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PERSPECTIVAS 2020

Já na expectativa do novo ano chega até você nossa edição especial
focada no tema “Perspectivas 2020”. Planos e projeções recheiam
o conteúdo de matérias assinadas por especialistas no assunto,
buscando traçar o perfil de um ano que desperta em todos nós a
esperança na construção de uma sociedade mais justa, próspera e
fraterna. Nosso destaque de capa e matéria especial é Guilherme
Benchimol, Ceo e Fundador da XP Investimentos, referência de
empreendedorismo e motivação por novos desafios. Em 2018, ele
entrou para a lista da Bloomberg como uma das 50 pessoas mais
influentes do mundo, sendo a única personalidade do Brasil e da
América do Sul a figurar na seleção do veículo norte-americano.
Conteúdos especiais falam sobre mulheres inovadoras, ressaltando
o empoderamento feminino e os melhores do ano, profissionais e
empresas que se destacaram em suas áreas de atividade. A todos
que, direta ou indiretamente, fizeram parte da Revista Cult neste ano,
o nosso agradecimento com a certeza de que ninguém constrói nada
sozinho neste imenso universo globalizado. Desejamos a todos um
Feliz 2020, repleto de paz e prosperidade. Obrigado e até a próxima.
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ALMANAQUE_CULT_CINEMA
KELSON VENÂNCIO | JORNALISTA
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

EDDIE MURPHY FAZ DE ‘RUDY RAY’ MOORE
TALVEZ O MELHOR PAPEL DE TODA SUA CARREIRA

MEU NOME
É DOLEMITE

Aos 58 anos de idade, Eddie Murphy, que já esteve
no auge da carreira com filmes como Um Tira da
Pesada, O Rapto do Menino Dourado, Um Príncipe
em Nova York, 48 Horas, Shrek e Dream Girls,
parece que estava com uma nuvem negra sobre
a cabeça, numa decadência cinematográfica.
Tanto que há três anos não víamos o ator em
nenhum filme. Mas em “Meu Nome é Dolemite”,
filme original da Netflix, ele definitivamente dá
a volta por cima e faz de Rudy Ray Moore talvez
o melhor papel de toda sua carreira. O longa
conta a história verídica do pioneiro do gênero
blaxploitation (produções feitas para o público
negro). Moore ficou conhecido por seu humor
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sexualmente explícito, geralmente com rimas.
A criação mais do que conhecida dele foi seu
personagem “Dolemite”, um cafetão articulado
e dono de boate, com habilidades no Kung Fu.
Com o personagem, Rudy estrelou vários shows
de stand-up, além de quatro filmes. A história do
filme é fantástica e mescla drama e comédia de
uma forma intensa que agrada muito o espectador.
A narrativa crescente é triste nos momentos de
decepção do personagem, na busca pela fama e
divertida ao mesmo tempo, porque ele faz dessas
situações decepcionantes combustível para
dar a volta por cima de uma maneira bastante
irreverente. O filme se torna ainda melhor quando,
depois de já fazer sucesso com a venda de discos
e shows, Rudy se aventura em fazer filmes. É hilário
ver o resultado desta proeza. Assistimos um filme
dentro de outro. E o melhor é saber que a produção,
apesar de muito ridícula, é extremamente
divertida, afinal como disse o próprio Rudy é
um longa com uma diversidade de gêneros. Vai
do drama a comédia, com negros interpretando
os personagens e com muito “Kung Fu”. Dá até
vontade assistir ao filme que realmente foi feito.
Por fim, temos uma das melhores atuações de
Eddie Murphy, se não a melhor. O ator que há
muito tempo não mostrava seu talento, acredito
que por culpa dos roteiros fracos e direções
incompetentes dos últimos filmes que fez, voltou
a brilhar de forma espetacular neste longa. Sinto
cheiro de indicações ao Oscar, e não só pra ele,
mas para diversos outros quesitos exigidos e que
o filme tem de sobra.
Nota 9
Kelson Venâncio é jornalista, crítico de cinema e
diretor-presidente da rede de mídias Cinema&Vídeo.
www.cinemaevideo.com
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ALMANAQUE_CULT_CULTURA
CARLOS GUIMARÃES COELHO | JORNALISTA E PRODUTOR CULTURAL
ARQUIVO PESSOAL | CLEUDEMAR FERNANDES

A TORTURA TAMBÉM TEM O SEU ABISMO
DE LUZ SOB O CORPO ESTENDIDO NO CHÃO

A INVISIBILIDADE DO
SUJEITO EM SABINO

O espetáculo teatral “Sabino”, que esteve em cartaz
mês passado no espaço Porta 84, não é sobre Orlando
Sabino. O Orlando Sabino, fixado na história como o
“monstro de Capinópolis”, muito provavelmente uma
injustiça, era uma pessoa invisível. A não ser pelas
construções fantasiosas do imaginário coletivo, pouco
se sabe sobre ele, sobre sua estrutura psíquica, seus
laços familiares e a autoria verdadeira dos supostos

10 _CULT

crimes a ele atribuídos. O espetáculo em questão
pautou-se na invisibilidade do sujeito para revelar
uma era no interior de um Brasil, ainda sertão, ainda
provinciano e, portanto, ainda passível de manipulação
do pensamento da coletividade e de construção de uma
fantasia que atendesse às necessidades “políticas” do
momento. Trata-se, portanto, de uma montagem que dá
visibilidade não a um único Orlando Sabino, mas a todos
que se represaram nas armadilhas do inconsciente
e foram enclausurados nos manicômios da vida. O
invisível é pobre, é franzino, é negro, é andarilha criatura
do campo e presa fácil para essas artimanhas do
destino. Tornou-se emblemático de uma época quando
o poder se estabeleceu de forma ditatorial e vinculado
às “autoridades” policiais e agricultadas no interior
do país, contexto em que leves transtornos psíquicos
foram convenientes para provocar celeuma, alimentar
o pânico e, acima de tudo, usar o medo, matériaprima dos regimes repressores, para a construção
imaginária de uma figura supostamente monstruosa,
versão fragilizada, inclusive, pela distância geográfica
entre os crimes dos quais foi acusado. O teatro trouxe
a possibilidade de novos olhares para este episódio.
Mesmo tendo como base a ampla pesquisa nas obras
existentes sobre o assunto, pautou-se pela poesia

cênica, devolvendo à personagem um pouco da
dignidade que lhe foi roubada. Evidenciou a pobreza,
a negritude, a marginalidade, as confusões mentais e
a invisibilidade do ser para transformá-lo em existência
poética. E, numa espécie de busca pela redenção, a
carpintaria teatral, acertadamente, resumiu-se aos
traços poéticos, eximindo a plateia de refletir sobre
culpa ou inocência de Sabino. Tal construção encontrou
respaldo no comprometimento, potência criativa e
experiência dramatúrgica de pessoas como os diretores
Luiz Humberto Arantes e Ernane Fernandes, além,
obviamente, do elenco, composto por Adriene Maycol,
André Salomão, Camila Delfino, Geo Dias e Guilherme
Almeida, igualmente experientes e imersos na proposta
nada leve de transpor para os palcos um dos casos mais
obscuros e enigmáticos ocorridos na região.
Destaque também para a excelente trilha, mecânica
ou executada ao vivo, que desperta no público a
memória afetiva do período, alternando-se entre
chavões assumidamente bregas de Evaldo Braga e a
elegância de um medalhão da MPB conhecido como
Belchior, em consonância com a oscilação de climas
proposta na trama. A direção do espetáculo teve em
mãos excelente material para o processo criativo. À
época dos acontecimentos, Sabino já era espécie
de outro mundo, que se transfigurava em boi preto e
pirilampos, tinha poder da onipresença e, segundo a
oralidade, transformou-se em mito com poderes que
o tornaram famoso entre as crianças e as interioranas
famílias amedrontadas. A arquitetura cênica a que se
propõe Sabino é sombria e ironicamente traz luz às
fragilidades humanas. A linguagem teatral transforma
todo esse processo em agonia. Ela vem pelo desenho
de luzes, agonizantes na tortura e resplandecentes
na difusão das fantasias coletivas. Com confecção
artesanal, enjauladas, servem de metáfora para a
prisão, seja ela física ou mental. A tortura também
tem o seu abismo de luz sob o corpo estendido no
chão. Assim também segue a proposta cenográfica,
com conjugação moderna para contar uma história
antiga. A dramaturgia enaltece a inteligência
espectadora quando opta pela estrutura não linear
para a sua narrativa e privilegia uma plasticidade
quase tátil para nos trazer a agonia de um homem só,
invisível e subjugado pela sua invisibilidade. E assim

a plateia mergulha na trama, mais no período que a
contextualiza do que à personagem propriamente dita.
O Sabino em questão, ao que tudo indica, era
monossilábico. Penou décadas em uma instituição
psiquiátrica, famosa por seus desatinos administrativos,
sem uma consistente revelação de culpa. Tendo essa
suposta injustiça como mote, um elenco afinado
nos conduz às intempéries do pensamento humano,
aos seus potenciais de domínio e de submissão e à
capacidade de manufatura do pensamento coletivo,
seja por meio da repressão ou incentivo ao imaginário
das pessoas. O teatro está cheio de histórias nas quais
a tirania domina a ação. Em Sabino, não é diferente.
A diferença está na criatividade da leitura cênica que
se faz de um episódio isolado e até hoje presente na
memória das pessoas. Quem assiste à peça, descobre
o quanto essa memória lhe trai. Mais que isso,
descobre-se inserido em uma ficção que foi plantada
na realidade da época. E o que a arte faz? Com a
potência criativa que lhe é inerente, transporta fatos
e fantasias para a cena e promove a catarse entre
os espectadores, revelando, inclusive, que estamos
todos à mercê da manipulação de nosso imaginário.
Sabino, portanto, torna-se espetáculo necessário
nesse momento, tempos de espetacularização da
mídia, de mitificação dos políticos, de tentativas de
retrocessos às instituições psiquiátricas e, sobretudo,
de proliferação das chamadas “fake-news”, das quais
este episódio foi um dos mais memoráveis precursores.
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ALMANAQUE_CULT_FLASHBACK
GIULLIANO LAZZARINI | CO-FUNDADOR MÁQUINA POP
FABIO PORTRAIT | SXC

ADORÁVAMOS TIRAR FOTOS NA FRENTE DOS CARTAZES,
AQUELES ARTISTAS ERAM COMO GRANDES HERÓIS!

ENTRETENIMENTO
NOS ANOS 80

Nos anos 80, além dos bailinhos dançantes, uma das
coisas mais legais que tínhamos para fazer era ir
passear no shopping com a família ou os amigos. Me
lembro bem do UberShopping. Foi lá que vi os Golfinhos
de Miami, a boneca gigante Eva que nos dava uma aula
sobre o corpo humano e o Mundo do Terror. Lembro de
entrar com meus amigos neste mundo aterrorizante e
ficar desnorteado sem saber se eu gritava, morria de
susto ou ria até doer a barriga dos sustos dos meus
amigos. Nesta época, quando não íamos ao shopping,
adorávamos ir ao cinema. Conseguir aquele dinheirinho
com os pais para poder pegar o ônibus e encontrar a
turma na porta do cinema (antes cinemas de rua, não
de shopping). Na época poderíamos escolher entre
Cine Bristol, Windsor, Comodoro ou Regente e era na
porta que a alegria começava! Já entrávamos olhando
os cartazes e as novidades que iriam chegar, (sim, só
descobríamos sobre algum filme novo quando víamos
o cartaz, trailer no cinema ou matéria na antiga revista
SET). Adorávamos tirar fotos na frente dos cartazes,
aqueles artistas eram como grandes heróis! Naquela
época não existiam tantos filmes de heróis, salvo
Batman, Superman e alguns outros como Punisher,
The Flash e Mestres do Universo. Então, ver filmes
de ação com Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis,
Dolph Lundgren e Van Damme era pra gente como
ver os grandes heróis na tela do cinema. Clássicos
como Curtindo a Vida Adoidado, De Volta para o
Futuro, Goonies, Indiana Jones, tudo era simplesmente
mágico. Saíamos do cinema com aquela sensação boa,
comentávamos sobre os filmes, mal conseguíamos
chegar em casa para contar aos pais como foi. Nos
finais de semana eu costumava esperar meu pai
(saudoso Romero) chegar do trabalho com a notícia
que havia comprado alguns “vale-filmes” que eram
uns blocos e cada folha dava direito a uma locação.
Gastávamos tudo em uma semana, pois eu amava
sentar na sala com meu pai e sentir o cheiro da comida
boa de minha mãe Lourdinha ou os bolinhos de chuva
da vovó Maria, enquanto assistíamos um filme atrás
do outro (só não podíamos esquecer de rebobinar, pois
a multa na locadora era certa). Filmes de terror como
Poltergeist, A Morte do Demônio, A Hora do Espanto,
Brinquedo Assassino, Sexta-feira 13 e A Hora do
Pesadelo, tiravam nossas noites de sono, bem daquelas
de acordar durante a madrugada e cobrir a cabeça até

14 _CULT

ficar suando debaixo da coberta, contando os minutos
para amanhecer logo. Haviam também os fliperamas,
não tinha troco de pão que sobrasse, pois todos eram
gastos em fichas. Nos climas escuros e mágicos, em
meio a “plings e plongs”, ouvia-se uns gritos de recorde
batidos e algumas vezes a voz do Cavaleiro Negro,
que era uma evolução das máquinas de Pinball. E os
encontros na casa dos amigos para jogar um Atari,
Nintendo, Turbo Game, Supergame, enfim... era sempre
muito bom aquela leveza e alegria de estar entre os
amigos tão queridos. Hoje, se olharmos para trás,
algumas amizades se perderam, alguns já se foram e
tem aqueles que estão ao seu lado, não te abandonam
aconteça o que acontecer, pois mesmo com a dureza da
vida, dentro de nossos corações temos marcado todas
essas velhas e boas lembranças e estes são os amigos
que podemos contar. Deixo este texto de hoje com este
sentimento de gratidão com a minha família e os meus
amigos que estão ao meu lado até hoje. Foi ótimo ter
vivido esta época mágica com vocês. Esses valores,
essas lembranças, nós sempre carregaremos. Vamos
seguindo, então, recordando e dando boas risadas de
toda nossa história. Convido você, amigo leitor, a fazer
um breve momento de reflexão para lembrar daquele seu
amigo que já se foi ou o que está ao seu lado até hoje,
lembre-se de seus momentos e faça um grande favor a
você mesmo, se não fala com ele a tempos, essa talvez
seja a hora de ligar para ele, já que na era dos celulares
está ainda mais fácil e não precisa pedir emprestado o
telefone de disco da vizinha. Até a próxima!
Giulliano Lazzarini é co-fundador Máquina Pop.
@giullianoasa | facebook: maquinapop.oficial
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ALMANAQUE_CULT_MÚSICA
LORENA CALDAS | CANTORA E INTEGRANTE DO GIRLS FROM HELL
ARTHUR ANDRADE | @PHOTOBYARTIE

PROJETO MOSTRA QUE O ROCK EM UBERLÂNDIA E REGIÃO
ESTÁ GANHANDO ESPAÇO COM AS MULHERES À FRENTE

GIRLS FROM HELL

Essas mulheres estão dando o que falar! Composto
por Lorena Caldas, Eliz Lopes, Vitória Mércia, Ariane
Torga, Luisa Seyfried e Rayane Gomes, Girls From
Hell é o mais novo projeto do London Pub, com
a proposta de enaltecer as vocalistas da nossa
cidade e mostrar que o rock em Uberlândia e região
está ganhando espaço com as mulheres à frente.
O espetáculo foi todo pensado e montado por
elas, e inclui troca de figurino, performance solo e
em grupo, com uma temática sensual e a pegada
rock’n’roll, e elas se reúnem frequentemente para
planejamento e ensaios, visando levar ao público
uma noite marcante e animada.
Lorena Caldas (@lorenacaldasoficial) faz trabalho
solo e acabou de lançar sua música de trabalho
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“Desacelera”, Eliz Lopes (@eliz_lopes) é vocalista da
banda Três de Nós(@tresdenosoficial) e do projeto La
Bessa, nas versões Concert e Live (@labessaconcert),
Vitória Mércia (@vitoria_mercia) segue carreira solo e
é vocalista da banda Stranger, que faz tributo ao The
Doors, Ariane Torga (@banda_damadeespadas) faz
parte da banda Dama de Espadas, Luísa Seyfried (@
luisaseyfriedoficial) é vocalista da banda Black Violet
(@blackvioletbanda) e Rayane Gomes (@raaaygomes)
faz carreira solo. Todas se apresentam frequentemente
nos bares e eventos de Uberlândia e região, e vêm
ganhando cada vez mais espaço no mercado musical.
Suas influências musicais vêm dos grandes ícones do
Rock e do Pop. A segunda edição do espetáculo Girls
From Hell acontece, dia 14 de dezembro, no London
Pub. Ingressos à venda no local.
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Onde tem amor tem beleza
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ALMANAQUE_CULT_LITERATURA
EVALDO PIGHINI | JORNALISTA
DIVULGAÇÃO

LIVRO DESTACA AS MAIS BEM-SUCEDIDAS MULHERES
DE NEGÓCIOS DE TODOS OS ESTADOS BRASILEIROS

EMPREENDEDORAS DE ALTA
PERFORMANCE DE MINAS

O feminismo já não é mais alicerce do
empoderamento feminino. Hoje, a força da
mulher está baseada na sua capacidade
empreendedora e na sua força de trabalho
diferenciada,
características
que
lhe
permitem maior acúmulo e execução de
múltiplas tarefas com excelência. A mulher
atual mata vários leões por dia, não apenas
um. Essa nova postura está favorecendo
o tido sexo frágil a ampliar cada vez mais
o seu lugar ao sol no mundo dos negócios,
até então dominado pelos homens, e a
equidade de gênero, se ainda não aconteceu
totalmente, é mera questão de tempo. O fato
é que o jogo virou e as figuras femininas têm
ganhado cada vez mais destaque quando o
assunto é empreendedorismo, é business. E
é essa realidade, essa ascendência feminina
que está sendo contada nas páginas do
livro “Empreendedoras de Alta Performance
de Minas Gerais”, Editora Leader, que reúne
depoimentos de 16 mulheres empreendedoras
mineiras, de histórias inspiradoras, que
batalharam para transformar sonhos em
negócios rentáveis e bem-sucedidos. O
caso de cada uma dessas empresárias pode
servir de inspiração para outras mulheres
que querem empreender e ainda não se
descobriram ou tiveram coragem para isso.

Capa da edição “Empreendedoras de Alta Performance de Minas Gerais”
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O lançamento da obra ocorreu, dia 19 de
dezembro, no auditório da Associação
Comercial e Industrial de Uberlândia ACIUB. O livro é parte da “Coleção Nacional
Empreendedoras de Alta Performance”
que contempla obras dos 27 estados
brasileiros, registrando as histórias de
mulheres vencedoras e destaques de cada
uma das economias locais. A empresária
uberlandense Roberta Moraes Camargos
Pennisi é uma das 16 coautoras do livro que
atuam em diversas áreas e têm em comum
as habilidades essenciais de verdadeiras
empreendedoras, seja em negócios próprios
ou atuando como executivas. “Resiliência,
superação de desafios, constante busca pelo

autoconhecimento, esforço e dedicação para alcançar
objetivos, realizar sonhos, capacidade feminina de
se reinventar e equilibrar vida pessoal e profissional”,
tudo isso consta nos capítulos deste livro. Pennisi é
fundadora da RmcP Planejamento, empresa que atua na
entrega de soluções diferenciadas e transformadoras
para o mercado. Contabiliza mais de 26 anos de
experiência, coordenando equipes multidisciplinares
de profissionais para implantar planos, estratégias e
projetos habilitados para certificações internacionais,
atuando como auditora em Sistemas de Gestão ISO e
agente de negócios da ABNT Certificadora. No capítulo
em que aparece no livro, ela descreve sua trajetória e
compartilha experiências e desafios para realização de
seus planos pessoais e profissionais, após graduação
como Administradora de Empresas e Especialização
em Criatividade, Inovação e Oportunidade de Negócios
(UFU/Université Tróis Riviére Du Quebéc-Canadá).
Conteúdo
“Empreendedoras de Alta Performance de Minas Gerais”
aborda assuntos como princípios espirituais, pessoais,
familiares e profissionais, o espaço que a mulher vem
conquistando na área médica, principalmente como
empreendedora, os cinco pilares para o crescimento
profissional, a crença no poder da mulher, na sua força
realizadora, e de que maneira conquista o mundo,
como transformar adversidades em oportunidades,
os desafios de estudar, se formar e empreender com

parcos recursos financeiros, como contornar o fato
de abdicar-se de parte da vida pessoal em alguns
momentos para alcançar os objetivos traçados, entre
outros temas. Cada coautora relembra sua infância, o
começo de sua formação escolar, o primeiro emprego,
a constituição da família. Enfim, compartilham os
momentos mais importantes que as tornaram as
pessoas que são hoje, bem-sucedidas e inspiradoras.
Em uma linguagem clara e objetiva, desenvolvem
suas histórias verdadeiras, sem esconder as
dificuldades, as falhas, mas, acima de tudo, seus
acertos, suas conquistas. Além de Pennisi, participam
desta edição mineira Léa Macedo, Elen Cássia
Braz, Cintia Cunha, Marli de Souza Araújo, Michelle
Prestes Aguiar, Mirna M. Souza, Patrícia Cláudia Silva
Caetano, Brenda Queiroz, Tamara Mendes, Ana Lúcia
da Silva, Rosângela Tavares, Lísia Rocha, Clau Borges,
Thais Morais Pereira de Queiroz e Paty Blessed, a
grande maioria empreendedoras uberlandenses.
A coordenação da produção do livro em âmbito
nacional e estadual ficou, respectivamente, por conta
de Andreia Roma e Léa Macedo.
Ficha técnica

Livro: Empreendedoras de Alta Performance de Minas Gerais
Editora: Leader
Coordenação: Andréia Roma e Léa Macedo
Páginas: 180
ISBN: 978-85-5474-067-2

REALIZAMOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PROFUNDA,
ELIMINANDO OS PRINCIPAIS CAUSADORES DE
PROBLEMAS ALÉRGICOS E RESPIRATÓRIOS.

SUJOU? ALERGIAS
CONSTANTES? A BIO LAV
RESOLVE PARA VOCÊ!
Nossos serviços
Higienização a seco em:
sofá
cadeiras
poltronas
colchões
puffs
bancos e teto de carro
tapete
Impermeabilização em:
sofá
cadeiras
poltronas
puffs
bancos de carro

Faça seu orçamento:
34 99144-7800
Redes sociais:
@bio_lav
@biolav.com.br
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O PROJETO “DESENHA QUE MELHORA” ESTÁ
EM BUSCA DE NOVAS PARCERIAS E PARCEIROS

“DESENHA QUE
MELHORA”

O Projeto “Desenha que Melhora” é desenvolvido
pelo publicitário, ilustrador e arte/educador Hugo
Oliveira, que através da arte de desenhar vem
incentivando e, de forma surpreendente, descobrindo
os talentos e a criatividade das crianças inseridas
nas ONGs, escolas e instituição de Uberlândia, além
de diversas cidades do Brasil. As atividades são
aplicadas nas aulas de desenhos e/ou histórias em
quadrinhos, com exercícios criativos e desafiadores,
cujo objetivo é estimular o pensamento criativo,
trabalhar princípios e valores, reforçando de forma
lúdica temáticas importantes do cotidiano. Através
do desenho, a criança expressa seus sentimentos e
sua forma de entender o que faz parte do seu dia
a dia. Além disso, através do pensamento livre, ela
desenvolve e aprimora outras habilidades como
disciplina, concentração, foco e determinação. Vale
ressaltar que o projeto não é aplicado somente
nas ONGs e escolas, ele também é uma atividade
muito lúdica para empresas. O projeto “Desenha que
Melhora” está sempre em busca de novas parcerias
e parceiros que queiram investir no talento e na
criatividade dessa garotada. Sua ajuda é muito
importante para continuidade deste projeto. Abrir
novas portas para a realização de exposição de
desenhos dos alunos das ONGs, abrir as portas de
espaço público ou privado para ministrar as oficinas,
doações de material, ajuda financeira, essas, entre
outras ações, são atitudes de quem acredita que
desenhar pode dar certo, pois como o próprio nome
já diz: Desenha que Melhora!
Saiba mais sobre o projeto “Desenha que Melhora”
https://api.whatsapp.com/
send?phone=5534988216747
Instagram: https://goo.gl/76cwBX
Fanpage: https://goo.gl/7qo3cs
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Fotos Leo Filmes (34) 98821-8411

do Maternal ao 5º ano

MATRÍCULAS
Matrículas
ABERTAS
Abertas
2020

ENSINO DE QUALIDADE,
AQUI SEU FILHO
APRENDE BRINCANDO !

2020

Educação Infantil
Ensino Fundamental I

Turmas reduzidas
As turmas reduzidas
contribuem diretamente
para um melhor desempenho
de cada criança

Período Parcial - Integral
Agora com o 1º ano
também no período
da MANHÃ

Professores Capacitados

Metodologia inovadora

Professores com um olhar
além do pedagógico

Em pequenos grupos as crianças
desenvolvem diferentes habilidades
de várias áreas de conhecimento,
estimulam a criatividade,
experimentação e autonomia.

Rua Dos Bambuzais nº 601, Cidade Jardim
(34) 99120-7772

(34) 3215-7772

@escola_brincareaprender

@escolainfantilbrincareaprenderltda
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DIVULGAÇÃO

MÉDICO MOSTRA NOVAS OBRAS
NO ESTILO FIGURATIVISMO

VIAGENS

O médico dermatologista e cirurgião dermatológico
Dr. Jefferson M. C. Souza está em uma nova fase
de sua arte, utilizando óleo sobre tela em um estilo
chamado figurativismo, no qual manifesta forma
humana, os elementos da natureza e objetos criados
pelo homem contendo o toque essencial de realismo
(verossimilhança) mesclado com alguns traços
estilizados. O trabalho pictórico de jeffmanoloarts
tem uma marca definitiva: a presença da família,
dos lugares visitados, do diário de bordo de dois
olhos atentos, sempre descobrindo melhores ângulos.
O artista relê os trigais de Van Gogh em seu óleo,
nascido da foto dos campos de soja, e ainda
complementa com a releitura do quarto (no caso de
hotel em Dubai), do encontro no bar em Lisboa, na
mesa de um restaurante na place de L’opéra Garnier.
Sua menina, moderna com o panejamento na cabeça,
é a versão século 21 das meninas de Diego Velásquez.
E sua Monalisa é de olhar interrogativo, quando fixa o
perfil da jovem filha de traços perfeitos. Recomendo
a visita à página @jeffmanoloarts em seu instagram.
Vale a pena conferir!
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Agenda

Exposição “Viagens”

De 29 de novembro de 2019 a 5 de fevereiro de 2020
Local Ala de recepção da Clínica Dermatológica Dr. Jefferson M. C. Souza
Endereço Rua Arthur Bernardes, 555 - Bairro Martins - Uberlândia - MG
De 10 de fevereiro de 2020 em diante por tempo não determinado
Local Área comum do Hospital Santa Genoveva
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EXPOSIÇÃO DE JERONIMO SANZ MESCLA
FOTOGRAFIA, COLAGENS E PINTURA DIGITAL

“ACORDE PARA
SONHAR”

para essa direção. “Em essência, sou um poeta e
como poeta tenho essa tendência natural de buscar o
inesperado, o mistério”. O artista enfatiza que não tem
a pretensão de guiar as pessoas até alguma mensagem
específica. Mas, acredita que o maior objetivo dessa
exposição é oferecer portas abertas para que cada
pessoa encontre dentro de si os espaços, as paisagens
e os mistérios próprios.

O artista visual Jeronimo Sanz mostrará seu
trabalho no Uberlândia Shopping

De 10 a 20 de janeiro, Uberlândia recebe a exposição
“aCORde para sonhar”, que estará em cartaz no
segundo piso do Uberlândia Shopping. Esta é a
segunda exposição individual do artista visual
Jeronimo Sanz, que anteriormente participou de
exposições coletivas no Brasil e em outros países
como Estados Unidos, França, Inglaterra e Portugal.
Para Uberlândia, Sanz traz uma seleção de telas que
misturam fotografia, colagem e pintura digital. Uma
viagem sensorial que convida o público a entrar em um
mundo de cores, através das lentes de um sonhador.
O nome surgiu em uma conversa com a esposa. Ele
acredita que o título é um resumo que condensa tudo
o que as pessoas vão encontrar na exposição. “Acordar
para sonhar, estar de olhos abertos e ver o que cada
imagem pode evocar nos sonhos e na imaginação
de cada observador. Este é o propósito”, ressalta. O
artista lembra também que a palavra ‘Cor’ fica em
destaque por conta do trabalho girar em torno do eixo
das cores. Sanz explica que a exposição é sensorial
de uma forma muito sutil, pois cada imagem possui
aberturas suficientes para o espectador interpretar e
colocar-se no foco central do que está sendo visto.
“É o sentir de quem vê que dá o sentido a cada obra
e isso é proposital. Meus trabalhos são variados, mas
todos possuem em comum o fio condutor do sonho,
da imaginação e da realidade expandida”, revela.
“aCORde para sonhar” mistura fotografia, colagens
e pintura digital. Jeronimo explica que fazer poesia
visual é sinônimo de expandir os limites do que pode
ser visto e é por isso que acabou indo naturalmente
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O artista - Jeronimo Sanz, artista visual, nasceu em
São Paulo e hoje transita entre linguagens poéticas
como fotógrafo, escritor e compositor. Construiu sua
carreira de forma natural e desde criança sempre esteve
envolvido com a criação. Começou a fazer histórias
em quadrinhos, criando os próprios personagens e
chegou a fazer centenas de histórias durante sua
infância. Depois passou a escrever poesias, compor
canções e entrou para o universo da fotografia e da
arte visual. “Se eu levar em consideração apenas o
universo da fotografia, posso dizer que tudo começou
em 2012, principalmente pela influência e ajuda da
minha esposa, que também é artista, a Daniela Karg.
Nunca senti que construí uma carreira como artista
no sentido convencional, sempre foi algo natural e
essencial na minha vida”, conceitua Jeronimo.

ALMANAQUE_CULT_FOTOGRAFIA
REDAÇÃO
BETO OLIVEIRA

CASAL MARIA ALICE E NICOLAU SULZBECK
FORAM RETRATADOS NAS RUAS DE UBERLÂNDIA

BETO OLIVEIRA VENCE
CONCURSO NACIONAL
DE FOTOGRAFIA

amor, carinho e respeito”, disse. A foto conquistou o
primeiro lugar na categoria Fotografia. Beto Oliveira
esteve em São Paulo para participar da cerimônia de
premiação durante o 14º Fórum da Longevidade. Com
a imagem, a intenção do fotógrafo foi demonstrar o
companheirismo, jovialidade e alegria do casal. “Seu
Nicolau e Dona Maria Alice aceitaram fazer a foto e
compartilharam o prazer que sentem em desfrutar a
companhia um do outro, mesmo depois de tantos anos
de convivência. Foi a imagem perfeita para retratar a
mensagem que eu queria passar. O poder e a beleza da
fotografia são capazes de fazer com que as pessoas
se sensibilizem e se mobilizem”, finaliza Beto.

O fotógrafo Beto Oliveira, de Uberlândia, foi o
vencedor do “Prêmio Longevidade”, promovido pelo
portal Viva a Longevidade, criado pela empresa
Bradesco Seguros. A entrega aconteceu no Hotel
Unique, em São Paulo, dia 12 de novembro. Na
categoria Histórias de Vida, onde Beto concorreu,
foram premiadas fotos e textos enviados por
participantes de diversas cidades brasileiras. O tema
do concurso foi Longevidade, com foco em aspectos
relacionados à intergeracionalidade, qualidade, de
vida, experiência, aprendizagem e vida social de
pessoas idosas. O prêmio é realizado há nove anos
e se divide em três categorias: Jornalismo, Pesquisa
e Histórias de Vida. Em 2019, essa última passou
a incluir a fotografia. Para participar do concurso,
Beto escolheu dois personagens uberlandenses
bastante conhecidos. O violinista Nicolau Sulzbeck
e sua esposa Maria Alice. Casados há 60 anos, eles
posaram para as lentes do fotógrafo em meio à
paisagem urbana, tendo como moldura os grafites
pintados nos muros do Beco do Amor, apelido de
uma travessa localizada no centro da cidade. A
imagem recebeu o nome de “Jovialidade Infinita”.
Para Beto, o que chamou atenção durante a sessão
de fotos foi o afeto que o casal demonstra sentir.
“Na fotografia, o olhar deles brilha, demonstrando

Jovialidade Infinita - Quando nascemos não
aspiramos à contabilidade dos anos. O tempo parece
ser eterno e a jovialidade nos eleva ao plano do infinito.
A finitude não cabe em nossos sonhos. Sonho bom se
sonha compartilhando a maturidade com espírito jovial
e apreciando cada momento. O voo das bicicletas
aterrissa com liberdade na mesa do bar. Permitir-se
ao prazer de desfrutar da companhia do outro, mesmo
com tantos anos de convivência. Em risos, em olhares,
em brindes à vida e à juventude que permanece dentro
de nós. Maria Alice e Nicolau são casados há 60 anos.
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“FUI A SEGUNDA EMÍLIA DO SÍTIO DO PICAPAU AMARELO
DA TELEVISÃO BRASILEIRA, GRAVÁVAMOS TODOS OS DIAS...”

ZODJA PEREIRA

Pavilhão de Circo, éramos sete atores fazendo cada
um, 10, 12 personagens... com direção de Ewerton de
Castro, tivemos a honra de receber na plateia o próprio
Grotowisky, foi uma experiência linda.
Na TV
Ainda em Recife eu fiz muita coisa, mas o que marcou
mesmo na carreira, sem dúvida, foi o Sítio do Picapau
Amarelo, e eu entrei na verdade fazendo o Peter Pan
dentro do Sítio. Aí então comecei a fazer a Emília, fico
como Emília durante um ano, gravando diariamente.
Eu fui a segunda Emília na TV brasileira.
Como a Zodja se transforma em dubladora?
Sabe que eu não queria ser dubladora!? Eu queria estar
no palco, na TV, queria criar! Mas fui pra dublagem
porque precisava de trabalhar mesmo. Tinha dois filhos
e precisava resolver tudo aquilo, quando regulamenta
a profissão de dublador em 78, eu começo então a
trabalhar na área. E era interessante porque tudo era
dublado, fiz muitos filmes que me emocionam quando
me lembro, mas na época também dublava-se as
pornochanchadas. E chega em um ponto da carreira
onde a gente dubla tantos trabalhos que muitas vezes
nem lembro o que eu fiz na semana passada, porque
essa semana já tem outros trabalhos para dublar.

Zodja Pereira tem 55 anos de carreira artística que
se divide em Teatro, TV e na Dublagem. Nascida em
Natal, criada em Recife, e já há bastante tempo em
São Paulo, dirige um estúdio de dublagem renomado
e será lembrada sempre por ter sido a segunda Emília,
do Sítio do Picapau Amarelo, da televisão brasileira.
Seu início foi ainda no berço, não é?
Até antes! Minha mãe ainda grávida trabalhava no
teatro fazendo o ponto dos atores, quando não estava
em cena também com meu pai em espetáculos. Com
10 anos fiz “Chapeuzinho Vermelho” no Festival de
Teatro de Marechal Deodoro de Alagoas. Aos 17 me
profissionalizei, fiz teatro e televisão.
De Recife a São Paulo...
Em 1966, venho pra São Paulo, onde passei pelo
Grupo Opinião e logo depois pelo Arena. E se fosse
para escolher uma montagem deste meu período
seria o “Teatro de Cordel” feito na Praça 14 Bis, no

30 _CULT

E o futuro da dublagem?
O mercado de dublagem está ampliando absurdamente
e é uma obrigação mesmo, o filme foi feito para ser
assistido, não lido. Contudo, o setor ainda falta discutir
mais, recriar regras que estão ultrapassadas.
Fernando Prado é comunicador multimídia, apresentador,
produz conteúdo para empresas, Rádios e TVS e é Youtuber.

