excelentes. Hoje, com a ampliação da marca,
além de nossos flaships, como Florianópolis, Guarujá
e Trancoso, o Cafe está aberto em praticamente
todo o Brasil.
Qual o diferencial?
O ponto principal acredito ser o acompanhamento
das casas para nos certificarmos da excelência no
padrão de qualidade no serviço e programação. E
acho que estamos indo muito bem.

Álvaro Garnero está entre os empreendedores
mais bem-sucedidos do Brasil,
formado em
Administração pela San Diego State e com MBA
na National University. Quando voltou ao Brasil,
Álvaro investiu em hospitalidade: foram inúmeros
restaurantes e casas noturnas até chegar ao
Cafe de La Musique, o primeiro dining club do
Brasil. A ideia foi um sucesso, outras unidades
foram abertas e o dining club evoluiu para um
conceito ainda mais moderno: o Beach Club. Hoje
são dezenas de Cafe de La Musique funcionando
pelo Brasil, além de festas com o nome do clube
nos lugares mais cobiçados do mundo. Além da
hospitalidade, Álvaro Garnero também é um nome
respeitadíssimo no entretenimento. Em 2007,
começou a apresentar o programa 50 por 1, onde
pôde mostrar seu carisma, todo seu conhecimento e
sua facilidade em transitar em diversos ambientes,
do mais luxuoso ao mais popular, em diferentes
países do mundo. O programa, que inicialmente
seria um documentário com 50 episódios, acabou
virando uma referência para o turismo nacional.
Hoje o 50 por 1 é exibido como quadro dentro do
programa de maior audiência da Rede Record, o
Domingo Espetacular, e conta com uma média de
25 milhões de telespectadores semanais, além de
ser apresentado em mais de 150 países pela Record
Internacional.
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O que é o diferencial da gastronomia do Cafe?
A nossa ideia no Cafe é estar sempre muito bem
alinhados com cada local e região - mantendo
obviamente, um padrão de qualidade e excelência
em tudo que fazemos. O cardápio de Trancoso
certamente segue referências distintas das que
seguem nossas casas no sul, sudeste e centrooeste, por exemplo. O que todas elas têm em comum,
entretanto, é a consultoria e assinatura de chefs
de cozinha com expertise e muita experiência na
elaboração dos cardápios e cartas de bebidas com
o que há de melhor.
Qual foi a festa que você mais gostou no Cafe de La
Musique até hoje e por quê?
Todas as festas do Cafe são sempre um prazer pra
mim. Gosto da energia e das pessoas. Independente
de onde e quando, o Cafe de La Musique se
transforma em uma grande família - onde os amigos
mais próximos se misturam, com as vezes os menos
conhecidos, e a energia se torna contagiante. É
sempre uma surpresa fazer parte e acho que esta
sinergia e sensação de proximidade de tudo e todos
determina o sucesso do Cafe há tantos anos.
50 POR 1
O que te levou a desenvolver e apresentar o
programa 50 por 1?
O 50 POR 1 é uma grande paixão minha, mas eu
já fazia televisão antes dele. A ideia do programa
nasceu de uma conversa informal com meus dois

diretores em uma mesa de jantar e a série nasceu
praticamente de um devaneio no qual não tínhamos
a dimensão que tomaria. Em poucas semanas já
estávamos viajando mundo afora em busca das mais
variadas experiências em quase 90 países. Hoje já
são 6 temporadas exibidas, mais de 200 episódios
e praticamente 2000 experiências vividas nestes
últimos anos - sobre os mais variados temas, como
Rotas, Cidades Olímpicas, Águas do Brasil e até uma
volta ao mundo sem o uso de avião.
Qual foi o lugar que você mais gostou de conhecer até
hoje e por quê?
Difícil escolher apenas um. Passei por uma infinidade
de lugares e cada um deles possui uma característica
que o torna apaixonante - sejam as pessoas, a
gastronomia, as belezas naturais ou até mesmo o
conjunto de todas essas. Talvez, a Mongólia tenha sido
o país que conseguiu acumular o maior número de
características que estimulassem a minha admiração.
Por outro lado, também era um país em que eu sempre
desejei conhecer e demorei para fazê-lo e meu nível
- altíssimo - de expectativa foi muito bem atendido.
Tenho muitas e boas lembranças de minha passagem
por lá.
Dos países que você passou qual foi o que mais o
surpreendeu em relação a cultura? Por quê?
Entre muitas, me sinto muito confortável em citar o
Vietnã. Passei por experiências inesquecíveis por lá e
conheci pessoas admiráveis. Hoje, ainda se viaja muito
barato por aqueles lados e a qualidade da comida, as
belezas naturais e a cultura - um tanto exótica para
quem vive no Ocidente - faz com que o país seja um
destino incomparável. Do extremo sul ao extremo norte,
os atrativos são os mais diversos e os cenários mudam
o tempo todo. A Baía de Halong, ao norte, por exemplo,
é Patrimônio da Humanidade da Unesco e poucas
paisagens no mundo são tão impressionantes. Outro
passeio imperdível é o Marcado de Bac Ha, localizado
no distrito de Lao Cai, na fronteira com a China. Bac
Ha é um pequeno vilarejo que recebe pessoas de
praticamente todas as etnias do país que se encontram
para comercializar todos os tipos de produtos locais,
assim como para comer, beber e sociabilizar uma vez
por semana. Um evento muito colorido e singular.

vikings, tem uma gastronomia de ótima reputação
e já foi considerada uma das nações mais ricas e
desenvolvidas do mundo.
Álvaro Garnero
Como é o seu dia a dia?
Tenho um dia a dia bem ativo e pouco previsível. Apesar
da agenda sempre muito ocupada, acabo dando conta
dos mais diversos assuntos e compromissos. Mas pra
isso, trabalho não apenas no escritório, mas também no
carro, em casa e onde quer que seja necessário. Brinco
com as pessoas de minha equipe que sempre estejam
preparadas quando forem a uma reunião comigo, pois
nem sempre voltamos ao escritório e muitas vezes - na
maioria delas - uma coisa leva a outra e aproveitamos
para quitar o máximo de pendências possíveis pelo
caminho. Portanto, estou sempre conectado ou pelo
menos tento estar.
Qual a sua filosofia de vida?
Prezo a simplicidade. Tenho o privilégio de fazer o
que gosto da vida e isso já é por si só, gratificante.
Consegui nos últimos anos, um equilíbrio entre meus
negócios e a televisão, e sou muito feliz em ambos. Me
vejo atuando nestes mercados por mais algum tempo
e quem sabe, em breve, me aventurar em outros meios,
quiçá mais próximo dos negócios da família ou até na
política.
O que você acredita que é o diferencial do seu
pai no mundo empresarial? E quais os princípios
fundamentais que ele te passou, para se tornar o
homem que você é hoje?
Sempre digo que meu pai é um diplomata que
representa o Brasil a custo zero. Desde pequeno,
observo e aprendo como ele cuida dos relacionamentos
e apresenta o país para o mundo. E acho que isso sim
o diferencia. Mesmo antes de o Brasil ser a potência
econômica que é hoje, meu pai já vestia a camisa e
acreditava em todo o nosso potencial. Com esses
muitos anos de estrada, ele coleciona uma agenda
impressionante com mais de 12 mil nomes e participou
de momentos históricos, muito importantes para nossa
nação e a política internacional.

Existe algum lugar que você tem vontade de conhecer
para o qual ainda não viajou? Por que você tem
vontade de conhecer esse lugar?
Confesso que tenho uma pequena queda pelos países
nórdicos. Minha avó nasceu na Noruega e me levou
alguns anos para ter a chance de visitar seu país de
origem, que diga-se de passagem, é outro destino
imperdível, um dos lugares mais bonitos que já passei.
Mas voltando, tenho enorme curiosidade de conhecer
a Islândia - essa ilha vulcânica de pouco mais de
300 mil habitantes localizada no Oceano Atlântico
Norte, entre a Europa Continental e a Groelândia. Sei
pouco sobre o país, mas a Islândia foi colonizada pelos
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MAIS_CULT_REPRESENTATIVIDADE NEGRA
JOANA ARAÚJO | JORNALISTA
MAURO MARQUES | DIVULGAÇÃO

A PARTICIPAÇÃO DOS
NEGROS NA POLÍTICA

CONSCIÊNCIA
NEGRA

Olga Helena da Costa: “Se tivéssemos mais negros, principalmente mulheres, na política, teríamos mais políticas públicas para os negros.
Precisamos participar mais da vida política e lutar por nossos direitos, sem ter medo”.

