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Diretor Revista Cult
Célio Cardoso
Foto Divulgação

Bem-vindo
ao novo!

Cult versão 4.0, um novo
ecossistema de comunicação
integrada e nova marca.

A revista é um meio de comunicação que tem resistido à tecnologia, o que não significa que não podemos inovar, acompanhar as transformações e,
claro, permanecer em essência. Na sua trajetória
de 15 anos no mercado de comunicação, a revista
Cult sempre se pautou pela inovação, mantendo-se em posição de vanguarda, alinhada às exigências e novidades que predominam neste segmento
em constante evolução. Por isso, convidamos a Sic
Works para desenvolver nosso novo projeto gráfico,
nova marca, plano de negócios e identidade visual,
buscando tornar nossa revista ainda mais moderna
e interativa.

cação. O balão de diálogo, como o próprio nome já diz, é
o que abre espaço para o diálogo. A Cult digital é um meio
de comunicação de mão dupla. A conversa vai e volta. Vai
conteúdo, volta feedback. As reticências significam que
vai continuar: o diálogo, a Cult, as transformações... Contudo, entendemos que a transformação digital, geração
de conteúdos e migração para outras plataformas nos
indicam princípios básicos que ajudaram no processo de
renovação: o diálogo aberto, a conversa infinita, o conteúdo diverso, todos os públicos e idades, e interpretação
do leitor.

A Cult 2020 - 4.0 apresenta um novo ecossistema
de comunicação integrada com novas plataformas
de leitura e novos conteúdos. É nossa primeira edição deste ano em que completamos 15 anos de
mercado, como única publicação mensal da região
e marcando o início de um novo ciclo na transformação digital de conteúdo.
Conceito
O novo projeto gráfico da Cult Digital traz a renovação da marca e a simbologia.
Construção
Os símbolos usados para dar origem a essa releitura
da logo da Cult já são muito conhecidos na comuni-
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Interatividade
Leia e compartilhe nosso conteúdo acessando o QR-Code
em todas as matérias. É simples, basta acionar a câmera
do seu celular. Seja bem-vindo ao novo mundo da comunicação Cult e confira nosso novo conteúdo pensando no
futuro presente. Boa leitura!
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Leia e compartilhe,
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Pesquisa
Célio Cardoso
Foto Divulgação

Top 3 marcas
do ano
A importância do investimento
institucional na marca.
Construir seu negócio com boas instalações, produtos e serviços é fundamental, mas é imprescindível,
no mínimo, adotar a mesma dedicação e tratamento para a marca. A marca é um ativo intangível da
empresa e cada vez mais tem o poder de influenciar
na demanda e no compartilhamento de opiniões do
consumidor. Ter a sua marca lembrada e reconhecida pelos consumidores é um dos maiores desafios
de uma empresa em um mercado cada vez mais
competitivo. A importância de uma marca lembrada em seu ramo de atuação representa o aumento
crescente no índice de clientes em potencial, serve
também para aperfeiçoar as estratégias de marketing, definir estratégias de expansão, lançar novos
produtos e gera credibilidade e reconhecimento
do público e nos negócios. Buscando identificar as
marcas mais lembradas pela imprensa, colunistas e
leitores da Cult, junto e com a elaboração e processamento dos dados e o Instituto Veritá, realizamos a
primeira pesquisa Top 3 Cult - Marcas do Ano. Nela
utilizamos da resposta direta, espontânea e objetiva da marca mais lembrada pelo consumidor em
65 categorias distintas. Foram consideradas válidas
61 categorias com 3 marcas vencedoras de cada, na
qual foi disponibilizado selo de vencedor e entrega
de certificado. Confira nesta edição algumas das
marcas do ano pela Cult identificadas pelo selo.
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No trânsito, dê sentido à vida.

Tão bom como um novo, Mercedes-Benz como sempre.
O Mercedes-Benz Certified é o programa de automóveis seminovos da Mercedes-Benz
que contempla veículos com a mais alta qualidade e oferece um exclusivo pacote de
benefícios, como garantia adicional e assistência 24 horas.
Nossa equipe está preparada para apresentar todas as vantagens e benefícios que o
nosso programa oferece.

Av. João Naves de Ávila, 5.149 - Santa Mônica - T. (34) 2512-3000 - Uberlândia/MG
tecarmercedes.com.br
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Clube (Tamboré Uberlândia)

Obrigado,

UBERLÂNDIA!
SUCESSO EM VENDAS NO LANÇAMENTO

86%
DOS LOTES

VENDIDOS

VISITE O ESPAÇO TAMBORÉ:
Av. Ibiporã, s/n, Bairro Gávea
tamboreuberlandia
0800 665 8008
Acesse nosso site: tamboreuberlandia.com.br
LOTEAMENTO “TAMBORÉ UBERLÂNDIA”. Projeto aprovado no bojo do processo nº 000908/2019, conforme Decreto de Aprovação publicado pelo município de Uberlândia/MG, em
11/11/2019. Loteamento registrado sob o R.2 da Matrícula nº 227.385, em 17/12/2019, do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Uberlândia/MG. As informações constantes no
Memorial de Loteamento e dos futuros instrumentos de compra e venda prevalecerão sobre as divulgadas neste material. Todas as imagens e perspectivas aqui contidas são
meramente ilustrativas e sujeitas a alterações. A tonalidade das cores, forma e textura podem sofrer alterações. Os acabamentos, quantidade de móveis, equipamentos e utensílios
serão entregues conforme o projeto de decoração. Os móveis e utensílios são sugestões de decoração. Loteadora: IRMÃOS CUNHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.495.408/0001-06, com sede na cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais, na Rua Duque de Caxias, nº 450, Sala 310,
Centro. A vegetação exposta é meramente ilustrativa e apresenta o porte adulto de referência e será entregue de acordo com o projeto paisagístico, podendo apresentar diferenças
de tamanho e porte. Demais informações estarão à disposição no futuro plantão de vendas. Material preliminar sujeito a alterações sem aviso prévio. Impresso em 31/1/2020.
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Cinema
Elizete Moura
Fotos Thiago Mesquita | Divulgação

Luz, câmeras,
emoção!
O grande cinema teve início na França, de
1895, com os irmãos Auguste e Louis Lumiére.

Filme “Viagem a Lua”, de 1902, baseado na obra de Júlio Verne
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Aos amantes da sétima arte, mais conhecida como cinema,
este artigo tem como objetivo trazer fatos, curiosidades, informações e muitas emoções. O grande cinema que hoje conhecemos, não teve seu início, na empolgante Hollywood,
mas, na França de 1895, com os irmãos Auguste e Louis Lumiére, que após pesquisas para adaptar o então cinetoscópio
de Thomas Edson, artefato que juntamente com outro equipamento, o cinetógrafo, refletia e captava as imagens respectivamente. A curiosidade e criatividade humanas já buscavam formas de expressar e se comunicar através da arte, seja
transcrevendo cenas do dia a dia, ainda que de forma primitiva (é o caso das pinturas rupestres), ou na narrativa de ações
cotidianas (a Alegoria da Caverna, de Platão, por exemplo).
Como tudo começou de fato? Com a primeira sessão, exibida
pelos irmãos Lumiére para aproximadamente 30 pessoas na
França, e essas exibições tinham caráter meramente documental, as imagens captadas eram exibidas despretensiosamente, sem o cunho de entretenimento, por exemplo: eram
gravadas imagens de paisagens, pessoas caminhando pelas
ruas, e um fato curioso e engraçado é que nesta primeira sessão foi exibida a imagem de um trem chegando à estação,
até aqui nada de mais, né?! No entanto, os espectadores, ao
verem a imagem em movimento pela primeira vez, tiveram
a sensação de que o trem invadiria o local, o que causou espanto a ponto de saírem correndo do local (Ah! o cinema e as
sensações que ele nos traz). Pois bem, contextualizados sobre
suas origens, partamos para sua evolução, onde o cinema é
alçado a um novo patamar, com a presença de Georges Méliès, que não teve o reconhecimento de sua engenhosidade
por seus contemporâneos, tornando-se reconhecido apenas
póstuma e recentemente.
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Literatura
Ivone Gomes de Assis
Fotos Divulgação

Júnior Q9 lança novo
livro de Inteligência
Emocional
Autor alerta para que não sejamos sombra de ninguém,
porque sombra é imitação e a vida pede originalidade.
O mundo segue tendências em todos os setores,
seja na moda, na arquitetura, ou outro mercado.
A literatura não se desvia dessa exigência natural.
Nas últimas décadas, o mercado editorial se fortaleceu na tendência Inteligência Emocional, convidando a ela escritores de vanguarda e revelando
novos autores. Júnior Q9 é uma dessas revelações.
Em 2018, o palestrante motivacional Júnior Q9 estreou como escritor, com sua obra “Quer? Levanta e
Pega!”, o sucesso e o reconhecimento vieram esculpidos nos quase 4.000 exemplares vendidos no curto espaço de um ano. Em 2020, Júnior Q9 agraciou
a literatura e o leitor com seu segundo livro “Troque
Era uma vez por É desta vez!”. A Inteligência Emocional exige que o autor desenvolva habilidades
próprias, desvendando quais são os fundamentos
do autodomínio, para que o sujeito, repousando
em sua competência emocional, seja capaz de dosar o teor de capacidades que há em si e gerencie
seus relacionamentos e foco, ampliando suas habilidades e competências. Contudo, ação/reação não
se comanda pelo on/off, daí o valor de se manter a
vigilância, sobretudo na hora da raiva, do medo, da
euforia, da tristeza, da compaixão... Foi pensando
nisso que Júnior Q9 desenvolveu “Troque Era uma
vez por É desta vez!”, propiciando fórmulas para o
sucesso e a motivação. O autor abre a obra com a
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antítese “Há silêncios que estouram os tímpanos”, em
que aborda o escutar sem ouvir, a resposta-pergunta, enfim, a intolerância e a falta de diálogo que tanto destrói
relações e carreiras. Na obra, alerta para que não sejamos sombra de ninguém, porque sombra é imitação e a
vida pede originalidade. Ninguém abraça sombras. Assim, o autor vai explicando que “A felicidade bate à porta, mas não gira a maçaneta”. A vida não é um conto de
fadas, portanto, é preciso trocar o “era uma vez” pelo “é
desta vez”.
Ivone Gomes de Assis é gestora cultural, editora,
escritora e mestre em Teoria Literária pela
Universidade Federal de Uberlândia.
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Cinema
Kelson Venâncio
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

Parasita

O filme merece cada uma das
indicações que teve ao Oscar.