MAIS FORTE DO QUE NUNCA
SE VOCÊ PROCURA:
Preço just o
Tr adição
Qualidade
Formação par a o mercado

VENHA ESTUDAR COM A GENTE!
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EVENTO REUNIU PROFISSIONAIS
DA SAÚDE DE VÁRIOS PAÍSES

CIMI É SUCESSO
EM UBERLÂNDIA

O Congresso Internacional de Medicina Integrativa (CIMI) reuniu mais de 400 participantes em
sua primeira edição em Uberlândia realizada entre
os dias 21 e 24 de novembro. Através da presença
de profissionais da saúde de oito países, o evento
aproximou o conhecimento sobre ciência de ponta
a médicos, estudantes e entusiastas da autocura, além de promover discussões sobre o futuro da
Medicina e inovações tecnológicas nos tratamentos. Palestras de profissionais de renome e exposição de produtos inovadores possibilitaram a troca
de experiências entre os congressistas, que além de
receberem informações diversas, também puderam
explorar essas inovações. No evento, 20 estandes
apresentaram novidades em homeopatia, fitoterapia, medicina antienvelhecimento, nutrição e outras
áreas. Além dos benefícios às empresas, que viram
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no CIMI uma oportunidade de demonstrar seu produto ao mercado da saúde, participantes em geral puderam conferir as ferramentas e aparelhos que irão
revolucionar os tratamentos do futuro. “Quem pôde
mergulhar nesse universo de conteúdo e abrir essa
janela para enxergar o que o futuro está apontando,
teve oportunidade de subir um degrau a frente”, avalia a médica Clarissa Oliveira, idealizadora do evento.
Conteúdos estritamente inovadores em questões de
longevidade, câncer, performance e Biologia Positiva
foram debatidos no CIMI, que apresentou, em nível
global, as novidades da Medicina daqui para a frente.
Além disso, profissionais de renome demonstraram
suas pesquisas, como o lançamento do livro “O Tao
Oxigênio”, do médico italiano Eugenio Luigi Iorio, em
parceria com a médica Clarissa Oliveira e contribuição do doutor professor Domenico Amuzo.

Além de interativo, o evento mostrou-se interdisciplinar, propondo inúmeros debates sobre a construção
desse futuro menos tecnicista na saúde, que se preocupa com o ser humano completo e utiliza as ferramentas à disposição em atendimentos multifuncionais. “O congresso trouxe a ideia de prospecção de
futuro, transcorrendo sobre inovação e apontando os
desenvolvimentos tecnológicos, como a Inteligência
Artificial, que farão parte da Medicina. Foi, do começo
ao fim, inovação”, conta a idealizadora. O congresso
superou todas as expectativas em relação a organização e, com seu sucesso, já tem sua próxima edição marcada para daqui dois anos. “O balanço geral
foi muito positivo, porque foi desafiador em todos os
sentidos. Conseguimos sair do eixo Rio-São Paulo e
trazer tantas pessoas para o interior de Minas Gerais,
entre palestrantes e participantes, que saíram daqui
muito felizes. Foi muito completo, rico em conteúdo e
já estamos nos preparando para 2021”, anuncia ClaANUNCIO MEIA PAGINA ACE 13.pdf
1
09/12/19
18:14
rissa Oliveira.
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APÓS O NASCIMENTO DO BEBÊ VEM A
EXPECTATIVA DO CORPO VOLTAR COMO ANTES

EMAGRECIMENTO
NO PÓS-PARTO

A partir da descoberta da gravidez, tudo muda, desde
a parte física até o corpo. Os meses vão passando
e todas as roupas, que antes entravam como uma
luva, agora não entram mais. Porém, a resposta é
simples, estou grávida, gerando um bebê e a barriga
vai crescendo a cada dia. Após o nascimento, vem
a expectativa do corpo voltar como antes, afinal de
contas, o bebê nasceu, agora é só questão de dias.
Ao passar o tempo no pós-parto nada muda e o
pensamento e a expectativa do corpo voltar é grande.
O projeto é entrar na academia e fazer dieta, por que
aí sim, é só questão de dias. Com a amamentação, a
mãe não se sente muito segura em fazer dieta, afinal
de contas o leite precisa ter bons nutrientes para o
bebê, manter uma alimentação saudável a cada dia.
Mas, a ansiedade do corpo voltar é grande. Logo
começa a melhorar na alimentação e no que puder
começa a fazer exercícios leves. Ao subir na balança
não consegue ver tanta diferença, a frustração
vem à tona. Cadê o corpo que sempre teve? Muitas
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mães sofrem ao passar por este período e, quando
chega a este ponto, a maioria simplesmente “deixa
a vida levar...”, porque pensam não ter mais solução
e acabam engordando cada vez mais. Um ponto
muito importante a ser observado é que durante a
vida passamos por vários períodos de mudanças e
isso, consequentemente, acontece com o corpo e
nesse período gestacional as emoções internas ficam
abaladas, então a autoestima fica baixa. A partir do
momento que conseguimos olhar no espelho e amar
o nosso corpo, afinal de contas foi gerado um bebê
durante 9 meses, então sim, haverá muitas mudanças.
E ainda tem a amamentação, onde os seios ficam
mais volumosos pela produção de leite, estrias
podem vir, flacidez, enfim, saber olhar pra dentro de
nós mesmo, como um ser único, onde cada um tem
um corpo, cada corpo age de uma forma, as coisas
começam a mudar. Com autoestima, a empolgação
pra ir na academia, comer saudável e cuidar da saúde
vai acontecer naturalmente sem sofrimento.

BEM_CULT_MEDICINA
PUBLI EDITORIAL
MAURO MARQUES

UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA

OBESIDADE

Dra. Tamara da Veiga Mendes de Barros

Nos dias atuais, a obesidade é um problema de saúde pública, sendo que aproximadamente 77% da população encontra-se acima do peso. Considerando que a obesidade, por si
só, é considerada fator de risco para vários tipos de câncer,
doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, incluindo
hipertensão e diabetes, doenças ortopédicas, desiquilíbrios
hormonais infertilidade e riscos gestacionais, torna-se de vital importância tomarmos atitudes para combater o excesso
de peso. Mais importante que o peso total é a composição
corporal, uma vez que podemos ter uma pessoa que esteja na faixa de peso considerada normal, mas que apresente
baixa massa magra e elevado percentual de gordura, o que é
considerado fator de risco para o comprometimento da saúde. Diversos programas de emagrecimento, processos de reeducação alimentar, medicações para emagrecer e cirurgias,
conseguem fazer com que as pessoas atinjam a redução de
peso, mas a grande dificuldade é manter o peso atingido,
após terminarmos qualquer programa ou dieta. Hoje em dia,
houve um grande aumento na indicação e realização de cirurgias bariátricas, entretanto já foram desenvolvidas várias
técnicas de “bariátrica revisional”, que consiste em nova cirurgia para tratar aqueles que voltaram a ganhar peso. Sem
falar no grande índice de dependência química, depressão
e desnutrição após a cirurgia. Além disso, vários medicamentos e suplementos, ditos naturais, recentemente foram
retirados do mercado por apresentarem adulteração na sua
composição, isso significa que encontraram anfetaminas,
antidepressivos, ansiolíticos e diuréticos sintéticos nas medicações, porém nos rótulos não constavam estas substâncias, colocando em risco a vida de milhares ou milhões de
pessoas. Estudando sobre obesidade, precisamos entender
vários fatores que dificultam a manutenção do peso após

emagrecer. O fator psicológico é muito forte, pois não emagrecemos o cérebro da pessoa, isto é, a pessoa faz uma cirurgia bariátrica, o estômago não consegue mais comportar
tantos alimentos, mas o cérebro continua com o desejo de
comer. O metabolismo de cada um é individual e as proporções, entre proteínas, gorduras e carboidratos, deve ser individualizada, pois uma pessoa que metaboliza mal as proteínas, pode fazer uma dieta “low carb” e manter a insulina alta,
porque o excesso de proteína não processada se transforma
em “açúcar” no organismo, e esta insulina alta mantém a tendência a ganhar peso cada vez com menos calorias e persiste
com compulsão alimentar e fome exagerada. O estresse e a
má qualidade de sono mantêm desequilibrados os níveis de
cortisol, o que faz com que a pessoa mantenha níveis elevados de insulina e processos inflamatórios subclínicos que
interferem no peso de maneira importante. Além disso, nossas células de gordura são depósitos de toxinas que não conseguimos eliminar adequadamente. Quando perdemos peso
rápido sem suporte de detoxificação, sem acompanhamento
adequado, estas toxinas vão para circulação e a pessoa começa a sentir-se fraca, deprimida e adoecida, o que faz com
que o organismo tenda a acumular gordura novamente com
menor quantidade de calorias. Este é um fator importante no
efeito sanfona. Trabalhando em cima destes princípios, desenvolvemos o programa Inttegral Slim 40, onde praticamos
um processo de desintoxicação de 40 dias com uma dieta
própria, que leva ao paciente um quadro de eliminação de
peso, com manutenção de massa magra e redução das toxinas e marcadores inflamatórios. Isso com evidente melhora na disposição, energia e qualidade de vida. Este programa
consta de duas etapas, com dietas diferenciadas para as fases e somente após o indivíduo ter recuperado seu potencial
de saúde, temos o programa de reeducação alimentar individualizado para cada paciente. Sempre buscamos a qualidade
de vida e a recuperação da fisiologia normal, com otimização
de cada pessoa, aliando orientações de atividades físicas e
equilíbrio emocional para recuperação da saúde integral. Em
janeiro de 2020 estaremos começando parcerias para agregarmos no programa a participação de profissionais das áreas de nutrição, coaching com programação neurolinguística,
personal trainer e da odontologia para compararmos com os
resultados já obtidos nos últimos dois anos, e se os resultados forem otimizados, planejamos agregar esta prática aos
programas individuais posteriormente. Para termos um grupo motivacional, estamos lançando a gincana boa ideia, que
iniciará no dia 13 de janeiro, onde após 40 dias o vencedor
receberá um presente de toda a equipe.

34 9 9678-5700
34 3306-5700 | 3235-2307
Rua Vital Macedo, 366
Bairro Tabajaras - Uberlândia - MG
@clinicaintegratte
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CLÁUDIA APARECIDA BOTELHO CARRIJO | ENFERMEIRA
KAKÁ FOTOGRAFIAS | SXC

QUANDO NASCE UM RECÉM-NASCIDO, TAMBÉM
NASCE UMA RECÉM-MÃE E UM RECÉM-PAI.

CONSULTORIA
NEONATAL

O mundo materno infantil é carregado de mitos
e muitas inverdades que levam pais e mães ao
desespero, que por vezes podem ser minimizadas com orientações e informações passadas
por profissionais especializados. A chegada do
recém-nascido traz à tona uma nova perspectiva familiar, onde todos os membros precisam
se adaptar a essa nova rotina, pois o bebê, com
suas inúmeras necessidades, exige um maior cuidado por parte dos pais. Quando nasce um recém-nascido também nasce uma recém-mãe e
um recém-pai.
Diante desse grande desafio foi criada a Amma
Baby Consultoria Neonatal com foco em Amamentação, visando atender essas famílias com
humanização e carinho, levando orientações, in-
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formações e treinamentos:
- Sobre os cuidados neonatais (0 a 28 dias), puerperais e amamentação, podendo ser domiciliar individual ou com até 3 pessoas (pai, avó, babá) sendo este ainda na gestação;
- Cursos teóricos/práticos;
- Planos de atendimento que abrangem visita
domiciliar com retornos e acompanhamento via
WhatsApp por 30 dias (Plano Basic, Plano Support
e Plano Emergency);
- Visita intra-hospitalar;
- Utilização de laserterapia aplicada à amamentação, ferida cirúrgica, laceração cirúrgica ou espontânea do períneo;
- Colocação de brinco humanizada;
- Aluguel de bomba elétrica para ordenha;
- Consultoria de retorno ao trabalho.

BEM_CULT_SAÚDE
PUBLI EDITORIAL
KAKÁ FOTOGRAFIAS

“AGREGAMOS AO NOSSO TRABALHO O RESPEITO À VIDA
EXTRAUTERINA DO RECÉM-NASCIDO E SEUS DESAFIOS”

ATENDIMENTO
HUMANIZADO

AMMA BABY foi idealizada e é conduzida por sua fundadora, Cláudia Aparecida Botelho Carrijo, formada há dez anos,
enfermeira neonatologista, preceptora do
curso de enfermagem (UNIPAC, UNITRI),
mãe de 4 filhos, esposa, avó, sonhadora
e focada no trabalho, tendo uma visão
holística, humanizada e acolhedora com
escuta qualificada e equidade no atendimento, desmistificando crenças e tabus
relacionados ao período neonatal e amamentação, apoiando, encorajando, empoderando e principalmente respeitando
os pais neste período de adaptação familiar. Minhas experiências profissionais
desenvolvidas ao longo dos anos foram
dedicadas à atenção primária com atendimento a gestantes, puérperas e puericultura, além de triagem neonatal, avaliação e acompanhamento na icterícia,
aconselhamento e assessoria em aleitamento materno, cuidados neonatais e
perinatais.

Nosso OBJETIVO é oferecer atendimento
de forma humanizada e individualizada
ao recém-nascido, bem como a puérpera
e família, sendo a amamentação o foco
principal. Temos como MISSÃO atender pais/mães com seus RN no período
Neonatal, suprindo as necessidades de
adaptação, sanando dúvidas, dando-lhes informações e orientações quanto
aos cuidados primários e amamentação
exclusiva até o 6º mês e complementado
até os 2 anos de vida. Carregamos agregados ao nosso trabalho os VALORES de
humanização, respeito, individualidade
e particularidades, o respeito à vida extrauterina do RN e seus desafios, o conhecimento técnico científico baseado
em evidências, empatia, equidade, competência, ética e amor.

34 99174-5088
Cláudia Aparecida Botelho Carrijo
amababy@gmail.com
@ammababyudi
www.ammababy.com.br

CULT_ 37

BEM_CULT_OPINIÃO
IAN LAHOR AMATO | SÓCIO DA SOUL INTELIGÊNCIA CRIATIVA
DIVULGAÇÃO | SXC

USE ISSO A SEU FAVOR E TIRE
SEUS SONHOS DO PAPEL

PROVOCAÇÃO, REFLEXÃO
E COMPARTILHAMENTO

negocia a preço de banana o nosso sonho em troco de uma rotina que muitas vezes gera sobrecarga e é desprovida de propósito. É inquestionável
que altos e baixos existem, mas nunca podemos
deixar de amar o que fazemos. Há uma frase célebre de Confúcio que diz: “Escolha um trabalho que
gostes, e não terás que trabalhar nem um dia na
tua vida”. Leia novamente essa frase e analise se
ela está correta ou se ela se aplica ao nosso dia
a dia. O idealizador da página do Instagram chamada “Fábrica de Mentes”, Felipe Möller, disse algo
que concordo bastante. Em resposta a essa frase,
ele diz: “Mentira. Você trabalhará ainda mais, virará noites e noites em um projeto, mas essa sensação será tão prazerosa, que tudo valerá a pena”.
PROPÓSITO: é isso que faz os olhos brilharem e o
coração pulsar mais forte por algo de que acreditamos.

Todos sonhamos, cada um por seu propósito, por
seu ideal. Muitas vezes lotamos as paredes do nosso quarto com post-its, gravamos áudios em momentos inesperados para não perdermos o timming
de um insight genial que veio à nossa mente, enchemos cadernos e planners com tópicos para desenvolvimento e seja lá o que você, criativo ou não,
tem o costume de fazer para semear o seu sonho.
Porém, infelizmente muitas vezes enterramos esses
sonhos no fundo de uma gaveta (física ou mental)
e vivemos a vida na nossa bolha chamada zona de
conforto, travestida de uma falsa segurança, que
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O que você quer ser? Arquiteto? Designer? Ilustrador? Video Maker? Bombeiro? Policial? Médico?
Atleta? Não importa a sua resposta! Entre de cabeça e saia da caixinha do comodismo rumo ao
seu ponto de equilíbrio, ou seja, quando você não
conseguir definir o que é diversão e o que é trabalho. Não perca o coração grato, a criatividade e a
forma de ver o mundo como uma criança. Elas são
puras, e enxergam possibilidades que nós adultos,
com os olhos tapados para as coisas mais simples da vida, muitas vezes deixamos passar batido. Seja pensador e veja os grandes resultados
surgirem. Independente do seu ramo de atuação,
foque na geração de experiências para o cliente,
que cada vez mais tem sido exigente e procurando por algo novo. E por fim, lembre-se: por mais
que você estude, batalhe, faça cursos e vare noites correndo atrás do seu sonho, você vai sempre
ter um calcanhar de Aquiles. E está tudo bem. É
exatamente aí que está o encanto e a verdadeira
essência humana, afinal, o erro é o caminho natural do acerto! O meu muito obrigado a você, leitor, que dedicou parte do seu tempo para ler esses
parágrafos carregados de protestos, provocações
e incentivos. Corra, agarre e não solte o seu propósito de vida por nada.
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THALITA RODRIGUES | EMPRESÁRIA
JÉSSICA RODRIGUES | SXC

JÁ PENSOU EM TRANSFORMAR
SEU ROSTO PARA MELHOR?

HARMONIZAÇÃO
FACIAL

É isso que essa técnica que vem conquistando
cada vez mais brasileiros promete: rosto esculpido
sem cirurgia. A harmonização facial é um conjunto
de intervenções estéticas realizadas na face e é
menos invasiva que uma cirurgia plástica. O objetivo, como o próprio nome diz, é deixar o rosto em
harmonia, de forma mais simétrica e rejuvenescido, com um balanceamento correto dos traços da
face valorizando os pontos positivos e corrigindo
as imperfeições. Para isso, diversos procedimentos
podem ser aplicados isoladamente ou em conjunto para atingir o melhor resultado. Com a evolução
e tecnologia das técnicas é possível ter resultados surpreendentes e excelentes. A técnica pode
ser realizada por homens e mulheres. Mas, antes, é
preciso saber quais os pontos a serem melhorados
no rosto.
Entre as técnicas mais utilizadas estão:
- Preenchimento com ácido hialurônico: dar volume e fazer correções nos lábios, olheiras, corrigir
marcas de expressão, rinomodelação (mudança
no formato do nariz) e contorno da mandíbula e
malar.
- Toxina botulínica (botox): auxilia no relaxamento
dos músculos, diminuindo marcas de expressão,
levantar as sobrancelhas, sorriso gengival e corrigir o ângulo do rosto.
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Pode se trabalhar outras técnicas em conjunto
para eliminar, por exemplo, a papada com ácido
deoxicólico, pálpebra caída com jato de plasma,
manchas na pele com peeling químico ou microagulhamento, entre outros. O tempo de duração
da técnica varia de acordo com a pele, estilo de
vida e os cuidados pós-procedimento, como por
exemplo a importância de manter uma boa hidratação da pele. Antes de realizar qualquer procedimento é necessária uma criteriosa avaliação de
um profissional da área. Cuide do seu rosto, ele é o
seu cartão de visita. Nós, da Deffina, preocupados
com a sua satisfação, estamos preparados para
atender você.
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NILSON PAULO LIMA | MARATONISTA
DIVULGAÇÃO

CORRER NUTRE A ALMA,
ELEVA A AUTOESTIMA.

SOMOS TODOS
CORREDORES

Recentemente vi uma discussão numa rede social,
cuja assunto era a maratona. A questão era se um
corredor que fizesse maratonas acima de 4 horas
era considerado um maratonista ou não. Como
assim? Maratona para mim são 42.195 metros
percorridos em até 6 horas, conforme regra oficial ou
mais, dependendo do regulamento de cada prova. Se
cruzou a linha de chegada é maratonista. Aliás, não só
sobre maratonas. Às vezes, escuto pessoas falarem
“eu não sou um corredor, eu corro pouco”. Caramba,
não importa se você corre muito, corre pouco ou se
corre e caminha, se faz isto regularmente, você é um
atleta corredor. Ninguém precisa ser maratonista,
pra falar que corre. Sejam 5 km, 10km, meia ou
uma maratona, você é um corredor. Se você está
iniciando ou já é um veterano, se voa nas pistas ou
trota no seu ritmo, não importa: você é um corredor.
A sua zona de conforto pode ser diferente da minha,
cada um tem a sua, mas todos nós que dedicamos,
fazendo isto até três vezes por semana, rápido ou
lento, somos sim, atleta corredor. Um atleta da elite
corre de forma competitiva, super-humano, sofre
pra conseguir seu objetivo. Eu e você com nossas
passadas, sofrendo ou não, temos sim nossos
objetivos pessoais pra seguir em frente. Atleta não
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é somente quem sobe no pódio.
Não deixe que digam que você
não é corredor porque não corre
rápido, ou porque não tem o corpo
esguio e magro de um queniano.
Não dê ao outro o direito de dizer
se é ou não um corredor. Correr
nutre a alma, eleva a autoestima. O
vento no rosto, o coração ofegante,
as pernas cansadas, mas segue
adiante. O ritmo é individual. Não se
compare com ninguém. Corra por
você e para você. Calce seu tênis,
encha os pulmões de ar e diga com
orgulho: eu sou um corredor. Somos
todos corredores.
Nilson Paulo Lima é maratonista.
Facebook: nilsonpaulo.lima
Instagram: nilsonpaulolima
Email: nilsonpaulolima@gmail.com
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A PRIMEIRA ALAVANCA QUE IMPULSIONA PARA
A FELICIDADE SÃO AS ATITUDES POSITIVAS

VOCÊ SABIA QUE A FELICIDADE
VEM ANTES DO SUCESSO?

Uma definição mais científica de felicidade é a experiência de emoções positivas - prazer combinado
com um senso mais profundo de sentido e propósito. Não é o sucesso o caminho pelo qual se obtém felicidade, é sendo feliz que se tem a percepção do sucesso. Uma pesquisa de neurocientistas
com estudantes de Harvard demonstrou essa ordem
contrária ao que se acredita de causa e efeito. A felicidade promove o sucesso quando as emoções positivas alteram o cérebro mudando o comportamento. Em outras palavras, sucesso é a consequência de
uma pessoa feliz que por sua vez é feliz por ter um
cérebro inundado de emoções positivas. A pesquisa
citada contou com mais de 275 mil participantes e
demonstrou que a felicidade resulta em sucesso na
totalidade da vida humana, todas as áreas se tornam bem-sucedidas. Mas que a felicidade leva ao
sucesso, já foi dito, agora o que deve estar te fazendo ler esse texto é como ter as tais emoções positivas e ser feliz e fazer sucesso em tudo na vida. A
primeira alavanca que impulsiona para a felicidade
são as atitudes positivas, como começar a ler, ver
vídeos, se aprofundar no assunto e encarar a posi-
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tividade como uma mudança de perspectiva e ações
diante das situações. Nós mesmos que somos responsáveis por encontrar o nosso modelo de felicidade, e ao descobri-lo, ocorre uma exponencial de adequações, oportunidades surgindo, os planos vão se
concretizando. Porém, infelizmente quem não consegue romper um padrão de pensamentos ou comportamentos negativos, vai se afundando na infelicidade,
como naquele jogo tetris em que os blocos vão caindo e vamos encontrando um modo de encaixá-los, se
não achamos um padrão correto, eles encostam no
topo e acabamos perdendo a rodada. Ainda bem que
na vida sempre é possível recomeçar, se conseguir
mudar um pouco e passar a ter mais positividade, é
só iniciar, mas se sente que a negatividade e a tristeza tomaram conta, pode ser que precise de ajuda
profissional, porque está passando por um transtorno
emocional e não está em condições de controlar suas
próprias emoções e comportamentos, mas com um
auxílio também pode entrar nesse fluxo da felicidade, ok? Se há uma atitude que funciona para elevar
a emoções positivas é buscar um aprendizado nas
situações desafiadoras, crescer com os erros nossos
e das outras pessoas. Nem que seja necessário se refazer após alguma perda, essa adversidade pode se
transformar na propulsão para as bem-aventuranças
na vida a partir de então. Além disso, o estabelecimento de bons padrões de relacionamentos afetivos,
procurando gerir os conflitos e sentir verdadeiras conexões entre as pessoas mais íntimas é um investimento fundamental em sua vida plena. Ter metas, um
plano de ação e uma dose de persistência para seguir
essas orientações arrematam importantes pilares da
realização humana. Por fim, não menos importante,
está a propagação, após aprender que a felicidade é
ação e não um objetivo a ser alcançado, compartilhe
sua positividade e sucesso, e veja o mundo ao seu
redor também mais feliz.
Talyene Marques de Araújo é médica psiquiatra, palestrante, escritora e digital influencer. Há mais de 5 anos, além de assuntos de
medicina, tem estudado sobre psicologia, autoconhecimento, neurociências, prosperidade, positividade... Constantemente dedica-se ao
aprendizado de instrumentos que podem transformar vidas através
de prevenção e tratamentos em saúde mental. Usa suas redes sociais como canais de difusão de inspirações para uma vida mais feliz.

CULT_ 45

BEM_CULT_OPINIÃO
DRA. GENI DE ARAÚJO COSTA | PROFESSORA
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COMO SEMPRE FAÇO, FUI AO VELÓRIO
APOIAR MINHA AMIGA E SEU ESPOSO.

INESPERADA
PARTIDA

Há alguns dias, já entrando na madrugada, recebi uma
mensagem no celular, comunicando o falecimento de
Maria Luiza dos Santos Saramago - a Dona Santa.
Ela era sogra de uma grande amiga. Lastimável
perda. Dona Santinha era uma senhora religiosa de
87 anos, cheia de vida, de sorriso contido e lágrimas
soltas. Se emocionava com facilidade, apesar da
aparente sisudez. Uma mãe protetora e bordadeira
exímia. Adorava reunir a família ao redor da mesa
farta, assim como sempre fazem os mineiros. Ela,
recentemente, estava curtindo o novo apartamento
com muito esmero. Dona Santa, por descuido ou
fatalidade uma queda sofreu. Fraturou o fêmur.
Providências foram tomadas, rapidamente, pelos
filhos. Foi levada ao hospital e ficou aguardando a
cirurgia. O quadro se agravou e veio a óbito. Como
sempre faço, fui ao velório apoiar minha amiga
e seu esposo. Nesses momentos de ausências e
rupturas, a presentificação, mesmo que silenciosa, é
fundamental para alimentar a alma daqueles que aqui
ficaram. Lá, o ambiente estava repleto de pessoas
amigas. Dentre todas destaco Dona Maura - a Dona
Ninica. Senhora simpática e muito falante. Num raro
momento de prosa, ela disse: - sabe minha filha, muita
gente diz que as pessoas morrem de tristeza. Mas,
eu sei - morrem de alegria, também. Confesso que
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na hora eu não entendi. Depois, com a explicação da
minha mais nova amiga (sim, tornei-me amiga dela),
tudo ficou mais claro. Dona Santa estava morando
em um novo lar há apenas quatro dias. Encontravase todo reformado. O entusiasmo tomou conta dela.
Um dos cantinhos mais delicados e, cuidadosamente,
montado foi o altar. Cheguei a ver fotos do local no
celular do João Bosco - um dos três filhos dela. Os
quadros foram disponibilizados na sala, de acordo com
o layout da matriarca. Tanto zelo. Tanto cuidado. Tanto
comprazimento. Daí, a conclusão de Dona Ninica - de
que sua amiga de infância tenha morrido de tanta
alegria. Será mesmo? No fundo, ela não deixou de ter
razão. Dona Santa partiu de repente. Deixou saudade.
Um vazio irreparável para familiares e amigos. Lá, em
outros jardins, poderá descansar nos braços do seu
amado Tarcilo. Nos achados de Dona Maria Luiza uma carta - nela um desabafo. Muito crescimento
pessoal e pedidos de perdão: “Peço perdão por tudo.
Rezem por mim. Eu os amo muito”. Mãe e vovó... “por
favor, continue a velar por nós, os frutos de tão lindo
amor, com a fé inabalável de que podemos vir a ser a
nossa melhor versão”! Que assim seja!
Profa. Dra. Geni de Araújo Costa - Universidade Federal de
Uberlândia. Pesquisadora: Envelhecimento, bem-estar e qualidade
de vida. Palestrante/escritora/comunicadora

BEM_CULT_ESTÁ ESCRITO
ANITA GODOY | ESCRITORA
MARCELA BORTONE

QUE JESUS E SUA LEI DE AMOR IMPEREM
EM NOSSOS CORAÇÕES NO NOVO ANO

NATAL

O verdadeiro sentido do Natal é o Amor Incondicional,
por isso que nesta época as pessoas ficam mais
sensíveis, querendo colaborar para que todos possam
ter um pouco mais de alegria. O espírito natalino invade
as ruas, as casas, as mentes, a vida. Portanto, faça o
Natal no seu coração. AME! “A inteligência sem amor
te faz perverso. A justiça sem amor te faz implacável.
A diplomacia sem amor te faz hipócrita. O êxito sem
amor te faz arrogante. A riqueza sem amor te faz ávaro.
A pobreza sem amor te faz orgulhoso. A beleza sem
amor te faz fútil. A autoridade sem amor te faz tirano.
O trabalho sem amor te faz escravo. A simplicidade
sem amor te deprecia. A lei sem amor te escraviza. A
política sem amor te deixa egoísta. A fé sem amor te
deixa fanático. A cruz sem amor se converte em tortura.
A vida sem amor não tem sentido” - (Chico Xavier). Há

mais de dois mil anos, JESUS, a maior de todas as luzes,
esteve entre nós justamente para ensinar-nos a amar.
Será que aprendemos? A que nível está seu amor para
com Deus, o próximo e com você mesmo? Será que
temos o mesmo peso e a mesma medida em todas as
situações da vida, sem distinção de classe social, raça,
credo, cor, sexualidade? Será que realmente estamos
aprendendo a amar? Não perca a oportunidade que
você está tendo nesta nova vida e veja o que você
pode fazer hoje para mudar sua história e começar
realmente a “Amar a Deus sobre todas as coisas e ao
próximo como a si mesmo”. Um FELIZ NATAL a todos.
Que Jesus e sua lei de AMOR imperem em nossos
corações no novo ano. Com carinho, Anita.
Anita Godoy é Taróloga, Escritora e Palestrante Motivacional.
anita.godoy@yahoo.com.br | www.anitagodoy.com.br
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MÔNICA CUNHA | JORNALISTA
BRUNO FERNANDES | SXC

ENVOLTA NAS MÃOS DA MINHA MÃE, A XÍCARA
GUARDA O AMOR AO LONGO DE TANTOS ANOS.

AS RELÍQUIAS
REVIRADAS

Vi os pássaros assim que entrei na sala. No alto da
parede voavam em três. Em tons de azul e dourado.
Pintura de outra época. Passo pelo corredor e vejo
a mesa arrumada. Nós três juntas para almoçar. E
compartilhamos o trivial: arroz e feijão com frango e
para mim uma sopa bem daquelas de hospital, porque
meu estômago tem reclamado nos últimos dias.
Minha irmã descascava uma laranja e senti aquele
sumo explodindo o aroma da fruta. Pelo vitrô vi a
Sibipiruna. Ensaiava uma brisa depois do meio-dia.
Não refrescava, mas desenhava um quadro bonito
à minha vista. Depois de terminarmos a refeição
levantei para levar os pratos até a cozinha. Pequena
para mim hoje, enorme para a menina que chegava
da escola e corria até lá pra abraçar dona Ivone. E
sempre tinha lanche pronto. De vez em quando, dona
Divina estava lá e zangava com a gente, meus irmãos
e eu, na correria da volta para casa. “Meninada, toma
cuidado, vocês vão cair e machucar!”, e encerrava
a frase com um muchocho que mostrava um canto
da boca querendo rir. No espaço da infância vi
mudanças. Entre a pia de granito preto com o
nicho para o fogão e o pequeno armário tem agora
uma cadeira. Estratégia para quando dona Ivone
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se cansar. E foi ali que ela sentou para me observar
revirando relíquias. Duas jarrinhas azuis que ela ganhou
aos 15 anos. Lá se vão muitas páginas do calendário.
Vi ainda xícaras em laranja intenso com o desenho e
uma casa. Tão delicada. Porcelana tão fina que segurei
como se fosse uma descoberta arqueológica. Logo ela
me disse para levar comigo. Permissão de mãe que
tem um coração tão generoso. Dona Ivone é assim. E
daí, perguntei: Mãe, cadê aquela outra xícara? Ela me
responde com uma dúvida, “qual?”. E logo emenda:
“Ah!!! Está bem guardada”. Buscou e novamente a
história me contou. No primeiro Dia das Mães, meu avô
Irany perguntou: Ivone, o que você ganhou de presente?
Ela, inocente, disse que nem se lembrava da data. Meu
avô, inconformado, foi rápido ao armazém. De lá trouxe
a xícara, simples, arredondada, sem pires. Uma cor
entre o bege e o branco para minha vista cansada.
Entregou embrulhada em papel pardo e disse: pronto, é
o presente que a Mônica comprou para você. E a peça,
envolta hoje com cuidado nas mãos da minha mãe,
ainda guarda o amor ao longo de tantos anos.
Mônica Cunha é jornalista e apresentadora de TV.
monikacunha@uol.com.br

BEM_CULT_RELACIONAMENTO
CÁSSIA FREITAS | PSICÓLOGA
ARQUIVO PESSOAL | SHUTTERSTOCK

NATAL É FESTA, UMA FESTA
BOA, MAS NÃO É UM MILAGRE.

HOJE É DIA
DE MILAGRE

Vivi um milagre dia desses. Era tarde da noite, quando
recebi uma mensagem de alguém que iria me ajudar
para que eu lucrasse, estranho, não é? Acredito que se
cada um de nós buscarmos na memória, se lembrará
de algo assim. Milagres são assim, chegam sem
cerimônia e nos deixam desconcertados. Acontecem
diariamente, como aqueles pequenos tremores de
terra que acontecem o tempo todo, mas não nos
damos conta. Eles não cumprem agendas. Eles
acontecem independentes das pessoas, mas com o
único objetivo de abençoá-las, por isso é um milagre.
Uma ação sobrenatural em seres naturais. Acho que
de vez em quando vemos aqueles incríveis, tipo 8-9
na escala Richter, que abalam as estruturas. Destes
nos lembramos. Aqueles que trazem a cura para uma
doença, a volta de alguém que se ama, o pagamento
de uma dívida, um favor imerecido, um emprego.

Milagres tornam homens e mulheres mais humanos e
Deus mais divino. Essa constatação, ao invés de nos
afastar d’Ele, nos aproxima. Milagres nos ensinam
sobre quem somos e o que realmente importa. Milagres
são divisores de águas. Onde meninos viram homens e
homens em meninos. Todas citadas e tudo o mais tem
seu início no coração do Pai. Dito isso, milagres não
são exclusividade do Natal, milagres são consequência
do sacrifício perfeito e não da ceia farta. Natal é festa,
uma festa boa, mas não é um milagre. O milagre é
poder estar com quem se ama e ser amado. Ter novos
amigos e novidade de vida. Acordar todas as manhãs
à espera de um milagre é uma ação que requer prática.
A prática da fé!
Cássia de Figueiredo Freitas, grata por cada milagre visto e vivido.
cassiafreitas7@gmail.com
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/onmotel
@onmotel

conheça todas
onmotel.com.br

Rua Ceará, 2395
Custódio Pereira
Uberlândia-MG
Telefone: (34) 3213-8899
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BEM_CULT_COMPORTAMENTO
DR. JORGE PFEIFER | PSICÓLOGO E PSICANALISTA
ARQUIVO PESSOAL | SXC

O AMOR NO MUNDO PARECE AFIRMAR-SE COMO
UMA CERTEZA DE QUE NÃO ESTAMOS SOZINHOS

FALANDO DE AMOR

Dizem que a história tem a idade do homem. Pelo
menos, a história do amor. O amor no mundo parece
afirmar-se como uma certeza de que não estamos
sozinhos. Entretanto, esse nobre sentimento hoje
sobrevive pela entrega e captura do ser amado pela
entrega ou submissão. Todos nós podemos amar,
mas cada um à sua maneira. Podemos percebê-lo
como um sentimento forte que nos tranquiliza, como
também pelas sensações de que a nossa felicidade
está na sua presença. A sua força se manifesta
nas emoções que nos transformam e pelas marcas
que deixam em nós. Falando sobre o amor, Jaques
Lacan nos diz: “Amar é dar o que não se tem para
quem não é”. Explico: dar o que não se tem está na
escolha narcísica, tão bem conceituada por Freud,
onde você escolhe, no outro, aquilo que fomos, somos
ou gostaríamos de ter sido. A escolha narcísica é
uma projeção dos nossos sonhos pessoais, da nossa
admiração pelo ser ideal que pensamos estar no
outro. Esse desejo projetado não se consuma. Ele
não é o que você idealiza e sim um engate da sua
fantasia, logo, a sua ilusão.
Numa sociedade que explora os indivíduos através
do dinheiro, da competição, do trabalho insano, o
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amor encontra tantas dificuldades e desafios que nos
tornamos reféns dessa fantasia. Nossas frustrações
cotidianas nascem deste desencanto. Nesta situação
passamos a reivindicar aquilo que não damos, como se
houvesse no outro uma dívida a ser paga. No momento
em que descobrem que o outro já não mais o atrai,
envolve ou emociona, acabam-se as ilusões e o casal
vive uma representação. Um viver por viver a farsa dos
casamentos felizes. O amor não é, como pensado por
muitos, o encontro de sentimentos positivos na busca
da felicidade. Mais que isso, ele se expressa como elo de
ligação a outro, sem identidade, que igual a ele busca
o sentido da vida. Quando despido do olhar poético,
o amor é forte e coloca em movimento o desejo, a
paixão, sonho e realidade, sentimentos que fazem
a vida ser um grande aprendizado. Mesmo quando
ironizado pelos incapazes de amar, ele sobrevive e
se afirma. Não é por ironia que os grandes poetas
fazem julgamentos que vão do elogio à maldição.
Reivindicamos sua presença em nossas vidas por sua
beleza, crueldade e seu triunfo sobre nossos valores
mais sagrados. É isso que lhe confere tanta grandeza
e humanidade.
Dr. Jorge Pfeifer é psicólogo, psicanalista e articulista.