Embora o IBGE registre que 55% dos brasileiros se
declaram pretos ou pardos, nos espaços de poder,
como a Câmara dos Deputados, a representação deste
segmento é bem menor, mesmo com o crescimento nas
últimas eleições. No caso das mulheres, as eleições de
2018 marcaram também o aumento da participação
delas na política. De acordo com dados do Instituto
Brasileiro deGeografia e Estatística (IBGE), as mulheres
negras, atualmente, são pouco mais de 1% na Câmara
dos Deputados. Dos 513 parlamentares da legislação
vigente, 52 são mulheres, sendo 7 negras. O número cada
vez maior de mulheres negras ativistas aparecendo
na televisão e nos debates favorece o aumento da
participação feminina e negra na política nacional. A
importância da representatividade dessas mulheres no
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parlamento é enorme. Elas são a voz da representação
negra em espaços brancos, machistas e cheios de
muito preconceito. Mas ainda falta representatividade
dos negros na política brasileira. Já imaginou como era
este cenário em Uberlândia na década de 1980? Olga
Helena Costa foi a primeira e única mulher negra eleita
vereadora na cidade. Natural de Ituiutaba, veio em 1960
para Uberlândia, onde formou-se em Letras Português/
Francês pela Faculdade de Filosofia. Durante toda a sua
carreira como professora, mais de 40 anos, exerceu o
magistério em diversas instituições da cidade. Eleita
como vereadora pelo Partido do Movimento Democrático
Brasileiro em 1983, ocupando o cargo até 1988, Olga
apresentou diversos projetos na área da educação,
cultura e saúde, dentre eles o projeto de alfabetização

de adultos que hoje se constitui na EJA - Educação de
Jovens e Adultos - na Prefeitura Municipal de Uberlândia,
projeto que instituiu a Lei de Tombamento do Patrimônio
Histórico e Artístico de Uberlândia, com destaque para
tombamento da Casa da Cultura, da Oficina Cultural,
da Praça Clarimundo Carneiro e do Coreto, do Mercado
Municipal e criou o Dia do Patrimônio.
A edição de 11 de junho de 1980 do Jornal Correio
de Uberlândia¹ anunciava a chegada do Monuva Movimento Negro Unificado de Uberlândia, salientando
que o negro precisava conhecer suas potencialidades
e ocupar a posição que é sua por direito. Olga Helena
foi eleita em novembro de 1982 como representante do
Monuva. “O movimento negro veio pra mim naturalmente,
na busca por justiça e defesa do direito de todos.
Como vereadora, briguei pelo negro e consegui que a
casa (Câmara) discutisse as pautas relacionadas. E eu
recebi apoio de muita gente, o presidente da Câmara
na época, Toninho, e o prefeito, Zaire, ajudaram muito,
principalmente porque o Monuva era recente e estava
ganhando espaço”, relembra. Como vereadora, Olga
conseguiu divulgar o Movimento Negro de Uberlândia,
promovendo intercâmbio e troca de experiências com
movimentos negros de cidades vizinhas. Conseguiu
também, junto ao prefeito da época, Zaire Rezende, a
doação de um terreno para que o movimento construísse
sua sede. Olguinha participou ainda da elaboração do
projeto que criou o 1º Conselho Municipal de Participação
e Desenvolvimento da Comunidade Negra em Uberlândia,
para estudos relativos à condição da comunidade negra
e que propunha medidas quanto à discriminação racial
e a favor dos seus direitos, como a integração social,
econômica, política, administrativa e cultural.
Trabalho reconhecido
O jornalista Ademir Reis lembra como era a atuação da
ex-vereadora na Câmara de Uberlândia. “Em seu único
mandato como vereadora na Câmara Municipal de
Uberlândia, de 1983 a 1988, a professora Olga Helena
da Costa fez um brilhante e reconhecido trabalho,
principalmente na valorização dos movimentos negros
da cidade. Como jornalista, acompanhei de perto
seu trabalho como vereadora e os diversos projetos
apresentados na área da educação, cultura e saúde.
Me lembro que nas eleições municipais de 1988 tentou
se reeleger, e mesmo tendo o maior número de votos do
MDB, no dia seguinte à apuração das eleições, estava
sem a cadeira. Coisas da política. Olga é uma mulher
guerreira e que merece nosso respeito”, enfatiza. Como
professora, Olga Helena marcou a vida de muitos alunos.
É o caso de Jeremias Brasileiro, doutor em História com
24 livros, artigos e textos científicos publicados. “Olga era
a única professora negra e de português que eu tive. Ela
me dizia sempre ‘Jeremias, você como negro, que ousa
ser poeta nessa cidade, vai ter de se entregar e ser bom
no que faz o tempo todo, pois a caminhada será árdua
e lenta, ainda mais para quem almeja ser escritor negro
nesse país’, recorda. Mas depois de mais de 30 anos,
a participação dos negros na Câmara de Uberlândia
ainda é pequena, principalmente das mulheres. “Se

tivéssemos mais negros, principalmente mulheres, na
política, teríamos mais políticas públicas para os negros.
Precisamos participar mais da vida política e lutar por
nossos direitos, sem ter medo”, conclui.
Dia da Consciência Negra
Celebrado no dia 20 de novembro em várias cidades
brasileiras, o Dia da Consciência Negra, além de
relembrar a data da morte de Zumbi dos Palmares, ícone
da luta contra o preconceito racial no Brasil, é momento
oportuno para a reflexão sobre a inserção dos negros
na sociedade brasileira e, em particular, na política. Há
predominância de brancos na política brasileira e isso
reflete de forma negativa nas ações afirmativas em prol
do protagonismo negro. A participação na política é de
extrema importância para corrigir os erros do passado
e não permitir que outros continuem a acontecer. É o
que salienta o jornalista Maurício Pestana. “Quando
chega o mês de novembro, há pessoas que questionam
a necessidade de se comemorar o Dia da Consciência
Negra. Sempre digo que enquanto formos a maioria
da população e não nos vermos representados no
parlamento ou em outras instâncias de poder do país,
será preciso sim comemorar a data. Para este cenário
mudar, e mais negros participarem do parlamento
brasileiro, é preciso promover políticas públicas
adequadas que vão capacitar o negro para cargos de
liderança e poder. Infelizmente não é o que vemos. No
Brasil, quem tem poder econômico, tem poder político,
e o negro não tem poder econômico, por isso estamos
distantes das lideranças”, explica. Maurício Pestana foi
Secretário de Promoção da Igualdade Racial da cidade
de São Paulo em 2015 e atualmente dirige a Pestana
Arte & Publicações e Revista RAÇA. Entre os feitos, foi
o responsável pelo início da discussão da presença de
negros e negras nos cargos de decisão nas grandes
empresas no Brasil - São Paulo Diverso.

(1 Movimento Negro Unificado chega a Uberlândia. Jornal
Correio de Uberlândia, Uberlândia, 11 Jun. 1980, Colunas
2ª a 5ª, p. 8.)
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

Maurício Pestana,
jornalista
responsável pelo
início da discussão
da presença de
negros e negras
nos cargos de
decisão nas grandes
empresas no Brasil.