É até meio estranho eu afirmar que um filme da Coreia do Sul é um dos melhores que assisti em 2019 e
também que já vi na vida. É que estamos tão acostumados a assistir produções hollywoodianas que
quando isso acontece achamos esquisito. Parasita
é uma aula de cinema e um prato cheio para o entretenimento. Conta a história da família de Ki-taek
que está desempregada, vivendo em um porão sujo
e apertado. Mas uma obra do acaso faz com que
ele comece a dar aulas de inglês a uma garota de
família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas
pessoas, pai, mãe e filhos bolam um plano para se
infiltrarem também na família burguesa, mas os
segredos e mentiras necessários à ascensão social
custam caro a todos. A premissa é curiosa e chama
a atenção do espectador que ao ler a sinopse começa fazer perguntas do tipo: “Será que isso é possível?” E se for, “como fizeram isso?” E se fizeram,
“como isso vai terminar? Diante dessas questões,
temos um roteiro maravilhoso e muito bem amarrado, algo difícil para qualquer roteirista. Vendo a
sequência de fatos contados no longa, temos a impressão que para o diretor Bong Joon-ho, que escreveu a história ao lado de Han Jin-won, isso foi
fácil. Os acontecimentos são mostrados de forma
brilhante, trazendo surpresas na hora certa que
mudam o rumo da trama. Os detalhes técnicos são
impressionantes, como a excelente direção.

Todos os atores do filme têm suas características que
deram a eles a oportunidade de cada um arrebentar nas
atuações. Parasita merece cada uma das indicações que
teve no Oscar, especialmente de Melhor Filme, Direção e
Roteiro. E ainda achei pouco. Não ficaria surpreso se alguns atores sul-coreanos disputassem as estatuetas com
os conhecidos de Hollywood. Seria muito bom!
Nota 10
Kelson Venâncio é jornalista, crítico de cinema e
diretor-presidente da rede de mídias Cinema & Vídeo.
www.cinemaevideo.com
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cafeína

SAIA DO INGLÊS
INTERMEDIÁRIO

Quem faz Thomas Adult não tem o inglês
no meio da língua, e sim na ponta.
As grandes conquistas da carreira não vêm da
noite para o dia. Dominar um novo idioma
também é assim. Para que ele faça parte de você
é preciso ganhar experiência e se dedicar.
É preciso ser Thomas Adult.

3228 9720 | thomas.org.br
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Leia e compartilhe,
acessando o QR-Code.

Música
Giulliano Lazzarini
Fotos Fábio Portrait

Músicas nos
Anos 80
Atualmente a procura por bailes de Flashback
ainda é grande, existe um público bem fiel.
Nos anos 80 a alegria era geral quando recebíamos
um convite para alguma festa. Naquela época, as festas de debutante, aniversários em casa ou os famosos
bailinhos de garagem eram sempre um grande motivo para retirarmos do guarda-roupas aquela calça
Bag (também chamada de santro-peito) porque ia
acima do umbigo, lembro do meu pai brincar dizendo “se levantar essa calça mais um pouco você morre
enforcado”. Havia também aqueles que usavam seus
blazers com ombreiras e os famosos mullets, mas sobre moda vamos contar em uma próxima matéria. Assim que chegávamos já podíamos ouvir os clássicos
da época como Tears for Fears, Cyndi Lauper, New Order, Depeche Mode, Aerosmith, Gazebo, Culture Club,
A-Ha e outras pérolas. Quando começavam as lentas
era hora de sairmos todos correndo para dar aquela
ajeitada no topete, passar um perfume e assim já focar em quem chamaríamos para dançar ao som de
Roxette. Chegar em uma garota naquela época era
muito difícil, ficavam todas as meninas de um lado
e os meninos de outro e haja coragem para chegar.
O medo maior era de levar um “toco” e aguentar as
piadinhas dos amigos durante toda a semana, porém
quando conseguíamos, você era O CARA, até que um
chato chegava com a toalha ou a vassoura e tomava
logo de cara seu par.
Bom, voltando ao nosso tema, um fato que não tem
como ser negado é que as músicas dos anos 80 se tornaram uma referência no mundo todo. Até mesmo

20

nos momentos de grande crise política, enquanto o mundo sentia aquela pressão, surgiam bandas como U2, The
Clash e The Smiths, criando músicas de protesto que se
tornaram hinos clássicos. Foi também um período no qual
comprar discos de vinil e K-7 era tudo o que queríamos.
Em casa eu costumava ficar horas na frente do som esperando tocar aquela música e assim soltar o pause para a
gravação começar, infelizmente o locutor geralmente falava em cima ou soltava alguma vinheta. Pegar discos emprestados dos amigos e passar para as fitas k-7 também
era o máximo. Muitas vezes comprávamos um disco por
causa de uma única música, o que fazia com que tivéssemos grande volume de discos em casa, principalmente os
temas de novelas. Apesar da grande evolução na música,
não posso deixar de citar também o Pós-Punk, subcultura
gótica da Inglaterra que chegou no início dos anos 80. O
estilo é mais introvertido e conta com letras melancólicas.
The Cure, Joy Division, Talking Heads, Echo & the Bun-

Almanaque

nyman são alguns exemplos. Foi também uma época de
vídeo clipes incríveis, ter MTV em casa era ostentação, mas
ainda podíamos ver grandes produções de Michael Jackson e Madonna no Fantástico aos domingos. Aconteceram
grandes shows no Brasil que marcaram a década, dentre eles Van Halen (1983), Queen (1981 e 1985), The Cure
(1987). Em Uberlândia pudemos acompanhar o show de
A-Ha e outros como Double You e Information Society. No
mundo, aconteciam grandes eventos musicais, como Live
Aid realizado em 13 de julho de 1985, que contaram com
várias bandas e artistas como Queen que foi muito bem
retratado no filme Bohemian Rhapsody.
Na época também surgiu a música We Are The World, idealizada e composta por Michael Jackson e Lionel Richie,
gravada em 28 de janeiro de 1985 e que hoje se tornou
uma das mais icônicas dos anos 80. Realmente tem muita
coisa boa para relembrarmos e seria muito injusto se eu

não falasse sobre as músicas nacionais. Quem até hoje
ainda não curte Blitz, Nenhum de Nós, Legião Urbana,
Picassos Falsos, Engenheiros do Hawaii, Ritchie, Lulu
Santos, Uns e Outros, Ultraje a Rigor, Zero, entre outros.
Atualmente a procura por bailes de Flashback ainda é
grande, existe um público bem fiel como os “Amigos do
Flashback”, e festas como Máquina Pop e Back to House
que aconteceram na cidade de Uberlândia. Se quiserem
uma boa referência, o DJ “Old School” Mamede Aref
ainda faz festas Flashback de qualidade na cidade. Boas
lembranças daquela época, dos amigos, das brincadeiras, das risadas, das danças e como sempre faço, este
texto finalizo com uma lembrança muito boa de uma
querida amiga que tive em minha adolescência, Zarabeth (in memoriam), que partiu tão cedo deixando tantas
histórias e saudades de uma época que não volta mais.
Giulliano Lazzarini é co-fundador Máquina Pop.
@giullianoasa | facebook: maquinapop.oficial
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Cultura
Carlos Guimarães Coelho
Fotos Divulgaçãogação

Deborah Colker
retorna a Uberlândia
O espetáculo ‘Rota’ impressiona as plateias de
todo o planeta desde que foi criado há 23 anos.
Riscos, rabiscos, cores, movimento, desafio. Gravidade,
leveza, diversão e arte. Assim é a estética da arte que
nos (co)move. E assim nasce a admiração por aqueles
que sabem realizá-la. Um dos grupos de dança mais
viscerais do planeta, a Companhia de Dança Deborah
Colker, está de volta à cidade. E vem com um dos seus
espetáculos mais emblemáticos: Rota, aquele que abre
nos arrebatando com o movimento leve da juventude
e, após um respiro no entreato, nos causa vertigem no
desafio à gravidade. As apresentações serão dias 20 e 21
de março, no Teatro Municipal de Uberlândia, o mesmo
no qual este grupo foi o primeiro a apresentar-se, à época de sua inauguração. O espetáculo Rota impressiona
as plateias de todo o planeta desde que foi criado, há 23
anos, em 1997, a exemplo de todos os demais trabalhos
do grupo. É uma das coreografias que compõem a premiada investigação de Deborah Colker sobre movimento e espaço - que resultou em Velox (1995), Rota (1997),
Casa (1999) e 4 por 4 (2002). Rota foi organizado em dois
atos. O primeiro com quatro movimentos, nomeados
como uma partitura musical: 1 - Allegro, 2 - Ostinato,
3 - Vigoroso, 4 - Presto. Nestes quatro movimentos foi
utilizado o vocabulário do balé clássico, brincando com
gestos do cotidiano e movimentos de chão. O segundo
ato é dividido em dois movimentos: 1 - Gravidade e 2
- Roda. Gravidade surgiu da atmosfera que envolve os
astronautas, do deslocamento dentro de uma nave, da
ausência de gravidade. A roda é inspirada nos parques
de diversões, na rotação da Terra.
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A coreógrafa Débora Colker dispensa apresentações.
Carioca de 60 anos, foi a primeira mulher a dirigir um
show do Cirque du Soleil, o espetáculo Ovo, foi considerada pela Revista Época uma dos 100 brasileiros
mais influentes do ano, recebeu o prêmio Laurence
Olivier Award na categoria “Oustanding Achievement
in Dance”, teve espetáculo de dança na abertura da
Copa do Mundo 2006, na Alemanha, e foi a diretora de
movimento das Olimpíadas do Rio 2016. Uma folha
corrida de atividades culturais com destaque em nível
mundial. Deborah foi jogadora de voleibol. E também
estudava piano. Eram os anos de 1980, quando teve o
seu encontro com a dança contemporânea, integrando o grupo Coringa, da uruguaia Graciela Figueiroa,
que marcou época no Rio de Janeiro naquela década.
Em 1984, ninguém menos que uma das atrizes mais
expressivas da cena teatral brasileira, a inesquecível

Dina Sfat, a convidou para ser diretora de movimento expressão especialmente cunhada para ela pelo encenador Ulysses Cruz. O termo passou a ser usual no jargão
cênico brasileiro. No contexto deste trabalho, Deborah
trabalhou, por exemplo, na criação dos movimentos dos
bonecos-cachorros da TV Colosso - um marco na programação televisiva infantil brasileira dos anos 1990. Há
muito o que se dizer sobre Deborah Colker, seja antes ou
depois de, há 26 anos, fundar a companhia que leva seu
nome. Deixou sua marca de coreógrafa em videoclipe, na
moda, no cinema, no circo, no showbiz e até mesmo na
principal festa brasileira, o Carnaval, repetidas vezes, assinando a coreografia de comissões de frente de grandes
agremiações, como Mangueira, Unidos do Viradouro e
Imperatriz Leopoldinense.
Carlos Guimarães Coelho, Jornalista e Produtor Cultural.
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Publi Editorial | Estética
Dr. Jefferson M. C. Souza
Foto Divulgação