BEM_CULT
“CUIDAMOS DOS NOSSOS IDOSOS COM
AMOR, RESPEITO E TOTAL DEDICAÇÃO”

PUBLI EDITORIAL
DIVULGAÇÃO

ATENDIMENTO
HUMANIZADO

Egigliene Brandão, proprietária do Hotel Geriátrico Quality

Com seis anos de atividades em Uberlândia, o Hotel
Geriátrico Quality é uma instituição especializada em
cuidados com os idosos. Tudo no hotel foi muito bem
pensado, equipado e adaptado para melhor servir nossos
idosos, uma vez que nossa proposta é disponibilizar uma
excelente qualidade de vida aos clientes. Trabalhamos
com três modalidades: Longa Permanência, Day Care
e Finais de Semana. As procuras são intensas, uma vez
que muitas famílias não conseguem cuidar do idoso,
devido à alta complexidade que é exigida na maioria
dos casos. De fato, institucionalizando um idoso, ele
recebe assistência adequada ao seu quadro clínico,
tem a companhia de outras pessoas da mesma idade
para interagir, acompanhamento com médico geriatra, é
assistido 24 horas pela equipe de enfermagem e possui
atendimento semanal com a nossa nutricionista. Além
disso, desenvolvemos atividades que são distribuídas
ao longo da semana, como Ginástica Laboral, Dia dos
Jogos, Musicoterapia, Terapia Ocupacional, Aula de
Violão e Teclado. Para nós, idoso saudável é idoso
em movimento. Além das atividades semanais,
promovemos festas em datas comemorativas e
passeios externos. Nossa missão é deixar os idosos
felizes, num ambiente tranquilo e gostoso, repleto
de amor, carinho, dedicação e total respeito a esse
público tão especial que são os nossos idosos.

34 3305-8732 | 99968-8732
Rua José Nonato Ribeiro, 411
Bairro Cazeca - Uberlândia - MG
Hotel Geriátrico Quality
@hotel_geriatrico_quality
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BEM_CULT_SAÚDE BUCAL
DR. ALEXANDRE FERNANDES | CIRURGIÃO-DENTISTA
DIVULGAÇÃO | SXC

AS RUGAS SÃO A PRINCIPAL RAZÃO PELA
QUAL AS PESSOAS BUSCAM ESSE TRATAMENTO

HARMONIZANDO BOCA
E FACE - PARTE 1

A Harmonização Orofacial consiste em um conjunto de
procedimentos estéticos que visam a harmonia entre
os dentes, a boca e a face. Muitas vezes, após concluir
um tratamento odontológico, parece que algo na face
ainda não está bom e que pode ser melhorado. É aí
que a harmonização facial entra, atuando em regiões
próximas ou não à boca, na face, para que o sorriso
se destaque. Quando se trata de procedimentos
estéticos faciais não cirúrgicos e minimamente
invasivos, podemos utilizar uma combinação de
toxina botulínica, preenchimentos dérmicos e outros
tratamentos especializados para relaxar a tensão
facial, corrigir a perda de volume e suavizar as rugas
para alcançar a desejada harmonia facial. As injeções
com toxina botulínica têm sido uma das opções mais
populares para quem quer combater os sinais de
envelhecimento e melhorar os contornos naturais
da face. As rugas são a principal razão pela qual as
pessoas buscam esse tratamento. A toxina botulínica
tem sido a escolha para milhões de pessoas que
desejam manter uma aparência suave e jovem. Uma
das outras formas para tratar rugas, perda de volume
e cicatrizes leves é a utilização dos preenchimentos
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faciais ou dérmicos. Estes preenchem e suavizam as
rugas, usando substâncias como o ácido hialurônico,
por exemplo, devolvendo o brilho da pele e o volume
facial. Diversos tipos de preenchedores têm estrutura
e formulações diferentes e por isso são adequados
e melhor indicados para situações específicas. Os
preenchimentos faciais podem ser usados também
para minimizar a aparência de áreas com pé de
galinha, olheira, bochechas afundadas, linhas de
expressão (bigode chinês, marionete), lábios finos e
linhas do sorriso. Com a evolução da Estética e da
Odontologia, a harmonização orofacial tem sido
cada vez mais utilizada como complemento aos
tratamentos tradicionais, devido aos excelentes
resultados obtidos e que podem ser aplicados pelo
profissional médico, cirurgião dentista ou biomédico,
desde de que legal e devidamente habilitado.

(Fonte: https://www.greatestsmile.com/spa-services/
hydrafacial/)
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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BEM_CULT_CIDADANIA
KAROLINA CORDEIRO | PALESTRANTE MOTIVACIONAL
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

O PRIMEIRO PASSO PARA COMPRA DE UM CARRO
É O LAUDO MÉDICO QUE APONTE A DEFICIÊNCIA

QUEM TEM DIREITO?

Somente pessoas com deficiência física possuem
o benefício de até 30% na hora de adquirir seus
veículos zero? Não! Compra de carro zero, de pessoas com essas doenças e limitações listadas
abaixo:

Amputações/Artrite Reumatoide/Artrodese/Artrose/AVC/AVE (Acidente Vascular Encefálico)
Autismo/Alguns tipos de câncer/Doenças Degenerativas/Deficiência Visual/Deficiência Mental/Doenças
Neurológicas/Encurtamento
de
membros e más-formações/Esclerose Múltipla/
Escoliose Acentuada/LER (Lesão por esforço
repetitivo)/Linfomas/Lesões com sequelas físicas/Manguito rotador/Mastectomia (retirada de
mama)/Nanismo (baixa estatura)/Neuropatias
diabéticas/Paralisia Cerebral/Paraplegia/Parkinson/Poliomielite/Próteses internas e externas/
Problemas na coluna/Quadrantomia/Renal crônico com uso de (fístula)/Síndrome do Túnel do
Carpo/Talidomida/Tendinite Crônica/Tetraparesia/Tetraplegia.
Confira o passo-a-passo de quem deseja obter isenção de impostos na compra de um carro
adaptado a necessidades especiais:
1. Laudo médico - O primeiro passo para a compra de um carro, utilizando as isenções previstas
em lei, é ter em mãos um laudo médico que aponte a deficiência.
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2. Exame em clínicas credenciadas pelo Detran.
3. Exame prático - Com a indicação de guiar um
carro com uma configuração específica, o interessado faz um exame prático de volante, aplicado
pelo Detran, em um carro igual ao que ele deve usar
se for aprovado.
4. Carteira de Habilitação - Depois de passar no
exame prático, o motorista recebe a Carteira de
Habilitação. Nela está discriminado o tipo de veículo que o condutor está apto a guiar.
5. Autenticação do Detran.
6. Isenções de IPI e ICMS - A isenção do ICMS pode
ser renovada a cada três anos e está limitada a
carros novos, de fabricantes brasileiras, que custem até R$ 60 mil e não sejam utilitários.
7. Compra do veículo - O cliente leva as duas isenções à concessionária, onde se encomenda o veículo.
8. Isenção do IPVA
(Fonte: www.conhecaseusdireitos.cm.br)
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.

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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BEM_CULT_ PSICOLOGIA
RÉSIA MORAIS | PSICÓLOGA
MAURO MARQUES | SXC

AS FOBIAS NATALINAS NÃO SÃO DIAGNOSTICADAS COMO
TRANSTORNOS, MAS PODEMOS DIZER QUE SÃO FOBIAS REAIS

FOBIAS NATALINAS

Você certamente conhece alguma pessoa
que não se simpatiza com o Natal,
independente do motivo, ou pelo menos
já viu fotos de crianças apavoradas ao se
aproximar do Papai Noel, não é mesmo?
Apreciando assim, de fora da situação,
chega a ser cômico, pois imaginamos
como um indivíduo inocente e vestindo
uma fantasia pode apresentar algum mal?
Verdadeiramente, alguns sujeitos sofrem
uma grande angústia ao se aproximar do
Papai Noel. Esses tipos de fobia, de não se
sentir bem em datas comemorativas, são
bem normais, porém não é simples, muitas
pessoas podem sofrer de tal forma que a dor
ultrapassa a normalidade e essas fobias não
abrangem somente crianças, mas também
pessoas de qualquer faixa etária. As fobias
natalinas não são diagnosticadas como
transtornos, mas podemos dizer que são
fobias reais. O medo incontrolado do Natal
gera uma ansiedade que pode se iniciar
desde um pequeno contato com o tema
Natal, como decorações, músicas e afins. É
claro que existem casos leves e até normais,
em que ficamos mais ansiosos pela data
que chega, esperando uma visita de amigos
e parentes amados, mas me refiro aos
casos onde o indivíduo realmente sofre com
a data, podendo chegar a ter ataques de
pânico. Como o contexto é pouco estudado,
fica difícil dizer as causas mais comuns,
pois demandaria estudos com diferentes
amostragens. Alguns autores citam que
pode haver relação com traumas sofridos
na época de Natal e de uma certa forma foi
associado o sofrimento ao período. Assim
como qualquer outra fobia, estas podem
ser tratadas. A psicoterapia mostra-se
indispensável nestes casos, pois irá ajudar
o paciente a modelar os pensamentos e
comportamentos indesejados.
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

58 _CULT

S E G U N DA
!
A
T
X
E
S
A
A
V I TO R I OS
A
D
L
A
N
R
06H - JO
A I TAT I A I A
D
L
A
N
R
O
07 H - J
I TO R I OSA
V
Ã
H
N
A
08H - M
E
A ESPORT
S
O
I
R
O
T
I
11 H30 - V
A I TAT I A I A
D
L
A
N
R
O
12H30 - J
O R I OSA
T
I
V
E
D
R
A
13H - T
ERICÓRDIA
S
I
M
A
D
A
15H - HOR
DE
F É D A TA R
A
C
5
1
H
15
A
V I TO R I OS
A
D
L
A
N
17H - JOR
ESPORTE
A
S
O
I
R
O
18H - VIT
L
DO BRASI
Z
O
V
A
19H
SA
E V I TO R I O
T
I
O
N
H
20
TO F I N A L
23H - API

baixe nosso app
CULT_ 59

BEM_CULT_TERCEIRO SETOR
RENATO REZENDE | CONSULTOR EMPRESARIAL E DE CIDADES
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

UM FUTURO MELHOR SÓ SERÁ POSSÍVEL FORMANDO
PESSOAS MELHORES NAS CRIANÇAS DE HOJE

INSTITUTO HORTENSE

“Se eu soubesse antes o que sei agora...” - quantas
vezes você já afirmou isso? O amadurecimento
minimiza o sofrimento e amplia a resiliência. Porém,
os sentimentos e seus reflexos comportamentais
são relativos para cada um. As reações de um
mesmo problema são distintas em cada pessoa
e muitas vezes o que é simples e sem importância
para alguém, para o outro é difícil e gera muito
sofrimento. Atualmente, a inteligência emocional faz
parte do mapa pessoal do líder moderno. Indivíduos
com inteligência emocional possuem competências
pessoais emocionais e competências emocionais
sociais, que fazem com que se conheçam bem e
se conectem com seu interior e também com o
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próximo com quem se relacionam. No cenário mundial,
o mercado de Treinamento em Alta Performance
e Inteligência Emocional já movimenta bilhões de
dólares e está acessível a uma reduzida parcela
de pessoas que usam deste conhecimento para se
destacar e melhorar seu desempenho profissional.
Como proporcionar o acesso a este conteúdo para
pessoas de comunidades menos favorecidas e as
estimular a ser capaz de lidar com suas emoções e,
acima de tudo, serem mais felizes?
Atento a esta reflexão, o cantor Leo Chaves se lançou
ao grande desafio de impactar vidas e contribuir para
um mundo melhor através do aperfeiçoamento da

NA TOTAL DOCUMENTOS VOCÊ
ENCONTRA SOLUÇÃO PARA
REGISTRAR MARCAS, PATENTES
E DIREITOS AUTORAIS.

MARCAS, PATENTES e FRANQUIAS

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

SAIA
NA FRENTE.
FAÇA SEU
REGISTRO COM
O ESPECIALISTA.

REGISTRAR
SUA MARCA É A
ÚNICA FORMA DE SE
PROTEGER
LEGALMENTE.
A PRIORIDADE
PARA REGISTRO
É DE QUEM
SOLICITA PRIMEIRO.
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BEM_CULT_TERCEIRO SETOR
RENATO REZENDE | CONSULTOR EMPRESARIAL E DE CIDADES
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

inteligência emocional em crianças e adolescentes.
Vestido de coragem e imbuído neste propósito
fundou em 2016 o Instituto Hortense com a missão de
proporcionar melhoria na relação interpessoal, utilizando
a metodologia da educação socioemocional. Desde
sua fundação, o instituto impactou mais de 35.000
pessoas em instituições parceiras, escolas municipais
rurais e urbanas. Atuando através de programas
voltados para alunos, família, educadores e voluntários
que
potencializam
habilidades
socioemocionais
de forma significativa e prazerosa. Os serviços da
instituição são realizados através de capacitações
presenciais de professores e gestores, ministradas por
profissionais altamente especializados do instituto. O
acompanhamento periódico no ambiente escolar com
avaliação de resultados entre os professores, as famílias
e os alunos, além de workshops com toda equipe escolar
e encontros com as famílias. Atualmente, o instituto
Hortense atende, em parceria com a Secretaria de
Educação da Prefeitura de Uberlândia, 100% das escolas
rurais e cinco escolas urbanas municipais da cidade. Atua
também na Casa da Criança e do Adolescente Cristina
Cavanis, na Casa do Menor Nova Canaã, no Pelotão
Esperança do 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado, no
Programa Transforma do Instituto Algar, além do Instituto
Verdescola, em São Sebastião-SP. O resultado aparece
no aprendizado mais eficiente, na maior autoestima, no
comportamento proativo e criativo da criança e de todos
os envolvidos, direta ou indiretamente, nas atividades.
Saber lidar com pensamentos e emoções amplia a
capacidade de resolução.
Renato Rezende Terceiro Setor de conflitos melhora a
comunicação e traz motivação para traçar e concluir
objetivos cada vez maiores. Mesmo com isso tudo, a
verdadeira magia do instituto acontece na escalabilidade
de seu impacto, uma vez que cada participante
beneficiado contagia seu círculo de relacionamentos
através da felicidade gerada pelo equilíbrio emocional
conquistado. Para conhecer melhor e fazer parte desta
obra, acesse: www.institutohortense.org.br.
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.

LOCAÇÃO E VENDAS DE VEICULOS
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34 3226-0400 / 9 9211-5210
Av. Brasil, 3400
Bairro Brasil - Uberlândia - MG
www.maisautomoveis.com.br
@fernandomaislocadora
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MUNDO_CULT_SEGURANÇA PÚBLICA
SANDRO HELENO GOMES FERREIRA | TENENTE CORONEL PM
DIVULGAÇÃO

“PROSSIGAMOS JUNTOS, FIRMES E MOTIVADOS
PELO PROPÓSITO DE SERVIR E PROTEGER”

UBERLÂNDIA REALMENTE
MAIS SEGURA HÁ 20 ANOS!

Já no último mês de 2019, pode-se afirmar que pelo
terceiro ano consecutivo será registrada redução
nos índices oficiais da criminalidade na zona oeste do
município de Uberlândia, território de responsabilidade
do Comando do Trigésimo Segundo Batalhão de Polícia
Militar, dada a consistência dos números que espelham em
nossa área os resultados da Nona Região da Polícia Militar,
responsável pela gestão policial militar na região norte do
Triângulo Mineiro. O 32º Batalhão comemorou, no dia 10
de fevereiro desse ano, o seu 20º aniversário de criação,
à época, Uberlândia se tornava o segundo município de
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Minas Gerais a ter mais de um batalhão da Polícia Militar,
além da capital Belo Horizonte. Passadas essas duas
décadas, percebe-se uma gestão do policiamento mais
próxima da comunidade e a execução de um policiamento
comunitário, que fortalece a Polícia de Proximidade, se
tornando uma realidade em Uberlândia, constituindo
num dos fatores da melhoria da nossa segurança pública
local, proporcionando uma prevenção e repressão mais
qualificadas da criminalidade, potencializando também
um aumento da sensação de segurança da nossa
sociedade uberlandense. Neste sentido, alinhado com
as diretrizes do Comando Geral da Polícia Militar de
Minas Gerais - Programa Minas Segura - o Comando
do 32º Batalhão, denominado o “Guardião do Cerrado”,
lançou em outubro de 2019, o projeto-piloto de
subsetorização do policiamento, fortalecendo o papel e
a presença dos Sargentos e Subtenentes nos 45 bairros
da zona oeste do município, incluindo-se a zona rural:
distritos de Miraporanga, Martinésia e Cruzeiro dos
Peixotos, considerando-se que o patrulhamento rural
no 32º Batalhão foi setorizado, consequência natural
da setorização da gestão policial militar retomada na
prática em fevereiro desse ano, quando os Tenentes
já haviam aproximado a Gestão do Desempenho
Operacional da Polícia Militar ao cidadão de bem,
dentro dos 16 setores de policiamento ostensivo na
área da Unidade, constituindo-se também um fator
de impacto nos resultados da Polícia Militar. Neste
mesmo sentido, acrescenta-se que a implantação das
10 Bases de Segurança Comunitária na área do 32º
Batalhão em setembro de 2018 (nos bairros Roosevelt,
Jardim Brasília, Tocantins, Chácaras Tubalina,
Residencial Pequis, Patrimônio, Tubalina, Jardim Canaã,
Osvaldo Resende e Fundinho), que já vinha auxiliando
no estreitamento dos laços entre a Polícia Militar e a
comunidade, tornando-se referências físicas da Polícia
Militar para o cidadão, bastante úteis no processo de
mobilização social para a participação na segurança
pública, principalmente por meio da implantação e
expansão das redes de proteção preventivas (redes
de vizinhos protegidos, comércios, bancos, escolas
seguras, dentre outras).
Desde março de 2019 vem sendo realizada a “Operação
Uberlândia mais segura há 20 anos”, uma iniciativa
do Comando do 32º Batalhão que, reportando ao 20º
aniversário da Unidade, implementou essa ferramenta

de gestão, por meio da qual direciona e organiza
o esforço coletivo da Unidade para o foco
operacional a cada fase da operação, que foi
dividida em 10 fases até dezembro, o que permitiu
a flexibilização do planejamento do emprego
operacional ao longo do ano, possibilitando uma
gestão estratégica e dinâmica do policiamento,
oportunizando ao Comando colher elementos
concretos para o reconhecimento do mérito dos
colaboradores policiais militares e servidores civis
destaques de cada fase da aludida operação.
Destaca-se, por oportuno, que 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 ou por meio de articulação de órgãos
e entidades públicas, privadas e do terceiro setor
em prol da segurança pública local é outro fator
que tem contribuído para os ótimos resultados
realçados nos últimos três anos (2017 a 2019).
A integração do sistema de segurança pública
local é evidenciada, por exemplo, pela tranquilidade
com que ocorreu o processo para elaboração dos
Termos Circunstanciados de Ocorrência pela
Polícia Militar em Uberlândia para os crimes de
menor potencial ofensivo e contravenções penais,
medida que também potencializou os resultados,
pois, além de agilizar o atendimento ao cidadão,
racionaliza o recurso humano e logístico da Polícia
Militar, evitando deslocamentos desnecessários.
Retrocedendo nesses últimos três anos, e,
principalmente em 2019, cuja memória está
viva, comemora-se as ações que resultaram nos
ótimos números da segurança pública na área
do “Guardião do Cerrado”, considerando que,
numa análise da série histórica dos principais
indicadores relacionados aos crimes violentos
(roubo, extorsão, sequestro, homicídio e estupro),
vimos em 2019 uma regressão aos números de
2009, ou seja, uma década atrás, como exemplo:
verifica-se que o número absoluto de roubos
registrados nesse ano é a metade dos registros de
2017; o número de homicídios registrados em 2019
é próximo de um quarto do número de registros
no ano de 2012, quando houve um pico desse
indicador na série dos últimos 10 anos; além do
registro recorde de apreensão de armas de fogo;
prisões e apreensões decorrentes de mandados
judiciais; expansão das redes de proteção
preventivas; bem como das operações policialmilitares com eficiência, eficácia e efetividade.
Contudo, com um olhar atento para um estado
futuro desejado ainda melhor, pergunta-se, para
reflexão: o que impede você, leitor, de atuar como

agente voluntário de segurança pública, tornandose ainda hoje um parceiro da Polícia Militar na busca
do ideal de se fazer de Minas Gerais um estado mais
seguro pra se viver? Como ficaria a sua qualidade
de vida, o que você ganhará em todos os sentidos:
desenvolvimento do seu negócio ou profissão, saúde,
lazer, etc, se Uberlândia se tornar ainda mais segura
nos próximos anos e décadas? Prossigamos juntos,
firmes e motivados pelo propósito de servir e proteger
com mais qualidade, crescendo e contribuindo
sempre, sabendo que fé e trabalho a tudo superam.
O Ten-Cel Heleno está Comandante do 32º BPM em Uberlândia
desde janeiro/2019 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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O PLANEJAMENTO E O PROJETO SÃO ESSENCIAIS
PARA A REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

ARQUITETURA
SUSTENTÁVEL

Ao observar o mercado brasileiro, percebemos o
desejo crescente dos consumidores por um mercado
mais verde em todas as áreas do comércio. Na
construção civil não é diferente, a sustentabilidade
tornou-se imprescindível para o desenvolvimento
saudável das cidades. Ser sustentável é cada vez
mais necessário, o conceito está cada vez mais
aplicável ao cotidiano das pessoas e as empresas
buscam cada vez mais se solidificar nesse setor.
Existem diversas ferramentas para viabilizar a
prática da sustentabilidade, uma delas é a eficiência
energética, em que o principal objetivo é a economia
de energia. Projetar e construir edificações que se
adaptem melhor ao clima das regiões em que estão
inseridas, a chamada Arquitetura Bioclimática,
proporciona melhor conforto ao usuário, garante
melhor economia e valorização do empreendimento.
No Brasil já existe uma referência para avaliar e
classificar os empreendimentos em escalas de
eficiência, é a Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia do PBE-Edifica, desenvolvida em uma
parceria entre Inmetro e Procel (Programa Nacional
de Conservação de Energia Elétrica). A Etiqueta
constitui o programa que identifica a classe de
eficiência energética de uma edificação, com o
objetivo de reduzir o desperdício de energia. O design
da etiqueta é muito parecido com as etiquetas de
eletrodomésticos, que por meio de faixas coloridas
classifica projetos e construções de A (mais
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eficiente) até E (menos eficiente). Este é um parâmetro
que coincide com uma realidade internacional, visto
que nos países da União Europeia já é obrigatório a
etiquetagem de todos os novos empreendimentos,
sejam comerciais, públicos ou privados. Em Portugal,
a classificação de eficiência já é considerada um fator
importante para compra ou venda do imóvel. No Brasil,
desde 2014, é exigido dos novos edifícios públicos,
federais com área superior a 500 metros quadrados, a
etiqueta de nível A. O PBE Edifica incentiva os projetos
a aproveitar melhor a luz do sol, criar fachadas e
vidraças com sistemas que protegem contra a entrada
excessiva de calor. Assim, o edifício precisará de menos
iluminação artificial e uso do ar-condicionado. Além
disso, outras iniciativas são consideradas bonificações
e melhoram a classificação de um empreendimento,
como por exemplo: elevadores eficientes, sistemas para
uso racional da água, sistemas ou fontes de energia
renovável, sistema de cogeração, inovações técnicas
ou maior aproveitamento da iluminação natural. O
planejamento e o projeto tornaram-se essenciais para
redução dos impactos ambientais antes, durante e
muito depois do fim das obras. São ações integrativas,
que aliam a fabricação de materiais de construção,
concepção e implementação do projeto arquitetônico
e se estendem até a ocupação da edificação.
Melina Oliveira - Arquiteta e Urbanista pela UFU. CAU A131495-5.
Especialista em Arquitetura e Lighting e Consultora PBE-Edifica. @
elementos_arquitetura | @melina_arquiteta | eficientesprojetos@gmail.com
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COM SELIC A 5% AO ANO, INVESTIR NA
COMPRA DE IMÓVEIS É UM BOM NEGÓCIO

MERCADO
IMOBILIÁRIO

está favorável para investir porque as pessoas estão
sem opção de onde aplicar. “Sem dúvida, é um bom
momento para quem quer investir em moradia, porque se tem um bem ele rende e ainda te dá 0,4% ou
0,5%, dependendo do lugar. É melhor comprar imóvel
do que aplicar 1% com risco”, orienta. Mas, ele faz um
alerta: “Tem que saber comprar. Para isso, é bom procurar corretores que entendam bem do mercado. Para
investimento, ideal procurar uma pessoa especializada em locação, porque não adianta comprar algo barato que não aluga”, explica.

O Copom (Comitê de Política Monetária do Banco
Central) cortou a taxa básica de juros da economia,
a Selic, de 5,5% para 5% ao ano, a menor taxa de
juros dos últimos 30 anos. Muitos especialistas dizem
que é momento de investir na própria empresa e em
imóveis, o que fortalecerá o mercado imobiliário. A
empresária e consultora de negócios, Tomaídes Rosa,
é uma dessas especialistas que explica o impacto da
decisão do governo na economia. “Empreender é a
palavra de ordem. É hora de investir no próprio negócio. Se há economias guardadas e não for investir, a
pessoa vai perder porque não rende mais. Não existe
mais aplicação no Brasil. Agora é investir no negócio
próprio ou nos negócios dos outros que são os Fundos, a Bolsa ou mercado chamado Housing Estate
(mercado de imóveis), porque se o poupador deixar o
dinheiro no banco vai perder a capacidade de compra”, explica. O presidente do Sindicato da Habitação Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (Secovi-TAP),
Ronaldo Arantes, também concorda que o momento
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Opções para todos os bolsos e gostos
Em Uberlândia, construtoras e incorporadoras da
cidade e de fora têm lançado inúmeros empreendimentos verticais, horizontais e em diversas regiões
da cidade. Uma delas é a Construtora Altti e a Áquila Participações, de Belo Horizonte, que estão construindo, no bairro Granja Marileusa, o Innovatti Center, edifício exclusivo para o público corporativo, com
toda estrutura física para receber qualquer tipo de
negócio. O Innovatti conta com 246 vagas de estacionamento e sistema rotativo para visitantes, quatro
elevadores modernos e salas corporativas de 25 a 432
m² com infraestrutura para instalação de ar-condicionado. O prédio de negócios terá ainda bicicletário
com vestiário e um andar de uso comum com auditório e três salas para reuniões maiores. De acordo com
Ana Calegari, gerente de vendas da Vertex, empresa à
frente da comercialização do Innovatti, prédio corporativo é um modelo de construção que tem crescido
e tido boa aceitação no mercado. “Inclusive, superando nossas expectativas, principalmente por se tratar
de um empreendimento superior à média, tanto pelo
projeto inovador como também pelas amplas possibilidades de instalações, o que tem chamado à atenção de profissionais das áreas de saúde, jurídica e de
tecnologia”, enfatiza.
Quem também está apostando neste cenário é a
Tamboré Urbanismo, recém-chegada de São Paulo.
Segundo o diretor geral da empresa, Marcelo Puntel,
a escolha de Uberlândia para lançar um condomínio
de alto padrão reforça o bom momento do setor. “Temos como premissa atuar em cidades e mercados
com forte potencial econômico e Uberlândia reúne as
características ideais para o nosso negócio: número

PUBLI EDITORIAL
DIVULGAÇÃO

ESTE PARAÍSO
PODE SER SEU!

Já imaginou ter uma propriedade localizada em um dos
mais belos cenários da região? Rancho na Represa de
Nova Ponte no município de Pedrinópolis. Casa completa,
4 suítes e todos os ambientes planejados e climatizados.
E para fechar com chave de ouro, uma linda piscina e um
excelente guarda barco e jet sky. Temos vários imóveis de
alto padrão cadastrados para venda.

Marcelo Puntel, diretor geral da Tamboré Urbanismo

de habitantes relevante, boa logística e uma economia
centrada em indústria, comércio e serviço”, destaca.
Todo este cenário que motiva o mercado imobiliário
se justifica pelo controle da inflação. Taxas de juros
menores significam baixos custos de financiamentos,
compras com preços mais acessíveis e, consequentemente, consumo maior. Recentemente, a comentarista
de economia, Salete Lemos, disse que com a queda de
juros mais dinheiro circulará na economia e menos nos
bancos, e que para conseguir rendimento nas aplicações será preciso conviver com o risco. Ela comentou
também que a aposta do governo é que muitos empresários usem suas reservas para ampliar seus negócios,
pois estarão ganhando com a empresa mais que 4,5
% e isso ajudará na retomada do crescimento. Ainda segundo Salete, o governo ganha porque vai pagar
menos juros na rolagem da dívida pública, o que por
sua vez ajudará na retomada do investimento público.
Enfim, menos juros, mais dinheiro para investimento.

G

Moraes

CONSULTORIA DE NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS E EMPRESARIAL

A empresária e consultora de negócios, Tomaídes Rosa

Entre em contato conosco para saber mais detalhes:
34 99979-5031
gilbertomoraes2013@bol.com.br
CULT_
g.moraes
Rua Honduras, 95 - sala 01
Bairro Tibery - Uberlândia - MG
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JU FARIAS | JORNALISTA
PIXABAY

O PRIMEIRO PASSO É SE INFORMAR SE O ESTABELECIMENTO É
REALMENTE ‘PET FRIENDLY’ E QUAIS SÃO AS REGRAS PARA O ACESSO

DEVO LEVAR MEU
CÃO AO SHOPPING?
Já fazem parte da família dos brasileiros 52,2 milhões de cães, são mais animais do que
crianças nos lares, segundo estudo recente
do IBGE. Diante da quantidade de animais
de estimação, mais de 132 milhões no total,
seria impossível não mudar as regras do jogo
e permitir o acesso dos pets a locais antes
considerados proibidos. Estamos falando do
local mais frequentado nos finais de semana: o
shopping. Muitos estabelecimentos adotaram o
selo pet friendly e aceitam a entrada de pets.
A veterinária da Nutrire, Luana Sartori, separou
algumas dicas a quem pretende levar seu
animalzinho para fazer compras.
Nem todo shopping aceita animais
O primeiro passo é se informar se o
estabelecimento é realmente pet friendly e
quais são as regras para o acesso. Geralmente,
os animais podem circular na guia ou no
colo, exceto na praça de alimentação, onde é
proibida a entrada de animais por questões de
segurança e higiene. Lembrando sempre que
cães-guias, por Lei, podem entrar em todo e
qualquer estabelecimento.
Cuidados essenciais
Garantir a segurança do pet é fundamental,
por isso, é recomendável usar os elevadores
para acessar os andares, visto que a escada
rolante pode causar acidentes graves. Alguns
locais disponibilizam carrinhos para cachorros,
o que é bastante seguro e evita qualquer
inconveniente. Evite deixar o pet nas mãos das
crianças, o animal pode ficar agitado e escapar,
especialmente os maiores. Aliás, verifique junto
ao shopping se o seu cão tem acesso livre, isso
pode variar conforme porte, peso e raça.
Saúde do pet
O cartão de vacinação do seu cachorro está
em dia? Animais precisam estar vermifugados e
vacinados para passear em qualquer shopping.
Se o pet estiver doentinho evite tirá-lo de casa,
isso não é apenas regra dos estabelecimentos,
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mas um cuidado obrigatório com seu melhor amigo
(a vacinação também, viu?). Não esqueça as idas
frequentes ao veterinário para garantir que ele viva
feliz e bem disposto.
Afinal, devo levar meu pet ao shopping?
Só quem pode responder é você mesmo, conforme
explica Luana. “Cada cachorro é um, alguns gostam
de movimento, mas outros se agitam e ficam
extremamente estressados com certos tipos de
saídas. Só leve o pet ao shopping se ele realmente
gostar de ir e demonstrar alegria com esse tipo
de passeio, caso contrário, prefira parques onde
o animalzinho possa correr e se divertir”, conclui.
Respeitando as regras da boa convivência e tendo
bom senso, você não terá motivos para não levar seu
pet ao shopping. Ah, lembre-se de que coco e xixi
são de sua responsabilidade, ok? Mantenha o passeio
sempre limpo e organizado.
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QUE AS BOAS ENERGIAS
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SONHE GRANDE, MAS MORE PEQUENO!

ESTILO DE VIDA - TINY
HOUSES OU MINI CASAS

uma base de trailer, mas com visual externo e ambientes internos de uma casa. As Tiny Houses podem
variar de tamanho, de 8m² a 38m², maiores que isso
já deixa de ser considerada uma Tiny House, segundo os defensores do movimento nos Estados Unidos.
De formatos e acabamentos variados, algumas possuem cozinha completa para os amantes da culinária, outros priorizam o espaço de convivência ou de
trabalho, há também os que não abrem mão de um
quarto maior ou de uma banheira. É possível dar à
Tiny House a aparência que quiser, podendo utilizar
como revestimentos internos e externos a madeira, o
siding vinílico ou metálico, o gesso acartonado, o OBS
e também a placa cimentícia, que quando pintada se
parece com a alvenaria. O seu interior é extremamente organizado e funcional, aproveitando todos os espaços de forma inteligente, com móveis planejados e
multifuncionais. Quando construídas sobre rodas elas
devem respeitar a Legislação de Trânsito e podem ser
estacionadas em diversos lugares.

Você já imaginou ter o mundo como o quintal da sua
casa? As Tiny Houses (mini casas) surgem como uma
nova opção de moradia que permitem a mobilidade
para atender a um estilo de vida de morar com liberdade. O conceito surgiu nos Estados Unidos, no final
da década de 90, e cresceu bastante desde a crise
imobiliária no país, em 2007, como uma alternativa
ao alto custo dos imóveis, principalmente nos grandes centros urbanos. Então, o movimento Tiny House
foi crescendo pela necessidade de simplificar a vida,
diminuir custos de moradia, liquidar dívidas e reduzir
o impacto ambiental. Realidade também no Canadá,
Austrália e Nova Zelândia, tem tudo para ser um sucesso no Brasil também.
O QUE É UMA TINY HOUSE?
Tiny House é uma estrutura residencial de até 38m²,
podendo ser construída sobre rodas ou sobre uma
fundação fixa se o cliente desejar. As construídas
sobre rodas foram popularizadas por Jay Shafer que
desenhou, construiu e morou na sua primeira mini
casa de apenas 9m². Em entrevista, Jay Shafer contou que seu objetivo era construir uma casa eficiente,
onde tudo fosse útil e fizesse sentido, e quando ele
tirou do projeto todas as partes da casa que considerava desnecessárias, se deparou com uma casa
extremamente pequena. A construção foi feita sobre
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ESTILO DOS MORADORES
O estilo de vida proporcionado pelas Tiny Houses tem
muito a ver com o padrão comportamental das pessoas da “geração Y” ou “millennials”, representados
pelos nascidos entre a década de 80 até o começo
dos anos 2000. São pessoas que desenvolvem sua
vida profissional sem apego ao local de trabalho, por
exemplo, os “nômades digitais”, que só precisam de
um bom sinal de internet e um notebook. Para estes, a

moradia fixa deixou de ser uma necessidade. Outro
público crescente entre os moradores de Tiny Houses são profissionais ou aposentados com mais de
50 anos, solteiros ou não, que viram suas casas se
esvaziarem depois que os filhos cresceram ou que
não veem mais sentido em ocupar grandes espaços
e acumularem tantos bens materiais. Em geral são
pessoas que buscam um custo de vida reduzido e
maior qualidade de vida, sem abrir mão do conforto.
A facilidade de mobilidade das Tiny Houses sobre
rodas é o que mais atrai, pois deslocar-se com frequência se torna fácil e comum. O único cuidado a
se tomar é assegurar que todos os objetos da casa
permaneçam seguros, presos e guardados, para que
nada saia do lugar.