CULT_ 155

MAIS_CULT_HISTÓRIA
ARLINDO MAXIMIANO DRUMMOND | EMPRESÁRIO
DIVULGAÇÃO

MUSEUS DO TRIÂNGULO DE MINAS
PRESERVAM TRADIÇÃO E HISTÓRIA

MUSEUS

Voltar a 100 milhões de anos para começar entender
nosso passeio a essa região tão rica em cultura.
Peirópolis com seu diferente jeito de mostrar sua história,
abre suas portas e com seu modo bucólico deixa o
visitante sem pressa de ir embora. Restaurante, natureza
e povo simpático compõem com os fósseis do Cretáceo,
o lugar ideal para esquecer todo tipo de preocupação.
Agora chegamos em Uberaba, no Museu da ABCZ, a
história da riqueza do agronegócio. Aqui conheceremos
homens que não são desse planeta. Brasileiros com alma
indiana tiveram uma visão só explicada pelos que mais
creem em Deus. O que é contado neste museu, nem de
longe parece verdade. Odisseu vira aprendiz de mineiros
que cruzaram mares. Foram para o desconhecido e
voltaram com mãos, bolsos e navios com riquezas que
hoje carregam esta nação. Só aqui uma faculdade de
ensinamentos para muitas vidas.
Agora em Araxá, no Museu Dona Beja, a viagem da
mulher aventureira que quebrou paradigmas até hoje
não aceitos. Sofrimento acompanhando um jeito
próprio de viver. Aventurou-se num terreno onde poucos
saíram com sucesso. Na mesma Araxá, o castelo que
bem poderia ser na França, serve para contar a história
mineira recente de uma região milionária. Glamour e
lembrança que toda família triangulina tem no sangue
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para contar que um dos seus por aqui passou. Grande
Hotel do Barreiro, fincado num pós-guerra, um marco
para mostrar que por aqui a recessão nunca chegou.

MAIS_CULT_DIREITO
PUBLI EDITORIAL
DIVULGAÇÃO

VEM AÍ A QUINTA EDIÇÃO DO ANUÁRIO CULT
MULTICANAIS ESPECIALISTAS DO DIREITO

ANUÁRIO DE DIREITO

Em tempos de mudanças constantes
sobressaem-se aqueles que se antecipam, se adequam, se especializam,
constroem e divulgam sua competência
e imagem. Através do Anuário de Especialistas, a revista Cult propõe a divulgação de trabalhos, pesquisas e teses
nas diversas áreas do Direito, cumprida
a missão de transmitir e disponibilizar
conhecimento e serviço de utilidade
pública. Nesta quinta edição, o Anuário
abordará temas relacionados às transformações ocorridas no Direito e as que
ainda virão, apresentados em forma de
artigos e entrevistas sobre o tema, todos elaborados por profissionais de renome. Assim, o profissional do Direito
também poderá divulgar sua expertise, teses, pesquisas, histórico, áreas de
atuação, mercados atendidos, composição do quadro profissional e contatos.
Em seu conteúdo, o Anuário terá entrevistas sobre o tema “Presente & Futuro - Advocacia, Direito e Justiça”, além
de artigos jurídicos inéditos e perfis dos
mais importantes escritórios e advogados especialistas em todas as áreas. Os
textos perfis produzidos para o anuário
respeitarão o Provimento nº 94/2000 do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A publicação tem
como público-alvo: assinantes da revista Cult de todos os segmentos, empresas, entidades, instituições, advogados,
estudantes, juízes, promotores e profissionais do Direito. Com distribuição
impressa e digital para mais de 200 mil
leitores em Uberlândia, Araguari, Ituiutaba, Araxá, Uberaba e Patos de Minas,
a publicação estará também nos canais
de leitura digital: Instagram, Site Cult,
Facebook, Email Marketing, WhatsApp
e Compartilhamento Smartphones PDF
Interativo. O Anuário de Direito será lançado até o dia 15 de dezembro em evento para anunciantes e convidados. Mais
informações pelo 34 3232-6600.
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MAIS_CULT_HISTÓRIA
ARLINDO MAXIMIANO DRUMMOND | EMPRESÁRIO
DIVULGAÇÃO

Já em Uberlândia, o Museu Municipal, com seu vizinho
Palacete Naghettini, conta como foi o ontem na grande
cidade mineira. Arquitetura admirada por todos e cartãopostal que nos enche de orgulho. Com seu Batalhão
Ferroviário, considerado uma organização militar
exemplar, sediado em Araguari, ajudou a região a integrar
litoral a sertão mineiro. Muito bem preservado e exemplo
de patriotismo e preservação de valores.
Ituiutaba, o sonho de guardar o ontem realizado por
membros de uma família que não mediu esforços para
buscar na região e em outros lugares do mundo peças
que contam a trajetória do universo e a saga humana.
Museu Vera Maximiano Drummond, com milhares de
itens que juntados sem nexo e sem um porquê, formaram
um interessante lugar para conhecer. Entre animais
primitivos, natureza, gastronomia e jeito mineiro de
viver, aqui se realiza o encontro com quem não tem
compromisso de ir embora. Um pequeno trajeto que não
pode deixar de ser conhecido, recomendado por muitos
que aqui passaram e deixaram também sua saudade.
Esta é uma região que não existe por acaso, disputamos
com a Europa antiga esse jeito de ser, juntando dos
nossos antepassados só as qualidades, mesmo porque
quem chegou aqui primeiro desconhecia tristeza, mágoa,
rancor e trouxe na bagagem o ócio criativo praticado por
aqueles que sabem viver.
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O QUE TE
IMPEDE DE
EXPERIMENTAR
A MELHOR
CARNE DE
UBERLÂNDIA?

Trabalhamos com as melhores
carnes para atender você cliente, e
fazemos encomendas de variados
cortes sob medida.

Aves
Almondegas
Bovinos (Nelore e Angus)
Carnes Recheadas
Carne a Vácuo Fracionada
Espetinhos Variados
Linguiça Gourmet
Massa para Kibe
Suínos
Faça o seu pedido no

Confira nossas redes sociais

34 3219.1866
Rua Plutão, 47 | Jardim Brasília
contatogodoycarnes@netsite.com.br

MAIS_CULT_VISITE UBERLÂNDIA
ARTHUR DE AGUIAR - VISITE UBERLÂNDIA
DIVULGAÇÃO | JORGE H. PAUL

UBERLÂNDIA OCUPA A SEGUNDA
POSIÇÃO DE DESTINO MAIS VISITADO

DESTINO TURÍSTICO

O Relatório do Ministério do Turismo, publicado em julho
de 2019, aponta Uberlândia como a segunda maior cidade
do estado de Minas Gerais mais visitada quando se leva
em conta eventos, negócios e convenções. Tal fator é reflexo de um trabalho bem executado na captação e apoio
a eventos que o Visite Uberlândia realiza há 19 anos. Os
eventos técnico-científicos merecem destaque especial,
principalmente os que são organizados pelos docentes da
Universidade Federal de Uberlândia - UFU. De acordo com
o site Panrotas, Uberlândia está entre os destinos brasileiros mais visitados e bem avaliados em relação à gastronomia, hospedagem e hospitalidade. A pesquisa realizada
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com 39 mil turistas de outras nacionalidades mostrou que
95,4% pretendem voltar ao país. Ainda segundo pesquisas
realizadas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas
(Fipe), Uberlândia concentrou 6,2% de todas as viagens de
negócios, eventos e convenções realizadas por estrangeiros
em Minas Gerais no ano passado. Estes resultados são colhidos com grande esforço pelo Visite Uberlândia, que trabalha cada vez mais engajado e alinhado com organizadores de
eventos. “Estamos sempre trabalhando para o bem de Uberlândia em relação a eventos para que sempre consigamos ultrapassar as barreiras e ganhar cada vez mais títulos”, enfatiza o presidente Pedro Paulo Schwindt.
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MAIS_CULT_CASAMENTO
INDEX ASSESSORIA
LUIZA FERRAZ | RICKY ARRUDA E ANNA QUAST

COM DECORAÇÃO CLÁSSICA E CONTEMPORÂNEA, A
INFLUENCIADORA SE CASOU COM VESTIDO RALPH & RUSSO

THÁSSIA NAVES
& ARTUR ATTIE
em tons suaves com uma pegada rosé, mostra uma
beleza mais clássica e atemporal, e conta com batom
e gloss da linha assinada por Thássia e Jr. para a M.A.C
Cosmetics. O noivo usou terno completo Ricardo
Almeida. A cerimônia, que aconteceu no próprio local
da festa e inovou no formato de arena, trouxe uma
decoração moderna com instalação de cristais com
velas e uma longa passarela de espelhos para que o foco
fosse exclusivamente no casal. No lugar da tradicional
marcha nupcial, Thássia entrou com a versão de ‘Ave
Maria’ interpretada por Agnaldo Rayol.