Clínica
Dermoestética
O lugar perfeito para confiar
os cuidados com sua pele.
A dermatologia foi uma das especialidades que mais
evoluiu nos últimos 25 anos. Sua transformação é
contínua e surpreendente. Atualmente contamos
com muitas tecnologias e procedimentos eficientes,
seja na cura de dermatoses, câncer de pele... seja na
melhora da aparência física. O resultado é uma pele
mais bonita e saudável. O dever do dermatologista
está na informação, na conscientização e trabalho
junto a sociedade para promover a saúde da pele.
Dermatoses como vitiligo, psoríase, epidermólise
bolhosa, eczemas, lúpus e os pênfigos continuam
causando impacto na sociedade, principalmente
pela falta de informação sobre essas doenças. A
hanseníase conhecida como lepra, por exemplo,
ainda é negligenciada na saúde pública, de modo
que grande parte dos casos é diagnosticada tardiamente, quando o paciente já apresenta sequelas
irreversíveis. Essa obra contém uma completa e atualizada abordagem de tudo que o serviço de dermatologia da Clínica Dermatológica Dr. Jefferson. M. C.
Souza oferece.
A CLÍNICA DERMATOLÓGICA está localizada dentro
do complexo hospitalar Santa Genoveva em Uberlândia, Minas Gerais. Pronta para receber com uma
equipe bem treinada e atenciosa. Sala de espera
com ar-condicionado, som ambiente e telas de vídeos sobre o serviço prestado na clínica. Com uma estrutura de 700 metros quadrados e composta de salas diferenciadas para cada tipo de procedimento, a
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Bem-estar

clínica apresenta condições satisfatórias para o cliente se
sentir bem cuidado! Espaços com antessala de espera, 3
consultórios de apoio, 2 salas de cirurgia dermatológica,
3 salas de laser, 4 salas de procedimentos faciais e corporais.
Serviço de Dermatologia
- Dermatoses de origem alérgica (eczemas e prurigos),
dermatite seborréica, psoriase, atopia, urticárias.
- Doenças bolhosas, pênfigos, afecções ulcerosas, discromias da pele, vitiligo, melanoses, melasma.
- Doenças foliculares, acne, rosácea.
- Disidroses e hiperidroses, miliária, hidroseadenites.
- Alopécias adquiridas, calvícies.
- Onicopatias (acometimento ungueal por doenças cutâneas e sistêmicas)
- Lupus eritematoso, dermatomiosite, inflamações e
atrofias do tecido gorduroso subcutâneo.
- Doenças causadas por vírus (herpes, verrugas, moluscos...)
- Erupções por drogas: farmacodermias, eritema polimorfo, urticárias e exantemas.
- Calosidades e queimaduras, dermatoses causadas
pelo sol, doenças granulomatosas não infecciosas (sarcoidose).
- Infecções bacterianas de pele (piodermites), erisipela,
tuberculose cutânea e outras micobacterioses, hanseníase, sífilis.
- Micoses superficiais, dermatofitoses, onicomicoses, pitiríase versicolor, candidíase.
- Micoses profundas - paracoccidioidomicose, cromomicose esporotricose, micetomas.
- Dermatoses causadas por protozoários - leishmaniose.
- Dermatoses por parasitas - escabiose, pediculose, tungíase, miíase, larva migrans.
- Dermatoses por toxinas e venenos animais: aranhas, escorpiões, abelhas e vespas, animais aquáticos (ouriços,
arraia, água viva).
- Dermatoses de origem metabólica, nutricional, pelagra,
porfírias. Amiloidoses, Dislipidoses com acometimento

cutâneo, mucinoses, alterações cutâneas no diabetes.
- Dermatoses psicogênicas. Dermatoses por imunodeficiência.
- Afecções congênitas e hereditárias, neurofibromatoses, ictioses, queratodermias, doenças bolhosas hereditárias.
- Cistos cutâneos, novos organóides, tumores epiteliais
benignos, afecções epiteliais pré-malignas, queratoses
solares, eritroplasias, doença de Paget.
- Tumores epiteliais malignos, carcinoma basocelular,
carcinoma espinocelular, tumores mesenquimais e
neurais, angiomas.
- Novos melanocíticos, novos displásicos, melanoma
maligno, leucemias, linfomas e pseudolinfomas com
acometimento de pele.
Serviço de Cirurgia Dermatológica e Cosmética
Dermatologia Cirúrgica
A Cirurgia Dermatológica é uma área da Dermatologia
que abrange todos os procedimentos realizados na
pele ou no tecido subcutâneo. Lida com o diagnóstico
e tratamento de questões clínicas ou estéticas relacionadas à pele, cabelos e unhas, por meio de técnicas
cirúrgicas, cosmiátricas, oncológicas e reconstrutivas.

34 3253-8700
Rua Arthur Bernardes, 555 - Uberlândia - MG
www.reidapele.com.br
34 3253.8700

reidapele

@reidapele

Clínica Dermatológica Dr. Jefferson M.C. Souza
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Odonto
Dr. Júlio Bisinotto
Fotos Divulgação

Cirurgia
ortognática
Uso da tecnologia no planejamento
virtual da cirurgia ortognática.
Quando falamos em cirurgia ortognática sempre ouvimos vários tipos de questionamentos. Cirurgia na
boca? Como assim? Mas cirurgia para corrigir a mordida? Mordida errada não corrige só com aparelho?
Isso existe? Isso deve doer muito? A necessidade de
corrigir a mordida errada com aparelho ortodôntico
é mais comum do que se imagina. Muitos pacientes
chegam ao consultório ansiosos para saber o que tem
de diferente neste tipo de tratamento, e logo perguntam se realmente o caso dele só é possível de ser corrigido com a temida cirurgia ortognática. A cirurgia
ortognática, como o próprio nome diz, tem o objetivo
de corrigir o posicionamento dos maxilares. “Ortho”
vem do latim e significa correto e a palavra “Gnatos”
se refere aos maxilares. Portanto, nesse tratamento,
temos o objetivo de posicionar corretamente os maxilares, que compreendem a maxila e a mandíbula.
Mas não basta a parte óssea estar posicionada corre-
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tamente na face se os dentes não se encontrarem em harmonia. Por isso, este tratamento está sempre associado ao
uso de aparelhos ortodônticos. Com o desenvolvimento
das técnicas cirúrgicas e a evolução na aquisição dos exames de imagem, também o planejamento cirúrgico passou por uma transformação revolucionária. Com a evolução dos softwares de simulação cirúrgica hoje é possível
transferir todo o planejamento cirúrgico virtual para a sala
de cirurgia. De forma simplificada, o planejamento cirúrgico virtual é o processo que utiliza dados clínicos e estudos
de imagem do paciente para simular uma cirurgia e depois
transferir os movimentos planejados para o ato cirúrgico,
utilizando guias personalizados que são impressos, utilizando impressoras 3D. Este sistema de planejamento 3D
aumentou a precisão do procedimento cirúrgico, proporcionando uma grande melhora nos resultados, além de
torná-lo mais rápido e diminuir o tempo de recuperação
pós-operatória.
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Dermatologia
Dra. Cintia Cunha
Foto Wagner Alfonso

Dermatologista orgulha
a cidade de Uberlândia
Uma trajetória de talento,
pioneirismo e inovação!
Ela criou a clínica de dermatologia e estética com o
conceito mais inovador e personalizado do mercado. Conquistou prêmios nacionais e internacionais,
participou de mais de 100 congressos médicos,
dobrou sua estrutura física, tem uma rede de mais
de 130 mil seguidores no Instagram e foca grande
parte da sua energia no conceito de costumer experience, tendência global que aposta na experiência
do cliente e não somente na ação da compra. Essa
mineirinha, nascida e criada em Uberlândia, enche
a cidade de orgulho pela sua trajetória desbravadora. Dra. Cintia Cunha, dermatologista é a atual
presidente do AMWC BRAZIL, um dos maiores congressos mundiais voltados para rejuvenescimento.
Em 2019 realizou mais de 40 palestras em eventos
científicos de norte a sul do Brasil, palestrando inclusive para 1500 médicos no maior evento médico científico voltado para técnicas avançadas em
rejuvenescimento, o MAP 2019 da Galderma, e ela
não para por aí. Recentemente, a Editora Leader
convidou 16 mulheres empreendedoras de Minas
Gerais para compartilhar suas histórias de vida e
crescimento profissional. O livro, com 175 páginas,
inspira, motiva e desperta mulheres para esse universo tão desafiador do empreendedorismo. Dra.
Cintia Cunha nos presenteia no seu capítulo com a
sua trajetória profissional, que segundo ela é baseada em três pilares: é preciso ser boa tecnicamente,
ter diferencial competitivo e ter uma comunicação
adequada com seu público e pacientes. Segundo a
dermatologista, mais importante do que buscar ser
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o melhor na sua categoria, é buscar ser único na vida das
pessoas que passam por você, levando consigo seus valores, propósito e amor à profissão. Vale à pena a leitura
e para quem interessar, o livro “Empreendedoras de Alta
Performance de Minas Gerais” está à venda online nas
maiores livrarias do país. Uberlândia fica orgulhosa em
ver nossa cidade tão bem representada Brasil afora.
A conceituada dermatologista,
Dra. Cintia Cunha
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Dr. Alexandre Fernandes
Fotos Divulgação | SXC

Harmonizando boca
e face - parte 2
A Odontologia se aplica a tudo
que diz respeito à face.

A estética facial vai muito além da beleza, pois a
autoimagem está fortemente associada a autoestima e relacionamentos interpessoais que envolvem a saúde e o bem-estar. O Conselho Federal de
Odontologia concedeu permissão aos cirurgiões-dentistas a exercerem algumas funções e aplicações faciais para fins estéticos com a finalidade de
harmonização orofacial. A Odontologia não se restringe à saúde da boca e estética dos dentes, mas
se aplica a tudo que diz respeito à face, é a nova
Odontologia que abrange saúde, funcionalidade,
harmonia e estética. Conheça três outros procedimentos e produtos que podem ser utilizados visando a obtenção do resultado esperado pelo paciente
e pelo profissional na Harmonização Orofacial: Fios
de Polidioxanona (PDO): São fios de material sintético absorvidos pelo corpo e que estimulam o colágeno, a elastina e o ácido hialurônico natural. Promove um efeito de lifting cirúrgico, tratando rugas,
sobrancelhas caídas, bigode chinês, mandíbula e
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queixo desalinhados. Dez dias depois da aplicação
ocorre a ativação dos componentes cujo efeito pode
durar até dois anos. Rinomodelação: Este preenchimento simula uma cirurgia plástica no nariz harmonizando o rosto, melhorando a aparência, a simetria
da face e elevando a autoestima. Este procedimento
pode ser realizado pelo cirurgião-dentista e, embora essa modelagem ofereça resultados satisfatórios,
apresenta riscos. Bichectomia: Cirurgia para retirada
da gordura da bochecha, o corpo adiposo da bochecha, (Bola de Bichat). Feita para fins estéticos, visa
proporcionar um rosto mais contornado e harmonioso. Pode ser realizada também em casos funcionais, quando ocorrem mordidas na parte interna da
bochecha durante a mastigação ou enquanto dorme.
(Fonte: http://fordent.com.br/saiba-tudo-sobre-harmonizacao-facial/).
Dr. Alexandre Vieira Fernandes - CRO-MG: 12.398. Mestre em Estomatologia, Mestre e Doutor em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Responsável técnico da Primer Odontocenter.