SUSTENTABILIDADE
Começando pela estrutura, as Tiny Houses podem ser
construídas em Steel Frame, que utiliza perfis de aço
leve (um material reciclável) ou Wood Frame, que utiliza barrotes de madeira de reflorestamento tratada (um
material renovável). De baixíssimo impacto ambiental,
a construção não utiliza água no processo e por isso
também é conhecida como construção seca, além
de não gerar quase nenhum desperdício de material.
As mini casas são pensadas inclusive para diminuir a
pegada de carbono, elas têm em seu projeto e construção princípios para serem residências práticas, de
baixa manutenção e baixo custo. Fazem grande uso de
luz natural, exigindo menor consumo de energia elétrica, e muitas são autossuficientes, sendo abastecidas

O PROJETO PARA SER
PERFEITO, PRECISA SER
EXECUTADO COM MAESTRIA
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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por energia solar e sistema de reaproveitamento de
água da chuva ou de alguma nascente. Outra questão interessante é que na Tiny House não é gerado
esgoto negro (proveniente de sanitário), pois é utilizada uma “privada seca” com sistema de compostagem, mais higiênica e sem o uso de água, os detritos
sólidos são tratados e viram adubo. Produtos industrializados são substituídos por produtos naturais
para higiene pessoal e limpeza da casa, são biodegradáveis e por isso permitem a reutilização da água
cinza (água do banho e máquina de lavar roupa) para
regar plantas e horta, depois de ser filtrada dos resíduos de sabão e óleo natural do corpo. Mais que um
estilo de vida, viver em um espaço reduzido te torna
mais consciente sobre os recursos naturais e hábitos
de consumo. A prática do consumo consciente é um
ato de sustentabilidade, que tem reflexo direto em
como se faz uso, inclusive, dos recursos financeiros.
O QUE DIZEM OS MORADORES
- Economia: Redução drástica de contas, como água
e luz, que chegam a ser 90% menores do que em
uma casa de tamanho tradicional, além de eliminar
o IPTU.
- Mais tempo livre: Tiny Houses são práticas de limpar, 30 minutos por semana são suficientes para a
casa toda.
- Vida ao ar livre: Aproveita-se mais o contato com
a natureza e o convívio social. Redução do estresse,
melhora da memória, maior energia mental e aumento da criatividade.
- Liberdade x Custo: Apesar de ter um custo elevado
em função da mobilidade, quantidade maior de janelas e necessidade de móveis planejados sob medida, este valor acaba sendo diluído no decorrer do
tempo e no ganho da liberdade.
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DREAM BIG, LIVE SMALL
Sonhe grande, mas more pequeno! Qualquer pessoa
que se interesse por simplificar a vida, ter mais tempo e liberdade, se importe com a preservação do meio
ambiente, planejamento e disponibilidade financeira
para realização de projetos e sonhos, vai se identificar
com esse estilo de vida. O Movimento ainda é pequeno
no Brasil e para que ele cresça e inspire mais pessoas
é importante divulgar e principalmente ampliar a consciência para novas formas de viver e morar. A ideia de
possuir apenas o essencial, aquilo que é realmente útil,
é um processo de entendimento que você não é as coisas que possui e que elas não definem a sua identidade. Ter uma vida simples e com poucas possessões não
significa ter uma vida escassa, pelo contrário, significa ter uma vida mais rica, de tempo, de experiências e
de qualidade de vida. Aqui no Brasil as Tiny Houses já
estão sendo fabricadas e um grande apoiador desse
projeto é o portal de conteúdo “Pés Descalços”, cujos
idealizadores moram na primeira Tiny House em processo de legalização no país e divulgam esse estilo de
moradia. E você, acredita que esse estilo de vida vai
cair no gosto do brasileiro? Estamos preparados para
isso?
Letícia Pereira Alves é arquiteta e urbanista.
Instagram: @arqleticiadesign
Contato: arquitetaelemental@gmail.com

CONSTRUÍMOS O SEU CONCEITO DE
MORAR BEM NO CONDOMÍNIO
QUE ESCOLHER.

ASSESSORIA, CONSTRUÇÃO E
REFORMA DE SUA CASA OU
EMPRESA SEM COMPLICAÇÕES.
Acompanhamento total do projeto
Menor preço por m2 de Uberlândia
Garantia de qualidade
Entrega mais rápida
Consultoria
Administração de obra
Serviços de terraplanagem

34 3305-6361 | 9 9814-6361
R. Paulo Frontin, 874 • Alto Umuarama - Uberlândia - MG • CEP: 38405-283
@machado.incorporadora

/machadoincorporadora
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EVALDO PIGHINI | JORNALISTA
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

DÓLAR CONDICIONA CHEGADA
DO RIO AO BRASIL EM 2020

Rio, da Kia, deve vir equipado com motor 1.6 flex de até 128 cv nas
versões hatch e sedã. Na imagem a versão hatch do compacto.

Tem muito apaixonado por carro por aí, especialmente da marca KIA, torcendo para queda do dólar.
Essa é uma das condições anunciadas pela montadora coreana para que o modelo Rio chegue ao
Brasil no próximo ano. A Kia já havia confirmado
o lançamento do Rio no ano passado e até apresentou o modelo no último Salão do Automóvel de
São Paulo, porém, parou na promessa no embalo do
câmbio flutuante. No cenário ideal do Grupo Gandini, representante Kia no Brasil, é que a moeda
americana oscile na casa dos R$ 3,70 - atualmente
gira em torno dos R$ 4,20 (cotação 29/11). O Rio
deve chegar ao Brasil para substituir o Picanto, que
já nem aparece mais no site da montadora coreana.
Segundo a Kia, o modelo não está fora do portfólio,
mas teve sua importação interrompida também em
virtude da cotação do dólar. Assim, a lacuna aberta do Picanto deixa a Kia sem carro de entrada no
Brasil, posto agora ocupado pelo Cerato, cujo preço
é de em torno dos R$ 80 mil. Produzido na Coréia
do Sul e no México, Rio deve vir importado do país
norte-americano sem imposto de taxas de importação, graças a um acordo de livre comércio entre
brasileiros e mexicanos. Se essa previsão se confirmar, compacto terá preço mais competitivo, sendo
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KIA
comercializado com valores entre R$ 70 mil e R$ 75
mil. O Kia Rio será ofertado nas versões EX e LX, sedã
e hatch. Traz como principais itens de série ar-condicionado digital, direção elétrica, Bluetooth com controle de chamada no volante, vidros elétricos, chave
canivete, volante multifuncional, volante e manopla
de câmbio revestidos em couro, espelhos retrovisores com ajustes elétricos e faróis de neblina. Pacote
conta ainda com rodas de liga leve de 17”, teto solar
elétrico, sistema multimídia com tela de 5” sensível
ao toque, rádio, conectividade de celular (Apple CarPlay e Android Auto), Bluetooth, entrada auxiliar, USB
e controles de áudio e de chamadas no volante, entre
outros itens.
O kit de segurança conta com airbags frontais, laterais e de cortina, assiste de partida (HAC), sistema ISOFIX, sensores de estacionamento dianteiro e
traseiro, controle de estabilidade (ESC), câmera de
ré, entre outros equipamentos. O motor 1.6 16V rende
potência de 122 cv a 6.000 rpm e torque de 16,3 kgfm
a 4.700 rpm se abastecido com gasolina. Com etanol no tanque, a potência é de 128 cv a 6.000 rpm e
torque de 16,8 kgfm a 4.700 rpm. O câmbio pode ser
automático ou manual, ambos de 6 marchas.

VEÍCULOS NOVOS E
SEMINOVOS DE EXCELÊNCIA.

34 3225-5990 | 34 99897-0004
Av. João Pinheiro, 3250
Uberlândia - MG
www.rofemotors.com.br
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SERVIÇO ATRAI MOTORISTAS
MAIS JOVENS E COM MENOR RENDA

PROTEÇÃO
VEICULAR

As associações de proteção veicular estão em um
momento de expansão no país. Estudo feito pela
Ernest Young, por encomenda da FenSeg, indica
que o faturamento anual do setor varia de R$ 7,1
bilhões a R$ 9,4 bilhões e que atualmente já existem 687 associações de proteção veicular em atividade no Brasil com mais de 4,5 milhões de associados. A Magna Proteção Automotiva inicia 2020
com o objetivo de acompanhar este crescimento,
aumentando o número de escritórios e de associados, sempre de forma saudável e atendendo às
expectativas de amparo dos associados. De acordo com Matheus Martins Coelho, o setor de proteção veicular é de extrema importância ao cenário
econômico, pois através dele muitas pessoas que
nunca tiveram a oportunidade de ter valor do seu
patrimônio garantido, conseguem manter a tranquilidade para poder comprar seu veículo sem a
sensação de que podem perder tudo da noite para
o dia e deixarem de pagar financiamentos, comprometendo a própria idoneidade e sendo vítimas
da situação causada pelo evento. Para Coelho, o
crescimento do setor responde ao grito popular na
busca de melhores opções. “O mercado até então
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foi seletivo em um comportamento onde o lucro era o
maior objetivo. Hoje, com todas as mudanças econômicas dos últimos anos, a população consegue comprar um veículo de forma mais fácil, através de financiamentos, consórcios, entre outros meios. Com essa
facilidade, o número de veículos por casa aumentou
bastante e, uma vez que este número aumenta, também cresce a procura por mais opções ao usuário”,
explica. O estudo da Ernest Young apurou também
que os associados são mais jovens e de menor renda. Cerca de 30% têm idade variando entre 18 e 45
anos e 35% declaram renda abaixo de R$ 7 mil. O serviço de proteção veicular tem atraído tantos associados principalmente pela vantagem de apresentar
um plano compatível e que atenda às necessidades
de cada pessoa, olhando para o associado de forma
individual e com o mesmo respeito para todos. “Na
proteção veicular o associado vai ter proteção completa do veículo com base na tabela Fipe, cobertura para roubo, furto, colisão, assistência 24 horas em
todo o território nacional, além do benefício estar à
disposição de qualquer pessoa habilitada que estiver
conduzindo o veículo. Não existe a análise de perfil
por idade ou restrições financeiras, observa Coelho.

Faça o Exame
Toxicológico e
DESCUBRA!
CREDENCIADO

(34) 3214.7795 • (34) 3211.8946
(34) 99224.9656
Av. Belo Horizonte, 625 • Uberlândia/MG
www.uditoxi.com.br
fb.me/uditoxi
uditoxi
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REDAÇÃO
DIVULGAÇÃO

SICWORKS DESENVOLVEU O
PROJETO DO MERCATTO

UBERLÂNDIA
GANHA NOVO PONTO
TURÍSTICO
O objetivo era transformar o Piso 2 no grande gerador de fluxo para o complexo.
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A SicWorks projetou o mercado para funcionar
como loja âncora. Conheça as etapas do trabalho:
Estudo de Cultura da Marca.
Pesquisas para conhecer as necessidades do
público.
Visita a mercados referenciais em Portugal, EUA
e Brasil.
Desenvolvimento do Experience Plan.
Fórmula dos 4C’s (Comida, Compras, Conversa
e Cultura).
Direcionamento do mix de lojistas e produtos.
Desenvolvimento dos Planos de Merchandising.
Construção das Jornadas de Estimulação para
fluxos.
Implementação do conceito ‘buy’n eat here’.
Linguagem gráfica.
Visite o MERCATTO:
Av. Anselmo Alves dos Santos, 1111.
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SEGURANÇA DOS SEUS DADOS NO MUNDO VIRTUAL

CERTIFICADO
DIGITAL

O certificado digital, conhecido como uma espécie
de identidade eletrônica, está proporcionando
ao país uma profunda mudança em relação aos
serviços públicos e privados, diminuindo a burocracia
e disponibilizando economia de tempo, custo e
segurança no mundo virtual. O reconhecimento da
assinatura digital é o mesmo que da assinatura
manuscrita, tão legítimo quanto a firma reconhecida
em cartório e invulnerável a fraudes, permitindo
a assinatura em contratos e documentos de
forma digital com validade jurídica. O Certificado
Digital ICP-Brasil é a única tecnologia com valor
jurídico assegurado pela legislação através
da Medida Provisória 2.200-2/01, garantindo,
concomitantemente, integridade, confidencialidade,
não repúdio e presunção legal de veracidade. Durante
o processo de emissão são coletadas as biometrias
faciais e digitais do responsável, e as informações
da pessoa física ou jurídica são cadastradas e
criptografadas diretamente em um dispositivo. A
certificação digital propagou-se rapidamente no
meio empresarial devido à exigência da Receita
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Federal para as obrigações e notas fiscais. Contudo,
considerando sua eficácia passou a ser utilizado
no âmbito do poder judiciário, em hospitais, em
transações bancárias, nas assinaturas de contratos
e procurações, para o envio e acesso da Declaração
do Imposto de Renda, obtenção da CNH Digital,
participação nos leilões da Receita Federal, além da
Carteira de Identificação Estudantil, dentre outras
diversas aplicações que estão relacionadas no site
do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
- ITI. Atualmente, o certificado digital é a única
tecnologia capaz de acompanhar o processo de
digitalização do país de forma segura, permitindo o
acesso aos serviços disponíveis em ambiente virtual,
sem o risco de vazamento dos dados pessoais,
tornando-se uma ferramenta indispensável para as
empresas e para o cidadão desfrutar de todas as
facilidades e inovações disponíveis.
Luciana Pegoraro Fernandes é Empresária Bacharel em
Administração de Empresa, Pós-graduada em Gestão Pública
e Gestora na empresa JL Certificado Digital.
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PUBLI EDITORIAL
VALTER MARINHO

SETTRIM REALIZA SEGUNDA EDIÇÃO DO
EVENTO COM HOMENAGENS E PREMIAÇÕES

MÉRITO EMPRESARIAL
DO TRANSPORTE

No dia 28 de novembro foi realizada, na Casa Garcia, a segunda edição do “Prêmio Mérito Empresarial
do Transporte”, organizado pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Triângulo Mineiro (Settrim), e a primeira Assembleia do Consórcio
Maggi. Em um ambiente fraternal, o presidente do
Settrim, Abud Cecílio, e os diretores do Sindicato
receberam os convidados. O evento contou com o
patrocínio e parceria de empresas como: Consórcio
Maggi, Suécia Volvo, Scania, Randon Megatec, Romap, Vale Card, Almanza Corretora de Seguros, Rede
Frota/Marajó e Sankhya. A participação de empresas como sócias e mantenedoras foi fundamental
para o sucesso da noite: Laboratório Biogenetics,

84 _CULT

Corretora Tradevale, Gfalcao Consultoria, SBK Capital,
Robson Azambuja, Espaço Desenvolver/Mapear Perfil,
Vale Card, Tríade - Vivo Empresas. O Settrim foi fundado em 18 de outubro de 1988, atualmente abrange cerca de 40 municípios e tem em sua base cerca de 4 mil
empresas de transporte. O Triângulo Mineiro é responsável por aproximadamente 13% da movimentação de
carga de todo o país. O objetivo do Prêmio Mérito Empresarial do Transporte é reconhecer e valorizar publicamente as personalidades e empresas do setor e que
se destacaram, contribuindo para o desenvolvimento
do setor e também reconhecer o trabalho realizado ao
longo dos anos pelos empresários do setor de transportes e logística.

Homenagem e Premiações
A escolha dos homenageados foi por indicação dos
diretores, conselheiros e entidades parceiras. São eles:
- Honórino Vilmar Câmera / Buritama Transportes
Ltda.
- Lênio Luiz Rodrigues / Transnorato Transportes Ltda.
- Vorcelion Cabral de Melo / Juvenal Pinto da Rocha /
Unilog - Universo Logística Ltda.
- Antônio Bittar Sobrinho / Transbittar Ltda.
- Weiber Pontes e Queiroz / Panservice Transportes
As premiações especiais foram divididas em Categoria Destaque Empresarial, Categoria Valor e Destaque
Institucional e Categoria Responsabilidade Ambiental.

Empresários que se destacaram nessas categorias:
- Honórino Vilmar Camera / Buritama Transportes Ltda.
- Lênio Luiz Rodrigues / Transnorato Transportes Ltda.
- Vorcelion Cabral de Melo / Juvenal Pinto da Rocha /
Unilog - Universo Logística Ltda.
- Antônio Bittar Sobrinho / Transbittar Ltda.
Categoria Valor e Destaque Institucional: Pan Service
Transportes.
Categoria Responsabilidade Ambiental: Este prêmio
dá destaque às empresas de transporte ambientalmente responsáveis, visando homenagear e incentivar
as empresas que monitoram a emissão de poluentes
em suas frotas, preocupando-se com o meio ambiente.
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São as empresas:
- Gira Transportes Ltda / Luiz Vanderlei Grolly.
- Alli Logística Integrada Ltda. / João Bosco Pereira.
- Lima Valente Transportes / Otávio Valente Lima Filho.
- Comelli Transportes / Marcelo Tochetto.
Na oportunidade, também foi realizada a primeira assembleia do Consórcio Maggi, com a entrega do sorteio
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de caminhões. Para o presidente do Settrim, Abud
Cecílio, eventos como este mostram a pujança do
setor em nossa sociedade. “Temos a certeza que o
terceiro prêmio Mérito Empresarial Settrim, agora
em 2020, será um sucesso tão grande ou maior que
este. Parabenizo todos os diretores que deram um
pouco de si para o sucesso deste grande evento”,
comemora Abud.

MUNDO_CULT_ENTREVISTA
PRELO COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA DE IMPRENSA
DIVULGAÇÃO

PRESIDENTE DESTACA CONQUISTAS
E PERSPECTIVAS DO SETTRIM

ABUD CECÍLIO

Confira nossa entrevista com Abud Cecílio, presidente do Settrim (Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Triângulo Mineiro), entidade com
31 anos de existência, que abrange hoje cerca de 40
municípios e tem em sua base cerca de 4 mil empresas de transporte.

Qual é o cenário hoje em relação a logística e transporte no Brasil?
Nossa região é responsável por grande parte da movimentação de carga de todo o país. Vivemos em um
país com proporção continental, onde a economia
gira, principalmente, sobre rodas, o transporte de cargas tem mostrado sua força e importância no contexto nacional.
Quais as principais conquistas do Settrim em 2019?
Prestes a comemorar 31 anos, o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Triângulo Mineiro
(Settrim) celebra várias conquistas em 2019. Carregamos a bandeira do Settrim com muito orgulho.
Realizamos dezenas de eventos e debates que puderam aproximar os empresários do setor do transporte
de cargas, proporcionando os melhores serviços às
empresas e aos associados. Mas, sem dúvida nenhuma, a maior conquista do Settrim foi a sede própria.
Estamos colhendo os frutos de vários anos realizando nosso trabalho com honestidade. Na nova sede,
conseguimos atender os associados e as empresas
parceiras com mais dignidade, capacidade e desempenho.

variadas ações do transporte. Estamos envidando esforços junto à CNT (Confederação Nacional do Transporte) no sentido de que trabalhe com afinco junto ao
governo para que encontre um denominador comum
que faça justiça a todos os setores produtivos de nosso país, no que diz respeito a essa carga tributária injusta e perversa.
Quais são as perspectivas para o setor em 2020?
O nosso país, historicamente, depende do transporte
rodoviário de cargas para movimentar suas riquezas,
é o que se chama comumente de “um país que roda
sobre rodas”. Estamos otimistas, sim, para o que nos
poderá reservar este novo ano. Abud Cecílio, presidente do Settrim, preconiza: “Eu acredito que um ano novo
é como uma semente que o lavrador lança ao solo, esperando que ela germine e traga boa safra de grãos.
Nós, transportadores rodoviários de cargas, lançamos
nossa semente com uma esperança enorme de que
ela se transforme em algo bom e produtivo para todos
nós em 2020 e nos próximos anos. Não basta esperar
bons resultados, é preciso que a gente trabalhe para
que eles venham”, enfatiza o presidente.

Qual é a área de cobertura do Settrim, quantos associados possui e quantos empregos são gerados?
Ao todo, a entidade empresarial de transporte situada em Uberlândia abrange 35 municípios e tem em
sua base cerca de 4 mil empresas, carregando uma
história cheia de episódios de luta em favor do transporte de cargas brasileiro.
Qual seria o cenário ideal para as transportadoras
em relação à carga tributária?
A carga tributária brasileira pesa de forma agressiva
sobre toda a atividade produtiva de nosso país. Para
o setor de transporte de cargas, a situação fica mais
preocupante porque esbarramos sempre num verdadeiro cipoal de tributos que incidem sobre as mais

Abud Cecílio, presidente do Settrim
(Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Triângulo Mineiro)
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STF ADIA JULGAMENTO - “SINE DIE” - A MODULAÇÃO
DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO DE VALORES DO ICMS DA
BASE DE CÁLCULO DA PIS E COFINS MODULAÇÃO

REVISÃO TRIBUTÁRIA

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, adiou o julgamento relativo à exclusão do ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do cálculo base
do PIS (Programa de Integração Social) e da Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).

O Supremo Tribunal Federal tem permitido a exclusão do
ICMS da base de cálculo da 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 à 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
referia 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 importantís-
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simo 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.
Qual as consequências inerentes ao adiamento do julgamento da Modulação?
Com o adiamento “sine die” da modulação dos efeitos, os
contribuintes que ainda não ajuizaram ações visando a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e Cofins, visando
a restituição dos valores dos últimos 5 anos, estes deverão ingressar em juízo e pleitear referida exclusão garantindo o direito assegurado em repercussão geral, vez que
aqueles que não ajuizaram as ações não poderão fazer a
restituição dos valores pagos nos últimos 5 anos. E referido adiamento torna urgente o ajuizamento da competente
ação para garantir ao contribuinte a restituição do valor do
ICMS que deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da
Cofins, qual seja o destacado nas notas fiscais, conforme
decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário 574.706, mormente quando a Justiça Federal está derrubando o entendimento da Solução
de Consulta Interna Cosit 13/2018, fazendo prevalecer que
o ICMS a ser excluído da base do PIS e COFINS é o destacado na nota fiscal. Portanto, com o adiamento da modulação dos efeitos pelo STF os contribuintes devem buscar
a devida tutela jurisdicional, visando a exclusão não só do
ICMS, mas também do ISS, do ICMS-ST, ICMS da base do
IRPJ e da CSLL, Exclusão do ICMS e ISS da base de cálculo da CPRB, bem como Exclusão do PIS e COFINS da sua
própria base e consequentemente obter a restituição dos
valores pagos nos últimos 5 anos.
Referida exclusão foi pleiteada pelo Magazine Luiza e foi
benéfica? Conforme Estadão, Folha de São Paulo, Infomoney, Sindvaregistas 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 é advogado tributarista e empresário, inscrito na OAB-SP 109.669 e OAB-MG 989-A, 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. jcarneironeto.adv@gmail.com | www.carneironeto.org

se encontram

O loteamento mais exclusivo de Uberlândia espera por você.

TERRENOS
A PARTIR DE

400M

2

Arts Uberlândia é o único loteamento
fechado em Uberlândia com design
internacional, venha conhecer e se
surpreender com esse projeto
diferenciado na cidade.

Fitness

Labitrilha

Water Place

Quiosque com
churrasqueira

Quadra de
tênis

PRONTO
PARA
CONSTRUIR

Estacionamento
Quadra
Poliesportiva

Spa

Piscina
coberta

Localização privilegiada no Arts Uberlândia você está
próximo a pontos que irão facilitar a sua vida:

PLANTÃO DE VENDAS
Av. Vereador Carlito Cordeiro, 2.885

Quadra de
squash

Espaço
Yoga

Salão de
jogos

Garage
Band

Salão de
festas

• Uberlândia Shopping
• Pátio Vinhedo
• Anel Viário

Assinado por:

Entre em contato e conheça as condições especiais
para a reabertura das vendas:

(34) 98404-6630
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[i] Loteadora Responsável: GSP Arts Uberlândia Empreendimentos Imobiliários Ltda. – CNPJ/MF 15.003.931/0001-10. [ii] Empreendimento: Loteamento Convencional e Fechado ARTs Uberlândia, aprovado
nos termos da Lei Federal n.º 6.766/79. [iii] Registrado em 16/04/2013 sob o R-5 da Matrícula 150.943 – Livro 02 – Registro Geral, do 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia/MG. [iv] Projeto Urbanístico Aprovado pela Prefeitura Municipal
de Uberlândia/MG em 21/12/2012, conforme Alvará n.º 011265/2012. [v] Localização: Avenida Vereador Carlito Cordeiro, 2.885 – Laranjeiras – Uberlândia/MG. [vi] Fotos, Imagens, Perspectivas e Planta de Localização meramente ilustrativas. [vii]
Minuta do Contrato Padrão devidamente arquivada no 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia/MG. [viii] Infraestrutura será implantada pela Loteadora. [ix] Itens de Lazer, Equipamentos e Decorações serão entregues conforme Memorial
Descritivo. [x] Condição de pagamento devem ser consultadas junto ao Plantão de Vendas do empreendimento. [xi] Intermediação Trimob Negócios Imobiliários Ltda. – CNPJ/MF 30.317.802/0001-90– CRECI/MG J 0005844
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ECONOMIA BRASILEIRA ESTÁ EM RECUPERAÇÃO
E ISTO É VERIFICADO EM TODOS OS SETORES

PERSPECTIVAS PARA
A ECONOMIA
BRASILEIRA EM 2020
Em termos de economia, o país vem passando um longo
período de dificuldades, manifestas em um elevado
nível de desempregados, subempregados, desalentados
e informais, também por um baixo nível de atividade
causado pelos menores níveis de investimentos da
história recente da economia brasileira. Some-se a
isto, uma aguda crise fiscal que inviabilizou a política
macroeconômica nos últimos anos. Uma vez apontados
os problemas, de domínio comum para qualquer pessoa
bem informada, é hora de apresentar também os avanços:
1º - O país realizou uma Reforma Trabalhista, em 2017, que
vem permitindo a queda (ainda que lenta) do desemprego
desde então.
2º - Foi implementada também uma regra fiscal que
proíbe constitucionalmente a expansão dos gastos
públicos acima da inflação. Isto desencadeou a maior
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queda da taxa básica de juros da história da economia
brasileira, cuja SELIC foi reduzida de 14,25% ao ano para os
atuais 5%, tudo isto sem a elevação da inflação que segue
em níveis bastante satisfatórios para os nossos padrões
recentes.
3º - Foi aprovada, ainda que atrasada, uma Reforma da
Previdência que corrige injustiças sociais e privilégios
acumulados em décadas, e corrobora com uma melhora
do quadro fiscal. Os itens 2 e 3 em conjunto permitiram a
estabilização da dívida bruta do governo federal, a queda
da Selic pelo canal das despesas com juros e amortizações
do Tesouro, o chamado déficit nominal. Já a Reforma da
Previdência irá aliviar o déficit primário das contas públicas
nos próximos 10 anos. Trata-se de uma sensível melhora
do quadro fiscal, que já pode ser sentida nos dados (vide
o gráfico 01).

Gráfico 01 - Dívida Pública Bruta do Governo Federal

O gráfico 01 mostra o comportamento explosivo
da DBGF a partir de 2014, esta foi estabilizada em
meados de 2018, assumiu um ápice de 80% do PIB
em meados deste ano, e agora parece ter invertido
sua tendência de alta. Novas reformas fiscais, como a
chamada PEC paralela, já aprovada no Senado, além
da PEC emergencial, devem corroborar para a melhora
deste cenário. A quebra da série em outubro de 2018,
seguindo a linha entre a mancha até outubro de 2021,
trata-se de uma previsão estimada para os próximos
24 meses da DBGF, que mostra uma tendência
estável da dívida pública na linha, sendo que ela pode
convergir para a borda inferior da área manchada,
em casa de aprovação das demais reformas e de
um maior crescimento econômico. A propósito, o
crescimento econômico também vem apresentando
uma melhora de desempenho. Calcada principalmente
nos estímulos de demanda, tais como a queda da taxa
Selic e a melhora no custo do crédito, além da liberação
dos saques do FGTS que permitiram uma retomada
do consumo das famílias no curto prazo. As melhoras
também estão relacionadas a mudanças decorrentes
do lado da oferta, com a venda de campos de Petróleo
na área do Pré-Sal, o novo e melhor marco regulatório
de concessões na área da infraestrutura, além da
própria MP da liberdade econômica apresentada pelo
governo. A melhora da performance da atividade
econômica, pode ser vista no Gráfico 02.

PIB divulgado pelo IBGE. Como visto, houve o mergulho
de 2014 e uma recuperação tímida desde meados de
2016, em 2018 o episódio lamentável da greve dos
caminhoneiros e as eleições retardaram ainda mais o
processo de recuperação que está ressurgindo apenas
a partir do 2º trimestre deste ano. As nossas previsões,
estimadas para os próximos 24 meses, demonstram
um produto estável na linha, porém, nós cremos que
há viés de alta e que ele pode estar em algum ponto
da área manchada (margem de erro) acima da linha
nos próximos meses. Existem inúmeras razões para
nisto acreditar e a principal delas é a recuperação do
setor da indústria de transformação (vide o gráfico
03). A crise na indústria da transformação precede à
própria crise econômica e vem datada do final de 2013.
Segundo estudo recente meu a ser publicado em breve
na Revista de Desenvolvimento Econômico, tendo como
coautor o professor Guilherme Jonas Costa da Silva,
do PPGE-UFU. A contribuição da taxa de crescimento
do emprego na indústria de transformação, para o PIB,
é mais do que o triplo da contribuição verificada do
setor de serviços. E isto está relacionado com fatores
que elevam a produtividade geral da economia. Em
outras palavras, a indústria de transformação eleva
a produtividade geral da economia, já os serviços, em
magnitude muito menor.
O gráfico 03, de autoria do professor Júlio Fernando
Santos Costa, do PPGE-UFU, mostra que após o
mergulho verificado entre 2013 e 2016, seguido de
um longo período no fundo do poço, a indústria de
transformação esboça uma recuperação. Recuperação
esta, bastante atrasada se comparada com o setor de
serviços e o próprio setor agrícola. No entanto, desde
o segundo trimestre deste ano, já se vê sinais de
recuperação também neste setor.
Gráfico 03 - Produto Interno Bruto - Lado da Oferta

Gráfico 02 - Atividade Econômica medida pelo IBC-Br

Como sabido por todos, o IBC-Br é o PIB estimado pelo
Banco Central, por muitos considerado uma prévia do

Os dados do Gráfico 03 não deixam dúvidas, a
economia brasileira está em recuperação e isto é
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verificado em todos os setores. A dúvida que ainda
paira consiste na velocidade desta recuperação. Uns
creem nela mais lenta, outros já creem em crescimento
acima de 2,5% para o ano que vem. Eu prefiro ser
mais parcimonioso e trabalhar com estimativas
mais modestas, embora melhores do que o nosso
passado recente. O setor agrícola, como podem ver
os senhores, segue em ritmo acelerado. Em grandes
economias, no entanto, ele é incapaz de liderar ‘per se’,
a recuperação do crescimento econômico. Trata-se
de um setor de grande concentração, de alta escala
e produtividade, porém que emprega pouco e cria
poucos efeitos de transbordamento para os demais
setores. Por diversas razões diversas, que não seja o
crescimento econômico em si, a expansão deste setor
é de grande interesse para a economia como um todo.
O agronegócio segura o nosso superávit comercial
com o resto do mundo e também trata de um setor
estratégico para a segurança alimentar do país. Na
ausência de episódios climáticos que alterem esta
tendência, sua expansão deve continuar nos próximos
dois anos. Já no que se refere ao setor de serviços, é
possível auferir um duplo efeito causal em relação ao
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PIB. Ele é capaz de influenciar de forma mais direta
e perene o comportamento do PIB. No entanto, ele
também é muito influenciado pelo comportamento do
mesmo. Apostar em uma recuperação da economia
calcada neste setor é extremamente limitante em
termos de aspirações ao crescimento. Isto devido a
uma série de particularidades da economia brasileira.
Mas, em geral, os serviços empregam muito, porém são
de baixa produtividade, o que inviabiliza uma expansão
mais aguda do crescimento. Na prática, apostar no
setor de serviços significa apostar no desempenho
recente da economia brasileira de 1% de crescimento
ao ano, pouco para nossas pretensões. O caminho para
o Brasil é a recuperação dos três setores, a agricultura
para bancar nossos saldos da balança comercial,
o setor de serviços para absorver mão de obra em
grande escala, e a indústria para elevar o padrão médio
da produtividade do país. Ao que parece, nos próximos
dois anos há plenas condições de que isto ocorra.
Benito Salomão - Economista, Mestre em Ciências Econômicas
e Doutorando em Economia pela Universidade Federal de Uberlândia.
www.benitosalomao.com.br.
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O DISCURSO DE RENOVAÇÃO AINDA TERÁ
FORÇA NAS ELEIÇÕES DO ANO QUE CHEGA

O QUE ESPERAR
DE 2020?