No dia 12 de outubro aconteceu o casamento da
influenciadora Thássia Naves e do agrônomo Artur
Attie. Após nove anos de namoro, o casal se uniu a
familiares e amigos para comemorar o enlace com uma
grande festa no Palácio de Cristal em Uberlândia. O tão
aguardado vestido escolhido pela noiva é um modelo
exclusivo do ateliê de alta costura internacional Ralph
& Russo. Levou dez meses para ser produzido e carrega
toda a história do casal por meio do monograma
bordado no tecido junto com o linho e cristais. Thássia
usou ainda sandálias de René Caovilla desenhadas
especialmente para ela e headpiece feita sob medida
pela Talento Joias, a partir do bordado do vestido com
diamantes cravejados. A beleza, de Junior Mendes,
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Os noivos, que se conheceram ainda adolescentes,
oficializaram a união há um mês em uma celebração
na Paróquia Nossa Senhora das Dores, frequentada
por eles desde o colégio e onde a noiva foi batizada.
“Finalmente o grande dia chegou! Não tenho palavras
para descrever a emoção que estou sentindo agora.

Me sinto realizada, ainda mais na presença de tantos
amigos e familiares queridos. Eu e o Artur agradecemos
o carinho e amor de todos os presentes e de todos os que
nos acompanham”, diz Thássia. A decoração da festa,
em tons de branco e verde, reflete uma noiva clássica e o
olhar contemporâneo dado pelos decoradores. O salão,
revestido com um tecido cinza para trazer um ar mais
clean, teve elementos fortes e pontuais clássicos. Alguns
exemplos são a entrada da ‘sala’ de doces, composta
por vários arcos de flores brancas que formaram um
grande túnel para os convidados, e as quatro abóbodas
do teto que tiveram instalações com lustres de cristais.
O mobiliário contou com mesas de espelho, cadeiras
retas e sofás curvos, em veludo, nos tons de cinza,
trazendo sofisticação e contemporaneidade. A textura
simples do bolo contrastou com uma cascata única de
flores, revelando um ar moderno e ousado. O destaque
do buffet foram as mesas esculpidas em gelo, que
funcionavam como ilhas de frutos do mar. No cardápio,
pratos como o peixe com crosta de sal e o carret de
cordeiro ao molho de menta. Os drinks personalizados
para a ocasião receberam o monograma dos noivos no
gelo. Quem comandou a animação da festa foram os DJs
Lucas Borchardt e Felipe Mar, além da grande atração
da noite, a dupla sertaneja Bruno & Marrone, gênero
indispensável por ser o favorito dos noivos. Aconteceu

ainda um pocket show surpresa de Xand Avião, amigo
do casal. Após a festa, seguiram em lua de mel para as
Ilhas Maldivas. Todos os bastidores da preparação para
o grande dia estão disponíveis na série #TháNoAltar
em seu canal do YouTube. Os episódios contabilizam
mais de 1 milhão de visualizações.
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MAIS_CULT
PUBLI EDITORIAL
MAURO MARQUES

UBERLÂNDIA GANHA TRÊS NOVAS OPÇÕES
PARA EVENTOS SOCIAIS E EMPRESARIAIS

LONDON, MOMENTOS
INESQUECÍVEIS!

Com 32 anos de tradição na noite uberlandense, o
London Pub Bar continua dinamizando sua principal
característica: a inovação - que marca sua trajetória
como referência em ambiente, concepção arquitetônica e estrutura como casa noturna que se consolidou junto a um público jovem e adulto que consagrou
a casa como uma das melhores opções de lazer e
entretenimento.
Estrutura
Agora o London disponibiliza sua estrutura para realização de eventos. De segunda a quinta-feira oferece um ambiente projetado para locação de eventos
sociais e empresariais, com a vantagem de oferecer ao cliente todos os serviços necessários como
buffet, som e iluminação, mobiliário, painel de Led,
atrações musicais, consultoria especializada e outros serviços para eventos de até 800 convidados
em seu salão principal.
London Café
Um charmoso espaço com capacidade para até 100
pessoas foi incrementado para atender seus convidados com muito conforto e atendimento de alta
qualidade.
Mezanino
O terceiro novo espaço é o Mezanino, que pode receber eventos com até 60 pessoas, e também convidados para os grandes shows da casa, com estrutura totalmente independente e muita privacidade.
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Praticidade
Desta forma, o London agora possui estrutura para realizar três eventos simultâneos e personalizados com
o padrão de excelência que distingue a casa em Uberlândia. Esta diversificação de espaços torna o London
ainda mais completo para eventos sociais e corporativos, aniversários, casamentos, confraternizações, lançamentos de produtos e serviços, ativação de marcas
e várias outras opções. Torne o seu evento um acontecimento inesquecível.
Revival
Desde que abriu suas portas, em 1987, o London vem
aprimorando e diversificando sua proposta na noite
uberlandense. O bar começou com menos da metade
da área que ocupa hoje. Inicialmente era um pequeno
espaço que abrigava pouco mais que uma mesa de sinuca. Inspirado nos pubs londrinos, a casa possui um

espaço único e já tradicional na cidade. Muitas bandas
e músicos de Uberlândia iniciaram sua carreira no London, além de inúmeros namoros que também começaram ali e se tornaram casamento. Quem acompanha o
mercado do entretenimento local e nacional avalia que
o London é um caso raro no segmento. Nunca mudou
de nome, endereço ou direção e os desafios nestes 32
anos sempre foram constantes e motivadores. A princípio, o rock reinava absoluto na casa. Depois novos
estilos entraram na programação que hoje é bastante
eclética, atendendo diversos gostos e públicos, valorizando os artistas locais, como bandas Paquá, Wer
(Bee Gees) e Venosa, Cristina Goulart, Projeto Divas,
Back to 80’s and 90’s, Renato Quase Russo, Mesa de
Buteco com Lísias, SPC, Nicolau Sulzbeck e astros nacionais como Paulo Ricardo, Nando Reis, Capital Inicial,
Ira!, Eduardo Dussek, Leoni, Mr. Gym, Toni Garrido, Zeca
Baleiro, entre outros.

Todo este trabalho para eventos tem a consultoria
comercial do hub Célio Cardoso: 34 99971-3348.

34 3236-5081
Av. Floriano Peixoto, 39 | Uberlândia - MG
www.londonpub.com.br

CULT_ 169

MAIS_CULT_NOIVAS & FESTAS
MIQUÉIAS MADALENA | CELEBRANTE SOCIAL E MESTRE DE CERIMÔNIAS
DIVULGAÇÃO

SER CONVIDADO PARA UM CASAMENTO
É ALGO MUITO ESPECIAL E EXCLUSIVO

AOS CONVIDADOS,
COM MUITO CARINHO!

Casamento não é somente a festa. Não seja aquele
convidado que só chega para os comes e bebes. Isto
demonstra que seu interesse não é com o casal, mas
sim com a diversão. O casamento, de fato, acontece
é na cerimônia. Atraso não é chique. Foi se o tempo
em que valia a máxima: “É chique a noiva atrasar”.
Isto, na verdade, foi um jeitinho bem brasileiro para
justificar a desorganização e a falta de planejamento.
Com a crescente profissionalização dos fornecedores
do mercado de casamento, o atraso passou a ser algo
inadmissível. Então, hoje, a maior parte dos atrasos é
culpa dos convidados. Planeje-se para que você possa
chegar exatamente no horário indicado no convite.