UNICRED: A INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA COOPERATIVA PARA

conquistas

A REALIZAÇÃO DE SUAS

Com um atendimento
exclusivo, a Unicred auxilia você
na escolha e no planejamento
dos melhores investimentos.

w w w. u n ic red . co m . b r/a l i a n ca - 6 4 3430- 6 8 1 9
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Saúde Ocular
Camila Araújo
Foto Divulgação

ISO Olhos inaugura Unidade
na Zona Oeste de Uberlândia
Retomada do crescimento da economia
brasileira impulsiona investimento na região.
O ISO Olhos - Instituto de Saúde Ocular, referência
em oftalmologia para Uberlândia e região, inaugura
em fevereiro, no Bairro Jardim Patrícia, mais uma
unidade de atendimento. Será a terceira filial, que
além da sede matriz em Uberlândia, conta com a
Unidade Martins e uma Unidade em Araxá-MG, inaugurada em 2006. A nova unidade, que atenderá a comunidade da região Oeste, possui consultórios, sala
para adaptação de lentes de contato e realização de
exames com foco em consulta de prevenção e acuidade visual. Exames de média e alta complexidade
e cirurgias continuarão sendo realizados na Matriz.
A diretoria do ISO Olhos explica que o local escolhido para investimento é estratégico. “Queremos levar a excelência da Oftalmologia para outras regiões
de Uberlândia. Estar mais perto dos clientes, oferecendo-lhes mais comodidade e segurança na realização de exames e consultas, incentivando a prática
de consultar um oftalmologista preventivamente e
cuidar da saúde ocular, reduzindo o tempo no deslocamento”. Esta nova unidade reforça o pioneirismo do ISO Olhos, primeiro hospital oftalmológico a
descentralizar suas operações e ampliar o acesso à
saúde para outros bairros da cidade. Espera-se que
a procura por consultas beneficie cerca de 150 mil
habitantes distribuídos em 16 bairros. De acordo
com a Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (Fiemg), o ambiente macroeconômico está
melhor, com a queda da taxa de juros e inflação sob
controle. Há expansão do crédito, o cenário político
está menos conturbado, propiciando elevar o cres-
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cimento da demanda de consumo e investimentos. A
nova Unidade ISO Olhos reforça o DNA de empreendedorismo da instituição que, além de implementar novas
frentes de negócios e incentivar o corpo clínico e equipe
técnica a manterem-se atualizados, investe em equipamentos e tecnologia de ponta para oferecer excelência
aos pacientes. Ao completar 22 anos de fundação, o ISO
Olhos sente-se motivado em contribuir para prevenção
e tratamento de patologias oculares.
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Departamento de Marketing e Comunicação
Publi Editorial
Fotos Divulgação

Os detalhes fazem
mesmo a diferença!
Somos “Top 3” entre empresas de Cirurgia Plástica de
Uberlândia. Ao longo de nossos 17 anos conquistamos
muitas vitórias institucionais.
Começamos em um imóvel alugado que precisou
ser inteiramente reformado para nos receber e caber aqueles sonhos todos de médicos recém-formados. Naquele lugar construímos relacionamentos
fortes e duradouros com cada paciente, estabelecemos padrões e metas em busca de segurança e qualidade, novos anos e novas conquistas. Muitos detalhes a observar e, então, estávamos de casa nova.
Uma estrutura completamente planejada em busca
do algo a mais, que demos o nome de acolhimento.
Sim, entendemos que era isso o que faltava: além
de uma cirurgia de altíssima precisão, nosso paciente merecia um atendimento diferenciado em cada
detalhe, hospitalidade e luxo, naquele momento
tão especial para ele. Essa é uma trajetória sem fim,
um trabalho de mil anos como dizem os orientais.
Nunca acaba e estamos sempre em alerta, sempre
de olho em cada detalhe que ajudou a tornar esses
relacionamentos tão importantes para nós. Somos
gratos por todos os desafios que Uberlândia nos
trouxe, por toda a confiança que tem em nossa
equipe em todos estes anos. Somos “Top 3” não
pelo hoje apenas, mas por conseguirmos enxergar
que cada detalhe, seja ele técnico ou na recepção,
no jardim bem-cuidado, no chá quentinho servido
logo cedo ou no sorriso de cada colaboradora, é que
fazem toda a nossa diferença para você.
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34 99692-1227 | 32 3237-1815
Av. Presidente Médici, 50
Bairro Altamira - Uberlândia - MG
www.ferreirasegantini.com.br
contato@ferreirasegantini.com.br
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Alimentos
Aline Montenegro
Fotos Divulgação | SXC

Você sabe realmente
o que está comendo?
A verdade por traz dos
rótulos dos alimentos.
O mercado de alimentos cresce a cada dia e junto
com ele a necessidade de uma alimentação saudável e equilibrada. Mas, atenção, nem tudo que
parece saudável, realmente é. Ao fazer suas compras, observe o rótulo do produto, ele contém as
informações que você precisa para fazer as escolhas certas. Olhe a lista de ingredientes, ela vem
sempre do maior para o menor ingrediente adicionado no produto. Atenção aos produtos que
são integrais, sem açúcar, light e diet. Para que
o produto seja considerado integral, o primeiro
ingrediente deve ser farinha de trigo integral, farinha de aveia, de linhaça, de arroz, de amêndoa
ou as com base de leguminosas e frutas. Já para
os produtos serem considerados sem açúcar, os
mesmos não podem conter nenhum tipo de açúcar. Muitos produtos substituem a palavra “açúcar” por outros nomes, como Sacarose, Frutose,
Dextrose, Maltodextrina, Lactose, Xarope de malte, Xarope de milho ou Açúcar invertido. Fique
atento, tudo é açúcar. Para produtos Light, deve
haver no mínimo 25% de redução de algum ingrediente e para produtos Diet isenção de algum
ingrediente em relação ao produto tradicional.
Em 2019, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) propôs rótulos de alimentos com
alertas sobre alto teor de açúcar, gordura e sódio. Então, fiquem atentos, vêm mudanças boas
por aí, vou te manter informado, até a próxima!
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Gestão
Lucineide Pagano
Fotos Divulgação

Os segredos
do sucesso na
estética
Três ações para aumentar
sua renda na Estética.
Suas clientes só buscam tratamento da moda? A
agenda está vazia? Dificuldade de atrair clientes
novos? Não sabe como divulgar nas redes sociais?
Funcionários desmotivados? Não sabe como fidelizar clientes? Não importa qual a sua dificuldade, é
difícil. Às vezes, pensamos em desistir, é exaustivo e
nem sempre no fim do mês você conseguiu alcançar
as metas. Mas o que falta? É preciso planejamento,
colocar no papel suas dificuldades e buscar a resolução. Só não vale ficar reclamando que o mercado
está ruim, pois você precisa olhar essa situação por
outro ângulo e decidir fazer diferente. Toda semana,
você deve elaborar pelo menos três ações importantes e cumprir para o crescimento nas vendas e
aumentar sua renda. 1 - Escolha um tratamento destaque para ser o carro-chefe da semana e divulgue
para suas clientes por lista de transmissão no WhatsApp, e também para as clientes que já passaram
por suas mãos maravilhosas. Pode ser um plano de
tratamento (gordura localizada, estrias, flacidez) ou
um tratamento individual (limpeza de pele, peeling
diamante, massagem relaxante, drenagem linfática, designer de sobrancelhas). 2 - Estipule metas de
quantos planos de tratamento você quer fechar na
semana e quantos tratamentos individuais, quantas
ligações irá fazer por dia para clientes ativos e possí-
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veis clientes. Analise junto com sua equipe e mãos à obra
nas divulgações. 3 - Faça parceria com pelo menos uma
empresa na semana. Ofereça desconto em academias
e vice-versa, faça troca de valores em lojas e presenteie
seus clientes através de campanha no Instagram e Facebook, faça parceria com blogueiras. Planeje sua semana,
elabore as metas, converse com a equipe e busque cumprir o que foi traçado. Afinal, o seu sucesso só depende
de você, e ninguém fará por você o que só você precisa
fazer. #rumoaosucessonaestetica
Lucineide Pagano é Coach e Mentora para
Empreendedores na área da Estética e Beleza.

GRATIDÃO!!!
Muito obrigado, Uberlândia e região,
por mais esse reconhecimento.

Este é o nosso sentimento ao recebermos a informação de que as marcas Isac.com e
iBarbearias estão entre as mais lembradas na recente pesquisa realizada pelo Instituto Veritá. Dentre as três mais lembradas, duas são da Bem Estar Licenciamentos. Sentimo-nos muito honrados, pois temos trabalhado arduamente, buscando o que há de
mais novo para o segmento, e o reconhecimento nos traz a convicção que estamos
no caminho certo e um sentimento de dever cumprido. Muito obrigado, Uberlândia e
região por mais esse reconhecimento!

A rede Bem Estar conta com 16 unidades nos estados de SP, MG, GO e DF, e com um
ambicioso plano de expansão, tanto no negócio barbearias quanto por meio de lojas de produtos com a marca Barboterapia. Acaba de lançar a franquia do instituto e
academia Barboterapia e entra agora para o segmento acadêmico, com o objetivo de
engrandecer ainda mais esse segmento e gerar mais oferta de mão de obra de barbeiros e cabeleireiros, tanto para suas lojas, quanto para o mercado.
A rede conta com uma grande novidade para 2020: as lojas estão avaliadas nos quesitos de certificação técnica e será a primeira rede de barbearias do Brasil a receber
selos de certificação que medem o mais alto padrão de qualidade nos quesitos QUALIDADE TÉCNICA, QUALIDADE NO ATENDIMENTO, BIOSSEGURANÇA e QUALIDADE
HIGIENE. Estes selos serão conferidos às unidades mediante uma rigorosa avaliação
dos institutos técnicos que regulamentam cada um desses quesitos.

Leia e compartilhe,
acessando o QR-Code.

Bem-Estar

Nutrição
Jéssica Côrtes
Fotos Arquivo Pessoal | SXC

Verão e a boa
hidratação
Aproveite o verão mantendo
um corpo super saudável.
O verão chegou chegando e as altas temperaturas
vêm batendo recordes em diversas cidades do Brasil.
E aí não tem jeito, todo mundo quer refrescar o corpo
de diversas formas: com sorvetes, água, cerveja, entre
outras. Mas para quem quer manter o corpo saudável,
e/ou emagrecer, confira abaixo algumas dicas além da
água, para hidratar nesse verão:
Água saborizada - É muito simples, em dois litros de
água filtrada, misture algumas gotas de suco de limão,
rodelas de limão e folhas rasgadas de hortelã. Pronto,
sua água saborizada está pronta para ser deliciada.
Lembrando que pode usar outras frutas também.
Suco de frutas - Além de hidratar, o suco de frutas
também pode ser uma fonte de energia. A melhor
dica pra emagrecer é usar fruta com algum legume ou
verdura, por exemplo couve, espinafre, cenoura, etc.
Água de coco - A melhor opção são as 100% natural.
Evite as industrializadas.
Chás - Ótima combinação porque permitem diferentes combinações com ervas e especiarias. Faça e coloque para gelar, depois acrescente gelo no copo.
Frutas - As frutas ricas em água, como melancia, abacaxi, laranja melão e morango, são ótimas fontes de
hidratação. Aproveite o verão mantendo um corpo super saudável.
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Jéssica Côrtes é Nutricionista e Coach de Emagrecimento.
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Leia e compartilhe,
acessando o QR-Code.