Lá se foi 2019. Foi o que foi. Faça a sua avaliação
porque aqui o propósito é olhar para frente. Ou
seja, para o ano que está chegando. Do ponto vista
econômico, as perspectivas são melhores. Mas sem
euforia. Mais pelas incertezas internacionais do que
pelo cenário doméstico. Eleições nos Estados com um
presidente Donald Trump pressionado por um provável
processo de impeachment e fazendo de tudo para
arrumar confusão com China, Irã e companhia para
tirar a atenção das questões internas. Como ainda
vale a máxima que um resfriado nos Estados Unidos
é garantia de pneumonia por aqui, é bom ficar atento.
Já na política nacional, certamente 2020 - ano de
eleições para prefeito e vereadores - será ainda mais
atribulado que a correria deste ano. Inevitavelmente,
uma prévia de 2022 com Bolsonaro, Lula, Dória, Ciro,
Huck e outros tantos medindo força. Neste sentido,
as disputas em São Paulo e Rio de Janeiro irão ganhar
ares de eleição presidencial. Não espere, portanto,
um arrefecimento nos ânimos. Pelo contrário. A
polarização continuará sendo de interesse dos
principais agentes da política brasileira. Na prática,
não estão nem um pouco interessados nas questões
verdadeiramente importantes. Por consequência,
as reformas fiscal e administrativa terão grande
dificuldade de tramitação no Congresso Nacional.
Finalmente chegamos ao cenário local. O que será
de Uberlândia em 2020. De certo mesmo, apenas a
candidatura à reeleição do prefeito Odelmo Leão
(PP) que, neste momento, apesar das dificuldades
para administrar um orçamento apertado, ainda
é o favorito na disputa pela Prefeitura. Natural, na
medida em que faz uma gestão de arrumação da
casa na medida do possível e principalmente porque
ainda não está claro que irá encará-lo na disputa
com alguma chance de êxito. O PT e seus partidos
satélites de esquerda, até prova em contrário, farão
figuração nas próximas eleições. Vão suar a camisa
para tentar eleger vereadores. Além disso, o discurso
de renovação ainda terá força nas eleições do ano
que chega. Menos do que 2018, mas ainda será
um mote com forte apelo eleitoral. Ainda sobre o
cenário político uberlandense resta saber quanto o
governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo),
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estará disposto a investir no maior município do
interior do Estado. Também ainda é dúvida se o
empresariado uberlandense irá bancar uma ou
duas candidaturas realmente com potencial para
encarar o Leão. Até aqui, não há indicativos neste
sentido. Esse movimento tinha ganhado força póseleição do presidente Jair Bolsonaro, mas diante das
dificuldades municipais perdeu fôlego. Claro que
teremos empresários candidatos como nunca. Assim
como dois ou três vereadores tentando virar prefeito.
Mas teremos alguém realmente capaz de unir as
principais entidades patronais da cidade sob a égide
da renovação? Por enquanto, não. O jeito é manter
o otimismo e sonhar com um futuro melhor para o
país que foi e continua sendo uma promessa para
o futuro. O que nos resta é continuar trabalhando e
sonhando em nos tornarmos finalmente uma nação
que faz o presente em vez de se limitar a idealizar um
lugar ao sol, sabe-se lá em que momento da história.
Quem venha 2020. E que façamos dele o melhor que
pudermos. Boa sorte pra nós.
Cezar Honório Teixeira é jornalista e especialista em gestão da
influência (liderança, coaching, gestão de imagem) pela www.
czgestaodainfluencia.com.br e também atua como consultor
associado na MPrado Consultoria empresarial.
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MERCADO EXIGIRÁ AGROPECUARISTAS CADA
VEZ MAIS TECNIFICADOS E QUALIFICADOS

2020 SERÁ PRÓSPERO
PARA O AGRONEGÓCIO

Epidemia da peste suína africana, guerra comercial, vaivém
das commodities no mercado internacional, alta do dólar
são pautas que têm colocado o agronegócio brasileiro em
constante evidência e devem continuar nos próximos anos.
Tudo indica que o cenário para 2020 será positivo de acordo
com especialistas do setor. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) antecipa para 2020 uma alta
do Valor Bruto da Produção (VBP), crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB) do agronegócio, maior possibilidade de
financiamento privado para o setor e maior atuação da entidade na área internacional. Segundo informações da CNA,
a perspectiva para o Valor Bruto da Produção Agropecuária
(VBP), índice que mede a receita do setor “dentro da porteira”, é de alta de 9,8% em 2020 em relação a 2019. O faturamento do setor pode chegar à casa dos R$ 669,7 bilhões.
O resultado será puxado pela pecuária, que deve crescer
14,1% e alcançar o valor de R$ 265,8 bilhões, o que indica
que 2020 será o ano do setor, com perspectivas de aumento
da produção. Para a carne bovina, a estimativa é de expansão de 22,2% no VBP do próximo ano na comparação com
2019, atingindo uma receita de R$ 129,1 bilhões.
O Top Farmers, evento voltado para os grandes produtores
do agronegócio, reuniu recentemente em Campinas mais
de 400 congressistas. Para falar sobre o mercado contaram com palestrantes, como o economista apresentador e
colunista da Revista IstoÉ, Ricardo Amorim, o diretor presidente da SLC Agrícola S.A, Aurélio Pavinato, a diretora da
MPrado, Luciana Martins, o presidente da AGCO América
Latina, Luís Felli, o diretor de Negócios Brasil/UPL, Cristiano Figueiredo, o cônsul da Austrália, Greg Wallis, entre outros, que deram uma verdadeira aula em diversos campos.
Crescer é meta de muitos produtores e o Brasil tem potencial para fazer mais. Segundo o diretor presidente da SLC

Agrícola S.A, Aurélio Pavinato, a pecuária ganhou eficiência
nos últimos anos e o mercado é para quem está capacitado.
“Quem está com o pasto degradável e descapitalizado não
vai sobreviver nesse mercado, porque será para pecuaristas
cada vez mais tecnificados e qualificados, até porque eles
estão concorrendo com uma agricultura pujante. Outra revolução importante é a das ferrovias e hidrovias. Saiu a concessão da Norte Sul, tem uma ferrovia importante que vai
ligar a Norte Sul, estrada que sai por Porto Velho, enfim, isso
é talvez a notícia mais extraordinária que possa existir para
a agricultura brasileira de grãos”, afirma. Ele destaca ainda
a importância de acordos comercias. “Precisamos ampliar
nossa presença lá fora, principalmente fazendo acordos comerciais, assim como a Austrália fez para aumentar sua capacidade de logística e de presença lá fora. Temos produtos
e selo, mas a nossa imagem de setor, a nossa imagem de
país não é a das melhores, precisamos inverter isso”, observa
Aurélio Pavinato.
Escoamento de produção
Com o foco no crescimento do agronegócio no Brasil e o
aporte de R$ 9 bilhões, a Valor Logística Integrada (VLI)
apresenta-se como uma moderna e eficiente alternativa ao
escoamento da produção agrícola do país. O diretor comercial da VLI, Fabiano Lorenzi, que faz uma avaliação da infraestrutura e logística brasileira voltada para o escoamento
dos grãos, ressalta que a empresa investiu em novos portos,
terminais, reformas de vagões e locomotivas para fazer o
volume do agro crescer. “Em 2013, em números, nossa movimentação em produtos agrícolas foi algo em torno de R$15
milhões de toneladas. Já em 2018, chegamos a 30 milhões
de toneladas em soja, milho, farelo, fertilizantes e açúcar”,
enfatiza. Lorenzi esclareceu que o sistema ferroviário trabalha de forma intensa desde a privatização das ferrovias em
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Aurélio Pavinato, CEO da SLC Agrícola

Cônsul-geral da Austrália, Greg Wallis

Diretor comercial da VLI, Fabiano Lorenzi

Ricardo Amorim, economista,
apresentador e colunista da Revista IstoÉ

Luciana Martins, diretora executiva
do Grupo Conecta

1997. “Não vivemos com ferrovia isoladamente, mas integrado a outros modais. A integração passa ser palavra- chave
nessa jornada ao viabilizar que o caminhão tenha um trajeto
e uma jornada mais rápida, eficiente, com custo menor, melhor para caminhoneiro. Também ao viabilizar que a ferrovia
gire mais rápida e tenha mais capacidade para chegar aos
portos e que os portos sejam mais eficientes para que libere rapidamente os navios. Nossa jornada tem foco no ganho e na eficiência, a fim de reduzir custo para o produtor e
torná-lo mais competitivo com seus concorrentes e outros
países”. Sob o ponto de vista de Fabiano Lorenzi, o maior
desafio da VLI é resolver os acessos aos terminais e portos e
das estradas com problemas. “Enquanto um trem composto
de 80 a 100 vagões e duas locomotivas carregam de 7 a 10
mil toneladas, um caminhão transporta de 30 a 40 toneladas. O transporte via ferrovia é um sistema mais eficiente e
economicamente falando também, porque leva mais carga
com menor energia”, explica.
Mais produção
Com a visão de crescer, o Grupo Bom Jesus, localizado em
Rondonópolis - Mato Grosso, que atualmente planta 300 mil
hectares de algodão em todo o Brasil, conta com um planejamento estratégico. O diretor de planejamento e produção agrícola, Douglas Mistura, explica que o algodão é uma
cultura que exige bastante tecnologia e implica em riscos
operacionais em função do valor investido. “Para ter sucesso
é preciso melhorar a qualidade, os processos internos de gestão, melhorar a saúde do solo, a fertilidade e também capacitar
os envolvidos, só assim aproveitaremos as oportunidades de
mercado”. Ele destaca que o Brasil tem potencial de melhorar e
a empresa tem investido em tecnologias para atingir esse objetivo. “Fazemos projeções em nível de gestão financeira mais
conservadora. Nossa projeção é de uma média de 280 de arroba por hectare de algodão e caroço, e a meta é superar 300
arrobas por hectare. Agora, quando olhamos com visão macro,
queremos aproveitar todo o potencial e por que não sonhar com
600 arrobas por hectares em até três anos? A planta pode produzir isso. O mercado existe, o consumo de algodão é grande, o
Brasil é um grande exportador e temos oportunidade de acessar
mais o mercado, aumentar a produtividade com qualidade para
que tenha valor agregado. Estes são os nossos desafios”, ressalta Douglas Mistura.

Douglas Mistura, diretor de produção e
planejamento agrícola do Grupo Bom Jesus

2020 será o melhor ano para o agro
Os empresários do setor do agronegócio podem mesmo ficar
otimistas para os próximos dois anos. O economista, apresentador de televisão, empreendedor, palestrante, colunista da Revista IstoÉ, Ricardo Amorim, afirma que 2020 tem tudo para ser
um ano promissor para o agro. “Em quatro anos, a China perdeu
200 milhões de porcos e isso aumenta a demanda por proteína
animal direta. Em geral, a China trazia o grão para alimentar frango e porco na própria China, mas no meio do caminho aconteceu a peste suína. O segundo aspecto é a guerra comercial. Uma
possibilidade seria que os EUA ocupassem este espaço, mas a
guerra comercial dos EUA com a China, que eu acredito vai piorar, impede isso de acontecer porque do ponto de vista eleitoral
faz sentido para Donald Trump jogar duro com a China, ele ganha
voto fazendo isso”. Mas como isso interfere no agronegócio? “Isso
abre ainda mais mercado para o Brasil. Quando juntamos esses
dois fatores (peste suína e guerra comercial), com fato de que o
Brasil tem tido ganhos importantes de produtividade em todas
as cadeias do agro, somado ao espaço adicional de expansão
de área plantada, vejo 2020 e os próximos dois anos com muito
bons olhos para nosso agro”, sinaliza Amorim.
Eventos contribuem com o setor
Para ajudar na tarefa de levar informações e conteúdo de qualidade para o trade do agronegócio e ajudá-lo a estar sempre atualizado, o Grupo Conecta, gerido pelos diretores Danilo Bomfim, Luciana Martins e Henrique Santos, continuará
realizando eventos como Encoffe, Enca e Top Farmers. “Nossos
eventos possuem vasta programação de palestras para debater os temas ligados ao setor. É uma oportunidade para que os
produtores rurais, cooperativistas, enfim todo o trade do agro
possa se atualizar, ter acesso a conhecimento e também às novas tecnologias disponíveis no mercado e começar 2020 bem
informados e mais preparados para serem mais competitivos”,
afirma Danilo. O proprietário Roberto Chioquetta, da Fazenda
Santa Amélia, localizada no município de Campo Novo do Parecis, planta 4.500 hectares de soja, 3.000 hectares de milho
e 500 de girassol e ressalta que os maiores é treinar e manter pessoas e a desigualdade do câmbio sem preço definido
de cada produto para casar venda e compra. “Mas também há
oportunidades. No Top Farmers aprendi muito. Agora é transformar esse conhecimento em ações para dentro da porteira para
que tenhamos melhores resultados”, conclui.
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COLOCAR AS EMPRESAS PARA INOVAR NOS PRODUTOS E
SERVIÇOS OFERTADOS É UM MODO DE ATRAIR TURISTAS

PROJETO ALI E O TURISMO:
INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE

A Prefeitura de Uberlândia, em parceria com o
Sebrae, lançou o Projeto de Agente Local de Inovação (ALI) para os empresários locais. O intuito é oferecer consultoria gratuita para guiar os
empreendimentos na linha da inovação, seja ela
tecnológica ou na prestação de serviços, buscando soluções inovadoras para empresa. O projeto pretende ajudar 360 empresas que faturam
até R$4,8 milhões por ano em Uberlândia. As inscrições podem ser feitas no escritório do Sebrae
gratuitamente. A consultoria também não tem
custo. Quanto ao turismo da cidade, a notícia
parece promissora para o setor, pois engloba um
vasto desencadeamento de empresas que mais
tarde formam o trade turístico da cidade, uma
vez que os turistas utilizam uma gama de servi-
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ços ao visitarem uma cidade. Desta forma, colocar
as empresas para inovar nos produtos e serviços
ofertados é um modo de atrair ainda mais turistas.
De acordo com o presidente do Visite Uberlândia,
Pedro Paulo Schwindt, para a Fundação o programa é de grande importância. “Ela abraça o projeto para que a inovação chegue aos empresários,
que se beneficiem com a consultoria, fazendo com
que o empreendimento cresça através de medidas
criativas de inovação”, explica Schwindt. Segundo
o IBGE, em setembro a atividade turística no Brasil
aumentou 4,8% em relação ao mês do ano de 2018.
A iniciativa da Prefeitura com o Sebrae promete
dar ainda mais frutos e fomentar a porcentagem
para os próximos anos, trabalhando a inovação e
criatividade nos empreendimentos da cidade.
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MUNDO_CULT_EMPREENDEEDORISMO
COMMUNICARE JR.
DIVULGAÇÃO

110 UNIVERSIDADES BRASILEIRAS
SÃO BERÇO DO MOVIMENTO

EMPRESA JÚNIOR

No país existem 900 organizações juniores que, até
então, faturaram um total de aproximadamente 23
milhões de reais, de acordo com a Brasil Júnior. Hoje,
a Global Júnior é a maior instância representativa
do movimento, seguida da Brasil Júnior, instância
nacional, Federação de Empresa Júnior de Minas
Gerais (FEJEMG), e Núcleo Triângulo, representando
a região do Triângulo Mineiro. Em Uberlândia, o
Núcleo de Empresas Juniores da Universidade
Federal de Uberlândia (NEJ UFU) é responsável por
fornecer treinamentos e assistência às 25 empresas
da instituição. “O MEJ movimenta uma parcela da
economia da cidade com projetos de qualidade a um
preço mais competitivo. Isso ajuda na redução da
desigualdade ao acesso à consultorias em diversas
áreas para micro e pequenas empresas”, afirma o
Diretor de Expansão do NEJ, Thales de Souza.
Um exemplo desse modelo de empreendedorismo
jovem é a Apoio Consultoria, uma das empresas
juniores mais antigas da UFU, fundada em 1993,
considerada hoje a maior do Triângulo Mineiro.
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Segundo o presidente da Apoio, Arthur Palhares,
a empresa foi uma das responsáveis por criar a
FEJEMG e o NEJ UFU, além de realizar projetos
com empresas sêniores de grande porte, como a
Caiapó Cargas, que teve seu modelo de gestão
criado pela empresa júnior no começo da marca.
Atualmente a empresa conta com mais de 40
colaboradores que dividem seus horários de aula
com o que o futuro administrador afirma ser um
trabalho sério. Comprometidos com a geração de
valor, o MEJ tem como missão a transformação do
Brasil por meio do desenvolvimento da educação
superior e projetos de impacto. Todo o faturamento
dessas organizações são destinados para cursos
de capacitação, equipamentos e regulamentação
dessas empresas que, para fazerem parte das
instâncias, devem possuir o selo MEJ, título que
exige que as organizações estejam em situação
legal diante o município e receita federal.
Communicare Jr.
@communicarejr / facebook.com/communicarejr
ejcommunicare@gmail.com

saiba como
alavancar
os resultados
do seu negócio
de forma acessível !
Oferecemos Consultoria nas
Áreas de:

Quem somos?
Há mais de 26 anos revolucionamos o mercado
de Uberlândia e região com projetos de consultoria em gestão empresarial. Temos como foco
sempre trazer resultados para o nosso cliente
através de soluções inteligentes e inovadoras.

Por que contratar a Apoio
Consultoria?

Estratégia
Finanças
Operações

Somos uma empresa júnior formada por alunos
dos cursos de Administração e Gestão da Informação da Faculdade de Gestão e Negócios da
UFU. Todos nossos projetos são personalizados
e orientados por professores Doutores altamente capacitados em suas áreas. Contribuímos com a sociedade entregando soluções
a um preço justo e com qualidade.

Marketing
Gestão de Pessoas
Inteligência para negócios

Entre em contato conosto e agende uma reunião
diagnóstica GRÁTIS!
contato@apoioconsultoriajunior.com.br
www.apoioconsultoriajunior.com.br

@apoioconsultoria
(34) 3239-4460

Av. João Naves de Ávila 2121
Bloco 1F - Sala 232
Uberlândia - MG

MUNDO_CULT_EU SOU CUSTOSO
MARCOS MARACANÃ | GESTOR EM COMUNICAÇÃO
MAURO MARQUES | SXC

CRESCER CONTRIBUINDO PARA
O CRESCIMENTO DE OUTROS!

AINDA DÁ TEMPO

O ano está acabando e eu aprendi muito, conheci
pessoas boas, pessoas puras de coração, descobri
amizades onde julgava não existir, descobri também
que não havia tanta amizade onde eu acreditava
que deveria haver, afinal alguns se afastaram,
outros realmente sumiram e poucos se revelaram
dignos, seja de amor eterno ou de desprezo absoluto.
Descobri que resiliência é imprescindível, não se
nasce forte, torna-se! Apesar disso, acreditei que
poderia ser forte o tempo todo, mas não deu, doeu
na alma. Esse ano eu chorei, ignorei, amei, sorri,
mas o mais importante foi a intensidade de cada
momento. O Brasil precisa ter um “renascimento
industrial”. Quando o Brasil se ajudar mais, ele
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também ajudará muito mais o resto do mundo.
Penso assim. Eu acredito que só é possível alcançar
o aproveitamento do interlocutor quando há algo
novo a oferecer. Esta é a proposta para o próximo
ano da Revista Cult e do Maracanã. E eu espero
contar com todos os que acompanharam meus
textos até aqui e todos aqueles que daqui pra frente
possam acompanhar e refletir com os conteúdos
aqui escritos. Obrigado do fundo do coração e um
ano de 2020 de muitas inovações, crescimento
e contribuição à vida de todos os profissionais,
principalmente desta gloriosa revista e que possuem
o mesmo sentimento e expectativa que eu: crescer
contribuindo para o crescimento de outros!
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LUCAS BIANCHINNI | TÉCNICO EM OPERAÇÕES E MERCADO
ARQUIVO PESSOAL | SXC

O BOM COMUNICADOR NÃO É O QUE FALA MUITO,
MAS O QUE CONSEGUE SER BEM COMPREENDIDO.

MARKETING PESSOAL

Não importa se você trabalha no campo de vendas,
engenharia, saúde ou qualquer outra especialidade,
consecutivamente estará vendendo a sua marca,
portanto jamais subestime a importância de
estabelecer uma adequada estratégia de marketing
pessoal. A elaboração do marketing pessoal não
é feita da noite para o dia, ela demanda uma
diligência diária de adaptação e modificação na
atitude, no jeito de pensar, de comportar e agir, com
o foco no objetivo de conquistar e, principalmente,
manter relacionamentos que colaborem para atingir
metas pessoais e profissionais. Muitas vezes, uma
pessoa com competência e capacidade para
executar as suas atividades passa uma imagem
negativa, podendo assim perder oportunidades,
restringindo sua promoção ou perdendo clientes
por passar uma imagem contrária ao esperado.
Uma forma de começar a avaliar como está o
seu marketing pessoal é considerar sua imagem
pessoal, que é cultivada especialmente pelo seu
aspecto, sua conduta e sua forma de comunicação.
Para que sua marca seja vista e reconhecida terá
que empregar uma boa comunicação. Contudo,
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isso não constitui passar o dia fazendo ligações
ou postando elementos em redes sociais, devese lembrar que o bom comunicador não é o que
fala muito, mas sim o que consegue ser bem
compreendido. Nessa acepção, procure trabalhar
sua competência de discutir boas ideias, notando
sempre os momentos mais aceitáveis, tornando-se
assim uma boa referência na área em que atua. De
nada adianta fazer-se de comediante no ambiente
de trabalho para conquistar a afinidade dos colegas
e não alcançar os resultados confiados às suas
responsabilidades. O ideal é observar sua atmosfera
empresarial, avaliar suas pretensões e procurar
agir de forma condizente com o que almeja. O bom
profissional leva novas ideias para a corporação, faz
acontecer, busca resultados e, quando existe um
problema, apresenta a solução. Pense nisso, seja a
diferença!
Lucas Bianchinni, MBA em Gestão de Vendas e Trade Marketing,
MBA em Gestão de Projetos, MBA em Gestão Estratégia de
Negócios, Graduado em Administração, Graduado em Processos
Gerenciais,CPA - 20 ANBIMA, CPA - 10 ANBIMA e Técnico em
Operações & Mercado.

Somos a
inteligencia criativa

Identidade Visual, Social Media, Mentoring,
Gestão Comercial e Endomarketing.

@soulinteligenciacriativa
Entre em contato:

(34) 3306-6006

contato@soulinteligenciacriativa.com.br

JLCertiﬁcadoDigital
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MUNDO_CULT_MERCADO
PAULO GABRIEL | PROFESSOR DE MARKETING
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

PRECISAMOS ENCARAR ESTE MOMENTO COMO UM
FECHAMENTO DE CICLO E VISLUMBRAR O INÍCIO DE OUTRO

SER DEMITIDO DÓI,
MAS TAMBÉM CURA!
Falar sobre demissão é bem chato, mas muito necessário. Ninguém gosta de assumir
que já passou por uma. Sempre que nos perguntam o que aconteceu, tecemos longas
histórias para justificar o fim. Uma tentativa boba de esconder uma realidade que pode
assolar qualquer pessoa e ainda trazer muito autoconhecimento e paz interior. Existem
várias maneiras de deixarmos esse momento um pouco menos doloroso. No meu ponto de vista, uma delas é preparando melhor nossos líderes para desligar alguém. Esse
lance de “cara, gostamos muito do seu trabalho, mas precisaremos cortar gastos” ou “a
empresa agradece muito tudo o que você fez, mas agora temos outros objetivos” nem
sempre cola. Esse momento tem que ser de transparência, proximidade e empatia. Não
é hora de falso moralismo e muito menos falsa simpatia. Demissão é um assunto muito
doloroso, mas nós o tornamos ainda pior. Precisamos encarar este momento como um
fechamento de ciclo e assim vislumbrar o início de outro. Não é pecado sofrer o luto por
algo perdido, pecado é não encarar a realidade e seguir em frente. Se um dia você for
demitido, encare a realidade, reflita sobre seus pontos fracos e fortes, peça feedback
do real motivo e entenda se faz sentido para você. Se fizer, corra atrás da sua evolução.
Afinal, a demissão dói, mas também fortifica.
Paulo Gabriel Jr é professor de marketing, relações públicas e especialista em marketing digital, gestão de projetos e em inovação e empreendedorismo.
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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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ALITEIA MILAGRE | SERIFA COMUNICAÇÃO
DIVULGAÇÃO

CEO DA XP INVESTIMENTOS, BENCHIMOL SE
TORNOU, ‘NA RAÇA’, O HOMEM DE BILHÕES

GUILHERME
BENCHIMOL

O CEO e fundador da XP Investimentos, Guilherme Benchimol, conta como de um escritório
pequeno em Porto Alegre chegou à uma das maiores empresas financeiras do Brasil. Com a
missão de transformar como o brasileiro investe, Benchimol foi eleito uma das 50 pessoas mais
influentes do mundo pela revista Bloomberg, sendo o único brasileiro a figurar nessa lista e,
também, o único representante da América do Sul. À Revista Cult, ele conta como foi a ‘jornada’
de empreendedor que enfrentou pressões, lidou com sentimento de fracasso ao perder o emprego,
transformando poucos mil reais em uma história emocionante de empreendedorismo, marcada
como exemplo digno de um case de sucesso. Nas próximas páginas você entenderá como ‘na
raça’ ele carregou o peso da responsabilidade, acumulou funções, quase faliu e viveu como em
uma montanha russa desgovernada, que precisou por muitas vezes descer para subir ao topo.
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Filho de pai cardiologista, ele tinha tudo para ter
uma carreira próspera na medicina, mas tomou um
caminho totalmente inverso do planejado pela família.
Com talento nato para liderança e apaixonado por
matemática e gráficos, Guilherme Benchimol se
enveredou pelo mercado financeiro e, sem padrinhos
e relacionamentos robustos no mundo das finanças,
se tornou o dono de uma das maiores corretoras
independentes do Brasil, a XP Investimentos Corretora
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. Assim
como todo empreendedor, o CEO Guilherme sonha
alto, tem objetivos definidos, sabe onde está e aonde
quer chegar. Mas, o sucesso não veio por acaso.
Concluiu a Faculdade de Economia em 2000 e, aos
24 anos de idade, conseguiu o primeiro emprego na
área em uma corretora de valores. No entanto, o que
ele não esperava era que, em 2001, a corretora fecharia
e ele seria demitido. Como sua função era captar
novos clientes, durante o período que trabalhou nessa
corretora, entre uma viagem e outra, recebeu uma
proposta do dono de uma corretora de valores sediada
em Porto Alegre. Foi quando o carioca fincou raízes no
sul do país. Nesta empresa conheceu o gaúcho Marcelo
Maisonnave, sem saber, o amigo que tinha em comum
tantos objetivos e que logo se tornaria seu sócio.
Foi, então, que em 2002, o sonho de Guilherme
Benchimol e Marcelo Maisonnave saiu do papel
e se tornou realidade. Com um investimento de
apenas R$ 20 mil, nascia a XP Investimentos. No
momento, o que dava para fazer era alugar uma
sala de aproximadamente 20 metros quadrados,
comprar alguns computadores usados e contratar
dois estagiários. Para crescer, Guilherme Benchimol e
Marcelo Maisonnave foram para a rua captar clientes.
Uma tarefa desafiadora para uma marca ainda não
conhecida no mercado. Neste mesmo ano, a Bolsa
de Valores não era um bom negócio, o dólar estava
nas alturas e a empresa com poucos clientes. Era
preciso fazer investimento e Benchimol desfez do
veículo que tinha para injetar dinheiro na XP. Para
piorar, um dos estagiários pediu conta. Foi quando,
para não perder a única estagiária que a empresa
tinha no momento, propôs a Ana Clara Sucolottio
(atualmente sua esposa) sociedade no negócio.
Sem o retorno esperado e já pensando em desistir,
os empresários entenderam que por desconhecerem
o mercado de ações muitos tinham vontade, mas
receio de investir. Detectado o problema que travava
a empresa de crescer, eles reuniram potenciais
clientes e deram uma ‘aula’ sobre como investir na
Bolsa de Valores. Dos 20 presentes, 18 se tornaram
clientes da XP Investimentos. Desse encontro, surgiu
um insight e a XP Investimentos passou a quebrar
paradigmas no mercado, investindo em educação
para conseguir clientes. “Começamos a ministrar
cursos sobre como investir na Bolsa de Valores e
deles, mais clientes e, assim sucessivamente, mais
cursos, mais clientes”, conta.

Daí em diante, a XP não parou mais de crescer e
arrebatar mercados. Hoje, são 1,1 milhão de clientes que
rendem à empresa R$ 230 bilhões. Com o crescimento,
os sócios e associados também aumentaram: são 388
e cinco mil agentes autônomos. A XP emprega cerca
de duas mil pessoas diretamente, além de milhares
de outras indiretamente. Além da XP Investimentos, o
Grupo tem as corretoras: Rico, para atender clientes
com até R$ 300 mil, e a Clear, voltada para o púbico
trader. “Mesmo tendo chegado aonde cheguei, acredito
muito mais em pessoas engajadas, que tenham
vontade de aprender, que perguntem, não sejam donas
de si e nem da verdade e que sejam humildes do que
no currículo em si”. Com pé no chão, planejamento e
vontade de voar mais alto, a XP Investimento, além
de centenas de escritórios espalhados em todo o
Brasil, ultrapassou fronteiras e expandiu negócio para
Genebra, Londres, Miami e Nova York. A XP deve captar
US$ 2,25 bilhões, o que equivale R$ 9,33 bilhões em sua
abertura de capital na Bolsa de Tecnologia Nasdaq,
em Nova York. Ao todo foram ofertados 83 milhões de
ações. A XP estreia com valor de mercado de US$ 14,9
bilhões, o que a insere entre as 20 empresas brasileiras
de capital aberto mais valiosas.
Novo sócio
Com a proposta do Itaú Unibanco em adquirir 49,9%
da empresa numa transação de mais de R$ 6,3 bilhões,
Guilherme, depois de perder noites de sono, resolveu,
em 2017, fechar negócio com o maior banco privado
do Brasil, o que representava para a XP, um decisivo
selo de qualidade. A solidez fez com que clientes ricos
engordassem o número de contas, subindo para mais
de 40 mil, contabilizando mais de R$ 1 milhão em
investimentos. Para se ter ideia do potencial desses
clientes, cinco mil têm mais de R$ 10 milhões.
Papel relevante
Com ‘planos’ diferenciados para clientes com montantes
que variam de mil a trilhões, a XP é apta para assessorar
financeiramente com excelência os que querem
investir. Com experiência na área, Guilherme afirma
que os brasileiros têm o hábito de investir nos bancos
e não em gestoras de investimentos independentes,
o que acontece ao contrário no exterior. Para mudar
esse cenário, Benchimol ressalta que a empresa conta
com centenas de agentes autônomos para captar
esse tipo de cliente, mostrando a eles que a XP oferece
debêntures que são instrumentos que as empresas
utilizam para captar recursos no mercado. Com mais
ofertas, a tendência é que os investidores consigam
retornos melhores. As debêntures abrem oportunidades
para quem quer diversificar investimentos.
Com experiência no mercado financeiro, Daniel
Perdomo, que é Economista, especialista em Finanças,
com certificação em economia, contabilidade e análise
de negócios pela HBX COR e pela Harvard Bussines
School, e já passou pela Caixa Econômica Federal, JP
CULT_ 113

MUNDO_CULT_CAPA
ALITEIA MILAGRE | SERIFA COMUNICAÇÃO
DIVULGAÇÃO

Morgan Private e Banco do Brasil Private, sempre
sonhou em ter uma empresa de investimentos.
Para dar início a essa trajetória, Daniel buscou
a ajuda da XP Investimentos e, em novembro de
2018, abriu em Belo Horizonte, a Trium Capital,
escritório mineiro credenciado à XP Investimentos.
Perdomo explica que até muito pouco tempo, antes
da transformação do mercado financeiro que vem
sendo capitaneada pela XP Investimentos, investir,
para a maioria das pessoas, era colocar o dinheiro
na poupança ou em um fundo de renda fixa e
praticamente esquecê-lo. “Não havia por parte das
maiores instituições financeiras um direcionamento
explícito aos seus funcionários para, genuinamente,
ajudarem o cliente a investir melhor. Neste contexto,
o assessor de investimentos ganhou destaque já
que, por ser especialista no assunto, ter acesso
à plataforma aberta da XP, não ter excesso de
demandas operacionais e metas, pode entregar
aos investidores produtos melhores, com custos
reduzidos e educação financeira, além de propiciar
um acompanhamento mais próximo e eficiente.
Sem deixar de citar o maior alinhamento aos
interesses do investidor”. Na visão de Perdomo, no
contexto econômico, o assessor de investimentos
se torna cada vez mais relevante, senão
essencial, para o desenvolvimento do mercado de
investimentos, já que o investidor não possui mais
as altas rentabilidades propiciadas pela renda fixa
e terá que buscar outros caminhos e produtos para
investir. “Se mantivermos nossas economias nos
ativos mais tradicionais, como um fundo de renda
fixa de resgate automático, corremos o risco de
perder nosso poder de compra, já que a inflação
pode superar a rentabilidade desse veículo de
investimento”, esclarece.

“Em toda a minha trajetória,
o que mais tirei de lição foi
que o empreendedor precisa
aprender a delegar, a confiar
nas pessoas ao seu redor, se
reinventar constantemente,
ter modéstia e compartilhar
conhecimento”
Marco Túlio Shiavinato, sócio da BlueTrade
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Quem também valoriza a assessoria de investimento
é o sócio na Blue Trade, Marco Túlio G. Carvalho. A
empresa está há 10 anos atuando no mercado de
investimentos e é o maior escritório credenciado
à XP no interior de São Paulo e Minas Gerais,
contando com cinco unidades: Ribeirão Preto, Franca,
Uberlândia, Uberaba e Tatuí. Com amplo knowhow e
expertise, já são mais de R$ 2.8 bilhões de reais em
investimentos sob custódia de seus mais de 5.500
mil clientes ativos. Segundo Marco Túlio, a função do
assessor de investimentos ganhou muita relevância
nos últimos anos e tem se destacado cada vez mais.
“Atualmente, trabalhamos em um cenário de juros
baixos, o que leva o investidor brasileiro a buscar
outras alternativas de investimentos que tragam
mais lucros e fujam da poupança, por exemplo, que
está diretamente atrelada à Selic. As plataformas de
investimentos e os escritórios de agentes autônomos
são partes fundamentais neste processo de adaptação
e pesquisas dos consumidores”, explica. Para isso,
a empresa conta com uma equipe de profissionais
altamente capacitados, estruturas Private e tecnologia
de ponta, o que os torna muito competitivos em relação
aos bancos. “Somos o 5º maior escritório em relevância
da XP no Brasil e trabalhamos para estreitar cada vez
mais os laços e construir uma relação de confiança
com nossos clientes”, enfatiza Marco Túlio.
Percepção de valor
Diante de tantos fatores positivos, a atuação dos assessores de investimentos é uma via de mão dupla e
impacta o crescimento da XP. Foi o que concluiu Daniel Perdomo, ao perceber que ao entregar um serviço de maior qualidade (capacidade técnica, agilidade, custos reduzidos), com maior proximidade e com
foco nos interesses dos investidores, o assessor de
investimento estabeleceu um novo patamar dentro
do mercado financeiro, gerando uma melhor percepção de valor por parte do cliente que, por conseguinte,
é associada à marca da XP Investimentos.

Daniel Perdomo, economista, especialista em Finanças

“O nível de satisfação dos clientes é mensurado pelo
NPS (Net Promoter Score) e, só para efeito de comparação, o NPS da XP Investimentos é maior do que o
da Apple e Adidas, empresas que são referências em
sua área de atuação. Desta forma, com clientes mais
satisfeitos, é criado um ciclo virtuoso, com baixa evasão e alto volume de captação de novos investidores,
permitindo crescimento consistente e sustentável da
XP Investimentos”.

O livro ‘Na Raça” mostra como a XP Investimentos se tornou um
fenômeno do mercado financeiro

Foi exatamente isso que o CEO Guilherme Benchimol
esperava com a XP Investimentos - oferecer uma
‘consultoria’ e se tornar uma espécie de shopping de
investimentos. “Claro, com foco em investidores pessoas
físicas, para vender ações, fundos de renda fixa e seguros,
enfim, com diversas aplicações de diferentes bancos
e em diversos seguimentos e isso aconteceu, fruto de
muita persistência, resiliência e vontade de vencer. Em
toda a minha trajetória, o que mais tirei de lição foi que o
empreendedor precisa aprender a delegar, a confiar nas
pessoas ao seu redor, se reinventar constantemente, ter
modéstia e compartilhar conhecimento”. Uma história de
sucesso, como esta, merece ser contada em pormenores
em um livro. E foi exatamente isso que Benchimol
fez. A jornalista Maria Luíza Filgueiras descreve essa
trajetória de sucesso em “Na Raça”, publicação que
está nas livrarias de todo o país desde novembro. O livro
mostra como a XP se tornou um fenômeno do mercado
financeiro, desde seu início até se tornar uma empresa
que hoje vale bilhões. O livro revela também como essa
história se relaciona com a determinação e a resiliência
de Guilherme Benchimol.
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10 ANOS COM MUITOS MOTIVOS
PARA COMEMORAR

BLUETRADE

Equipe BlueTrade em frente ao escritório de Uberlândia

A empresa que atua em 6 cidades do interior de São
Paulo e Minas Gerais, além de estar na lista das 5
operações mais relevantes da XP Investimentos em
todo o Brasil, chegou aos R$ 3 bilhões sob custódia, no mês de dezembro. Há 10 anos, a BlueTrade
abria suas portas na cidade de Franca (SP) com a
missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. Hoje
sua atuação acontece em seis cidades, três em Minas: Uberlândia, Uberaba e Patos de Minas, e três
em São Paulo: Franca, Ribeirão Peto e São José do
Rio Preto. Patos e Rio Preto terão seus escritórios
inaugurados oficialmente no início de 2020. Com
uma atuação muito focada na proximidade com o
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cliente, a empresa se destaca como escritório referência no atendimento personalizado e no trabalho
contínuo de ajudar o brasileiro a investir melhor. Além
de uma infraestrutura forte e um padrão de conforto
condizente com a assessoria que realiza, a BlueTrade
tem no seu time assessores com experiência no setor financeiro e carteiras sólidas. Além desses, outros
dois pilares dão sustentação ao negócio, conta Wagner Vieira, sócio-fundador da empresa: investimento
pesado no campo da tecnologia da informação, com
desenvolvimento de novas plataformas para auxílio
dos clientes e assessores, e a padronização de processos, priorizando as melhores práticas.

Cliente em primeiro lugar
Os investimentos em infraestrutura têm acompanhado a realidade ‘private’ dos negócios realizados, o que
melhora a experiência do cliente no momento de visita
e assessoria. O escritório de Uberlândia, por exemplo,
ganhou uma nova sede localizada na Avenida Rondon Pacheco, 3380, onde funcionou por muitos anos
um grande banco. Assim como os outros escritórios
da Blue Trade, ele foi construído no mais alto padrão
de arquitetura e design. Em todos eles há uma equipe
altamente qualificada e capaz, pronta para oferecer
a melhor assessoria financeira aos clientes, que hoje
chegam a 6.400.
Marco Tulio Schiavinato, sócio gestor da BlueTrade
Uberlândia, atua no mercado financeiro desde 2004,
e em parceria com a XP Investimentos há 10 anos. O
escritório da cidade possui 500 metros quadrados que
foram totalmente projetados para atender ao padrão
‘private’. A equipe é formada por 15 assessores de investimentos, a maioria oriunda de tradicionais bancos.
A intenção é que esse time dobre até o final de 2020.
“Dobrar é o que tem acontecido com o número de clientes e os valores sob custódia aqui na unidade de Uberlândia da BlueTrade. Nossa estimativa é que continue
assim, pois este é um trabalho de médio/longo prazo, e
quando o cliente enxerga o resultado, ele não apenas
permanece, como se torna nosso maior e melhor divulgador”, conta Marco Túlio Schiavinato. Continuamente,
a empresa vem realizando cuidadosos processos seletivos para agregar ao seu time os melhores profissionais do mercado, muitos deles egressos das áreas de
atendimentos exclusivos e ‘private’ dos grandes bancos brasileiros. Somente no último ano, 35 profissionais
foram contratados. A BlueTrade é um dos escritórios da

XP Investimentos que mais realizou contratações neste período. A equipe já conta com mais de 80 assessores, todos focados em levar aos clientes as melhores
oportunidades do mercado de investimentos. Para isso,
a BlueTrade investe muito no desenvolvimento profissional do seu assessor de investimentos, oferecendo
diversos treinamentos internos, cursos, palestras e
participação em eventos.
Expansão contínua
A BlueTrade, além de figurar entre as 5 operações
mais relevantes da XP Investimentos em todo o Brasil, dentre os mais de 550 escritórios em operação, se
destaca pelo atendimento ao cliente e pela qualidade
dos seus serviços. A empresa conta com um NPS (Net
Promoter Score), número que mede o nível de satisfação dos clientes, acima da média. A nota atual é 90,
sendo que o máximo é 100. Seus clientes são os grandes promotores da marca. Para Leone Cabral, sócio-fundador da BlueTrade, a receita para este sucesso é
fazer o que tem que ser feito: “É tratar bem o cliente,
ter transparência, trabalhar com educação financeira,
ter uma equipe bem treinada e uma estrutura private
adequada a esse perfil de cliente”. E completa: “Quem
entra em nosso escritório tem que se sentir especial,
e se sente, porque ele é o nosso chefe”, afirma Leone.