O casamento, seja na cerimônia ou na festa, é uma
construção coletiva, resultado do envolvimento
e participação de todos: noivos, convidados e
fornecedores. O casal investe tempo considerável
(alguns até mais de ano) planejando cada detalhe
do grande dia - e te garanto: são muitos detalhes. Os
prestadores de serviço estão ali para darem o melhor
de si na execução de cada detalhe. E os convidados,
selecionados a dedo, não raro, “escorregam” em alguns
detalhes. E para que você seja um convidado impecável,
e honre toda a dedicação que os noivos empenharam
na preparação de um momento tão especial, vou
elencar algumas sugestões de comportamento.
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Levar presente é brega. No convite, normalmente,
consta o endereço dos noivos justamente para que
você possa remeter o presente com antecedência.
Se você não conseguir enviar o presente com
antecedência, providencie para que seja entregue
posteriormente. Só não leve para festa. Convidado
não é fotógrafo ou cinegrafista. Profissionais
especializados foram contratados para este fim.
Mas isso não quer dizer que você não pode filmar ou
tirar fotos. Significa que deve se atentar para não
atrapalhar os profissionais. Filme e fotografe do seu
lugar. Nunca, jamais, em hipótese alguma, coloque
o celular no corredor (ir para lá, então, nem pensar).
Na festa tudo é mais livre. Confirme sua presença
ou informe sua ausência. Tudo em um casamento é
custo (e caro!). Então, assim que receber o convite,

Casamentos | 15 anos | Formaturas | Coquetel |Corporativos

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

Melhores equipamentos – Estrutura Moderna – Pista de dança Led
(34) 99106-3654

djmassilon@yahoo.com.br

@djmassilon

facebook.com/djmassilon

Youtube.com/djmassilon

www.djmassilon.com
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MAIS_CULT_NOIVAS & FESTAS
MIQUÉIAS MADALENA | CELEBRANTE SOCIAL E MESTRE DE CERIMÔNIAS
DIVULGAÇÃO

conversação. Aos padrinhos e madrinhas. Vocês são
convidados diferenciados. E esta diferença significa
que o bom andamento de muitas coisas depende de
vocês. Via de regra, para dar tudo certo, é simples. Siga
as dicas. Chegue com uns minutinhos de antecedência.
Procure a equipe de cerimonial e se apresente.
Siga, rigorosamente, as orientações passadas pelo
cerimonial. Não é necessário fazer nem mais nem
menos: apenas e exatamente aquilo que foi orientado.
Ao terminar a cerimônia, sua participação não acabou.
Esteja de prontidão para fazer as fotos. E só vá curtir
a festa após ser liberado pelo cerimonial. Esta dica
vale para os pais de daminhas e pajens. Seja grato. Ser
convidado para um casamento é algo muito especial
e exclusivo. Por isto, nunca deixe de demonstrar aos
noivos o quanto você ficou feliz com o convite, com a
cerimônia e com a festa.

se posicione sobre a sua presença ou ausência. E se, de
repente, não for mais possível ir, informe de imediato.
Convidado não convida. Simples assim: o convite é
para você e não é extensivo a terceiros. E não seja
deselegante a ponto de constranger os seus anfitriões
perguntando se pode levar mais alguém. É mais
adequado deixar de ir do que pedir um outro convite.
E outra dica importe: nunca se auto convide para um
casamento. Se o convite não chegar para você isto
já é um recado claro. Esteja vestido adequadamente.
Os noivos investiram tempo e dinheiro para que você
vivesse uma experiência incrível ao lado deles. O mínimo
que você deve fazer é estar vestido à altura. Busque
comunicar, por meio do seu traje, que se preparou para
estar ali e compreende a importância da ocasião. Se
ficar em dúvida sobre com qual roupa ir, dê um Google.
Com certeza você encontrará inúmeras inspirações.
Não atrapalhe os noivos. Só se cumprimenta e abraça
os noivos quando eles estiverem na pista de dança ou
forem até a sua mesa. Antes disso, não. Existe todo um
protocolo que eles estão seguindo e, apesar de sua
intenção ser muito boa, os cumprimentos antes da
finalização da parte obrigatória só atrapalha. Inclusive,
se você estiver no rol de pessoas que farão fotos com o
casal, cuidado para não atrapalhar. Facilite o trabalho
do cerimonial e não ocupe o tempo dos noivos com
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Miquéias Madalena - celebrante social, mestre de cerimônias
e um apaixonado por casamentos e tudo mais que fala de amor.
madalena.miqueiasbatista@gmail.com

Tradição e qualidade nos melhores
drinks para o seu evento!

34 3211.0284 | 99253.3709
Rua Angra dos Reis 354
dersondrinksbar@gmail.com
@dersondrinks
@dersondrinksbar
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MAIS_CULT_MODA
DARAH GOMES | JORNALISTA
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

EVENTO APRESENTOU
O FUTURO DA MODA

MINAS TREND

Minas Gerais foi palco do maior salão de negócios
da América Latina: Minas Trend. O evento, que
apresenta as principais tendências das próximas
estações, aconteceu em Belo Horizonte e contou
com lojistas de todos os cantos do mundo, 200
marcas expositoras, grandes nomes da moda
brasileira e diversos apaixonados pelo mundo
fashion. Conhecido como a semana de moda mineira,
o evento já está na 25ª edição e tem como objetivo
apoiar os empreendimentos de moda do estado,
trazendo visibilidade às marcas e conhecimento das
novidades do ramo aos empresários. “Ampliamos o
fomento aos negócios e também acrescentamos ao
evento o lançamento de produtos da indústria mineira
em diferentes setores, como o de energia. Vamos
agregar ainda mais qualidade ao que oferecemos à
cadeia produtiva de moda”, pontuou Flávio Roscoe,
presidente da Federação das Indústrias de Minas
Gerais (Fiemg), que é responsável pela realização do
Minas Trend.

O tema dessa edição foi “Tecendo Futuros” com
direção criativa de Rogério Lima, que mostrou o
algodão como fio condutor das histórias a serem
contadas sobre as produções de moda. E, falando
sobre essa matéria-prima, o assunto que não
poderia ficar de fora é sustentabilidade. Diversos
workshops e palestras foram realizados durante o
evento para discussão da moda responsável. Para
André Carvalhal, autor do livro Moda com Propósito,
enquanto não chegamos a uma produção totalmente
sustentável, o que deve ser trabalhado pelas marcas
é o consumo consciente de mostrar ao cliente como
e com o que o produto é feito. “Isso não tem a ver
com comprar algo que não tenha impacto no meio
ambiente, mas sim ter consciência do impacto
gerado pelo produto desejado. E sabendo desse
impacto, você decide comprar ou não”, explica.
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O mesmo assunto foi abordado por Yamê Reis e Gianni
Cinti, ambos professores do Instituto Europeu de Design
(IED), no talk sobre o futuro dos negócios de moda.
Para eles, o trabalho do estilista vai além de apenas
produzir as peças, os designers são empreendedores,
ativistas, comunicadores e contadores de histórias
responsáveis por educar o público-alvo. Não é à toa
que muitos desfiles de moda estão se tornando lugar
de crítica política e ambiental, como foi o caso da Ellus
no último São Paulo Fashion Week (SPFW). “Temos
responsabilidade cultural”, afirma Cinti. (Manifestação
em prol da sustentabilidade feita no fim do desfile da
Ellus na última edição do SPFW.

Enquanto o assunto era ensinado e debatido nas
salas do evento, no salão de negócio tudo era visto
na prática. A nova coleção de joias da Amanda de
Nardi, por exemplo, foi inspirada em uma poesia de
Cecília Meireles, tornando real o sonho da designer de
misturar arte, joia e vestuário. Pensando em inovar e
valorizar o estado, a jovem empresária, que dá o nome
à marca, busca trabalhar com pedras sintéticas, além
das extraídas em Minas. “Em uma das minhas coleções
usei o cristal de quartzo incolor, porque vejo que essa
pedra precisa ser mais valorizada. Ela tem muito na
nossa região e muitas vezes se torna subproduto de
outras minerações, chegando às vezes a ser rejeito.
Do lado do cristal, usei diamantes sintéticos, que são
verdadeiros, de carbono puro, mas feitos em laboratório.
Acho que o sintético fez muito mais sentido, pois não
tem tanto custo ambiental, é mais humano e ético”,
explica Amanda, que acredita que este será o futuro
dos diamantes.