Bem-Estar

Melhor Idade
Dra. Geni de Araújo Costa
Fotos Mauro Marques | SXC

Tatuagem e
tempo vivido
Em qualquer fase da vida será tempo de marcar
a pele com imagens que merecem ser guardadas.
Nada é para sempre: os infinitos relacionamentos,
a disposição diária, as ideias mirabolantes etc. Ou
melhor, quase nada, as tatuagens ficam. Podem
simbolizar o desejo de registrar sentimentos, lembranças, pessoas ou um tempo já vivido. Entendo
que é preciso estar muito bem consigo antes de tomar qualquer decisão. É comum ouvirmos pessoas
questionando: Como teve coragem? Ficará marcado
para sempre? Como ficarão estas marcas no corpo
quando envelhecer? Não combina com idade avançada. Ficarão ridículas. O fato é que a sociedade ainda não associa bem a tatuagem como maneira de se

expressar ou arte. Muito menos com a possibilidade de
alguém da terceira idade possuir uma em sua pele. Tenho como convicção de que não existe idade para tal iniciativa. Em qualquer fase da vida será tempo de marcar a
pele com imagens que merecem ser guardadas. Indago:
elas não seriam o tempo vivido gravado na pele e na memória? Não seriam sinais da própria história marcados
no tempo? Tenho assistido mudanças no comportamento das pessoas maduras ou mesmo idosas com relação
às tatuagens. Para muitos não tão jovens, as figuras esculpidas no corpo tornam vestígios a serem carregadas
ou mesmo uma ruptura libertadora. Dados indicam ser
mais comum do que se pensa, pessoas com 60+ fazerem
sua primeira tatuagem. Ela funciona como um resgate da
autonomia do próprio corpo. Penso que cada um pode
escolher como quer envelhecer. Em um modelo teórico,
uma longevidade com qualidade de vida dependerá de
cada um (53%), em conduzir as fases anteriores (tatuados ou não), com estilo de vida adequado - alimentação
saudável, sono reparador e atividade física. Em tempos
de grandes transformações, tanto na demografia, quanto
na longevidade estendida, a tatuagem acaba sendo aceita sem preconceitos, motivo pelo qual orgulham aqueles
que escolhem permanecer com a sua, sem apagá-la ou
escondê-la, até o fim.
Profª. Dra. Geni de Araújo Costa - Universidade Federal de Uberlândia.
Pesquisadora: Envelhecimento, bem-estar e qualidade de vida. Palestrante/escritora/comunicadora.
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Você
é única

E O SEU TRATAMENTO
ESTÉTICO TAMBÉM DEVE SER.
- Protocolos personalizados;
- Consultoria corporal e facial como cortesia;
- Profissionais graduadas e atualizadas;
- Equipamentos de última geração;
- Uma das marcas TOP 3 no segmento
de Clinicas de Estética.

dermefisio
45
Novo endereço: RUA CORONEL MANOEL ALVES, 3 - FUNDINHO

(34) 3210-8660

(34) 9630-8660
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Tradição é ser família.
Pirâmide mais que
um plano, uma família.
O público nos elegeu e a imprensa e colunistas nos reconheceram
como marca TOP 3 através de uma pesquisa idealizada pela

Revista Cult.

Das 3 empresas do segmento mais lembradas como TOP, duas são
contratadas por você através do nosso Plano de Assistência
familiar, Pirâmide e nossa parceira Funerária Ângelo Cunha. São 28
anos de tradição, dedicados a construir uma empresa sólida,

responsável e focada em atender todas as famílias da nossa
região.
Somos reconhecidos não por sermos apenas um Plano de

Assistência familiar, mas por sermos muito mais do que isso, somos
uma família.

Pirâmide mais que um plano, uma família.
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Leia e compartilhe,
acessando o QR-Code.

Bem-Estar

Esporte
Nilson Paulo Lima
Fotos Divulgação

A mente do
corredor
“Enquanto corro, fico numa constante
luta contra meus demônios interiores”
Apesar de todas as inovações tecnológicas
que apimentam o mundo esportivo, desde
o VAR no futebol até a câmera no automobilismo, nenhum maníaco por tecnologia
criou um microfone para a mente. Tal aparelho seria útil na corrida. Na maratona, por
exemplo, há uma intensa batalha mental
que merece gravar. Mesmo com quase 300
maratonas pelo mundo, me emociono em
cada largada, converso em silêncio com
o percurso o tempo todo e sempre vou às
lágrimas ao cruzar a linha de chegada. Que
bom seria se eu pudesse ouvir o diálogo interno da minha primeira maratona, fui aos
prantos com a medalha no peito. Enquanto
corro, fico numa constante luta contra meus
demônios interiores. Tem a intrigante batalha com a mente que insiste que você pare
com essa maluquice. Seria hilário se pudéssemos gravar estes combates. Gostaria de
ter para sempre lembranças da insanidade
que realizei o ano passado de correr 50 maratonas nos 50 estados americanos. Numa
desgastante logística cruzei os USA, de ponta a ponta, de uma forma que poucos americanos tiveram oportunidade de fazer. Ah,
como eu gostaria de gravar num “pen drive”
a emoção de correr entre vulcões no Hawaii. Guardar em “backup” a minha reação ao
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correr no Alaska, com ursos pelo percurso e a beleza dos imponentes glaciais. Gostaria de ouvir a manifestação
do meu corpo em aceitar correr inúmeras maratonas seguidamente, com
distantes deslocamentos entre uma e
outra. Não queria apagar da mente a
imagem da emocionante Maratona de
Boston, com a população aplaudindo
do início ao fim da prova e o espírito de
patriotismo com bandeiras e cartazes
pelo percurso. Mas, enfim, já aprendi
a usar a mente para aceitar a dor que
vem destes desafios, agora seria incrível se os tecnólogos pudessem criar
uma forma para que eu pudesse compartilhar com os amigos as emoções
dispersadas com o passar do tempo.
Nilson Paulo Lima é maratonista.
Facebook: nilsonpaulo.lima
Instagram: nilsonpaulolima
Email: nilsonpaulolima@gmail.com
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Leia e compartilhe,
acessando o QR-Code.

Bem-Estar

Crônica Mônica
Mônica Cunha
Fotos Bruno Fernandes | Divulgação

A mulher
disfarçada de sol
O silêncio dos meus olhos com o da senhora
de amarelo ecoou e debruçada no balcão
acompanhei o ritual.
A barraca ficava em um dos cantos daquela feira gigantesca. Era a Global Village! Iluminada e iluminava
o ermo do deserto de Dubai. Do roxo ao amarelo um
exagero de cores. E lá fomos nós, acatando a sugestão
do recepcionista do hotel. Confesso que não fiquei
muito animada quando ele aconselhou de irmos a tal
feira, mas chegando lá me encantei pelo que viria a
cada passo. Aliás, foram muitos passos porque vi muito do mundo num só lugar. Uma viagem dentro de
outra viagem. Na entrada estavam as réplicas de monumentos pra lá de conhecidos: o Big Ben londrino, a
estátua da Liberdade, a Torre Eiffel. E um ‘mundaréu’
de gente. Mais gente de lá do que turistas de lá e acolá! As mulheres com suas abayas pretas e lenços da
mesma cor. Não pense que são todas iguais. Não são
mesmo. Reparei com discrição e percebi alguns detalhes: de bordados a um brilho discreto. Uma tradição
com elegância também. Nesse caminhar, que começava pouco depois das sete da noite, parei antes de
virar à esquerda. Precisava digerir toda aquela grandeza. Eram ‘lares’ em forma de stands enormes. Cada
um com uma passagem. Sim, uma porta que se abria
para os costumes, a arte, a culinária, as riquezas culturais. Tinha a Turquia, o Marrocos, a China, a Índia, a
África. Inspirei e joguei boca afora a euforia junto com
e o ar. E ao me virar de vez, poucos metros depois vi
a tenda. Rente à parede. Claro que uma fila havia. Fui
esticando os pés e o olhar até que um espaço vagou
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e cheguei ao balcão. Lá dentro quatro mulheres agachadas. Todas de saias longas, véus cobrindo os cabelos e
luvas de plástico para preparar a receita. Qual eu ainda
não sabia. Atrás delas uma pintura. Na lona, o desenho
de mãe e filha em volta do fogareiro trazendo a magia da
comida partilhada. O silêncio dos meus olhos com o da
senhora de amarelo ecoou e debruçada no balcão acompanhei o ritual.
Mônica Cunha é jornalista e apresentadora de TV.
monikacunha@uol.com.br

Leia e compartilhe,
acessando o QR-Code.
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Relacionamento
Cássia Freitas
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

Sendo uma
empreendedora
Amar em um mundo onde se prega um amor
que não se vive é uma declaração de guerra
O economista irlandês Richard Cantillon usou a palavra pela primeira vez para designar o “indivíduo
que assumia riscos”. Esse conceito tem sua forma
mais utilizada no mundo dos negócios. Só que a
palavra “empreendedor” é a junção de duas palavras latinas, Inter, entre, indicando reciprocidade
e prehendo, e prendo do germânico Hand, Handa,
do gótico handus, do indiano mão, significando se
darem as mãos. Um posicionamento de risco, assim como definiu Cantillon, andar em sintonia com
o outro. Talvez essa citação contradiga outra que
afirma que amor e guerra justificam qualquer ação.
Amar em um mundo onde se prega um amor que
não se vive é uma declaração de guerra. Viver relacionamentos saudáveis onde doentes estabelecem
padrões é ser parte da tão ovacionada minoria, com
o plus de ser uma minoria bem resolvida que não
invoca seus direitos, mas que vive e vive muito bem,
obrigada. Ainda me espanto com ações em detrimento dos outros. Penso que se se vive dessa forma
publicamente, como será na intimidade, nos recônditos relacionais. Volto-me para Jesus que veio em
um tempo onde os judeus eram dominados pelos
romanos, expatriados, lesados e apesar disso ou,
por causa disso, Ele ensinou sobre o perdão, amar
ao próximo. Isso é o verdadeiro empreendedorismo,
pegar as mãos em reciprocidade e ajudar, andar junto, abençoar. Neste caso específico essa manifestação de amor se auto justifica. Amar independente
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das guerras emocionais ou ideológicas. Existimos para
nos relacionar e em reciprocidade crescer. É simples assim. Quem ama, não se intimida com o desafio. O amor,
o verdadeiro amor, nos faz maravilhosos, exatamente
como devemos ser.
Cássia de Figueiredo Freitas vive relacionamentos
empapuçados de amor, graças a Deus!
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Psicanálise
Dr. Jorge Pfeifer
Fotos Arquivo Pessoal | SXC

Tipos
psicológicos
Todos nós somos importantes como indivíduos.
É isso que nos faz admirados e respeitados.
“Orgulho e Preconceito” não é o nome de um livro
famoso. Mais que isso, é uma crônica romanceada
de crimes e castigos de pessoas e sociedades que
transformam as riquezas em um culto ao poder e
privilégios do mundo capitalista. Nesse contexto,
talvez valha a pena conhecer a história destes personagens, a partir dos novos e velhos lugares e papéis onde “ter para ser” continua sendo uma lei natural. A proteção contra a desvalia e a insignificância
partem do pressuposto de que o poder e a riqueza
são privilégios de poucos. Criando-se uma ilusão
de superioridade sobre os menos favorecidos, os
indivíduos passam suas vidas lutando para superar
essas desigualdades. A grande dificuldade desses
indivíduos é a sua compulsão ao desprezo ou indiferença e sua incapacidade de estabelecer relações
em termos de igualdade. São aqueles a quem chamamos de “metidos à besta”. Comportam-se como
se pertencessem a uma casta de mortais que a vida
premiou. Os seus sentimentos de superioridade os
impedem de colaborar ou dividir. Dotados de uma
precária autoavaliação, enquanto pessoas, a ética e o respeito humano raramente fazem parte de
sua gratidão. É comum encontrá-los em reuniões
sociais de gestos humanitários, onde sua presença
o transforma em um “bom companheiro”. Quando
nos procuram por disfarçada amizade, passam o
tempo bloqueando as possibilidades de trabalhos
construtivos. Todos nós somos importantes como
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indivíduos. Este sentimento é um bem natural que nasce do encontro com nossos semelhantes. É isso que nos
faz admirados e respeitados. A aqueles, cuja presunção
se alia à humilhação, o tempo se encarrega de condená-los ao ostracismo e à solidão. Quando desaparecem
não suscitam memórias, nem nostalgias e saudades.
Apenas lembranças efêmeras. Quando morrem, não fazem falta a ninguém.
Dr. Jorge Pfeifer é psicólogo, psicanalista e articulista.