34 3293.0393
www.bluetradeinvest.com.br
@bluetradeinvest
Blue Trade Invest
BlueTrade TV

Gustavo Nogueira, Marco Tulio Schiavinato, André Rodrigues e Luis Henrique Rocha
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PRIMEIRO PASSO É DEFINIR ONDE
E QUANDO VOCÊ QUER CHEGAR.

TRÊS PRINCÍPIOS PARA
COMEÇAR A INVESTIR

Confira aqui dicas de investimentos e orientações
sobre a necessidade de se ter uma assessoria especializada, indispensável para te ajudar a chegar
quando e onde você precisa, indicando-lhe as melhores opções em investimentos.
1. Conheça seu contexto de vida
O primeiro passo para investir é definir onde e quando você quer chegar. Seja para a aposentadoria, ou
uma viagem nas férias, o prazo e o objetivo que você
tem ao investir indicarão o tipo de investimento mais
adequado. Imagine uma viagem em um barco a vela:
você define o destino, traça a rota, prepara o barco e
então começa a navegar. No mundo dos investimentos a ideia é a mesma. Para ficar um pouco mais claro, vamos supor que seu objetivo é alcançar a independência financeira (que é quando os rendimentos
das suas aplicações financeiras conseguem pagar
suas contas sem depender do trabalho). Neste caso,
você tem hoje 35 anos e pretende se “aposentar” aos
65, consegue poupar R$ 1.000,00 por mês e tem uma
reserva de R$ 300.000,00. Será que com essa situação você consegue ter uma renda de R$ 15.000,00,
por exemplo, para pagar suas contas após os 65? No
cenário atual, em que a renda fixa rende cada vez
menos, fica mais difícil manter seu poder de compra
quando se aposentar.
Você sabia que para ter uma renda de R$15.000,00
todos os meses investindo em renda fixa é necessário ter uma reserva de R$ 9.000.000,00?*
Não se esqueça que, durante a viagem, o tempo pode
piorar e o vento mudar de direção. Por isso, é importante sempre ter uma bússola guiando o seu trajeto,
para não se perder no meio do caminho.
2. Faça o “teste do coração”?
Com o “quando e onde” definidos, o próximo passo é
descobrir o seu Perfil de Investidor. Chamamos, carinhosamente, de Teste do Coração. Aqui, o objetivo
é pensar: será que eu aguento ver meu dinheiro com
uma rentabilidade negativa de um mês para o outro? Ou melhor, qual a oscilação máxima que eu estou disposto a expor meu patrimônio? Por que isso é
importante? Porque, de acordo com o seu perfil, os
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seus investimentos podem ser mais arrojados - buscando um retorno maior, com mais oscilações - ou
mais conservadores - aceitando ter uma rentabilidade menor, mas sem oscilações negativas. No exemplo
que usamos, pense no seu Perfil de Investidor como o
“acelerador” do barco. Em alguns momentos da viagem podemos aumentar a aceleração ou colocar o
pé no freio. O ideal é sempre rever seu perfil para ter
certeza de que está na velocidade certa.
3.Conte com uma assessoria especializada
Tudo isso fica muito mais fácil com um especialista
ao seu lado. Da mesma forma que você procura um
cardiologista para checar se está tudo bem com seu
coração, a figura do Assessor de Investimentos, devidamente certificado, é essencial para te ajudar a
chegar quando e onde você precisa, indicando a velocidade adequada, ou em outras palavras, indicando
os melhores investimentos.
Bônus: não acredite em almoço grátis!
Há um mito que no mercado financeiro é fácil ter retornos exorbitantes de maneira fácil. Quando você
ver qualquer promessa de rentabilidade, fique atento.
Use nossos três pilares para avaliar um investimento
ou um profissional da área:
1. Competência: qual o histórico desse profissional no
mercado financeiro? Quais as certificações ele possui para atuar no mercado?
2. Transparência: como e quanto essa pessoa/escritório ganha com seus investimentos? Fique de olho
no “sem custo” ou “de graça”.
3. Credibilidade: como você chegou nesse profissional? Ele é bem recomendado? O que as pessoas ao
seu redor falam dessa pessoa?
Espero ter ajudado com essas quatro dicas. Não somos especialistas em barcos, mas cuidamos do patrimônio de famílias há mais de uma década. Fale
com um Especialista de Investimentos da sua confiança e não perca tempo, a sua viagem rumo a um
destino melhor está apenas começando!

(*Considerando uma aplicação com juro real de
2,00% a.a., líquido de impostos).

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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RESULTADO VEM DE UMA EQUIPE ESPECIALIZADA,
COM FOCO NO RESULTADO PARA OS CLIENTES

INVESTIMENTO CRESCE
10 VEZES EM ESCRITÓRIO
UBERLANDENSE

Tarcísio Campanholo, gestor da HC&T Investimentos

O crescimento vertiginoso no número de investidores
nos últimos dois anos transformou o escritório do
“uberlandino” Tarcísio Campanholo em destaque no
programa Empresários de Sucesso transmitido pela
Band News Nacional e Internacional. O empresário
falou sobre o trabalho realizado com os clientes e
como conseguiu alcançar um crescimento de mais
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de dez vezes nos últimos dois anos, contando hoje com
mais de 2000 mil clientes.
Segundo Tarcísio, o resultado vem de uma equipe
altamente especializada, com experiência em renda
variável e com foco no resultado para os clientes. Além
de número limitado de atendimento por assessor, com

Equipe especializada com foco no resultado para os clientes

o objetivo de garantir a satisfação e personalização
da carteira de investimentos de cada investidor.
Para o especialista em investimentos, o mercado
financeiro é ainda bastante concentrado nos grandes
bancos comerciais (cerca de 95%). “Acreditamos que
em poucos anos essa realidade será diferente, pois
o brasileiro está mudando o jeito de investir. Com
isso ainda temos muito campo para crescer”, afirma
Campanholo.
Para a equipe do escritório, o trabalho da assessoria
financeira requer confiança e muita credibilidade
para que seja, verdadeiramente, consistente.
“Com proximidade com o cliente, transparência
e uma ampla variedade de produtos do mercado
financeiro, é possível atuar de forma imparcial e
oferecer soluções alinhadas aos interesses e perfil
de cada investidor”, explica Tarcísio. A equipe ainda

34 3255-8648 |

realiza reuniões semanais, conduzidas pelo comitê de
produtos, para debater as diretrizes a serem seguidas
pelos assessores. São trocas de experiências para, ao
final, levar o que há de melhor aos clientes.
Metas
A conquista de 2019 fez com que a equipe da HC&T
Investimentos traçasse uma meta bastante agressiva
para o final de 2020, aproveitando a queda da taxa
de juro no país, a mudança na forma que o brasileiro
está investindo e os resultados até o momento. “A
mudança no perfil dos investidores, combinada a
novas alternativas de investimentos, tende a atrair
aqueles que hoje só investem em grandes bancos.
Estamos apostando com essa mudança, podemos
mudar de patamar”, confidencia Tarcísio. Para dar
conta do crescimento, os assessores planejam ampliar
o escritório, assim como a equipe.

hctinvestimentos.com.br |

@hctinvestimentos
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EMPREENDEDORES CRIAM MOVIMENTO PARA
ESTIMULAR ECONOMIA CRIATIVA EM UBERLÂNDIA

ECONOMIA
CRIATIVA
Em novembro, foi lançado em Uberlândia o movimento AtitUDI Criativa, com o objetivo de aproximar profissionais que atuam na área da economia
criativa e que trabalham de maneira dispersa. A
ideia nasceu entre os participantes de um programa promovido pelo Sebrae Minas, específico para
empreendedores que desenvolvem suas empresas a
partir de sua criatividade, habilidade e talento individuais. Suas ideias têm potencial para criar empregos e riqueza por meio da geração e exploração da
propriedade intelectual. Para 2020, os responsáveis
pelo AtitUDI Criativa pretendem atrair novos empreendedores, a fim de criar uma agenda única para
a cidade, que reúna todas as iniciativas dispersas.
Pretendem também fomentar encontros, promover
compartilhamento de experiências, contribuir com
os negócios uns dos outros e criar espaços de diálogo e troca que possam fortalecer essa nova maneira
de pensar o desenvolvimento econômico.
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De acordo com o estudo Mapeamento da Indústria
Criativa no Brasil, produzido pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro e pelo Senai, existem 13 segmentos criativos, agrupados em quatro grandes áreas: Consumo (Design, Arquitetura, Moda e Publicidade
& Marketing), Mídias (Editorial e Audiovisual), Cultura
(Gastronomia, Artesanato, Patrimônio e Artes, Música, Artes Cênicas e Expressões Culturais) e Tecnologia
(P&D, Biotecnologia e TIC). Em Uberlândia, o AtitUDI
Criativa é formado por 18 empreendedores que atuam
nas áreas de Arquitetura, Gastronomia, Design, Moda,
Comunicação, Artesanato, Produção Cultural e Audiovisual. O programa começou em agosto e contou com
palestras sobre Economia Criativa e sobre Empreendedorismo, além de metodologias inovadoras para criação e gerenciamento de negócios. A agenda para 2020
ainda está sendo elaborada pelos empreendedores. Por
enquanto, o movimento criou uma conta na rede social
Instagram, onde os interessados podem saber mais sobre o que está sendo planejado. O endereço é @atitudicriativa.
Adriana Sousa é jornalista, professora
e faz parte do movimento @atitudicriativa.
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AJUDAMOS O CLIENTE A BUSCAR A
MELHOR REMUNERAÇÃO PARA SEU CAPITAL

SAGA INVESTIMENTOS,
30 ANOS DE CREDIBILIDADE

Roberto Spolidoro Gomes, sócio-fundador da Saga Investimentos

A história da Saga Investimentos tem sua origem em
1989, com seu sócio-fundador Roberto Spolidoro Gomes, intermediando contratos agrícolas e ajudando o
produtor rural na proteção do preço de sua produção
como milho, soja, boi e café, mantendo uma atuação
próxima ao setor agropecuário. Surgiu ainda a necessidade de seus clientes em atuar com contratos de dólar,
ouro e índice Ibovespa, abrindo novas oportunidades
no mercado financeiro. A expansão para o mercado de
ações e renda variável vem possibilitando, desde 2003,
nossa atuação como Agente Autônomo de Investimentos, autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários e
credenciados junto a XP Investimentos.
Com a nossa plataforma, acessamos uma variedade de fundos de renda fixa, fundos imobiliários, multimercado e ações de gestoras independentes que
buscam superar investimentos mais tradicionais,
respeitando o perfil de cada investidor. Ajudamos o
cliente a buscar a melhor remuneração para seu capital, seja pessoa física ou jurídica, levando em consideração o prazo, risco e retorno, preocupados em
guardar recursos para o seu futuro. Toda reserva fi-

nanceira precisa de atenção constante, poupança e
previdência privada são exemplos que exigem revisão.
Aplicações sem monitoramento podem ter deixado de
rentabilizar o seu patrimônio dado atual cenário de juros baixos.
Auxiliamos na proteção patrimonial e sucessória com
a segurança de empresas consagradas como Prudential, Mongeral e outras. A maneira de se investir mudou, vivemos uma nova era que exige maior dedicação
e conhecimento do mercado financeiro. Para atingir
um bom desempenho é necessário atuar de maneira
mais próxima e ativa com seu dinheiro e, para isso, nós
oferecemos um time de assessores qualificados e experientes para ajudar você.

34 3292-9900
Av. Nicomedes Alves dos Santos, 387
Bairro Lídice - Uberlândia - MG
www.sagainvestimentos.com.br
@sagainvestimentos
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INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO
DA IMAGEM DE SUA MARCA

MARKETING E STARTUPS

Um escorpião e um sapo precisavam atravessar o rio
para chegarem ao outro lado. Relutante, o sapo não
deixava o escorpião subir em suas costas, já que tinha certeza de sua picada mortal. Com seu poder de
convencimento, o escorpião conseguiu que o sapo o
levasse, mas, no meio do trajeto, deu-lhe a picada. O
fim certo, aos dois, era afundarem nas águas. O sapo,
incrédulo, questionava a ação de seu “falso” parceiro.
Mas a justificativa do escorpião era simples: “Essa é
a minha natureza”.
É com essa fábula que Fernando Paiva dá início a
conversa sobre o jeito certo de se construir a imagem
de sua startup. Sócio da Sic Works, empresa de Brand
Perfomance, ativa no mercado desde 2001, o empresário foi convidado para palestrar no CASE 2019, o
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maior evento de startups da América Latina, a respeito das mudanças de paradigmas na maneira de se
construir valor para uma marca. “68% das startups
fracassam por problemas relacionados à sua cultura,
às experiências que elas proporcionam ou a estratégias de marketing falhas ou incipientes”, explica Paiva. Assim como a sociedade, as empresas estão em
constante transformação. Acreditar que a construção
da imagem está totalmente centrada no discurso, no
seu posicionamento, é coisa do século passado, mas
ainda é uma ideia que acompanha diversas empresas
atualmente. “A forma antiga de se construir imagem
é baseada apenas no marketing e na propaganda,
ainda que se use meios e canais digitais para isso. O
espírito do tempo mudou e não adianta usarmos uma
fórmula que já funcionou muito bem, mas só naquele

contexto”, aponta o empreendedor, que acredita em
alguns pontos fundamentais que auxiliaram nesse
processo, como a democratização da comunicação,
a instabilidade, as novas gerações e a mudança de
foco das empresas. De acordo com Paiva, é preciso
entender que a comunicação passou de um palco
de poucos protagonistas para um grande teatro em
que todos nós somos os atores. “Antigamente, bastava uma grande marca investir muito dinheiro nos
meios de massa, como a TV, para que conseguisse
ter sucesso com uma estratégia de posicionamento. Alguns minutos na novela das 8 poderiam mudar
a história de uma marca. Tudo isso sem questionamentos, porque o consumidor não tinha voz. Hoje,
cada pessoa é um canal e temos diversas formas de
nos fazermos ouvir”. A essa troca também se configura a rápida e quase que imediata mudança no
cenário empreendedor, já que por aproximadamente
40 anos, existiam apenas as cinco mesmas marcas
que oscilavam entre as mais valiosas: GM, GE, Ford,
Exxon Mobil, Walmart. Essa previsibilidade sumiu,
ao passo que outras cinco deram lugar às antigas,
como Apple, Google, Facebook, Microsoft e Amazon.
E dada a imprevisibilidade dos nossos tempos, nada
garante que nos próximos 40 anos teremos estas
mesmas marcas como protagonistas entre as 5
mais valiosas. Outra prova desta imprevisibilidade é
o surgimento de empresas cada vez mais especializadas que nasceram para resolver dores reais e que
consideram a experiência do cliente como ponto
central do negócio, atendendo uma sociedade inquieta, questionadora e exigente - empresas como
iFood, Uber, Airbnb, são alguns dos diversos exemplos de marcas que se tornaram gigantes, fazendo
com que antigos players se tornassem irrelevantes
e que jamais teriam sido pensadas há 40 anos. “É
preciso acompanhar uma série de tendências que
surgem para resolver problemas reais, através de
aparelhos, de tecnologia e de simplicidade na aquisição”, observa Paiva.

De olho no ecossistema
Além disso, o empresário afirma que para garantir o sucesso de uma startup é necessário que se considere a
complexidade das relações que envolvem todo o ecossistema da empresa. “As startups, nas últimas décadas
tinham o foco exclusivo no cliente, mas é preciso entender que as pessoas podem cumprir mais de um papel nas
relações com elas. Uma mesma pessoa pode ser cliente,
funcionário e fornecedor de um serviço. E, se ocorrer alguma falha em algum desses papéis, a imagem da empresa ficará marcada por esse equívoco na experiência”.
Neste sentido, Paiva acredita na potencialização da performance em três áreas: cultura dos times, experiência
em ambientes físicos e digitais e estratégias de comunicação para o mercado. Assim, é necessário entender que
a empresa, como qualquer grupo social, é uma cultura
viva e tem um jeito próprio de ser, de fazer, de agir, uma
linguagem e outras características únicas. A partir disso, promovem experiências em todos os seus pontos de
contato, que irão determinar uma imagem consolidada a
respeito da empresa. “O discurso de uma startup tem que
estar aliado às suas ações práticas. O primeiro passo é
fazer com que as pessoas tenham consciência dos valores reais da marca e vivam isso”, enfatiza. Como moral
da história descrita pela fábula do início, o propósito de
uma empresa, que seria a sua essência mais íntima, configura-se como a natureza do escorpião, que tinha em
seu âmago a certeza de quem era desde o início. Ainda assim, suas ações não foram condizentes com sua
identidade, algo possibilitado por sua lábia e poder de
convencimento. “O jeito errado de se construir uma marca passa inevitavelmente pelo jeito ‘escorpião’ de atuar,
ainda que as empresas façam isso sem má-fé”, explica
o empresário. As experiências de uma startup, se não alinhadas com sua proposta, podem construir uma imagem,
através da comunicação, equivocada dos valores da empresa. É preciso clareza para entender e colocar em uma
só linha o discurso, a natureza e as ações de uma marca.
Caso contrário, a empresa morre pela boca, como o próprio sapo.
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MERCADO BUSCA PROFISSIONAIS QUE
TENHAM CORAGEM, EMPATIA E CRIATIVIDADE

GESTÃO 4.0

A transformação digital vem mudando os modelos
de negócios, a gestão ficou mais flexível e fácil de
se adaptar às novas exigências de mercado. Neste cenário empresarial em constante evolução que
acontece a chamada Gestão 4.0, uma forma diferente de administração mais aberta, interativa e flexível, que tem entrado em empresas de seguimentos
variados. Gestão 4.0 conceito que vem na Quarta
Revolução Industrial e mudando de forma significativa a forma de usar recursos de TI em seu dia a
dia, através de mudanças tecnológicas (internet das
coisas, cloud computing, BI, Analytics, Omnichannel,
entre outros), usando estes recursos aos processos, a Gestão 4.0 utiliza essa tecnologia para mudar consideravelmente a administração empresarial,
focando cada vez mais nos consumidores. Tudo isso
causa uma mudança na forma como as empresas
entregam soluções para seus clientes. Hoje, o mercado busca profissionais que tenham principalmente coragem, criatividade, empatia - características
que em décadas passadas no mercado de trabalho
convencional não teriam espaço. A maneira como a
forma de criação de produtos mudou. Antigamente
era tudo criado em série, processos e rotinas davam estabilidade para funcionar dessa forma. Com
esses novos conceitos de gestão sendo aplicados,
essa forma deixa de fazer sentido. Com as novas
habilidades exigidas deste profissional 4.0, os produtos ganham cada vez mais uma personalização,
uma identidade própria, permitindo ao consumidor
ter novas experiências com produtos e serviços. Líderes com uma nova forma de pensar e atuar, sendo
agregadores, facilitadores de competências variadas. Profissionais e Empresas agora fazem parte de
uma nova estrutura cada vez mais ágil e dinâmica.
Gestores cada vez extraindo o máximo da equipe
e consumidores tendo novas experiências. Para as
empresas obterem melhores resultados o foco é em
uma abordagem humana, extraindo o máximo dos
profissionais (Capital Intelectual). A questão é as
empresas criarem estruturas cada vez mais aptas
a aproveitar melhor nossas habilidades que temos
como diferenciais. Inteligência emocional, inteligência social, capacidade de inovar, curiosidade, imaginação, espírito empreendedor são as habilidades
exploradas neste novo perfil de profissional. Para
cada vez mais as empresas terem rentabilidade,
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crescimento e competitividade será preciso ter serviços funcionais e inovadores, estimulando assim o
desenvolvimento destes negócios.
As empresas em destaque terão cada vez mais líderes funcionando como orquestradores de competências, incentivando, ouvindo, observando, compartilhando e assim engajando em uma transformação
real de suas empresas. A partir de tudo isso será
possível entender melhor quais são as inovações
que poderão fortalecer o trabalho como recursos de
TI, principalmente trarão cada vez mais benefícios
de sustentabilidade para as organizações. A Gestão
4.0 e transformação digital estão alinhadas, criando
um comportamento mais ágil, com tomada de decisões em tempo real e de forma descentralizada
em um ambiente de mudança rápida e constante, e
atentando para as demandas de seus consumidores
e funcionários. Sistemas de gestão com certeza é
um dos itens que mais podem ajudar neste cenário,
poupando tempo e agilizando tarefas. A melhor forma de ter sucesso nessa jornada é incluir o aspecto
humano como parte estratégica na administração
de inovação, é preciso ir além das habilidades técnicas, aprimorando também o lado colaborativo das
pessoas e assim transformando empresas. Tecnologia + humanização, esse já está sendo o diferencial para a transformação na gestão das empresas,
onde o sucesso é voltado para consumidores e colaboradores.
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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WWW.CODEBUDDY.COM.BR
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MUNDO_CULT_PLANEJAMENTO
HÉLIO MENDES | PROFESSOR
ARQUIVO PESSOAL | SXC

PAÍSES, SETORES E EMPRESAS COM VELHAS TEORIAS

FÍSICA QUÂNTICA

A impressão que temos na era digital é de que
países, setores e empresas vivem em uma época
semelhante a de quando se acreditava que a Terra
era plana, o centro do Universo, e que o Sol girava em
torno do nosso planeta - conceito que só começou a
mudar depois de 1543, quando o astrônomo polonês
Nicolau Copérnico revolucionou a ciência ao mostrar
que a Terra girava em torno do Sol. A maioria das
organizações acredita ser o centro do Universo.
Na nossa opinião, a Física Quântica aplicada à
Administração é o Copérnico do século XXI. A
Quântica pode mostrar que as organizações não
são o centro dos seus mercados, e muito menos do
mundo. E que conhecemos muito pouco do Universo.
Os novos consumidores, entre eles estamos você
e eu, não são mais fiéis. E não sabemos o que
queremos, criando assim múltiplos cenários, um dos
princípios da Física Quântica. Como as organizações
não têm nenhum caminho seguro, terão de escolher
o menos crítico, caso reconheçam a necessidade de
ver a realidade por ângulos diferentes, quebrando
todas as barreiras, criando paradigmas. Para que
continuar competindo? Pode-se começar aceitando
a forma de pensar do filósofo alemão J. Fichte (17621814), primeiro reitor da Universidade de Berlim.
Fichte afirma que a divisão do trabalho deu origem à
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diferença e à oposição das classes e à unilateralidade
do espírito, o que trouxe a perda da universalidade.
A grande sociedade perdeu a visão do todo. Hoje
vivemos um contexto no qual ao mesmo tempo
em que as organizações sabem que não é possível
entender o mundo como antes, quando tudo era
distante, mas o mercado era local e predominavam
uma visão e práticas de curto prazo. Por outro lado,
entendem que os obstáculos e os custos para criar
novos negócios é alto, mas não há mais tempo a
perder, porque o novo cidadão/consumidor já existe.
Entretanto, a maioria das lideranças e até membros
da sociedade científica defendem posições que
podem ser explicadas pela “imunização cognitiva”,
as quais levam a não aceitação de novos modelos.
Isso nos motiva a insistir que não basta mais mudar
de mercado, criar produtos com base na cultura
existente. Acreditamos ser vital reconhecer que a
maioria dos modelos de gestão chegou ao fim de
um ciclo e temos que começar outro, no qual tudo
é energia, e a opção é criar conexão total: isso é a
Quântica. Não há receita, mas vai acontecer assim
que aceitarmos que isso pode ser verdadeiro.
Hélio Mendes é Professor e consultor de Planejamento
Estratégico e Gestão Quântica nas áreas privada e pública.
www.institutolatino.com.br
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MUNDO_CULT_COMUNICAÇÃO
KARINA GERA | CONSULTORA DE MARKETING E AUTORA
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

O SENTIMENTO DE QUE FALTAM
“HORAS NO DIA” É ALGO UNIVERSAL

VOCÊ SOFRE DA
“SÍNDROME” DO DIA CADA
VEZ MAIS CURTO?
Da astronomia à psicologia, o assunto levanta estudos sobre a velocidade da Terra e a percepção
humana da passagem do tempo. O sentimento de
que faltam “horas no dia” é algo universal. O que
será que explica esta sensação acelerada? Será
que a Terra está girando mais rápido? Estudiosos da
área de astronomia e psicologia da USP - Universidade de São Paulo, afirmam que não, os períodos
naturais, de transação e translação da terra, que é o
tempo em que ela demora para dar a volta em torno
de si mesma (1 dia) e em torno do sol (1 ano) não
mudam. O professor Ronald Ranvaud, do Instituto
de Psicologia da USP, é especialista no tema, ele
estuda a percepção do tempo e a suposta “ilusão”
de que este está passando mais depressa. Segundo
Ranvaud, o fenômeno tem relação com dois fatores, o primeiro, que está ligado com as atividades
prazerosas, quando estamos engajados em algo que
gostamos, o tempo é o mesmo, porém nosso cérebro registra como se fosse mais rápido e o contrário
também é verdadeiro, o tempo passa devagar quando estamos fazendo algo aversivo ao nosso desejo,
quem nunca sentiu que “aqueles 5 minutos chatos”
demorarem mais que 1 hora? O outro fator observa-
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do pelo cientista foi que, quando somos mais jovens,
também sentimos o tempo passar mais lentamente.
Ele explica que isso tem relação com o nosso tempo
de vida, pois uma criança de 10 anos, teria consumido 10% da sua vida útil, ou seja, ela ainda tem
90%, já um adulto de 50 anos, se comparado com
a mesma lógica, já consumiu 50%, e tem “menos
tempo” que a jovem. Desta forma, a “sensação” do
tempo da criança, durante a passagem de um único
ano continuará representando os mesmos 10%, enquanto a impressão do adulto é de que o período foi
achatado, já que o mesmo ciclo de tempo para ele,
cai para 2%. Se você está sentindo essa “sensação”,
de que o tempo está voando, calma, de fato, segundo a ciência, é só você que está ficando mais velho.
Já que não dá para mudar esta cronologia, o jeito
é deixar de gastar o tempo e começar a investi-lo
como produtor de novas memórias. Quanto mais os
dias se sobressaem, mais longos eles vão parecer e
mais difíceis de serem compactados pela memória
repetitiva, responsável pela “síndrome do dia curto”.
Karina Gera é Consultora de Marketing e Autora.
karinagera@gmail.com
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HOSPITAL:

Santa Clara
Santa Genoveva
UMC

OFTALMOLOGIA / SAÚDE OCULAR:
HCO
Holhos
ISO Olhos

CLÍNICA ODONTOLÓGICA:
Be Clinic
Dentista do Povo
Primer Odontocenter

CIRURGIA PLÁSTICA:

Clínica Ferreira Segantini
Clínica Marcondes
Dr. Heal Brein

CLÍNICA DE SAÚDE:
Clínica UMC
IME Clínica Cidadã
Nossa Clínica

VENCEDORES
PESQUISA
TOP 3
As marcas mais lembradas, indicadas
pela imprensa, leitores e colunistas da
revista Cult com voto espontâneo. A votação foi feita através de mídias sociais
e canais de divulgação Cult entre os
dias 1 e 5 de dezembro. Responderam às
65 categorias, 617 pessoas.
CRITÉRIOS DE APURAÇÃO
Foram consideradas válidas 61 categorias, sendo que as categorias Oficina
Mecânica, Formador de Opinião, Empresário e Empresária do Ano não atingiram o percentual equivalente a 15% da
soma de votos das demais, critério que
as excluíram da mostra. O público-alvo desta mostra é potencialmente das
classes A/B/C.
VENCEDORES
Foram considerados vencedores, os 3
mais indicados pela enquete única individual na internet, processado e auditado pelo Instituto Veritá. Foram considerados válidos somente uma indicação
por pessoa. Os 3 mais indicados de cada
categoria receberão certificados e terão oportunidade exclusiva por adesão
na Edição Janeiro, através de espaços
comerciais para divulgação de suas
marcas em conteúdo específico, além
de todos os canais Cult. A lista de vencedores está em ordem alfabética e não
por classificação.
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LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS:
Check-Up
Labormed
Sabin

CLÍNICA DE ESTÉTICA:
Dermac
Dermefisio
Emagresempre

SALÃO DE BELEZA:
Darc
Evaldo Faria
Rildo Naturalmente

BARBEARIA:

iBarbearias
Isac.com
Marcelo Barbearia

ACADEMIA:

Alive Sport Club
Fit Park
Smart Fit

PLANO DE SAÚDE:
Bradesco
SulAmérica
Unimed

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO:
Biopharma
Farma
Pharmus

IMOBILIÁRIA:

Ivan Negócios
Multi Imobiliária
Rotina Imobiliária

CONSTRUTORA:
C&A Construtora
MRV
Realiza

LOJA DE TINTAS:
Center Tintas
Império das Tintas
União Tintas

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO:
Irmãos Soares
Leroy Merlin
Telha Norte

BAR:

Bar do Betão
Saidera
Zenaide

RESTAURANTE À LA CARTE:

INTERNET BANDA LARGA:

LOJA DE VESTUÁRIO:

RESTAURANTE SELF SERVICE:

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

LOJA DE CALÇADOS:

COMIDA JAPONESA:

AGÊNCIA DE VIAGEM:

LOJA DE ACESSÓRIOS:

CAFETERIA:

PET SHOP:

COSMÉTICOS:

CHURRASCARIA:

AUTO ESCOLA:

MÓVEIS E DECORAÇÃO:

PIZZARIA:

TRANSPORTADORA:

LOJA DE DEPARTAMENTO:

HAMBURGUERIA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO:

DIGITAL INFLUENCER:

SORVETERIA:

CONCESSIONÁRIA DE AUTOMÓVEIS:

EMISSORA DE RÁDIO:

CLUBE:

CONCESSIONÁRIA DE MOTO:

EMISSORA DE TV:

CASA NOTURNA:

LOJA DE AUTOMÓVEIS:

EMPRESA DE TI:

PESCA E CAMPING:

ESCOLA DE IDIOMAS:

SHOPPING:

COLÉGIO PARTICULAR:

SUPERMERCADO:

FACULDADE:

SERVIÇO FUNERÁRIO:

HOTEL:

CORRETORA DE SEGUROS:

MOTEL:

SEGURANÇA PRIVADA:

JOALHERIA:

OPERADORA DE CELULAR:

ÓPTICAS:

Barolo
Coco Bambu
Purê Restaurante

Casarão
Portal
Terra Brasilis Restaurante
Ceragui
Mitsui
Moriya Sushi Bar

Bule Café
Café do Ponto
Insomnia Café & Lounge
Chimarrão
Porto Alegre
Tropeiro
Brunella
Hippo Pizza
Minas Tchê

Bali Burger
Hamburgueria do Barão
Punch Smash Burgers
Bicota
Bona Fruta
Pistachios

Cajubá
Praia Clube
Tangará
Belgrano
Jack West
London Pub

Balux Fishing
Caiaqueiro Pesca & Camping
Maré Mansa
Center Shopping
Pátio Sabiá
Uberlândia Shopping
Bahamas
Bretas
D’Ville

Ângelo Cunha
Paz Universal
Pirâmide
Almanza
Romap
Uai Brasil

Algar Segurança
Anjos da Guarda
Guardian Security
Algar Telecom
Tim
Vivo

Algar Telecom
Net
Vivo

Conserve Clean
Eficaz Serviços
Ética Conservação e Higienização
CVC
La Nave Turismo
Lazertur Viagens
Balux Pet
Cão Sagrado
Petz
Auto Escola Mundial
Auto Escola Ribeiro
Auto Escola Silvana
Braspress Transportes Urgentes
Global Transportadora
RTE Rodonaves
Sicoob Aracoop
Sicredi
Unicred
Autus
Curinga
Saga

Cardoso Moto
Duas Rodas
Harley-Davidson
Autus
Rofe Motors
Saga

Renner
Riachuelo
Zara
Arezzo
Savan
Verys

Lela Acessórios
Morana
Pri Schiavinato

Cristal Perfumaria
Mac
O Boticário
Casa Móbile
Casa Verde
Corazza
Havan
Renner
Riachuelo

Bruno Figueiredo
Silvânia do Fala Sil
Thássia Naves
Cultura FM
Educadora
Paranaíba FM

TV Integração
TV Paranaíba
TV Vitoriosa

Algar Tech
Sankhya Gestão de Negócios
Softbox

CCAA
Cultura Inglesa
Park Idiomas

Colégio Copacabana
Colégio Gabarito
Colégio Nacional
Esamc
Pitágoras
Unitri

Hotel Ibis Budget
Hotel Mercure
San Diego
On Motel
Palácio Motel
Topas Motel

*Foram lembradas 183 marcas
dentro das 61 categorias
pesquisadas. A divulgação esta
em ordem alfabética e não por
classificação, são 3 vencedores
por categoria.
*Na edição impressa erramos na
divulgação dos vencedores da
categoria barbearias. Aqui está
publicado corretamente.

Aparatto Joias
Relojoaria Santos
Vivara
Ótica Gaúcha
Óticas Carol
Óticas Diniz
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MUNDO_CULT_CYBERBULLYING
JANAÍNA FALCO | FUNCIONÁRIA PÚBLICA FEDERAL
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

PESSOAS QUE PRATICAM O CYBERBULLYING SENTEM
NECESSIDADE DE DOMINAR E IMPOR SUA AUTORIDADE

A PIADA, QUANDO OFENDE
O OUTRO, NÃO TEM GRAÇA

Constantemente aparecem vários e vários casos
de pessoas, até mesmo famosas, que estão sendo
vítimas de cyberbullying. Nomes pejorativos,
ofensas à cor, peso, classe social, etc, são proferidas
aos outros, principalmente depois do advento
da internet. Pelo ponto de vista psicológico, é
importante salientar que pessoas que praticam o
cyberbullying sentem necessidade de dominar, de
subjugar e de impor sua autoridade sobre outrem,
mediante coação, necessidade de aceitação e
de pertencimento a um grupo, também possuem
necessidade de autoafirmação, espécie de válvula
de escape para sanar uma baixa-estima totalmente
carente por atenção. Jamais se colocam no lugar
do outro, tampouco são capazes de perceber as
dores e traumas que suas ofensas promovem. No
âmbito da saúde física e emocional, várias vítimas
apresentaram baixa na resistência imunológica,
autoestima
deteriorada,
estresse,
sintomas
psicossomáticos, transtornos psicológicos, fobia,
depressão e até mesmo suicídio. Do outro lado, para
os que promovem, acentua uma supervalorização
da violência como forma de obtenção de poder,
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o desenvolvimento de habilidades para futuras
condutas delituosas, além da projeção de condutas
violentas. A grande problemática é que parcela
significativa do brasileiro possui crenças ainda
arraigadas em afirmações ultrapassadas, tipo:
“justiça no Brasil não existe”, e na pior das hipóteses
não denunciam por medo de serem perseguidos pelos
agressores. É preciso lutar e não se intimidar para
que possamos combater esse tipo de criminoso, que
de certa forma também mata. Indiretamente, mas
mata. Mata a autoestima, mata a alegria de viver,
mata o sorriso, mata a inocência, mata a vida quando
alguma vítima comete suicídio. Hoje contamos com
um Código Penal bastante claro, que criminaliza
todo e qualquer tipo de preconceito e existe uma lei
específica que trata de cyberbullying, assim como os
crimes virtuais. A maneira mais correta de combater
é denunciando.
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”.