Para Juliana Orsetti, analista do Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae),
o salão de negócios foi feito exatamente para que
esse conhecimento de como as peças são produzidas
sejam passadas ao público. “Além de comprarem, os
empreendedores conhecem como são produzidas as
coleções, modelagens e todo o processo criativo e
produtivo das roupas feitas pelas empresas mineiras”,
explica.

O Sebrae Minas ofereceu aos empreendedores da moda uma
programação intensa de capacitações gratuitas durante o Minas
Trend. Imagem: Danilo Grimaldi/Fotosite

Com a segunda maior semana de moda brasileira,
o Minas Trend mostrou mais uma vez a qualidade
da produção das marcas do estado e apresentou a
sustentabilidade como padrão da moda e não mais
o diferencial, trazendo o futuro sustentável cada vez
mais próximo.
Desfiles
Entre os desfiles que marcaram a passarela do Minas
Trend, estiveram Anne Est Folle e Lethicia Bronstein.
Com duas propostas diferentes, as duas marcas
mostraram as tendências para o outono/inverno
2020. Como de costume, Anne trouxe os principais
hits para os looks mais casuais e minimalistas da
mulher brasileira, enquanto Lethicia trouxe seu toque
romântico e moderno com produções luxuosas.
Com tecidos leves e modelagens estruturadas, Anne
trouxe um pouco de arte nas estampas, que pareciam
ter sido feitas à mão. Já Lethicia abusou das peças
acinturadas, mangas bufantes, sobreposições, fendas,
bordados e babados.
Darah Gomes é jornalista,
Webwriter e apaixonada por moda.
@in.Darah
darahfgomes@gmail.com

CULT_ 175

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

Nando Medeiros
@fashionando
www.fashionando.com

O CÂNCER DE PRÓSTATA FICA ATRÁS APENAS DO
CÂNCER DE PELE EM NÚMERO DE INCIDÊNCIAS

#FIQUEAZUL NO MÊS
DA CONSCIENTIZAÇÃO

O câncer é a segunda principal causa de morte no
mundo. Uma em cada seis mortes são relacionadas à
doença. Aqui no Brasil, dados do Instituto Nacional de
Câncer (INCA) estimam que atingiremos 600 mil novos
casos de câncer até o final de 2019 - e os homens serão
o público mais atingido. Em 2018, nosso país registrou
68 mil novos casos da doença, ocasionando em mais de
14 mil óbitos. O câncer de próstata fica atrás apenas
do câncer de pele em número de incidências. Embora
seja uma doença conhecida, muitos homens preferem
não conversar sobre o assunto, por medo dos estigmas
ou falta de informação.

As estatísticas alarmantes me sensibilizam a continuar
conscientizando as pessoas com o “Novembro
Azul”. Este é o quinto ano consecutivo que engajo
no movimento mundial em prol da prevenção e do
diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),
metade dos cânceres podem ser prevenidos se
a doença for detectada na fase inicial. Por isso,
além de tratamentos eficazes para os pacientes
diagnosticados, é necessário relembrar a importância
dos exames preventivos, bem como desmitificar os
tabus que rondam a população masculina.
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O lema desta vez é #FiqueAzul, um chamado para
incentivar o público masculino a cuidar da sua saúde.
Toda quarta-feira de novembro, no meu canal do
IGTV no Instagram, publicarei um vídeo informativo
entrevistando profissionais da área de Saúde e
pacientes que vivenciaram o tratamento da doença.
O primeiro material da série vai ao ar no dia 6 de
novembro. Acompanhe tudo lá no @fashionando e
#FiqueAzul você também!
Camisetas by OakmensWear.

Cuide de seu

negócio
deixe o

Web Marketing
conosco !

Atendimento via

ENTRE EM CONTATO!
@netuai

(34) 99809-7611
/netuai

www.netuai.com.br
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GENTE_CULT_EM SOCIEDADE

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

SONIA SAMPAIO
DIVULGAÇÃO

CULTURA, EVENTOS, PESSOAS E NOVIDADES
CAPTADAS PELA COLUNISTA SONIA SAMPAIO

EVENTOS, PESSOAS
& FATOS

MORADIA COM GRIFE
Uberlândia tem atraído muitos empreendimentos
imobiliários de leste a oeste, de norte a sul. Quem está
chegando na cidade é a Tamboré Urbanismo, com 39 anos
de história, e vai começar por aqui sua expansão fora de
São Paulo. O condomínio residencial com infraestrutura
PREFERÊNCIA
Cinco anos após chegar em nossa cidade, o
restaurante Outback continua com enorme sucesso
junto ao público uberlandense. Recebe encontros
festivos, familiares e sociais, eventos corporativos
e até mesmo artistas globais que chegam à cidade
para apresentarem suas peças e tem ali um de seus
apoiadores. Parabenizo o atual sócio-administrador
Pedro Paulo do Amaral. Que venham muitos anos
mais de grande sucesso em nossa cidade.

de alto padrão na zona sul terá paisagismo assinado pelo
renomado Benedito Abbud. Recentemente, Abbud esteve na
cidade, juntamente com o diretor geral, Marcelo Puntel, em
um encontro com corretores para contar os detalhes do seu
projeto para o Tamboré Uberlândia.

UBERLÂNDIA NA ROTA DO TEATRO
Tive a honra de assistir, no fim de outubro, a estreia
nacional da comédia ConSerto para Dois, espetáculo
de um requinte de produção incrível, com os
maravilhosos Cláudia Raia e Jarbas Homem de Melo,
que foi recebido muitíssimo bem em Uberlândia, em
três lotadíssimas sessões de estreia. A peça agora
passa por mais algumas poucas cidades brasileiras,
faz turnê em Portugal e só estreia em São Paulo em
meados de 2020. Realmente temos que tirar o chapéu
para o amigo e produtor Carlos Guimarães pela
coragem e ousadia de fazer cultura em nossa cidade.
Que venham muitos outros assim. Uberlândia está
realmente na rota do teatro.
SUCESSO
O Grupo Conecta realizou o Encontro Nacional Top
Managers, com o tema “Gestão Pública - Ideias para
o futuro”, evento que reuniu em Brasília os melhores
especialistas e palestrantes para discutir políticas
públicas. O evento foi um sucesso e veio cumprir o
objetivo de trazer à tona discussões salutares sobre
as perspectivas do Brasil e, sobretudo, os desafios na
estratégia e gestão para os líderes.
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INAUGURAÇÃO
Falando em Rondon Pacheco, mais um espaço gastronômico será inaugurado por lá. Desde
2001, em Brasília, o restaurante Potiguar está construindo sua primeira filial fora do Distrito
Federal e Uberlândia foi escolhida para receber o empreendimento que tem investimento
aproximado de R$ 3 milhões. Sejam bem-vindos à terra fértil.

SHOWS INTERNACIONAIS
E a cidade também entrou na rota de grandes shows
internacionais. Para o ano que vem, Kiss, Backstreet Boys
e McFly já confirmaram a passagem por aqui em suas
turnês pelo Brasil. Que bom que temos pessoas ousadas
e empreendedoras nos ajudando a ter contato com tanta
arte e cultura.

TEM QUE SER
A avenida Rondon Pacheco é o
endereço certo para as pessoas
antenadas, de bom gosto e
conectadas à criatividade
nas artes visuais, decoração,
gastronomia, enologia e moda.
E o Espaço Tem que Ser, da
Greta Cauê, agora se juntou
com a Wine Home. No início
deste novembro foi promovido o
evento Laboratório Greta Cauê,
com acervo de artistas, troca de
experiências e design exclusivo,
fomentando a produção local.
Quem participou desse evento
criativo foi a empresária
uberlandense radicada no Rio,
Maria Angélica Borges, detentora
da marca O Belo no Papel.
Parabéns a essas mulheres
antenadas e dinâmicas pela
brilhante iniciativa.