Leia e compartilhe,
acessando o QR-Code.

Bem-Estar

Publi Editorial
Lusmar dos Reis Cunha
Fotos Kaká Fotografias

Home Care Luz
Para Vida
Um novo conceito em
atendimento médico domiciliar.

Nossa cidade já conta com a Home Care Luz Para Vida,
empresa que zela pela inovação, ciência e qualidade no
atendimento médico domiciliar, sendo também a primeira localizada dentro de um dos maiores complexos
hospitalares de Uberlândia e região: o UMC - Uberlândia
Medical Center, reflexo do trabalho de qualidade e responsabilidade com seus pacientes e operadoras de saúde. Trata-se de um novo conceito de ser e fazer atenção
domiciliar, voltada não somente para as necessidades
físicas do paciente, mas também aplicando uma abordagem holística, apoio da medicina tradicional e de
medicinas complementares, visando o equilíbrio biopsicossocial do paciente. O trabalho em conjunto é um
dos seus pilares básicos, pois as necessidades de cada
paciente e seus familiares são múltiplas e diferenciadas.
Para isso utiliza uma metodologia interdisciplinar, sem
abrir mão dos princípios básicos em cuidados domiciliares, priorizando as necessidades específicas do paciente. A Home Care Luz Para Vida nasceu para cuidar do
bem mais precioso de cada ser humano - a vida, princípio que traduz a ética e o respeito de todas as suas ações

e procedimentos. A equipe da Home Care Luz Para Vida é
formada por profissionais altamente especializados e treinados na prestação de serviços de internação domiciliar,
enfermagem, cuidadores 24 horas, curativos e medicações,
atendimento médico, nutricional, fisioterápico e de enfermagem. Destacam-se: Dr. Fernando Mattar, médico. Dra.
Rosiane Barbosa, médica RT. Enrico, fisioterapeuta e RT.
Marina, fonoaudióloga. Raquel, nutricionista. Eliezer, enfermeiro e responsável pelo suporte básico de ambulância
mais saúde. Marcela S. Gaya,
enfermeira RT responsável pelos técnicos de enfermagem.
Serquipe, empresa responsável pelo lixo e resíduos contaminados. Phoenix, suporte de
ambulâncias avançadas. “Será
um prazer apresentar a você
nossa proposta, falar do nosso trabalho e, principalmente,
convidá-lo para estar conosco a
partir de agora. Agende sua visita. Teremos muito prazer em
recebê-lo”, convida a diretora
Lusmar dos Reis Cunha.
34 3305-7517 | 34 98405-2368
UMC - Uberlândia Medical Center
Centro Clínico - 3º Andar - Sala 304
Rua Rafael Marino Neto, 600
Jardim Karaíba - Uberlândia - MG
@homecareluzparavida
Home Care Luz Para Vida
homecareluzparavida@gmail.com
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Psicóloga
Résia Morais
Fotos Mauro Marques | SXC

Transtorno
obsessivo
TOC em crianças
e adolescentes
O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), doença
psiquiátrica comum que ocorre durante toda a vida
útil, tem picos de início em duas fases diferentes
da vida: pré-adolescência e início da idade adulta.
Por volta dos 10 a 12 anos ocorre o primeiro pico
de casos de TOC, que coincidem com o aumento
das pressões escolares e de desempenho, além
das alterações biológicas do cérebro e do corpo
que acompanham a puberdade. O segundo pico
ocorre no início da idade adulta, também durante
um período de transição para o desenvolvimento,
quando o estresse educacional e ocupacional tende a ser alto. O TOC é caracterizado por obsessões
combinadas com compulsões intensas recorrentes
que causam ansiedade ou sofrimento significativos
e interferem no funcionamento do dia a dia. Obsessões são pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes, frequentemente irreais e
indesejados que acarretam ansiedade ou angústia.
Já as compulsões são comportamentos ou rituais
repetitivos (como lavar as mãos, manter as coisas
em ordem, verificar algo repetidas vezes) ou atos
mentais (como contar, repetir palavras silenciosamente, evitar), na tentativa de aliviar a ansiedade
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e/ou impedir um “mal maior”. Os pensamentos obsessivos podem variar com a idade da criança e mudar com o
tempo. A maioria das crianças com TOC pode ser tratada efetivamente com uma combinação de psicoterapia
(especialmente técnicas cognitivas e comportamentais)
e certos medicamentos receitados por um médico. O
apoio e a educação da família também são fundamentais para o sucesso do tratamento. Procurar ajuda de
um psiquiatra infantil e adolescente é importante, tanto
quanto de um psicólogo, para entender melhor os problemas complexos desenvolvidos pelo TOC.
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.
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Terapia
Dra. Talyene Alvarenga
Fotos Arquivo Pessoal | SXC

O que não te contam
sobre prevenção em
saúde mental
Ao se exercitar, sua atenção é desviada das
preocupações para a tarefa que você está fazendo.
Já sabemos que atividade física é benéfica para a
saúde do nosso corpo, ajuda no controle de peso
corporal, controla o açúcar do sangue, o colesterol,
melhora o condicionamento físico e é fundamental para manter níveis estáveis de pressão arterial.
Mas há algumas informações a mais e não menos
importantes relacionadas aos benefícios cerebrais
(neurológicos e emocionais) da prática de exercícios físicos. Quando se exercita ocorre a liberação
pelo cérebro de substâncias químicas para que o
corpo apresente bem-estar, chamadas “endorfinas”, que proporcionam ânimo e prazer, o que gera
melhor disposição e favorece as emoções positivas,
neutralizando as alterações químicas do estresse
que podem desencadear ansiedade, depressão.
Também libera a Irisina, que ajuda na memória,
dessa forma, protege contra a doença de Alzheimer. Ao se exercitar, sua atenção é desviada das
preocupações para a tarefa que você está fazendo,
nesse momento você também está trabalhando a
mente para ter uma concentração melhor, facilitando aprendizados. Libera ainda a tensão muscular,
energia acumulada e auxilia no sono. As mudanças podem ser lentas, mas é necessário adquirir
essa consciência da importância e se motivar para
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perseverar, caso deseje prevenir o desenvolvimento de
transtornos mentais ou ter um melhor desempenho cognitivo como objetivo em sua vida. O período mínimo a
se alcançar é de 150 minutos semanais de uma atividade
física moderada para se obter esses benefícios em saúde,
tanto física quanto mental. Assim como para ter uma boa
saúde física também contam outros fatores, não basta
apenas atividade física para prevenção em saúde mental, mas começar por essa atitude é um bom começo,
pois vai te dar energia para realizar mais mudanças de
estilo de vida que favoreçam sua plena felicidade.
Dra. Talyene Alvarenga é médica psiquiatra, palestrante e digital influencer. Usa suas redes sociais como canais de difusão de inspirações
para uma vida mais feliz.

59

Leia e compartilhe,
acessando o QR-Code.

Bem-Estar

Cidadania
Karolina Cordeiro
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

Acessibilidade
na Web
Sites corretamente desenvolvidos permitem igual
acesso à informação e funcionalidade.

A expressão acessibilidade Web refere-se a prática
inclusiva de fazer websites que possam ser utilizados por todas as pessoas que tenham deficiência
ou não. Quando os sites são corretamente concebidos, desenvolvidos e editados, todos os usuários
podem ter igual acesso à informação e funcionalidade. Acessibilidade na web significa que pessoas
com deficiência podem usar a web. Mais especificamente, a acessibilidade na web significa que pessoas com deficiência podem perceber, entender,
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navegar, interagir e contribuir para a web. E mais.
Ela também beneficia outras pessoas, incluindo
pessoas idosas com capacidades em mudança
devido ao envelhecimento. Os primeiros passos
para a acessibilidade: está meio perdido e não
sabe por onde começar? Separamos algumas dicas bem simples e práticas para você ir aquecendo os motores e tornando seu site mais acessível
pouco a pouco. São pequenos detalhes, mas que
fazem toda a diferença para quem precisa! Aqui
vão algumas dicas: Faça descrição alternativa das
imagens, pois assim os leitores de tela poderão
identificá-las e descrevê-las para os usuários cegos. Não use apenas cores para destacar uma informação. Isso ajudará pessoas com daltonismo,
por exemplo, que não conseguiriam diferenciar
os itens destacados apenas por cores. Simplifique
seu texto. Ao fazer isso, você facilita a leitura de
pessoas com dislexia. Crie áreas de clique maiores nos botões, isso ajudará usuários que não têm
precisão nos cliques a acessar conteúdos específicos. Levar informação e conteúdo com acessibilidade para todos também é contribuir para um
mundo melhor pra se viver.
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.
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Saúde
Secom
Fotos Valter de Paula | Secretaria de Governo e Comunicação