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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MUNDO_CULT_COMUNICAÇÃO
LARA PAULINNY | PUBLICITÁRIA
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

COMO O CLIMA NATALINO PODE
ALAVANCAR AS VENDAS NO DIGITAL

WWW.FELIZNATAL

Chegou dezembro. Shoppings lotados, diversas confraternizações, amigo secreto, um sentimento forte
no peito, preparativos para encontrar a família, parentes distantes, lista de presentes. Chegou o Natal!
Com toda certeza, para o comércio essa é a melhor
época do ano, e no digital não é diferente, de acordo com a Ebit/Nielsen, em 2018 o e-commerce faturou cerca de R$9,9 bilhões no período do Natal e
a expectativa é de crescimento para 2019. Por ser
um período tão expressivo, hoje falaremos sobre algumas estratégias no digital para a sua campanha
de Natal, para unir esse momento tão gostoso com
um aumento significativo de vendas. Primeiramente
é importante estar preparado para este período, se
organizar com antecedência para não ser surpreendido. É um erro pensar que só se deve preocupar
com as compras de Natal a partir do meio de dezembro, pois as pessoas cada vez mais vêm antecipando suas compras, iniciando esse período mais
ou menos no meio de novembro. Sendo assim, é interessante unir a campanha de Natal com a Black
Friday e posterior a ela reunir os esforços apenas
para o Natal. Criar campanhas combinadas unindo
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os descontos dos produtos e serviços e já alertando
sobre as compras de Natal é uma excelente estratégia. Investir na identidade visual também é muito
importante. Tenha em mente que uma boa campanha de Natal tem que ser focada nas pessoas, em
sensibilizar e emocionar, despertar o amor. Disparar
e-mail mkt é uma estratégia que deve ser bem planejada. De nada adianta mandar o e-mail para toda
sua base de clientes apenas com uma mensagem
de Natal e sem segmentação nenhuma. O ideal é
que comece a ser enviado um mês antes do Natal,
por isso, prepare as segmentações, os combos de
ofertas, os textos e todos os elementos visuais que
um bom e-mail deveria ter. Aproveite o momento
e mande as ofertas específicas que aquele grupo
de clientes já demonstrou interesse. Aposte em
sorteios ou concursos. Essa é uma das ações com
enorme potencial de alcance, por isso aproveite a
data e a busca das pessoas por presentes e instigue a participarem do seu sorteio, criando assim
uma oportunidade de gerar mais leads para o seu
negócio. Utilizar os recursos das redes sociais ajuda na geração de tráfego e relacionamento com os
clientes. Talvez eles possam não comprar de você
hoje, mas estão sempre se relacionando e lembrando-se de sua marca. Utilize os recursos a seu favor,
como por exemplo, no Instagram onde você pode
colocar um carrossel de fotos e criar anúncios com
o botão “compre agora”, direcionando para a página
de vendas. Criar sugestões de presentes funciona
bastante e aproxima os clientes da marca.
Crie páginas com sugestões diversas de presentes
aproveitando a amplitude da data, pois, ao contrário de outras datas comemorativas, o Natal é para
todo mundo: pais, amigos, namorados, crianças
e adultos, todo mundo é um potencial comprador
e candidato a receber um presente. O que importa mesmo é presentear os seus. Crie as sugestões
para o amigo secreto, final de ano da firma, presentear a família e se baseie naquilo que o consumidor gosta, presentes para quem tem o perfil mais
intelectual, mais caseiro, pra quem gosta de viajar.
Com essas dicas simples, você pode ter bastante
sucesso em suas vendas natalinas. Aproveite todas
as possibilidades e tenha um Feliz Natal!
Lara Paulinny é publicitária e relações públicas, especialista em
marketing digital, vendas e trade marketing, inovação e empreendedorismo e gestão de projetos.

MUNDO_CULT
PUBLI EDITORIAL
RODRIGO GUIMARÃES

“COM OS NOSSOS CHOCOLATES, O
SEU FIM DE ANO É MAIS DELICIOSO”

NATAL, TEMPO DE
AMOR E CHOCOLATE!

Natal é tempo de festas, de amor e fraternidade.
Tempo de brindar as conquistas e projetar novas
perspectivas para o novo ano que está chegando.
Nesse contexto, destaca-se o Ateliê de Chocolate
que encanta todo mundo com mais de 70 opções
de recheios, possibilitando diversas e deliciosas
combinações. Chocolates para casamentos, festas
infantis, aniversários de 15 anos, eventos corporativos
e comemoração dos seus momentos mais especiais.

Tudo isso realçado também por uma cafeteria e com
a sua receita, afinal você cria o seu bombom e nós
fazemos tudo na hora e dentro do seu orçamento.
Em novo endereço e com estacionamento, Ateliê
de Chocolate está de portas abertas para recebêlos neste fim de ano, sempre pronto para atender
o seu pedido juntamente com os votos de um Feliz
Natal e um Ano Novo repleto de muita paz, luz e
prosperidade!

34 99205-2336 | 34 99239-3783
Rua Machado de Assis, 693
Centro - Uberlândia - MG CULT_
/ateliedechocolate
@ateliedechocolate
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MUNDO_CULT_OPINIÃO
JÚNIOR Q9 | PUBLICITÁRIO
MAURO MARQUES | SXC

A FRUSTRAÇÃO COM PESSOAS IMPROVÁVEIS NO
PROCESSO DE BUSCA PELO SONHO É INEVITÁVEL

NEM TODO
SEGUIDOR É SEU FÃ

Uma dica importante para você que tem o desejo de
empreender o seu negócio e se tornar capitão do seu
destino, senhor da sua alma, é ter em mente que a
maioria das pessoas que você tem certeza que vão te
ajudar, te apoiar e dar aquela força quando pular de
cabeça para se aventurar na busca pelo seu sonho, irão
sumir da sua vida. O engraçado é que antes de pular
no abismo das incertezas, estas pessoas serão as que
mais irão te incentivar a seguir seu sonho, e algumas
até farão promessas que vão embasar sua tomada de
decisão, mas no segundo depois de tomá-la, como em
um passe de mágica, ela desaparecerá. Lendo esse
texto você deve estar pensando: Mas comigo vai ser
diferente, eu tenho amigos de verdade à minha volta,
tenho muito seguidores nas redes e sou abençoado
porque tenho só pessoas que me querem bem e que
estão torcendo pelo meu sucesso, não é mesmo? Olha,
eu não quero em nenhum momento te desanimar, a
minha intenção é somente te alertar que, sem sombra
de dúvidas, isso irá acontecer com você. Mas todas as
pessoas vão me abandonar? Não posso contar com
nenhuma? Você está dizendo que ninguém vai me
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ajudar e todas as pessoas são falsas? Claro que
não. Felizmente existem pessoas com a alma boa
que realmente torcem por nós e desejam nosso
bem. O que estou dizendo é que a frustração
com pessoas improváveis nesse processo de
busca pelo sonho é inevitável. A boa notícia é que
saem decepções com pessoas improváveis e no
seu lugar aparecem anjos também improváveis
que vão te surpreender. A questão que quero
levantar aqui, é que se o seu sonho, a sua ideia,
o seu projeto estiverem vinculados diretamente
com pessoas que você considera fundamentais
para o seu sucesso ou o seu fracasso, dê um
passo atrás imediatamente e reveja seus passos.
Porque sonho é seu, portanto, deve estar sob o
seu controle e jamais nas mãos de pessoas que
não tem esse ideal como propósito de vida. Fique
esperto: “Nem todo seguidor é seu fã”.
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 Colégio Gabarito aplica
um conjunto de estratégias
que coloca o aluno como
PROTAGONISTA do processo
de aprendizagem.

cultura maker
Desaﬁamos os nossos
alunos a colocarem
a “mão na massa” e
desenvolverem projetos
multidisciplinares
a partir do conceito
“faça você mesmo”.

Ensino Híbrido:
Empreendedorismo criativo
Ressigniﬁcamos o conhecimento focando
em processos de experimentação que
estimulam a criatividade e a atitude
empreendedora.

Combinamos o uso da
tecnologia digital com
as interações presenciais.
O ensino online e ofﬂine
interage nos diversos
espaços da escola.
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/sistemagabarito

@sistemagabarito

Pensamento
Computacional:
Unimos conceitos e práticas
da programação, internet
das coisas e cultura maker
para desenvolver a
criatividade, a resolução
de problemas e habilidades
socioemocionais.

Tecnologias:
Além do material didático
especializado, o aluno utiliza
diversos recursos online como:
Livro Digital, Plataforma Literária,
Exercícios e Vídeoaula por QRCode,
Plataforma de Tarefas On-Line,
Realidade Aumentada, Google For
Education. Já os pais acompanham
as tarefas, frequência e atividades
através dos Apps EduConnect
e SAE Notiﬁca.

Programa Socioemocional
Estimulamos o protagonismo
e o autoconhecimento através
do desenvolvimento de habilidades
sociais e emocionais.
Ensino Fundamental
I e II145
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MAIS_CULT_REPRESENTATIVIDADE NEGRA
JOANA ARAÚJO | JORNALISTA
MAURO MARQUES | DIVULGAÇÃO

INICIATIVA DO SHOPPING MOBILIZOU OUTROS CENTROS
COMERCIAIS QUE TAMBÉM CONTRATARAM PAPAIS NOÉIS NEGROS

DIVERSIDADE
RACIAL NO NATAL!

Em 2018, uma foto do Shopping Vale Sul, de São José
dos Campos-SP viralizou. A imagem trazia o Papai
Noel em seu trono, com o convite para que as crianças
fossem visitá-lo. Mas o que parecia ser uma simples foto
de Natal de um shopping, era na verdade um símbolo de
representatividade. O Papai Noel era Rubens Campolino:
com a barriguinha, a roupa vermelha e a barba de ‘bom
velhinho’, e... negro! Aos 71 anos, negro, acostumado a
ver a figura natalina branca, Rubens aceitou o convite
do shopping e disse que se sentiu realizado. “Nunca
tive nem sequer a pretensão de ser um Papai Noel. O
convite surgiu após eu ter ganhado o concurso mister
terceira idade, as meninas do shopping viram a matéria
e me convidaram. Eu disse “tudo bem, mas você viu a
minha foto, viu que eu sou negro?”, explica. Mas mesmo
desconfiado e com medo de como seria a reação das
pessoas ao ver um Papai Noel negro, o convite foi aceito.
O metalúrgico aposentado que viveu, entre as tristezas
da vida, episódios de discriminação racial, guarda no
currículo, simplicidade, humildade, as melhores palavras
na ponta da língua, riso fácil e contagiante. Mas as
reações foram as melhores possíveis e surpreendeu o
Papai Noel. “Sempre fui muito bem tratado e acolhido
por todos. Eu sou o Papai Noel para todo mundo. As
reações das crianças variam, tem crianças negras que
acabam comentando que pareço um parente, o pai,
o avô e já se sentem em casa. O mais lindo é que as
crianças não veem uma diferença em mim. Certa vez,
em uma entrevista que estava concedendo a uma TV, o
repórter perguntou a uma criança se ela achava que eu
era diferente, e ela respondeu que sim, porque eu tinha
uma bota e um sinto muito diferentes (risos)”, conta.
Quando saiu do camarim no primeiro dia de trabalho, o
frio na barriga era enorme. Encarou o desafio e depois de
passar por algumas crianças, o shopping parou. Quem
não queria tirar uma foto com o Papai Noel? “Criança
não tem preconceito algum! Em dois anos como parte
da equipe, eu nunca ouvi uma criança comentar sobre
eu ser negro. Crianças são iluminadas. E são momentos
como estes que me fazem aguardar ansiosamente pelo
Natal, essa pureza das crianças é o meu combustível
para querer ser o melhor Papai Noel”, relembra.
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Rubens sabe o significado e a importância em ser o Papai
Noel. “Eu nunca tive a oportunidade de ver um Papai Noel
negro, já os meus netos e toda uma geração estão tendo
esta oportunidade. Em um mundo onde, infelizmente,
racismo ainda é uma triste realidade, é importante
que exista alguém que seja fisicamente parecido com
elas, vivendo um papel de tanta importância e que traz
um significado tão lindo e mágico ao Natal”, finaliza. A
iniciativa do shopping do interior de São Paulo mobilizou
outros centros comerciais que neste ano também
contrataram Papais Noéis negros. Foi o caso de SalvadorBA, Madureira-RJ e do próprio Sr. Rubens, que mais uma
vez é Papai Noel em São José dos Campos.
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

Rubens Campolino: “Criança
não tem preconceito algum. Em
dois anos como parte da equipe,
eu nunca ouvi uma criança
comentar sobre eu ser negro.
Crianças são iluminadas”.

MAIS_CULT_MODA
DARAH GOMES | JORNALISTA
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

OS DESFILES SÃO PEÇAS FUNDAMENTAIS QUE MOLDAM
ATÉ AS ROUPAS DOS MENOS ENTENDIDOS NO ASSUNTO

PARA QUE SERVEM
OS DESFILES?

A marca Charles Jeffrey Loverboy é conhecida por
sempre ousar nas produções.

Os desfiles da Victoria’s Secret aconteciam com o show de algum
artista e eram transmitidos na TV aberta nos Estados Unidos.

Os desfiles ganharam vida na Europa no final do
século XIX para expor o que tinha de melhor na altacostura. Hoje, com um mercado gigante e responsável
por 10,8% dos empregos gerados em Minas Gerais,
de acordo com o Ministério da Economia, os desfiles
são quase um show do mundo da moda. Marcados
sempre por muita pompa, exageros e glamour, a
passarela materializa as fantasias de estilistas que
pouco tempo depois passam para as ruas e guardaroupas. De acordo com a professora de moda, Wanda
Maleronka, os desfiles apresentam uma história. “Eles
são condutores da imaginação, criando vínculos entre
o sonho e a realidade”, explica. O mesmo é afirmado
por Yamê Reis, professora do Instituto Europeu de
Design (IED), que acredita que o trabalho de um
estilista vai além de produzir peças. “Os designers
são empreendedores, ativistas, comunicadores e
contadores de histórias responsáveis por educar o
público-alvo”, observa.

Os desfiles da Chanel são sempre temáticos e
contam uma história ao público.

Os desfiles são peças fundamentais que moldam
até as roupas dos menos entendidos no assunto.
É um momento em que os estilistas sintonizam
as marcas naquilo que é bom e está por vir como
tendência das próximas estações. É através deles
que as lojas se baseiam no que chegará ao cliente
final, além de ser usada como pauta para as artistas
que influenciam uma geração. O excesso visto nas
passarelas pode até não ser bem interpretado aos
olhos naturais de quem tem seu simplório guardaroupa e acredita que moda não é pra você. Mas os
desfiles difundem a direção do que será bom ou
não em um futuro próximo. Aquela roupa cheia de
retalhos com diferentes estampas que você viu em
um desfile, provavelmente não entrará para lista de
desejos do seu armário, mas é provável que você
encontre diversas peças com pelo menos alguma
das estampas ou características daquela produção.
Isso é moda, é transformar todo o exagero para
simplicidade do nosso dia a dia, assim usamos a
tendência a nosso gosto e estilo.
Darah Gomes é jornalista, webwriter e apaixonada por moda.
@in.Darah | darahfgomes@gmail.com

No início, os desfiles eram feitos para os clientes
e as modelos chegavam a ficar em pedestais
para que as pessoas conseguissem observar os
detalhes das roupas.

Léo Bronks e Emerson Timba são
responsáveis pela direção criativa da
Cavalera. Eles já ajudaram na formulação
do figurino de diversos funkeiros e
contaram com muitos modelos negros no
SPFW 48. “Mostramos que não somos a
carne mais barata do mercado. Respeitem
a gente”, disse Léo no fim do desfile.
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MAIS_CULT_MULHERES INOVADORAS
ANA CAROLINA OLIVEIRA | SERIFA COMUNICAÇÃO
DIVULGAÇÃO

CAMINHO DA MULHER EMPREENDEDORA É LONGO,
MAS NÃO GRANDE O SUFICIENTE PARA IMPEDI-LA

MULHERES
EMPREENDEDORAS

O crescimento das mulheres na vida econômica brasileira
vem crescendo a cada ano. Seja como dona do próprio negócio ou à frente de uma empresa em um cargo de liderança. A
liderança feminina é um diferencial para o negócio. Isso porque a gestão de pessoas envolve lidar com inúmeros perfis,
quesito no qual as mulheres naturalmente têm grande habilidade. De acordo com dados do GEM (Global Entrepreneurship
Monitor), no ano de 2018, as mulheres responderam por 48%
dos empreendimentos iniciais no Brasil. Análises feitas pelo
Sebrae mostram que as mulheres empreendedoras são mais
jovens e têm um nível de escolaridade 16% superior ao dos
homens. Entretanto, elas continuam ganhando 22% menos,
situação que vem se repetindo desde 2015, segundo dados
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(PNADC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Em 2018, os donos de negócio do sexo masculino tiveram um rendimento mensal médio de R$ 2.344, enquanto
o rendimento das mulheres ficou em R$ 1.891. Diante deste
cenário da ascensão feminina, conversamos com Anna Paula
Graboski, que contou um pouco de sua trajetória dentro do
empreendedorismo, desafios de estar em um cargo de destaque e sua visão de mercado para as mulheres. Anna iniciou
sua carreira há 11 anos. Formou-se Administração de empresas pela FAGEN/UFU. Empreendedora e palestrante, hoje é
CEO da Landix, empresa focada em mobilidade corporativa,
com atuação no Brasil e em expansão internacional, tendo
como missão usar a tecnologia para simplificar a vida das
pessoas, entregar serviços com o melhor atendimento e de
forma mais assertiva. Ela conta que seu primeiro desafio foi
durante a faculdade, à procura do primeiro emprego. Apesar
de ter um negócio familiar, ainda tinha dúvidas se trabalharia com a família e após conversar com os pais decidiu que
sim, mas que entraria na empresa pelo mesmo processo que
outros funcionários. Entrou como estagiária na área técnica,
sem muito conhecimento na parte de programação e além
do estágio teve que estudar bastante a área em que estava
atuando. Após seis meses de estágio, descobriu que estava
grávida. E um novo desafio foi conciliar a carreira comercial,
vida executiva e viagens e o papel de mãe. “É muito complicado para uma mulher conseguir fazer isso tudo sem um
apoio. Sou muito grata à família que tenho, que conseguiu me
dar o apoio logístico necessário para conseguir fazer faculdade à noite, trabalhar durante o dia como executiva comercial,
viajar, sem deixar a peteca cair. Foi um desafio muito grande
nesse sentido”, ressalta.
Anna Paula acredita que ascensão feminina e as oportunidades para as mulheres em uma posição de destaque existem, porém ainda há um longo caminho a ser percorrido. Mas,
destaca que conseguiu chegar onde está por uma mistura de
privilégio e competência. Levando em conta a família da qual
nasceu, onde cresceu sem sexíssimo, pôde ter a oportunidade
de se interessar por exatas e que, mesmo engravidando cedo,
não teve uma pressão patriarcal que existe hoje. “A grande
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Anna Paula Graboski, empreendedora,
palestrante e CEO da Landix, recebendo
o prêmio “Mulheres Além das Gerais”

maioria das mulheres não têm isso, se elas tiverem um filho
antes da hora, elas não vão conseguir crescer na carreira na
mesma velocidade”, observa. Alguns dos destaques das mulheres no empreendedorismo hoje é sua forma de gerenciamento e a atenção que elas dão aos sentimentos de uma
forma diferente dos homens. Empreender dá também às mulheres a liberdade econômica que elas adquirem com toda a
sua capacidade de gerenciar. Apesar da evolução, as mulheres ainda encontram dificuldades, como medo, insegurança,
falta de estrutura da sociedade em relação aos filhos, principalmente, e áreas que ainda são majoritariamente masculinas. Ela conta que ainda existe um longo caminho, mas que
esses são desafios que fazem parte e que não são grandes
o suficiente para impedir que mulheres se tornem empreendedoras.
Prêmio Além das Gerais
No mês de outubro, Anna Paula recebeu o prêmio da terceira
edição do “Mulheres Além das Gerais”, criado pela Federaminas Mulher para homenagear as mulheres que se destacam por suas habilidades e competências empreendedoras
nas cidades onde atuam. “Fiquei muito honrada e espero que
sirva de exemplo e inspiração para outras mulheres, pois, sim,
nós somos capazes. Uberlândia tem muita competência, tanto masculina como feminina, e nós podemos levar nossa cidade pra frente”. Pensando no futuro do mercado, acredita que
há um futuro promissor para as mulheres. Conta que existe
uma grande tendência de que todos os trabalhos repetitivos,
baseados em força e repetição, tendem a ser substituídos por
máquinas. Enquanto os trabalhos que têm mais empatia, afeto, cuidado, tato vão demorar um pouco mais para ter essa
substituição. E estas são áreas lideradas por mulheres, então
existe uma tendência muito forte de que cada vez mais as
mulheres terão mais oportunidades de crescer nas carreiras,
por conta de suas qualidades de tratar melhor as emoções,
cuidar das pessoas e ter mais zelo. “Dar empoderamento
econômico para as mulheres, para elas poderem crescer e
os homens entenderem que eles precisam rever alguns comportamentos, que a sociedade mudou e que eles são muito
bem-vindos, claro que dando o devido respeito e espaço para
todos os gêneros crescerem é o caminho”, conclui Graboski.

MAIS_CULT_ ENTIDADES
GA COMUNICAÇÃO
DIVULGAÇÃO

“2019 FOI UM ANO DE GRANDES
CONQUISTAS PARA NÓS”

ACIUB MULHER

Tomaídes Rosa, presidente do Aciub Mulher: “Fechamos o ano com a certeza do
crescimento do empoderamento feminino no mundo dos negócios”

Estamos encerrando mais um ano que para o mercado foi de grandes desafios e expectativas, enquanto para nós, do Aciub Mulher, foi marcado por
conquistas e ampliação de nossa atuação junto
às empreendedoras e à sociedade. Um dos marcos
foi a elaboração e aprovação de um Projeto de Lei
que ampliou o prazo para adequação de imóveis
em relação às regras de acessibilidade, em Uberlândia, resultado de nosso trabalho junto à Prefeitura e Câmara. Também, junto com a Aciub, atuamos efetivamente na questão dos Projetos de Lei
Complementar sobre a planta de valores imobiliários, alvará sanitário e tantas outras iniciativas
que envolvem o ambiente de negócios. Estas atuações beneficiaram não apenas empreendedoras,
mas toda a sociedade.
Nas ações internas do Aciub Mulher, uma novidade que nos enche de orgulho foi a realização
da nossa primeira Rodada de Negócios, com a
oportunidade de destacar empresas lideradas por
mulheres, e incentivar a geração de novas par-

cerias e oportunidades. Além disso, vivenciamos
um ano de muito aprendizado e envolvimento do
grupo em nossos encontros mensais, destacando as reuniões itinerantes em que visitamos ‘in
loco’ empreendimentos da cidade, conhecendo de
perto estratégias e cenários, com análises e discussões que foram úteis para o desenvolvimento
de cada uma de nós. Além disso, alcançamos um
sucesso absoluto com o Almoço Empresarial, que
teve como tema o “Futuro Econômico de Uberlândia” na visão de empresários, poder público e
entidades.
Fechamos o ano com a certeza do crescimento do
empoderamento feminino no mundo dos negócios
e incentivamos novas empreendedoras, tanto que
registramos um crescimento do nosso grupo, com
a participação cada vez maior de mulheres que
querem e fazem a diferença. Assim seguiremos
em 2020, mostrando nosso potencial e empreendendo cada vez mais. Boas Festas e que venha
um ano novo de grandes realizações!
34 3236-0300
Av. Belo Horizonte, 1290
Bairro Osvaldo Rezende - Uberlândia - MG
@sicrediplanalto
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MAIS_CULT_MULHERES INOVADORAS
PUBLI EDITORIAL
DIVULGAÇÃO

A GASTRONOMIA QUE INVADIU O BRASIL

MARLY BUFFET

Marly Buffet, uma das mais conceituadas empresárias do mercado de festas, oferece um serviço de buffet de alta qualidade, preparado por uma equipe especializada e pela própria Marly, para tornar qualquer
tipo de festa memorável, além de realizar sonhos.
Marly começou sua trajetória empreendedora há 25
anos, quando ainda trabalhava de cozinheira e sua
patroa, percebendo seu talento e que sua comida era
muito elogiada por todos,sugeriu que ela cozinhasse
para algumas amigas em pequenos eventos, assim
seu nome foi se espalhando e fazendo sucesso. Algum tempo depois, Marly resolveu criar sua própria
Marca e ter uma empresa que envolveria sua família
e muitos colaboradores. Entre altos e baixos, Marly
sempre manteve a positividade, a humildade e acolhimento com todos os clientes, fornecedores e colaboradores que vão se tornando amigos ao longo da
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trajetória. Seu sucesso também conta com o trabalho,
dedicação e empreendedorismo do esposo e seus dois
filhos. Assim, a empresa familiar se tornou exemplo de
sucesso por todo o Brasil.
A Gastronomia que invadiu o Brasil
Marly tornou-se referência por todo o Brasil em profissionalismo, qualidade, culinária de alto padrão e requinte: “Ao longo da minha vida como empreendedora
adotei algumas estratégias, em primeiro lugar, o que
funciona para mim é a dedicação. Sou muito esforçada, muito dedicada, empenhada no que faço. Do tipo
que entra numa cozinha às 7 horas da manhã e sai no
outro dia às 7 horas, literalmente com a mão na massa. Esta sou eu. O que me motiva e tem dado certo é
acreditar que se deve dar um passo de cada vez, sempre mantendo a palavra, compromisso e qualidade. Ter

minha família comigo empenhada e unida, uma equipe que assume este sonho e não mede esforço para
sermos os melhores, isso faz a diferença. Hoje me sinto uma empresária de sucesso, respeitada em todo o
Brasil, por onde passo deixo minha marca registrada. A
minha maior vitória é levar meu trabalho e deixar muito
amor e sabor por onde passo como Bahia, São Paulo,
Rio de Janeiro, Mato Grosso, Pará, Espírito Santo, Minas Gerais e tantos outros estados e cidades. Tenho
muito orgulho de ver meus amigos, parceiros e clientes
provarem da minha culinária nos mais diversos eventos, desde casamentos até as mais criativas festas de
aniversários, eventos corporativos, confraternizações,
coquetéis e camarotes. Dessa forma, vou realizando
meu sonho, sem poupar esforços e dedicação para isso
e sempre alinhando tendência e qualidade à alta gastronomia”, enfatiza Marly.
Rainha dos Camarotes Brahma
Isso mesmo, assim que a empresária Marly é conhecida
nas maiores festas de Rodeios, Shows e Carnaval por
todo o Brasil, realizando os Camarotes mais badalados, chegando a atender até 5000 pessoas em 1 noite,
sempre com muito empenho e qualidade. “O público
dos camarotes é bem exigente, incluindo vários famosos e personalidades que já conhecem nosso trabalho
e sempre elogiam: camarote tem que ser da Marly Buffet”. Com isso Marly viaja o ano todo, passando por
todos os estados brasileiros, realizando as maiores
festas com muita alegria e sabor.
Novos Projetos
Recentemente, Marly é coautora do livro “Empreendedoras de Alta Performance de Minas Gerais”. A obra
integra a Coleção Nacional com as mais bem-sucedidas mulheres de negócios de todos os Estados. No livro
estão reunidas 16 coautoras, de diversas áreas de atuação, que têm em comum as habilidades essenciais de
verdadeiras empreendedoras, seja em negócios próprios ou atuando como executivas. Resiliência, superação de desafios, a constante busca pelo autoconhecimento, o esforço e a dedicação para alcançar seus
objetivos, realizar seus sonhos, a capacidade feminina
de se reinventar e equilibrar vida pessoal e profissional.
Novos projetos virão, sempre com o propósito de inovar, ser referência e realizar sonhos.

34 3217-2090 | 34 99658-5386
Rua Varginha, 170
Bairro Daniel Fonseca - Uberlândia - MG
www.marlyfestas.com
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MAIS_CULT_MULHERES INOVADORAS
LETÍCIA PEREIRA ALVES | ARQUITETA E URBANISTA
SXC

MULHERES NO MERCADO FINANCEIRO

CARREIRA E
FINANÇAS

Quando se fala em Bolsa de Valores, talvez você se
lembre daquele ambiente estressante, predominantemente masculino, com vários telões mostrando as
cotações em tempo real e muita gritaria, pois bem,
ele não existe mais! Graças a evolução tecnológica
as operações são feitas de forma digital e estão ao
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alcance de todos, basta um computador e acesso à
internet. Apesar do mercado financeiro ainda ser excessivamente masculino, já se percebe uma crescente
participação de mulheres em posições de destaque
nos fundos de investimentos e bancos, bem como investidoras no mercado de ações. Cada vez mais atu-

antes no mercado de trabalho, as mulheres têm se
tornado mais abertas a temas relacionados ao mercado financeiro, demonstrando um potencial que por
muito tempo ficou escondido. Em números, elas ainda são minoria, de acordo com relatório sobre o perfil
de investidores pessoas físicas, referente a novembro deste ano, elaborado pela B3, apenas 22,66% são
mulheres, refletindo a falta de uma cultura de investimentos no Brasil, além de uma questão histórica de
exclusão do gênero.
Curiosidade
A primeira investidora brasileira se chamava Eufrásia Teixeira Leite (1850-1930), que operava por meio
de um procurador que levava as suas ordens. No fim
do século XIX e início do XX, mulheres não tinham
permissão para participar nas mesas de negociação
das Bolsas de Valores, o que não impediu Eufrásia de
possuir ações de empresas inovadoras da época, que
são gigantes multinacionais atualmente, como Siemens, Rio Tinto e a atual Bunge.
Perfil: ousada!
Uma modalidade de operação na Bolsa de Valores
que tem chamado a atenção é o Day Trade, que busca
ganhos diários e ainda permite conciliar com outras
atividades. Trader é o nome desse tipo de investidor,
que foca no curto prazo. A possibilidade de auferir
lucros todos os dias é a grande vantagem do Day
Trade, o que tem atraído muitas mulheres a arriscarem um pequeno valor de seu capital com o objetivo de obter ganhos que nunca teriam com investimentos conservadores e até mesmo com o trabalho
atual. É uma modalidade indicada para mulheres
que têm um perfil de ousadia com disciplina, pois
envolve maiores riscos de perda também. Ser uma
Trader é exercer uma profissão como qualquer outra,
que vai exigir muita dedicação, estudo, domínio técnico e análises, aliados a um emocional equilibrado.
Essa profissão, inclusive, vem substituindo outras
profissões, e é cada vez mais comum profissionais
de diversas áreas se dedicarem exclusivamente ao
trading. Por exemplo, a advogada Priscila Campos
Soares, com 32 anos, saiu de sua área para se dedicar inteiramente ao trading e ministra cursos nessa
área. De acordo com ela, “profissionalmente falando,
como Trader, vejo uma perspectiva de crescimento ilimitada, pois a cada dia me especializo mais”.
Já Roxane Campos Soares, com 31 anos, deixou a
profissão de zootecnista, pelas operações na Bolsa,
permitindo-lhe ter mais tempo para a família, trabalhar em casa e ter mais liberdade.

vestindo pouco dinheiro por mês com o menor risco,
por exemplo no Tesouro Direto ou Selic, ou optar por
investimentos de baixo risco, como LCI, LCA ou CDB
de Renda Fixa. Perfis moderados podem investir através de fundos de investimentos multimercados. O importante é buscar diversificar seus investimentos.
Perfil: sucesso!
Independente do investimento que façam, estudos
apontam que as mulheres podem se sair tão bem
e serem melhores no mercado financeiro do que os
homens, pois são mais ponderadas, prudentes e estudam mais para aplicar de forma tranquila. Em
primeiro lugar, as mulheres buscam reduzir o risco,
utilizando da paciência para aguardar as oportunidades certas. Em segundo lugar, as mulheres tendem
a ser melhores planejadoras e, portanto, estão mais
orientadas para os detalhes. E outro atributo que as
mulheres possuem, que com certeza ajuda na arena
operacional, é que elas são melhores em uma crise
e menos emocionais, ao contrário da crença popular,
as Traders são mais disciplinadas e menos propensas
a entrar em pânico. Fica a dica para as mulheres se
antenarem neste mercado e tirarem proveito de uma
área que talvez pouco ouviram falar, mas que é muito
promissora.

Perfil: cautelosa!
Mulheres com perfil mais conservador e que buscam
mais segurança podem iniciar suas aplicações inCULT_ 153

MAIS_CULT_MULHERES INOVADORAS
FLÁVIA TUCCI | CONSULTORA DE VENDAS
DIVULGAÇÃO

TALK SHOW MOTIVOU EMPODERAMENTO FEMININO

MULHERES QUE
INSPIRAM

Aconteceu no dia 19 de novembro, o talk show “Mulheres que Inspiram”, idealizado por seis amigas e empresárias de renome que se uniram para inspirar e contribuir para o empoderamento feminino. A pergunta
feita a nós, mulheres, foi o que nos motiva a continuar evoluindo? Quais são nossos verdadeiros anseios?
Nossos sonhos e objetivos de vida? E foi neste cenário
de troca e experiências emocionantes, que nós mostramos que juntas somos mais fortes e que a paixão
pela vida, pelo empreendedorismo, pelo novo, independente do cenário, das estáticas e opiniões valem
a pena. Cada uma em sua área de atuação trouxe o
que tinha de melhor, seja compartilhando sorrisos, sonhos, conquistas ou trazendo a paixão pela vida e entusiasmo como combustíveis fundamentais para uma
saúde perfeita e uma qualidade de vida em harmonia.
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Mulheres engajadas que mostram que nada é impossível
se você souber o que realmente quer, traçando princípios,
valores e buscando em sua essência o compromisso de
tê-la em primeiro lugar, pois o segredo é se descobrir,
traçar objetivos, se unir com troca de experiências, ousar,
correr riscos, fazer a diferença, acreditar em um ideal, focar em sua missão, seja ela empreendedora ou empresária, como mãe, esposa ou uma mulher dinâmica, dona de
si, capaz de alçar voos cada vez mais altos.
Responsáveis pelo talk show: Cyntia Galvão - odontóloga e proprietária da Unique, Daniela - Proprietária da
Dermage, Jordana Alves - decoradora de interiores e
proprietária da Conceito Atelie Decor, Núbia Maurelli proprietária do Distribuidora Eko’7, Tais Bevilacqua - empreendedora e Thatianne Caixeta Borges - terapeuta.
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MAIS_CULT_BELEZA
JADER ARAÚJO | CABELEIREIRO E MAQUIADOR
DIVULGAÇÃO

É PRECISO CONHECER MAIS O PRÓPRIO ROSTO
PARA SABER COMO FAZER A MAQUIAGEM IDEAL

O PODER DA
MAQUIAGEM

A técnica mais antiga de embelezamento se transforma
com o tempo e os avanços da tecnologia, o que antes
era uma ferramenta para realce, hoje são técnicas
para afinar o nariz, diminuir as bochechas, aumentar
os lábios... Todos estes exemplos são chamados de
contorno e iluminação. Eles criam efeitos de luz e sombra,
dando impressão de diferentes proporções no rosto.
Em um contexto histórico, o contorno já era bastante
usado por maquiadores profissionais nos camarins de
estúdios cinematográficos e por artistas de teatro. A
popularização aconteceu com a produção em massa
de cosméticos e produtos de beleza. Juntamente com
fotos e vídeos tutoriais de maquiagem de uma famosa
blogueira americana, essa técnica ganhou o mundo. É
preciso conhecer mais o próprio rosto para saber como
fazer a maquiagem ideal, por isso é melhor fazer um
estudo mais detalhado sobre seu próprio rosto com
ajuda de profissionais de beleza.
Veja alguns exemplos de contornos e iluminações em
diferentes tipos de rostos:

A função do contorno é dar essa ilusão de claro e escuro
(tom mais escuro para dar profundidade, tom mais claro
para dar volume, já o iluminador capta a luz externa e
contenta onde foi aplicado. Por isso deve ser usado em
partes convexas como maçã do rosto, testa, dorso do
nariz e queixo.
Tom mais claro:
- Ao longo do centro do nariz
- Ponto central da testa
- Abaixo dos olhos
- Abaixo das sobrancelhas
Tom mais escuro:
- Nas laterais do nariz
- Na parte superior da testa
- Abaixo das maçãs do rosto
- No maxilar
Dica: Essa técnica remete à sombra e luz, por isso deve
ser natural. Certifique-se de espalhar bem os produtos,
sem deixar linhas escuras ou claras, para um resultado
incrível.
Jader Araújo é empresário, cabeleireiro e maquiador profissional.
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MAIS_CULT_LIFESTYLE
NANDO MEDEIROS | PUBLICITÁRIO, BLOGGER E PRODUTOR DE EVENTOS
ARQUIVO PESSOAL | DIVULGAÇÃO

Nando Medeiros
@fashionando
www.fashionando.com

O DUMBO TEM VÁRIOS LUGARES PARA
APRECIARMOS A VISTA DE MANHATTAN

TURISTANDO POR
NOVA IORQUE

O lugar mais famoso e concorrido pela vista fica entre
as ruas Washington Street e a Water Street, onde é
possível ver o Empire State alinhado certinho no meio
da ponte Manhattan Bridge. Essa foto é clássica, claro
que fiz a minha. Ah, e para os fãs de Gossip Girl, esse
era o bairro que Dan Humphrey morava e o prédio de
seu loft está no endereço: 455 Water Street. Você se
sente dentro de uma série da Netflix.