NOEL
Novembro chegou e os primeiros suspiros do delicioso
clima natalino começam a soprar pela cidade. Lojas e
shoppings já decorados para a temporada natalina que
nos contagia, agregando a simpatia do Natal ao espírito
lúdico e encantador. Tudo com muita elegância, magia e
gostinho de quero mais.

JARDIM MÁGICO
Falando em Natal, até o dia 29 de dezembro, você terá
a oportunidade de circular por um jardim encantado.
Isso mesmo, o Uberlândia Shopping, que já tem sua
concepção de espaço com destaque para a flora do
cerrado, criou uma ambientação ultra especial para
estes dois últimos meses de 2019, um Jardim Mágico,
com mais de 10 mil flores naturais, esculturas floridas
gigantes, em uma área de 320 m². O Jardim Mágico
vem com referências de jardins internacionais, tem
entrada gratuita e já está virando o “point” para as selfs
natalinas. Parabéns ao paisagista Alberto Farnese e
Ester pela execução do projeto.

PREMIAÇÃO
Foi realizada recentemente, pela CDL Uberlândia, a
cerimônia de entrega do título de “Empresa Cidadã e
Excelência Cidadã” para as empresas e instituições que
se destacaram nos projetos sociais de relevância para a
cidade e o meio ambiente. Foram premiados 13 projetos
classificados como Empresa Cidadã e 19 como Excelência
Cidadã. Para que as empresas pudessem receber o título,
elas inscreveram os projetos no portal da entidade, que
depois foram avaliados pela comissão julgadora, formada
por especialistas multidisciplinares e voluntários. Sempre
bom estas iniciativas que reconhecem bons exemplos.

VEM AÍ
E, como você pode conferir em entrevista nas
páginas iniciais dessa revista, a próxima atriz a pisar
em nossos palcos é a grandiosa Júlia Lemmertz,
na deliciosa comédia “Simples Assim”, de Martha
Medeiros, em cena ao lado de Georgiana Góes e
Pedroca Monteiro. A diversão será garantida!
CENTRO CULTURAL
O antigo Fórum, convertido em Centro Cultural, abre
oficialmente suas portas em breve. A Secretaria Municipal
de Cultura (SMC) finaliza as obras e tem a inauguração
prevista para 22 de novembro. Lá, além da administração
dos vários setores da SMC, funcionarão alguns
equipamentos culturais, como anfiteatro, sede da banda,
biblioteca pública, entre outros.
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GENTE_CULT_FOTO LEGENDA
CÉLIO CARDOSO
MAURO MARQUES | DIVULGAÇÃO

DR. MARCONDES

Modelo Cássia Lacerda | Foto Rodrigo Guimarães | Look Honória 1930
Hair e Make Liliane Hair Design | Joias Aparatto Joias

EMPRESA CIDADÃ
ISO OLHOS

O ISO Olhos - Instituto de Saúde Ocular passou,
de forma voluntária, pela avaliação do IQG
(Instituto Qualisa de Gestão) para certificação
de qualidade da ONA (Organização Nacional de
Acreditação) nível 2, Acreditado Pleno.
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Presidente Cícero Heraldo Novaes, Carolina
Toffoli e_CULT
Gerson Sebastião de Souza

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberlândia, Fundação CDL
Uberlândia e Câmara Municipal entregaram, no dia 22 de outubro,
o título de “Empresa Cidadã 2020/2021” com o projeto “Programa
de Voluntariado”. Nesta 13ª edição do evento, 10 empresas foram
homenageadas com o prêmio Empresa Cidadã, 19 voluntários
receberam o título Cidadão Benemérito e 16 instituições do Terceiro
Setor foram condecoradas com o Selo Excelência Cidadã. Parabéns
aos homenageados.

Tenente Clevilson Vianna Rodrigues, Major Rodrigo, Oswaldo
Luiz Pereira, Dra. Angela Parreira Botelho, Cícero Heraldo Novaes,
Vilmar Resende, Hélio Ferraz Baiano e Raphael Leles

JORNADA ODONTOLÓGICA

O curso de Odontologia da Unitri realizou, dias 29 e
30 de outubro, a 14ª edição da Jornada Odontológica.
O evento, que contou com mais de 450 participantes,
teve em sua programação palestras sobre diversos
temas da Odontologia, feira de expositores, handsons e apresentação de 180 trabalhos científicos de
acadêmicos e profissionais de Uberlândia e região..

Farroupilhagrill
34 3216-1387
Rua Natal, 1262
Bairro Aparecida
Uberlândia - MG
@churrascariafarropilha
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FLÁVIA TUCCI
SIMONE ALMEIDA

BAIANO ENALTECEU O SEU
AMOR POR UBERLÂNDIA

ENCONTRO EMPRESARIAL
E POLÍTICO

Dia 31 de outubro de 2019 foi momento de celebrar
a vida e encontrar pessoas queridas. O primeiro
encontro aconteceu na Chácara do Baiano, uma
surpresa feita pela comunidade. O outro encontro
aconteceu na CDL (Câmara de Diretores Lojistas)
e contou com a presença de empresários, amigos
e políticos, em um evento descontraído e cheio
de perspectivas para o próximo ano. O Vereador
e Presidente da Câmara, Hélio Ferraz (Baiano), foi
agraciado com uma linda homenagem feita por
seus filhos Jair, Bráulio e Helinho, também pelo
Líder do Governo do Estado de Minas Gerais,

184 _CULT

Luiz Humberto Carneiro, pelo Líder do Partido do
PSDB Uberlândia, Antônio Carrijo, pelo Senador e
Vice Presidente do Senado, Prof. Antônio Anastásia,
dentre amigos e parentes. Emocionado, o Presidente
da Câmara agradeceu pelo carinho e pela presença de
todos neste dia tão especial e, em breve discurso, falou
de seu amor por essa linda cidade que é Uberlândia
e completou que “um homem não caminha sozinho,
por isso conto com cada um de vocês para administrar,
dentro dos preceitos éticos e morais, pois juntos somos
muito mais fortes!”, diz Hélio Ferraz (Baiano).
@helioferraz_baiano

A
TOTVS
ACREDITA NO
BRASIL
QUE

Fazer. Essa é a força que nos move para
apoiar a produção de milhões de toneladas
de produtos dos mais variados setores
em todo o país, com aproximadamente
115 mil usuários ativos em nossos
sistemas de gestão.
Faça com a gente você também!
Pela sua indústria, pelos seus clientes,
pelo nosso país.

0800 70 98 100
TOTVS.COM

Multilaser - cliente TOTVS
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GENTE_CULT_COQUETEL
REDAÇÃO
MAURO MARQUES

SUPERNOITE DE BLUES E GENTE BONITA
MARCARAM LANÇAMENTO DA CULT NO LONDON

LANÇAMENTO CULT
NO LONDON

Em um dos eventos mais concorridos de lançamento
da Cult, nestes 14 anos, foi apresentada a edição
156 no London Pub Bar. O coquetel reuniu mais
de 400 pessoas, entre convidados, colaboradores
e clientes da revista, durante uma noite de blues
e muita gente bonita que marcou sua presença.
Realizado no dia 17 de outubro, o evento teve
um clima de alegria, confraternização e energia
positiva, integrando-se ao conceito inovador e
multicanais da Cult, hoje uma publicação para ser
lida, ouvida e assistida.
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O destaque de capa da edição é a Totvs - líder
no mercado SMB do Brasil e única empresa de
TI brasileira presente em rankings globais de
inovação, em matéria especial com o diretor
presidente, Dennis Herszkowicz, e Marcílio Otoni,