Novidades e intensificação
nos atendimentos da Saúde
Ampliação do horário das cirurgias no Hospital Municipal
e mutirão de raio-x eletivos nas UAIs são novidades.
Para garantir que a população receba atendimento
de forma mais rápida, a Prefeitura de Uberlândia
segue trabalhando e inovando já nos primeiros dias
deste ano. No dia 7 de janeiro, o prefeito Odelmo
Leão e o secretário municipal de Saúde, Gladstone
Rodrigues da Cunha, anunciaram novidades para o
setor da saúde no Centro Administrativo. A primeira
iniciativa é ampliação dos horários de atendimento
para realização de cirurgias eletivas no Hospital e
Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro.
Os agendamentos dos procedimentos ocorrerão
das 19 às 22 horas. O prefeito também comunicou
o início de um mutirão de raio-x nas oito Unidades
de Atendimento Integrados (UAIs). A marcação será
feita dos exames eletivos mais simples. Recentemente, as oito unidades receberam equipamentos
digitais para maior qualidade e agilidade nos resultados, já que com o aparelho digital a imagem é
vista na hora. A previsão é de fazer 25 mil exames
em três meses. “Apesar das dificuldades e do atraso
no repasse obrigatório do Governo de Minas para a
área, que está em torno de R$ 145 milhões, não estamos medindo esforços para atender a população.
No ano passado, criamos inúmeros programas para
ampliar o acesso aos serviços de saúde. Para 2020
não vai ser diferente. Espero poder anunciar novas
modernizações ainda este ano. Com a ampliação do
horário das cirurgias e o mutirão de raio-x, vamos
agilizar os procedimentos eletivos de maior demanda na nossa rede”, destacou Odelmo Leão.
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Cirurgias e Siate
O prefeito ressaltou a realização das cirurgias eletivas
do programa “Uberlândia Mais Saúde” que ocorre em
parceria com o Hospital Madrecor e dos procedimentos
cardíacos feitos no Hospital Municipal. “As cirurgias de
hérnia, vesícula e cardíaca fazem parte dos procedimentos de média e alta complexidade, que não são de responsabilidade do Município. Mas estamos trabalhando
para atender essa demanda, porque sabemos da necessidade do povo. Pelo programa ‘Uberlândia Mais Saúde’,
600 pacientes já passaram pelo pré-operatório e 200 fizeram o pré-anestésico. As cirurgias cardíacas continuam
sendo feitas no Hospital Municipal com recurso próprio e
vamos aumentar a produção com o início das atividades
do setor de hemodinâmica”, pontuou. Em relação ao Sistema Integrado de Atendimento a Trauma e Emergência
(Siate), o prefeito informou que, até o final do ano, foram
feitos mais de cinco mil atendimentos, sendo que 1,4 mil
foram resolvidos pela própria regulação médica, sem a
necessidade de envio de uma unidade de resgate.
Programa Além das Grades
Durante o anúncio das novidades também foi ressaltado
o trabalho desenvolvido pelo “Programa Além das Grades”. Em parceria com a Defensoria Pública do Estado
de Minas Gerais e Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), a Prefeitura de Uberlândia
criou o programa, em junho de 2019, para garantir o acesso das pessoas privadas de liberdade aos cuidados de
saúde com um ponto de atenção primária em saúde nas

duas unidades prisionais do município: Penitenciária Dr.
João Pimenta da Veiga e Presídio Professor Jacy de Assis.
Foram criadas duas equipes, sob a gestão da SPDM, para
cada núcleo prisional, visando aprimorar os atendimentos médicos e a prevenção de doenças. As equipes são
formadas por médico, enfermeiro, técnico em enfermagem e um auxiliar de saúde bucal, além dos profissionais
do Núcleo de Ampliação em Saúde da Família (Nasf),
como nutricionistas, fisioterapeutas, psiquiatras, ginecologistas e infectologistas. Durante os atendimentos são
realizadas ações de vacinação, prevenção das infecções
sexualmente transmissíveis (IST) e de saúde bucal, além
do tratamento de problemas crônicos de saúde. Desde o
início do projeto, foram realizados três mil atendimentos
nas duas unidades prisionais, promovendo a humanização e inclusão da população prisional à atenção básica
de saúde. “Estamos fortalecendo as ações de prevenção
e promoção da saúde, realizando programas de educação permanente, acompanhamento e autocuidado,
inclusive das doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, e orientações de planejamento familiar, entre
outros. Ações que garantem mais acesso ao sistema de
saúde à população prisional e cuidados preventivos que
ajudam a reduzir os encaminhamentos para unidades
de pronto atendimento”, explica o secretário de Saúde,
Gladstone Rodrigues da Cunha.
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Bem-Estar

Crônica
Anita Godoy
Fotos Marcela Bortone | Divulgação

Feliz pensamento
novo!
Se não mudarmos a nós mesmos,
nada de novo acontecerá.
2020 chegou e com ele esperança renovada, grandes
e melhores projetos acalentados nos corações da humanidade. Em todo fim de ciclo, finais de ano, uma
nova energia paira no ar. É importante que isso aconteça para que todos possam se refazer e reabastecer de
energia, força e coragem para o novo ano. Os corações
sensibilizados e cheios de esperança e fé constroem novos sonhos, esperam vida nova e mais próspera, mais
amor e mais felicidade. Todos almejamos algo maior
e melhor para nossas vidas e, sensibilizados, também
desejamos ao próximo um Feliz Ano Novo. Muitos acreditam que se vestirem branco terão paz, se colocarem
amarelo conseguirão dinheiro fácil, outros acreditam
que com alguma roupa vermelha encontrarão o amor
de suas vidas. Mas, se não mudarmos a nós mesmos,
nada de novo acontecerá. Precisamos educar nossos
pensamentos ainda tão desequilibrados para conseguirmos pensar sempre em algo melhor para todos e
não de forma egoísta e mesquinha. Depois, pensando
de forma melhor, possamos ter melhores sentimentos,
nos transformando em pessoas que lutem pelo bem,
pela verdade, pela justiça e pela caridade. Com isso,
seremos seres com atitudes transformadas à luz do
amor. É este o nosso objetivo nesta vida. Por isso, neste início de ano, eu desejo a você FELIZ PENSAMENTO
NOVO, pois só assim começaremos a mudar nossa vida
para melhor. Que a Luz do Cristo ilumine seu coração e
inspire sua alma.
Anita Godoy é Taróloga, Escritora e Palestrante Motivacional.
anita.godoy@yahoo.com.br | www.anitagodoy.com.br
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Transformando
seu ambiente

Trabalhamos com restauração de pisos,
porcelanato, cerâmicos, granitos,
mármores, polimento de escadas,
bancadas, pias, limpeza de vidros,
limpeza de pedras rústicas, pós-obra.

34 99167.0866 | 98879.7745
juliosantosudi@gmail.com
@jcservicosudi
JC Serviços Especializados
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Pensando o Brasil do futuro.
Qual o cenário ideal?
“A tendência é a geração de mais emprego e mais
dinheiro circulando pelo aumento do consumo”
O Brasil passou por anos críticos na economia, sobretudo, no sistema político, que tem como entre
tantas atribuições a tomada de decisões que impactam diretamente o desenvolvimento do país. Pelo
menos de acordo com o que as pesquisas e economistas de renome apresentam de dados é hora de
voltar a acreditar no País. Recentemente, a agência
de classificação de risco S&P, elevou a perspectiva
da classificação de risco do Brasil de “estável” para
“positiva”. Essa decisão significa a recuperação no
selo de bom pagador do país, perdido em 2015.
Além do governo buscar a implementação de medidas de consolidação voltadas para reduzir o grande déficit fiscal do Brasil, a condição favorável se
dá devido às taxas de juros mais baixas e a gradual
implementação de uma agenda de reforma levando
em conta a evolução gradual nos resultados fiscais.
Com todas estas ações, a S&P acredita na possibilidade de uma elevação no rating (nota dada a uma
empresa, país, título ou operação financeira para
medir o risco de crédito). E tem mais notícia boa. A
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiros e de Capitais (Anbima) fez um levantamento, encomendado pelo Datafolha, que mostra
que a maioria dos brasileiros vê a queda da Selic
como principal estímulo para aumentar os investimentos. Sobre as intenções de investir em 2020,
a pesquisa apontou que 48% dos entrevistados
acreditam que a redução da taxa básica de juros é
o principal fator de estímulo às aplicações financeiras. Já a Reforma da Previdência motiva 36% da
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população a investirem, de olho na aposentadoria.
Em suas redes sociais, o economista Ricardo Amorim
disse, por meio de um vídeo, que a economia tende
a melhorar. “Finalmente, depois de três anos de economia em colapso e de crescimento pífio, no último
trimestre do ano passado a economia começou a
dar sinais claros de que a aceleração econômica está
acontecendo. Tivemos uma aceleração no ritmo de
criação significativa de emprego. O crescimento da
indústria no último trimestre em termos anualizados
foi de 10% ao ano. Tivemos crescimento no setor de
serviço. As vendas do comércio foram muito mais significativas, particularmente por conta do Natal, e tudo
isso depois da Reforma da Previdência em outubro. Se
o Brasil for capaz de aprovar as reformas administrativas e tributárias e acelerar o processo de privatizações, a expectativa é que tenhamos novas acelerações
ao longo do ano. Salvo uma crise externa ou uma crise
política muito grave, teremos a economia crescendo
bem mais do que nos últimos anos”, ressalta Amorim.
De fato, tudo sinaliza para uma melhora. O Fundo Monetário Internacional (FMI) potencializou a previsão
para o crescimento da economia brasileira em 2020.
No relatório “World Economic Outlook”, divulgado recentemente, o FMI supõe que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deve avançar 2,2% neste ano, uma
alta de 0,2 pontos percentuais em relação ao cenário
apresentado em outubro. Para 2021, a projeção é de
alta de 2,3%, uma redução de 0,1 ponto percentual
em relação ao relatório anterior. Já a Organização das
Nações Unidas (ONU) prevê que a economia brasileira crescerá 1,7% em 2020 devido a um impulso com o
aumento da confiança das empresas. O Ministério da
Economia prevê uma taxa de crescimento de 2,4% do
PIB em 2020. Já o mercado financeiro estima 2,30%,
de acordo a última pesquisa Focus, feita pelo Banco
Central. Para 2020, o FMI preconiza que a aceleração
do crescimento mundial resultará de um maior crescimento nos países emergentes, cuja taxa de expansão
passaria de 3,9% em 2019 para 4,6% em 2020. Para ter
ideia da força do Brasil em outros países, de acordo
com a Forbes, são mais de 400 empresas com atuação
em 56 países. São organizações com valor agregado
ou que atuam por commodities. Elas concorrem no
mesmo patamar com outras gigantes globais.
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Depoimentos e
Perspectivas
Pensando o Brasil do futuro, a revista Cult ouviu
especialistas, empresários e representantes de
entidades de Uberlândia para saber a opinião
deles sobre o cenário ideal para o País. “Com a
queda dos juros não existe mais aplicar dinheiro, é preciso investir. A consequência disso é
que a economia vai começar a girar. Aliando a
evolução da economia com o ciclo de reformas,
acredito que as empresas tendem a ter maior
lucro. A tendência é a geração de mais emprego e mais dinheiro circulando pelo aumento do
consumo. As empresas estão se redescobrindo.
Em relação às ações das empresas brasileiras,
no fim de 2018, a Bolsa de Valores não chegava
nem a 90 mil pontos e, no fim de 2019, já estava
em 117 mil pontos. Isto significa um movimento
de ‘maré alta’. Se houver as reformas administrativas e tributárias, o Brasil terá investimentos estruturais na infraestrutura do país e isso
vai segurar o PIB. Tudo que o Brasil faturar vai
conseguir sedimentar e a tendência é diminuir
a pobreza do país. A ideia é olhar para alguns
segmentos que são bem sensíveis à essas altas.
Primeiro, o mercado da construção civil, porque a tendência do brasileiro é tirar o dinheiro
do banco (e tem que tirar mesmo) e colocar no
mercado de tijolo ou no mercado de papéis,
que são os mercados dos fundos imobiliários.
O segundo é que a educação, que também é
um negócio, deve explodir no Brasil. Com isso,
será preciso importar mão de obra especializada para poder atender uma demanda, se houver realmente este crescimento. Uma coisa que
não dá para mensurar é a velocidade com que
as coisas ocorrerão. Na economia 1.0, 2.0 e 3.0
as coisas ocorriam mais lentas. Já na economia
4.0 tudo ocorre muito rápido. Haverá um apagão de talentos e de mão de obra. Não há como
mensurar isso. Mas a educação vai ser um grande negócio e quem estiver preparado aproveitará bem as oportunidades que virão” - Tomaídes
Rosa, empresária, consultora em Gestão Empresarial e presidente do Aciub Mulher.
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“A melhoria da renda, que poderá levar o povo
brasileiro a diminuir o desnível social, com uma
consequente melhora na segurança pública
e no exercício da cidadania, passa única e exclusivamente pela reparação do ambiente de
negócios, que em nosso País onera de forma
radical, principalmente as pequenas e médias
empresas, e impede a manutenção e a criação
de novos empregos. O centro dos possíveis impedimentos que dificultam a desoneração dos
chamados “custos Brasil”, que recaem sobre a
atividade econômica, está ancorado na Constituição de 88, dita “cidadã”, que além de criar excesso de direitos sem a consequente definição
de fontes de receitas, exagerou ao regular um
grande número de situações de forma ambígua
e sujeita a várias interpretações. Os papéis dos
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que
em um Estado democrático têm a necessidade
clara de serem bem definidos, aqui se encontram em franco desbalanceamento, levando o
Judiciário a interpretações equivocadas da lei e
a uma função de legislador, que é exclusividade
do Legislativo. Se quisermos um país capaz de
pertencer à OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), com regras
claras nas relações de negócios, sem insegurança jurídica e capaz de ter um Estado enxuto,
competente e bem fiscalizado, não adianta só
pensar em reformas que, em geral, são parciais
e sempre com um alto custo de negociação. Precisamos ter a coragem de reformar a Constituição, criando uma nova Assembleia Constituinte
composta por empresários e pessoas de outras
atividades que tenham prática na vida profissional e competência para consertar a “colcha
de retalhos” composta de 116 PECs (projeto
de emendas constitucionais já aprovadas). Só
assim, a economia prosperará e levará o Brasil
a um caminho constante de desenvolvimento,
sem os famosos “voos de galinha” que sempre
permearam e refrearam nossa prosperidade”
- Cícero Heraldo Novaes, empresário e presidente da CDL Uberlândia.