Recentemente estive explorando a cidade de Nova
Iorque e vou mostrar um dos meus locais favoritos
nessa viagem: O Dumbo, no Brooklyn. Ele é o bairro
que fica à beira do Rio East, logo que atravessamos
a Ponte do Brooklyn, travessia essa que foi uma das
experiências que super recomendo. AMEI!
D.U.M.B.O é uma abreviação de Down Under
Manhattan Bridge Overpass porque essa é uma
região de passagem que fica embaixo da Manhattan
Bridge. O bairro é mega charmoso, cheio de
restaurantes, brechós, galerias de arte, cafeterias,
bares, etc. Além de ser uma calmaria, parece que
você está em uma cidade do interior. Ele se tornou
o querido da turma mais hypada. Antigamente, a
região era industrial e as pessoas que moravam
por lá eram artistas, pois buscavam um lugar mais
barato e alternativo, já que Manhattan sempre foi
bem caro.
Por ficar do outro lado do rio, o Dumbo tem vários
lugares para apreciarmos a vista de Manhattan. Dá
vontade de ficar sentado a tarde toda ali apreciando
a vista privilegiada de Manhattan. De lá, vocês
terão a vista da Ponte do Brooklyn, da One World,
dos prédios de Downtown e ainda da Estátua da
Liberdade ao fundo.
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É tanta variedade que nem cabe neste anúncio!
Piso 2 - Center Shopping
josephs.com.br
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MAIS_CULT_ETIQUETA
BRUNA BARCELOS | CONSULTORA COMPORTAMENTAL
MAURO MARQUES | SXC

ESTAS DICAS VÃO TE AJUDAR A COMEÇAR O ANO COM
ENERGIA RENOVADA E ISSO ABRIRÁ MUITAS OPORTUNIDADES

DICAS DE ETIQUETA PARA
DESAPEGAR E EVOLUIR

Final do ano chegando e parece que um sentimento
de gratidão, fazer diferente, etc, toma conta de todos
nós, não é verdade? Pois bem, para termos mais prosperidade e ascensão em qualquer parte da vida precisamos nos organizar. Então, vamos começar pelo
nosso guarda-roupas: tire um dia bem calmo da sua
vida, abra o seu guarda-roupas e analise roupa por
roupa. Pense! Estou usando essa roupa? Posso passá-la adiante? Há quanto tempo eu não uso? E assim
você vai se desapegando. Nada de pensar: quando eu
emagrecer esta roupa vai me servir, esqueça. Quando
você emagrecer você compra uma nova que te servirá no momento. Não se apegue no que a roupa foi um
dia pra você, pois isso pode te travar. Lembre-se que
se for doar é muito elegante fazer pequenos concertos como costurar um rasgadinho e até mesmo lavar
a roupa que está suja. Doar roupas em péssimo estado de conservação não adianta nada. Agora vamos
para a cozinha: elimine potinhos, louças quebradas e
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separe de acordo com a dica da “Santa Ajuda do GNT”
- Micaela Góis: o que vai para o lixo, o que é doação e
o que volta para o armário. Fazendo essa tarefinha, sua
cozinha ficará um charme para receber coisas novas e,
claro, as visitas do final do ano. Quarto de brinquedo
de criança: aproveita a limpeza deste espaço para colocar dentro da cabecinha e do coração da criança o
quanto é lindo doar. Vá até esse ambiente sempre com
sua filha (o) e separe junto com ele o que ele quer doar,
o que ele quer ficar e o que não dá mais pra aproveitar. Faça isso com calma e desperte na sua criança a
solidariedade e o desapego por coisas materiais. Estas
dicas vão te ajudar a começar o ano com uma energia
renovada e isso abrirá muitas oportunidades e felicidade para você e para quem estiver próximode você.
Boa sorte!
Bruna Barcelos - Consultora Comportamental.
www.brunabarcelos.com.br | @brunabarcelos

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

CULT_ 161

MAIS_CULT_NOIVAS & FESTAS
MIQUÉIAS MADALENA | CELEBRANTE SOCIAL E MESTRE DE CERIMÔNIAS
JOHN WESLLEY FOTOGRAFIAS

ESCOLHA AQUILO QUE OS SEUS CONVIDADOS IRÃO
RECONHECER COMO SENDO DA SUA PERSONALIDADE

AUTENTICIDADE,
A TENDÊNCIA PARA 2020
Casar é da forma que é desde não sei quando. A sensação que tenho é que é assim desde o princípio. E isto
é bom. Não é ruim. O clássico, além de ser atemporal,
nos traz conforto. É cômodo estar no conhecido. Mas,
como posso estar falando de tradicional e autêntico
na mesma proposta? Parece contraditório, mas em
casamento é possível e, acredito, que será a grande
tendência para 2020. Primeiro, sendo transparente
com você leitora: sou um ávido defensor do clássico.
Consequentemente, do bom gosto e da elegância. E,
nisto, não estou falando de orçamentos exorbitantes. Aliás, quanto maior orçamento, maior a chance
de cair no brega e no cafona. O clássico flerta fortemente com a simplicidade (não com o simplismo!)
e, também, com o “menos é mais”. Então, qualquer
coisa que seja demasiadamente modismo me faz ficar em dúvida. Que fique claro: autenticidade não é
moda. Autenticidade é vestir-se de si mesmo, buscar
comunicar a sua personalidade em cada detalhe. Isto
estará em alta, daqui para frente, no mercado de casamento. E, do meu ponto de vista, a razão é uma só:
rede social. Antigamente as inspirações vinham de
fontes muito específicas, que acabavam pautando
apenas o que fosse convencional. Era difícil encontrar
referências que refletissem a diversidade. O Pinterest,
o Instagram, o Facebook, o WhatsApp possibilitaram
este encontro.
A estrutura de um casamento continuará a mesma
que estamos habituados. Teremos casamento civil,
cerimônia e festa. Mas a forma como cada momento
acontecerá é que está mudando. Definitivamente, o
casamento religioso não é mais unanimidade. Muitos
casais não estão mais preocupados em se casarem
em um templo religioso ou de acordo com alguma
doutrina. Contudo, os que permanecem nesta escolha
estão fazendo com mais fervor, mais verdade. Estão
se casando naquele rito porque, de fato, acreditam.
Em paralelo, cresce o número de cerimônias alternativas, que mantêm a estrutura clássica dos protocolos,
mas são altamente personalizadas e conduzidas por
celebrantes, por amigos, por familiares e, até mesmo,
de forma ecumênica por mais de um ministro religioso. Enfim, o importante é que o rito tenha significado
para os noivos.
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Conforto é uma outra palavra de ordem na autenticidade. Os noivos estão tendo liberdade para viver o grande
dia. Tem mulher que ama salto alto e outra que vai casar
de tênis. Tudo certo! Tem noivo que não tolera gravata e
outro que só sente bem com o traje completo. Questão
de estilo. Isto vai fazer com que não exista a moda da
vez, mas sim diversos estilos ao mesmo tempo. Prevalecerá a personalidade. Esta liberdade estará presente
em cada escolha, pois as regras se diluíram. Casamentos poderão acontecer de manhã, de tarde ou de noite;
durante a semana, em um sábado ou no domingo; para
muitos convidados ou poucos; no campo, em casa ou em
um salão; com decoração clássica, rústica, moderna ou
tudo misturado; com orquestra ou uma voz e violão. Enfim, com toda esta liberdade, o grande desafio será fazer
algo coerente. E, para isto, eu tenho uma dica. Defina o
que você quer comunicar com o seu casamento. Durante o processo de decisão escolha aquilo que comunica
o objetivo definido. Por exemplo: não adianta querer ter
um casamento despretensioso e despojado e contratar
uma orquestra para tocar música erudita. Jamais decida por algo só porque viu na internet ou no casamento
da famosa. Escolha aquilo que os seus convidados irão
reconhecer como sendo da sua personalidade. Fazendo
assim não tem erro. E viva a autenticidade!
Miquéias Madalena - celebrante social, mestre de cerimônias
e um apaixonado por casamentos e tudo mais que fala de amor.
madalena.miqueiasbatista@gmail.com

CULT_ 163

164 _CULT

CULT_ 165

MAIS_CULT_GASTRONOMIA
CHRIS FERREIRA | CHEF
CARDOSO FOTOGRAFIA

BRIGADEIRO
CAIPIRINHA DE CAFÉ

COZINHA DOCE

A partir desta edição, nossos leitores ganham uma
nova coluna - “Cozinha Doce”, assinada pela chef
Chris Ferreira, técnica em alimentos e graduada
em confeitaria e panificação avançada pelo Instituto das Américas - IGA em Vila Velha - Espírito Santo. Sua paixão pela culinária surgiu aos 14
anos, quando começou a trabalhar com encomendas de brigadeiros e bolos. Hoje dedica-se somente à atividade gastronômica, ministrando cursos
e consultorias presenciais e virtuais em diversas
regiões do Brasil, além de participação em programas de televisão. Confira sua receita de estreia
em nossa revista.
Brigadeiro caipirinha de café
395 g de leite condensado
50 ml de café coado (forte e sem açúcar)
30 ml de cachaça
50 ml de chocolate meio amargo
Preparo: Leve ao fogo médio e mexendo sempre,
o leite condensado e o café coado. Mexa até des-
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grudar do fundo da panela. Na sequência adicione
a cachaça e continue mexendo por uns dois minutos. Desligue o fogo e adicione o chocolate picado e envolva até que fique bem homogêneo. Deixe
esfriar e transfira para os copinhos com auxílio de
uma manga de confeitar. Decore a gosto. Sirva frio
ou gelado.

34 99839-3906
@chef_chrisferreira
cozinhadoce_@hotmail.com
youtube.com/cozinhadocecomchrisfer

MAIS_CULT
PUBLI EDITORIAL
LUCIANA SANTOS | DIVULGAÇÃO

OPÇÕES DELICIOSAS PARA
SUAS FESTAS DE FIM DE ANO

EMPÓRIO DO QUEIJO

jo Chimichurri da Serra da Mantiqueira. Nesta
oportunidade, queremos agradecer a todos que
nos prestigiaram neste ano com sua amizade e
preferência, desejando-lhes Boas Festas e um
Ano Novo repleto de muita paz, amor e grandes
conquistas!

Tempo de festas e celebração do novo ano que
está chegando. Neste clima, o Empório do Queijo preparou deliciosas opções para o seu evento,
além dos melhores queijos, também vinhos, cachaças e muito mais. No cardápio, destaque para
o Queijo Minas Artesanal de todas as regiões
produtoras do estado, todos com certificação,
o que garante a origem dos nossos queijos. Para
os paladares mais exigentes oferecemos queijos
especiais, como o Mofado da Serra da Canastra,
Queijo Maturado no Vinho, no Café e o Quei-

34 3254-8228 | 99257-6300 | 99647-1292
Av. João XXIII, 435
Bairro Saraiva - Uberlândia - MG
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MAIS_CULT_CASE
PUBLI EDITORIAL | FLÁVIA TUCCI
DIVULGAÇÃO

BAR JÁ É REFERÊNCIA EM UBERLÂNDIA

ZENAIDE BAR
É SUCESSO!

ferente e de grande sucesso, lute para conquistar
seus sonhos. Tenha parceiros bons, cada um foque
em seu dom principal. Tenha compromisso com
Deus, isso fez toda a diferença em nosso sucesso.
Sonhe grande, mas comece pequeno.

O proprietário do Zenaide Bar, empresário
Marco Aurélio de Abreu Freitas.

Antes, cantor da dupla Marco & Mário. Hoje, empresário bem-sucedido e proprietário do Zenaide Bar,
um dos locais mais badalados de nossa cidade. Este
é Marco Aurélio de Abreu Freitas, que nos concedeu
essa entrevista, onde destaca a criação do empreendimento, os desafios superados e os novos projetos para 2020. Confira!
Você participou recentemente do raio-x e poderia
nos contar sua história, o que o motivou a participar?
O que me motivou primeiramente foi o carinho da
organização do evento e a qualidade do evento. Outra coisa foi a vontade de passar tudo que aprendi
com as lutas do empreendedorismo para encorajar
outros jovens também.
Sabemos que todo empreendedor se inspira em alguém, quem é sua fonte de inspiração?
Tenho vários. Ricardo Rocha, da Softbox, que é um
grande amigo meu, Tallis Gomes, do Easy Taxi, Júnior
Durski, do Madero, Paulo Vieira, da Febracis, Jorge
Paulo Leman, entre outros.
Se pudesse deixar um recado ou um legado aos jovens qual seria?
Tenha coragem para empreender e fazer algo di-
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Falando sobre empreendedorismo, Zenaide é sem
dúvida uma trajetória de sucesso, mas quais foram as dificuldades enfrentadas e como as superou?
As dificuldades foram várias, assim como a maioria
dos negócios que saíram do zero e que deram certo também. Tínhamos um grande desafio do ponto,
por exemplo, porque outros negócios do segmento
não tinham dado certo lá, desafio também de falta
de grana para investir no começo, entre vários desafios, mas a coragem, a fé, o trabalho e Deus nos
fizeram vencer todas essas dificuldades.
Sonhou algum dia que Zenaide seria o bar mais
“cobiçado” da cidade?
Confesso que sonhei sim, porém não sabia que seria tão rápido... rsrs.
Sei que muitos conhecem sua história, mas ainda
ficam curiosos para saber o porquê do nome Zenaide. E aí, algum motivo especial?
Foi simplesmente para homenagear uma música
da minha dupla com meu irmão, Marco & Mário.
Trabalhando com projeção, quais são suas perspectivas para 2020?
Iremos ampliar mais uma vez o Zenaide Bar de
Uberlândia e construir novos banheiros para o conforto de nossos clientes. Vamos também começar
um projeto de expansão do Zenaide para outras cidades e também novos produtos licenciados com
a marca Zenaide.

A Godoi Carnes, traz para você cliente as melhores carnes de
Uberlândia, para que seu Natal e Fim de Ano, seja com o que ha
de melhor em cortes nobres para você e seus convidados.

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

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

170 _CULT

CULT_ 171

GENGE_CULT
PUBLI EDITORIAL
DIVULGAÇÃO

AMBIENTE TRANQUILO E AGRADÁVEL,
IDEAL PARA EVENTOS E FESTAS.

CAPTAIN BREW

Foi inaugurada neste mês de novembro, o espaço da Cervejaria Captain
Brew. Com o diferencial de produzirem as cervejas no local, ainda contam com um ambiente tranquilo e
agradável, ideal para eventos e festas. A cervejaria abre para visitas
com agendamento e o espaço abre
esporadicamente, à medida em que
novas cervejas são lançadas. Com
fácil localização na Rua Marieta de
Castro Santos, 135, no Bairro Altamira, próximo da Av. Liberdade e da
Av. Nicomedes Alves dos Santos.
Acompanhe os nossos eventos pelo
instagram @cervejariacaptain e pelo
facebook também. Venha conhecer!
Experiência inesquecível!
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34 9 9981 1338
Rua Marieta de Castro Santos, 135
Bairro Altamira - Uberlândia - MG
instagram @cervejariacaptain

Mundo de Varekai
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100.000 Bem Vindos
Já ouviu falar que nada acontece por acaso? hoje os astros
estão em harmonia trazendo as mudanças na sua vida.
O mundo de Varekai, aqui apresentado, está voltado aos
prazeres que a vida oferece, permitindo que você possa ser
quem quiser ser, na sua melhor parte, na sua melhor versão.
O supremo da diversão e do entretenimento chegou,
trazendo muitas novidades para você
Venha nos conhecer! Você tem um compromisso para colher
e carregar boas energias e entrar neste incrível mundo.
Receba, aceite e se beneficie!

Bem vindo ao novo, bem vindo a Varekai.
música i arte i diversão

Está curioso para saber o que o mundo Varekai trará para você?
Siga @varekai.club
rua eduardo de oliveira, 940 - cazeca
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(34) 3214.7979

GENTE_CULT_FOTO LEGENDA
CÉLIO CARDOSO
MAURO MARQUES | DIVULGAÇÃO

ACONTECIMENTOS
E ATUALIDADES

FOTO LEGENDA

MORADIA COM
GRIFE
Recém-chegada
em Uberlândia, a
Tamboré Urbanismo,
com 39 anos de
história, começa sua
expansão fora de
São Paulo em nossa
cidade, trazendo
a assinatura do
renomado Benedito
Abbud no projeto
paisagístico.

FEBRACIS
Em solenidade
especial foi
realizada, dia 25
de outubro, na
Casa Garcia, a
formatura das
turmas Green e
Gold da Febracis
Uberlândia.

Dr. Alysson Marcondes
Modelo: Leandra Carolina
Fotografia: Mauro Marques
Hair & Make Up: Clau Borges
Look: Mari Araújo
Produção: Amanda Carvalho
ALIVE
Em destaque
na foto, os
vencedores
do Desafio de
Emagrecimento
by Alive Sports
Club #FITEM30.
Parabéns
à jornalista
Adreana Oliveira
e ao fotógrafo
Ricardo Dias.
SOLIDARIEDADE
O Arroz Vasconcelos lançou, simultaneamente em nove cidades
(Araguari, Uberlândia (foto), Uberaba, Patos de Minas, Goiânia,
Rio Verde, Montes Claros, São José do Rio Preto e Ribeirão
Preto), sua nova campanha publicitária estrelada pelo cantor
Gusttavo Lima e o ator Lima Duarte. Na ocasião, a empresa
também lançou um desafio solidário onde influencers digitais de
cada uma destas cidades tiveram a oportunidade de escolher
instituições sociais para receber 1 tonelada de alimentos.

JOSEPHS’ CULINÁRIA CONTEMPORÂNEA
Com amplo cardápio de muito bom gosto, o restaurante
oferece espaço e pratos sofisticados para almoços
e jantares de negócios com estrutura completa para
apresentações de palestras e confraternizações. O Josephs’
está no Center Shopping, antigo L’Entrecôte de Paris.
Confira alguns eventos que já aconteceram lá, como o
jantar do CIMI e também evento social de apresentação à
sociedade. (Kaká Fotografias)

HENRISA
Trazendo uma nova proposta de cuidado em saúde foi
inaugurada, dia 2 de dezembro, no UMC - Uberlândia
Medical Center - Salas 51A e 51B, a Clínica Henrisa. O
coquetel de inauguração reuniu convidados que também
conheceram o moderno espaço da clínica. (Mesquita
Fotografia)

ISO OLHOS
Em conjunto com a Pastoral da Criança da Diocese
de Uberlândia, o ISO Olhos realizou, dia 7 de dezembro,
mais uma etapa do programa social ReviVER, com
atendimento oftalmológico a crianças de 0 a 6 anos
no Bairro Tibery. A manhã foi animada, com recreação,
lanche, entrega de kits de Natal, mas com um objetivo
muito sério: avaliar a saúde ocular e ensinar para as
crianças desde cedo a importância dos cuidados
preventivos com a saúde dos olhos.
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POTIGUAR
O restaurante Potiguar inaugurou em
novembro, em uma das avenidas mais
movimentadas de Uberlândia, a Rondon
Pacheco, sua primeira unidade fora do
Distrito Federal. O evento de inauguração
foi um marco e levou mais de 400
pessoas, entre autoridades, empresários,
jornalistas, influencers digitais e
formadores de opinião. Com a casa lotada,
o empreendedor Flávio Silva Alves, que tem
14 casas em Brasília, recebeu a todos com
o melhor da gastronomia, atendimento
impecável e show do cantor Bruno.
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GENTE_CULT_FOTO LEGENDA
CÉLIO CARDOSO
MAURO MARQUES | DIVULGAÇÃO

HUGUENEY BISNETO
O jornalista e colunista social uberlandense Carlos Hugueney
Bisneto foi homenageado com o “Diploma Mérito da Imprensa
80 Anos da Fenai Faibra”, durante o Encontro Nacional
alusivo aos 80 Anos da Fenai Faibra, realizado dia 5 de
dezembro, no Centro de Convenções do Barra Shopping Rio de Janeiro. O evento aconteceu dentro da cerimônia da
Associação de Imprensa do Brasil - AIB e juntamente com a
12ª Edição do Troféu AIB de Imprensa - Melhores da Imprensa
e Entretenimento de 2019. Fundada em 1939 por Cásper
Líbero e Edgard Leuenroth, a Federação Nacional da Imprensa
(Fenai Faibra) é a mais tradicional entidade representativa
da Imprensa brasileira com atuação nacional. Congrega em
seu quadro social as empresas jornalísticas, diretamente ou
através de seus veículos de comunicação (Jornais, Revistas,
Agências de Notícias, Emissoras de Rádio e TV, Websites
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Noticiosos), as entidades associativas da imprensa e todos
os que atuam de forma profissional ou como colaborador
na Imprensa Brasileira (jornalistas, radialistas, diretores
e proprietários de veículos de comunicação, articulistas,
colunistas, apresentadores, locutores, cinegrafistas,
fotógrafos e profissionais da imprensa). Grandes nomes
da imprensa nacional, personalidades do mundo artístico e
empresarial foram homenageados com troféus e diplomas em
reconhecimento aos méritos conquistados nas suas áreas de
atuação. Os grandes veículos e programas de comunicação
da imprensa nacional também foram agraciados. Entre os
homenageados no mundo das artes, estavam Juliana Paes,
como a melhor atriz do ano por seu papel em “A Dona do
Pedaço”, e o ator Caio Castro, por sua interpretação na
mesma novela. Tudo animado pela performance de clones da
música internacional como Frank Sinatra e Ricky Martin.

PRODUÇÃO MULTIMÍDIA
Os agora produtores multimídia Rogério Crosara, Noslen
Ferreira, Liza Cicuto, William Júnior, Sérgio Crosara e Bruno
Nunes, da primeira turma do Curso de Produção Multimídia da
Unitri na defesa do projeto de conclusão em dezembro de 2019.

ENCONTRO EMPRESARIAL
O curso de Administração da Unitri promoveu, em novembro,
o VI Encontro Empresarial, que contou com palestra do
empresário Paulo Romes, também diretor-presidente da Junco
e atual presidente da Aciub. Na foto, ele com o gestor do
Curso de Administração, professor Paulo Henrique Souza.

Farroupilhagrill
COMUNICAÇÃO
Publicitários e empresários da área de comunicação reuniram,
na noite de 25 de novembro, no Deck 2130, em um Happy Hour
para exibição do GP Cannes Lions 2019, apresentação do
prêmio APP de Criatividade e o Calendário 2020.

34 3216-1387
Rua Natal, 1262
Bairro Aparecida
Uberlândia - MG
@churrascariafarropilha
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FESTA DA KENYNHA
Mais uma edição da Festa da Kenynha aconteceu,
dia 9 de novembro, nas Chácaras Fratelli. O evento
vem evoluindo há quase 11 anos, sempre recebendo
amigos, família, parceiros e clientes. As atrações
foram Renatinho RDM, Sebáh, Tomate, Alline Mendes,
Alex Koen, Jorge Maycon, Gui D’Castro&Gabriel e

Cleitinho. Nossos agradecimentos aos parceiros: Palácio
Motel, Massilon Eventos, Agito Uberlândia, Emagresee,
Italac, Lojas RB, Opção Empreendimentos, Blend By Lucas
Ezequiel, Cerveja Petra, Guaraná Mineiro, Bananazinha,
Rádio Mix, Roger Dantas, Midia Signs e Drinkologia.
Realização: Viapromo Promoções. Fotos: Agito Uberlândia.
#festadakenynha #bdaykenyalopes.

DEFFINA EMAGRECIMENTO & ESTÉTICA
A empresária Thalita Rodrigues
recebeu amigos e convidados, no dia
19 de novembro, para o coquetel de
inauguração de sua moderna Clínica
Deffina Emagrecimento & Estética no
Uberlândia Shopping. A organização do
evento teve assinatura de Ana Paula
Paixão. O novo empreendimento traz para
nossa cidade o que há de mais inovador
em estética. (Fotos Antônio Neto)
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GENTE_CULT_EM SOCIEDADE
SONIA SAMPAIO
DIVULGAÇÃO

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

NOSSOS VOTOS DE BOAS FESTAS
E UM ANO REALMENTE NOVO!

EVENTOS, PESSOAS
& FATOS
QUE VENHA 2020!
Mais um ano chega ao fim. E com ele muitas reflexões
e também muitas promessas para o ano que se inicia.
Que estas reflexões sejam realmente proveitosas. Que
possamos avaliar erros e acertos. Que as energias
sejam renovadas e que possamos ser pessoas melhores,
mais conectadas com o próximo. Desejo sinceramente
a você, meu leitor e seguidor, um Feliz Natal e que 2020
seja de muita prosperidade.
INOVAÇÃO
2019 foi um ano de
grandes inovações
no circuito fashioncultural-gastronômico.
Quem trouxe bastante
novidades neste setor
foi a estilista Denise
Afonso, que transformou
a sua maison-ateliê em
espaço expositivo e de
eventos, com presenças
marcantes em tardes
deliciosas. Uma delas foi
Maria Angélica, que trouxe
do Rio a marca Belo no
Papel, Erika Mesquita
esteve presente com a
sua sempre encantadora
harmonização dos vinhos,
tudo sempre no capricho,
com altíssimo bom gosto
e criatividade. Nota 1000
para Denise Afonso e suas
parcerias.

MODA SOLIDÁRIA
A amiga Karina Prado, diretora nacional da Mary Kay em
Uberlândia, mais uma vez abraçou causas sociais. Ela
realizou desfile beneficente com a presença de personas de
destaque da sociedade local, algumas marcando presença
como espectadoras e outras desfilando na passarela. Dessa
vez, a ONG beneficiada foi a Príncipes e Princesas da
Quimioterapia. Parabéns pela iniciativa.

CULTURA EM ALTA
A cada ano, a gente percebe o entorno de Uberlândia a enxergando como uma megalópole. Uma cidade progressista, de
fato. E referência para centenas de cidades, pelo menos em um raio de 300 quilômetros. Mas, é bom que se reconheça, um
aspecto que dá à cidade esse olhar contemplativo de nossos vizinhos é pelo fato de aqui estar sendo rota de passagem
de vários espetáculos teatrais, com repercussão e premiação em nível nacional. Em 2019, tivemos peças que começaram
a turnê por aqui (casos de A Verdade, com Diogo Vilela e elenco, e O Mistério de Irma Vap, com Mateus Solano e Luiz
Miranda), de outras que só foram a capitais, sendo Uberlândia a única cidade do interior (o caso do musical Gota D’Água,
com Laila Garin e Alejandro Claveaux), e até mesmo de estreia nacional, nos dando o privilégio de conhecer o espetáculo
antes de todo o resto do país, como foi o caso de ConSerto para Dois, com Claudia Raia e Jarbas Homem de Melo.
Parabéns, Carlos Guimarães Coelho, pela coragem, resistência e empreendedorismo. Que em 2020 seus projetos sejam
leves e a cidade abrace ainda mais as suas iniciativas.
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QUADRADO FASHION
No melhor clima tropical, Danillo Camargos entra em
conjugação de férias e trabalho em Trancoso, litoral sul
da Bahia. No famoso “quadrado” do espaço paradisíaco,
ele se junta ao bar temático Flairs Coquetelaria, onde terá
seu escritório temporário até o fim de fevereiro. No espaço
que se chamará “No Quadrado”, um Lounge Bar e um Pop
Up Store sob a curadoria assinada por ele. No espaço de
convivência também terá showroom da grife Alexandrino,
da empresária Raíssa Garcia, e da Pat Bo, da Patrícia
Bonaldi.

EMPREENDEDORAS DE ALTA
PERFORMANCE
Este é o nome do livro que reúne 16
coautoras de Uberlândia, de diversas
áreas de atuação, que têm em
comum as habilidades essenciais
de verdadeiras empreendedoras,
seja em negócios próprios ou
atuando como executivas. Cases
de resiliência, superação de
desafios, constante busca pelo
autoconhecimento, esforço e
dedicação para alcançar seus
objetivos, realizar seus sonhos,
capacidade feminina de se
reinventar e equilibrar vida pessoal e
profissional são temas das histórias
contadas pelas empreendedoras.
Prefaciado pela empresária e
consultora Tomaídes Rosa, um dos
capítulos é de autoria da querida
profissional de beleza, Clau Borges.
O livro tem coordenação de Andréia
Roma, da Editora Leader, e Léa
Macedo.

LAÇOS DE AMIZADE
A equatoriana Pauly Sierra celebrou idade nova e recebeu
amigos para estabelecer com eles laços permanentes de
afeto em um delicioso jantar. A noite foi muito agradável e
recheada de bons encontros e ótimos bate-papos.

CONFRATERNIZAÇÃO
Durante todo o ano, ela nos brindou com momentos
agradabilíssimos, promoveu lançamentos deslumbrantes no
aconchego de vários encontros festivos em sua loja-ateliê.
E, para fechar o ano com chave de ouro, ofereceu um almoço
italiano em área campestre próxima ao município de Monte
Alegre de Minas. Raíssa Garcia, como sempre, inovando
com sua grife Alexandrino. Com drinks refrescantes,
pratos deliciosos e uma sobremesa irresistível, todos que
prestigiam e/ou colaboram com a marca Alexandrino
passaram horas agradabilíssimas ao lado da anfitriã, de
sua equipe e familiares. Parabéns à jovem empreendedora,
não só pelo sucesso da grife, como também pelo carisma e
consideração com os clientes e amigos.

ANO DE ATUALIZAÇÕES
O ano de 2019 foi muito produtivo e de muita capacitação
para o oftalmologista do Hospital Holhos, Magno Ferreira,
também presidente da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo.
O especialista levou o nome de Uberlândia para seis países
(Estados Unidos, Croácia, Argentina, Irlanda, Canadá e China)
em congressos, simpósios e reuniões do meio oftalmológico.
Foi um ano de muito aprendizado e troca de conhecimentos,
além de poder trazer inovações para nossa cidade.
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GENTE_CULT_COQUETEL
REDAÇÃO
RODRIGO GUIMARÃES
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EVENTO REUNIU CONVIDADOS DA
REVISTA E CLIENTES DA EMPRESA

LANÇAMENTO
CULT NA EKO 7
A edição Cult 157
foi apresentada
em coquetel
realizado no
showroom da
Eko 7 que acaba
de completar 1
ano de sucesso
em Uberlândia.
O evento,
realizado dia 21 de
novembro, contou
com a presença
de convidados,
parceiros e
colaboradores
da revista e
clientes da Eko 7,
numa noite super
animada ao som
do Dj Massilon e
com o delicioso
buffet Villa Rica.
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Na abertura do coquetel saudaram os convidados
o diretor da Cult, Célio Cardoso, e os diretores da
Eko 7 Uberlândia, Leandro Miotti e Núbia Maurelli,
enaltecendo o alto nível dos produtos Eko 7 em

termos de qualidade de vida e a parceria com
a revista neste evento que reuniu mais de 250
pessoas num ambiente de muita energia e
networking.
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GENTE_CULT_COQUETEL
REDAÇÃO
RODRIGO GUIMARÃES

A edição trouxe como capa e entrevista
exclusiva o renomado cardiologista, Dr. Roberto
Botelho, que prestigiou a noite com sua
ilustre presença. Dentro do tema “Inovação na
Medicina” preparamos um conteúdo especial
com muita informação e as novidades que
estão revolucionando o mundo da medicina
atual em diversas especialidades. Destaque
para a opinião e credibilidade dos nossos
articulistas e os principais fatos e eventos que
agitam a sociedade local e regional.
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Em ação espontânea dos
convidados - uma tradição
nos coquetéis de lançamento
da Cult - foram arrecadados
alimentos não perecíveis
doados aos pacientes do Núcleo
de Apoio Jesus de Nazaré,
instituição que atende idosos
e portadores de deficiência
mental. Confira quem esteve na
noite Cult - Eko7 pelas lentes do
fotógrafo Rodrigo Guimarães.
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GENTE_CULT_UBERABA
MARISE FERREIRA GIL ROMANO
MARISE ROMANO

BOAS FESTAS, SAÚDE E PAZ A TODOS
QUE ESTIVERAM CONOSCO NESTE ANO!

UBERABA EM SOCIEDADE

Rafael, Dra. Elizabeth, Elisabete e Marcelo Morinaka foram abraçar
Juliana em seu aniversário no dia 30 de novembro.
Dra. Juliana Morinaka recebeu o carinho do esposo Daniel Prata em
seu aniversário no sábado, 30 de novembro.

Médica Juliana Morinaka comemorou seu aniversário no último
sábado ao lado do esposo Daniel Prata e de Enzo, o filho do casal.

Todos os docinhos e a decoração da festa
de Juliana foram inspirados na estilista
francesa Gabrielle Bonheur Chanel,
fundadora da marca Chanel.
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Jairo Prata e Regina com os filhos Daniel, Larissa e Jairinho prestigiaram
a festa de aniversário de Juliana Morinaka, esposa de Daniel.

Fernanda Bárbara de Oliveira e Bruno Nakamura
Alves Vieira se casaram no dia 16 de novembro
na Adoração com recepção no Parthenon.

Fernanda Bárbara e Bruno com os pais dela, Lucélia
e Luis Fernando Oliveira, e o irmão Thiago.

Fernanda e Bruno com os pais dele, Arlene e José Alves
Vieira, os irmãos Rafael, Leandro e Gustavo, e a filha de
Bruno, Manuela.

Personal Trainer Karol Dutra fez
aniversário dia 4 de dezembro e
reuniu amigos para curtir a noite.

Dr. Rodrigo Borges de Barros
foi nomeado vice-coordenador
Regional de MG da União Brasileira
dos Agraristas Universitários.
Orgulho para Uberaba.

Fernanda Bárbara de Oliveira se
arrumou no Hotel Tamareiras Prime
para o seu grande dia.

Fotógrafo Caio Romano tem
participado de cursos e congressos
de Fotografia para atender seus
clientes cada vez melhor.

Arquiteta Cláudia Bernadeth
Ribeiro tem feito muito sucesso
em Uberaba e região com seus
projetos incríveis.

Pollyana e Elbas Alonso Rocha Ferreira com seus
filhos Hyago e Pyetro comemoraram o Dia da
Família, 8 de dezembro, com muito amor.
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Priscila e Nei, com as filhas Sofia e Antônia Oliveira
Bento,
foram os vencedores do sorteio da produção fotográfica
Marise Romano Studio Photo de novembro.

GENTE_CULT_ITUIUTABA
MAURO ALMEIDA
DIVULGAÇÃO

SOCIEDADE DE ITUIUTABA MARCA PRESENÇA
NOS EVENTOS SOCIAIS DE FIM DE ANO

EVENTOS DE DESTAQUE
EM ITUIUTABA
Seguindo para o encerramento do ano, a agenda
social continua super movimentada na cidade
de Ituiutaba. E, mais uma vez, vários eventos
estão sendo realizados e outros ainda estão a
caminho, contando sempre com a presença de
ilustres nomes da sociedade local que levam
consigo, além de seu brilho, toda alegria em

TOP OF MIND ITUIUTABA
Uma noite ímpar para entrega das premiações do “Top
OF Mind 2019” em Ituiutaba. O evento celebrou seus 15
anos contando com a presença de diversos convidados
e das empresas vencedoras. A cerimônia de entrega
do Prêmio Top of Mind gera boas expectativas para a
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poder contribuir para o sucesso destes que fazem
girar a vida social da cidade. Já no clima de fim de
ano deixamos aqui registrados os agradecimentos
a toda equipe da Revista Cult por mais este ano
juntos e a todos os leitores nossos votos de um
maravilhoso Natal e um 2020 repleto de muitas
bênçãos e sucesso!

cidade de Ituiutaba. Esta pesquisa é uma maneira de
qualificar as marcas que são mais populares na mente
dos consumidores, nomeando uma marca ou produto
específico primeiramente, ao serem perguntados sobre
determinado segmento de mercado.

BAILE DO HAWAII
Com uma superorganização foi o mais esperado baile do ano. Estamos
falando do “Baile do Hawaii” que reuniu um expressivo número de
pessoas que curtiram durante toda noite várias atrações que se
revezaram no palco e por sinal agitaram a pista e toda estrutura
montada para este evento. Realmente os promoters Rodrigo Trindade,
Alcebíades Neto e Isnaider Alves assinaram a festa que teve como
destaque o cantor Luiz Cláudio, Lísias e Banda, Dj Patrick e Amanda
Rodrigues. Completando a vibe um super bar, decoração, segurança
e área gourmet. Mais uma vez, a coluna cumprimenta aos promoters
pela descontraída noite e registra aqui algumas presenças.

ANA GIOIELLI - JOIAS
A estimada Ana Gioielli lançou com exclusividade sua coleção de joias.
Marcando esta novidade, que estará a partir de agora inserida neste
espaço comercial, foi realizado um coquetel com a presença de várias
personas ligadas ao comercial local e também convidados especiais de
várias áreas da mídia da cidade. A coluna esteve presente e conferiu as
belas peças que por assim dizer estão belíssimas. Aproveitamos também
para registrar algumas presenças.
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Modelo Leandra Carolina | Foto Mauro Marques | Hair & Make Up Clau Borges | Look Mari Araújo | Produção Amanda Carvalho

Dr. Alysson Marcondes
Cirurgião Plástico

CRM-MG 44231 - CRM-SP- 127888

Também conhecida como mamoplastia de aumento, a cirurgia de prótese mamária utiliza
implantes de silicone para dar volume aos seios. É um procedimento individualizado e
você deve fazê-lo para si mesma, não para satisfazer a vontade de alguém ou para se
adaptar a qualquer tipo de imagem ideal. O sucesso e a segurança do procedimento
dependem muito de sua sinceridade durante a consulta. Seja participativa, procure
esclarecer dúvidas. Você será questionada sobre sua saúde, desejos e estilo de vida.