Ceo da Totvs Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.
Na oportunidade, Marcílio Otoni enalteceu a
importância da revista e o caderno especial da
Totvs com a trajetória da empresa em textos e
fotografias de alta qualidade.
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GENTE_CULT_COQUETEL
REDAÇÃO
MAURO MARQUES

A solenidade de abertura teve os discursos
dos diretores Célio Cardoso e Paulo Roberto
Orlandini que ressaltaram o conceito multicanais
da revista Cult, novos projetos editoriais e
comerciais, além de novas oportunidades para
os anunciantes. Eles agradeceram a presença
do público, ressaltando a credibilidade que a
revista Cult conquistou ao longo dos seus 14
anos de circulação no mercado impresso e
digital de comunicação.
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Durante o evento foram arrecadados alimentos
não perecíveis que a revista Cult sempre doa para
o Núcleo de Apoio Jesus de Nazaré, instituição que
atende pacientes idosos e portadores de deficiência
mental. Uma ação solidária que já se tornou
tradicional desde a criação da revista em prol dos
mais carentes de nossa cidade.
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Aplausos para Black Jack 21 Blues Band e Dj Massilon,
para o delicioso buffet Terezinha Eventos e nossos
sinceros agradecimentos aos patrocinadores Código
Líder Fiscal, Rofe Motors e Deffina Estética. Veja quem
esteve na grande noite Cult - London nas fotografias
clicadas pelas lentes de Mauro Marques.
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GENTE_CULT_ITUIUTABA
MAURO ALMEIDA
DIVULGAÇÃO

GRANDES EVENTOS INTEGRAM
SOCIEDADE DE ITUIUTABA

SOCIEDADE TIJUCANA
Um mês de muito movimento para os importantes
nomes da sociedade Tijuana que mais uma vez
marcou presença nos diversos eventos sociais
da cidade. Levando consigo toda alegria em
participar das várias festas e inaugurações que
aconteceram nos principais salões da cidade.
OS 15 ANOS DE JULIA PASCHOAL MOREIRA
Uma noite inesquecível para a jovem Julia Paschoal
Moreira, que em meio a muita alegria, celebrou numa
belíssima recepção os seus 15 anos. A debutante é
filha de Claudio Pinto e Patrícia Paschoal, que junto
ao filho Lucas Paschoal, receberam seus familiares e
convidados especiais para comemorar este momento
especial e também demonstrar todo seu carinho e
amor. A recepção contou com o perfeito projeto e
cerimonial da experiente amiga Reamy Chamoun
que cuidou de todos os detalhes deste evento,
empregando todo o seu conhecimento junto a uma
equipe de profissionais altamente qualificados. Com
toda certeza, Julia Paschoal vai guardar incontáveis
lembranças desta maravilhosa noite que temos o
grande prazer de estampar em nossa página social.
Aproveitamos para lhe desejar votos de muitas
felicidades e dizer que sua festa foi perfeita! Confira
imagens do evento assinadas por Antonio Rizza e
Raquel Rizza.
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Em destaque o primeiro jantar beneficente em
prol do Convento das Irmãs Sacramentinas que
foi merecedor de muitos elogios pela completa
organização e total apoio recebido para a realização
deste evento que muito contribuiu para esta nobre
causa.

ESPAÇO AUTOMOTIVO
Visando sempre o bem-estar de seus incontáveis
clientes, a empresa ligada na área de automotivos
realizou um café da manhã para mostrar suas novas e
modernas instalações. Esta, por sua vez, localizada na
área central da cidade com maior área de atendimento
e serviços para o seu veículo. Em suas novas
instalações a empresa oferece produtos e serviços de
alta qualidade feitos por profissionais qualificados e
com equipamentos modernos, o que vai garantir uma
avaliação precisa das condições de itens importantes
para seu conforto e segurança.

JANTAR ÁRABE - CONVENTO DAS IRMÃS
SACRAMENTINAS
Uma noite ímpar, repleta de alegria e muitas bênçãos.
Assim foi o 1º Jantar Árabe, em prol do Convento das
Irmãs Sacramentinas de Ituiutaba, realizado em um dos
principais salões de festa da cidade. A noite contou
com um exclusivo show, completo buffet servido aos
presentes, composto por deliciosas iguarias da culinária

árabe, feito em conjunto pela Comissão de Eventos do
Convento, que com toda felicidade contribuiu de forma
significativa para realização deste evento. Também
ressaltamos os agradecimentos a todas as pessoas que
fizeram suas doações para composição do cardápio,
além dos brindes que foram sorteados no decorrer
da noite. Agradecemos o convite e destacamos aqui
algumas presenças desta maravilhosa noite!
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GENTE_CULT_UBERABA
MARISE FERREIRA GIL ROMANO
MARISE ROMANO

CASAMENTO E DATAS ESPECIAIS
SÃO DESTAQUES NESTA EDIÇÃO

UBERABA EM SOCIEDADE

Nossa coluna social deste mês traz imagens do elegante casamento de Marcela Dornfeld com
Lamartine Mendes Júnior. Traz também fotos de renomadas dentistas uberabenses pelo Dia
do Dentista, comemorado no dia 25 de outubro. E, para deixar tudo muito mais emocionante, a
coluna presta homenagem aos músicos uberabenses, pois o Dia do Músico é 22 de novembro.
Obrigada pela leitura!

Lamartine Mendes Júnior e Marcela Dornfeld se casaram em
romântica cerimônia no dia 26 de outubro na bela fazenda Invernada.

Elegante decoração de Alexandre Assunção acolheu em volta da mesa o
seleto grupo de familiares para o casamento de Marcela e Lamartine.

Se é alegria que
você busca... Samba
Surf na área...
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Marcela e Lamartine Mendes Júnior receberam a bênção dos pais dela,
Patrícia e Rubens Dornfeld, e do irmão dela, Rubens Neto, pela união.

Marcela e Lamartine Mendes Júnior com Ricardo, Juliana, Denise,
Lamartine, Danielle e Leonardo Daher em dia inesquecível.

Tenor Thiago Neves faz história
na música uberabense com
apresentações em programas de
abrangência nacional.

Dra. Giselle Santiago da Cunha
Zanqueta é odontopediatra,
ortodontista e capacitada em
sedação consciente.

Em alto e bom tom,
Bianca e Gabrielly...

Dupla Guto & Gabriel solta a voz nas
estradas pelo Brasil afora...

Venha dançar com a Banda 4 de Ouros.

Dra. Leidy Menezes Jordão é
implantodontista.

A dona da voz de anjo que encanta
os convidados de um casamento tem
nome... Karine Barbosa.

Dra. Thais Machado é
especialista e mestre em
reabilitação oral.

Tenor Henrique Botelho está presente
nos grandiosos eventos de Uberaba e
de várias cidades brasileiras.

Denilson e Tiago são
músicos uberabenses que
trabalham com o estilo
sertanejo e já compuseram
várias músicas.

Aninha Mendes e Patrícia
conquistam homenagens
pelo Brasil afora.
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Dupla Mário & Roberto canta e encanta
os amantes do sertanejo romântico.

E por falar em moda das boas,
Tony Marcos & Batistony...

Daniel Barone canta em estilo
sertanejo desde a sua infância.

Por que você
é

?

SÍNDICO

Assim como você,
fazendo A DIFERENÇA
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(34) 3234-6265 | 99790-3597

OFERECEMOS SERVIÇOS INTEGRADOS EM
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA,
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS,
AGREGANDO A GESTÃO ADMINISTRATIVA COM
A DE PESSOAS, CONTRATOS, JURÍDICA,
FINANCEIRA E CONTÁBIL.

ASSESSORIA EM
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA

ASSESSORIA CONTÁBIL

ASSESSORIA JURÍDICA

RECURSOS HUMANOS

@singularegestao

ADMINISTRAÇĀO

SÍNDICO VIRTUAL
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Modelo Cássia Lacerda | Foto Rodrigo Guimarães | Look Honória 1930 | Hair e Make Liliane Hair Design | Joias Aparatto Joias

Dr. Alysson Marcondes
Cirurgião Plástico

CRM-MG 44231 - CRM-SP- 127888

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