71

Leia e compartilhe,
acessando o QR-Code.

Mundo

Matéria de capa
Alitéia Milagre | Serifa Comunicação
Fotos Divulgação

“Li sobre 12 projeções de institutos de pesquisa e todos
eles apontam um crescimento para o Brasil de 2,5 a 2,7,
2,8%. Existem alguns mais conservadores que dizem
abaixo de 2,5%, mas é pouco. E só tinha um deles que
apontava um crescimento possível de até 3%, que eu
não acredito. Acredito no crescimento do Brasil na casa
de 2,6 a 2,8% no máximo. Quanto a atração do investimento, o que o governo precisa fazer (quando falo governo é federal, estadual e municipal) é o dever de casa.
Isso já cria o ambiente positivo para a atração de investimentos. Acredito que até já começou pela Reforma da
Previdência, mas precisamos avançar com as demais
reformas deste ano. Creio que ainda consigamos fechar
em 2020, no mínimo, a Reforma Tributária (as demais
vêm a rebote), que é essencial para a nossa sobrevivência. Nossa legislação tributária é uma loucura e precisa
urgentemente ser simplificada. Em relação à tecnologia, ainda temos muito o que avançar. Recentemente,
estive na Alemanha, visitando parques industriais, especialmente com base tecnológica. Estamos muitos
aquém, mesmo tendo dado passos importantes, penso que é preciso agilizar. Em Uberlândia, com a aprovação do Parque Tecnológico, já teremos um primeiro
passo e torcemos para que o modelo criado não deixe
de fora empresas que investem aqui há muito tempo.
Quanto à energia, é uma preocupação. O Brasil não tem
geração de energia suficiente para atender um crescimento seguido de nem 3% ao ano nos próximos quatro
anos. Então, precisamos aumentar nossa base de fornecimento energético. O mundo hoje avançou muito
nessa área: não precisamos de usinas pesadas e caras,
temos muitas outras possíveis fontes de energia, como
a eólica e as energias naturais renováveis. Falando em
energia, consequentemente pensamos em infraestrutura de uma forma geral. O Brasil precisa se preocupar
com esta questão porque não temos infraestrutura para
um crescimento de quatro anos consecutivos com um
crescimento acima de 3%. Portos, aeroportos, rodovias
e, especialmente, ferrovias. Então, precisamos avançar
nesse modal que é o mais barato e mais econômico,
mas ele precisa de um investimento governamental e
que abra também para iniciativa privada para ajudar o
governo a resolver esse problema” - Paulo Romes, empresário e presidente da Aciub (Associação Comercial e
Industrial de Uberlândia).
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A Godoi Carnes, começa o ano trazendo ao
cliente toda comodidade de fazer o seu pedido
em casa e receber sua encomenda com rapidez
e segurança, pedindo pelo IFOOD.
Cortes

Nobres

Aves
Almondegas
Bovinos (Nelore e Angus)
Carnes Recheadas
Carne a Vácuo Fracionada
Espetinhos Variados
Linguiça Gourmet
Massa para Kibe

Confira nossas redes sociais

Suínos

Faça o seu pedido no

3219.1866
Rua Plutão, 47 | Jardim Brasília
contatogodoycarnes@netsite.com.br
34
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“O destaque positivo é creditado à aprovação
da Reforma da Previdência e à queda da taxa de
juros básica da economia (Selic), possibilitada
pelas expectativas de inflação ancoradas abaixo do centro da meta estabelecida pelo Banco
Central para 2019 e 2020. A queda dos juros e a
recuperação (embora lenta) do mercado de trabalho têm contribuído para o crescimento do
consumo, com reflexos positivos na atividade
econômica, observados no segundo semestre
do ano. Para 2020, as perspectivas trazem mais
ânimo já que são esperados a continuidade do
processo de recuperação do mercado de trabalho e novos cortes da taxa básica de juros, assim
como a melhora da percepção de confiança de
empresários e consumidores. O PIB brasileiro e
mineiro tende a registrar crescimentos de 2,2%
e 2,34%, respectivamente. A agenda de reformas
(tributária e administrativa) tem o grande potencial de auxiliar uma recuperação mais robusta
da economia brasileira nos anos seguintes. E é
isso que nós empresários ansiamos em busca
de um cenário mais favorável para o momento
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atual e para os próximos anos: um trabalho em conjunto
e harmonioso entre nossas atividades do dia a dia e as
ações do governo do Estado, bem como o Federal. Segundo a gerência de estudos econômicos da FIEMG (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais), o Índice de Confiança do Empresário Industrial, ICEI, do mês
de dezembro de 2019, cresceu pelo segundo mês seguido, saindo de 62,6 pontos em novembro para 64,6 pontos
em dezembro. O resultado aponta empresários confiantes pelo 15º mês consecutivo, com indicador acima de 50
pontos - fronteira entre confiança e falta de confiança. O
índice ficou 0,9 pontos acima do apurado em dezembro
de 2018 e alcançou o maior valor desde junho de 2010
(65,7 pontos). O indicador mostrou empresários mais satisfeitos com a situação atual das economias brasileira e
mineira e de suas empresas. O resultado foi 8,3 pontos
superior ao de dezembro de 2018 (51,0 pontos) e o melhor desde junho de 2010 (59,4 pontos), criando desta
forma uma nova atmosfera para os investidores de Minas
Gerais bem como no País. Um dos itens que compõe um
panorama ideal para quem investe é a segurança jurídica na qual está sendo aos poucos fomentada novamente
no Brasil, influenciando diretamente a classe produtiva e
seus desdobramentos. E por falar em classe produtiva, é
anseio também da maioria do empresariado mineiro que
a mineração consiga manter um bom diálogo entre produtividade e meio ambiente, respeitando as normas estabelecidas para a preservação não somente da natureza, bem como de todas as vidas que envolvem a extração
de minério e, especialmente, a vocação do nosso Estado,
já que o setor é responsável por 4% do PIB nacional, 21%
das exportações e gera mais de 180 mil empregos diretos
e 2 milhões indiretos. E para encerrar as boas novas, o
mercado imobiliário também nos apresenta frescor e esperança para o futuro. Desde 2014, o PIB da construção
civil se mantinha em queda anualmente. Já em 2019, o
contexto começou a mudar para melhor devido à queda
da taxa de juros já citada e a inflação mais controlada.
Contudo, apesar das paralisações do programa Minha
Casa Minha Vida, que segundo um levantamento preliminar do CBIC (Comitê Brasileira da Indústria da Construção) conta aproximadamente 8.922 obras com pagamentos atrasados e da indefinição do Governo Federal
diante de alguns processos do MCMV, o setor tem boas
perspectivas para os próximos cinco anos, em especial
devido ao aumento das parcerias público privadas que
geram crescimento direto do setor devido à demanda de
infraestruturas” - Pedro Spina, empresário e presidente
da FIEMG Regional Vale do Paranaíba.
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Presidente do Sindicato Rural de Uberlândia
Gustavo Galassi
Fotos Divulgação

Pensando o
Agro Brasil
“Vejo que o Brasil está buscando
novos mercados, o que é positivo”
Pensando o Brasil futuro, qual é o cenário ideal?
Podemos pensar em cenários de curto, médio e
longo prazo. Creio que o agronegócio no Brasil terá
melhorias significativas nos próximos meses devido
ao crescimento da economia. Fato que movimenta
vários segmentos, como por exemplo a produção
leiteira, que lucra com o maior consumo de seus
derivados, a produção de bovinos, com as famílias
comprando mais, entre outros. O dólar, no patamar
que está, favorecerá muito a exportação por um
determinado período e creio também que teremos
preços firmes na pecuária de modo geral, tanto de
suínos, como aves e na bovinocultura. O país segue
em crescimento e estamos bem otimistas quanto a
isso, mas infelizmente temos muitos gargalos relacionados ao agro que o Brasil precisa corrigir, porém sabemos que não será de imediato, principalmente na parte logística, ponte em que o País ainda
é muito deficitário. O escoamento da produção é
carente, basta observar a relação entre o potencial
das regiões produtoras da porteira para dentro e o
desperdício no momento do transporte.
Outra questão a ser corrigida no Brasil é a tributária, principalmente para deixar de penalizar quem
produz. O ônus ainda é da parte produtora. Vejo
que o Brasil está buscando novos mercados, o que
é positivo. Outro ponto que analiso com otimismo
é a tendência a uma revolução tecnológica através
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da busca por soluções por meio de startups que facilitarão a vida dos produtores em todos os setores.
Acho válida aquela tentativa que há muito tem sido
feita pelas entidades de convencerem os produtores
a se capacitarem por meio de cursos, palestras e treinamentos, tornando-se mais eficientes para competirem em um mercado com margens de lucro cada vez
menores. Uma grande preocupação de nossa parte é
o acúmulo de mercado na mão de grandes multinacionais, o que é perigoso.

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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Indústria 4.0
Ana Maria Lahor
Fotos Arquivo Pessoal | SXC

Você está preparado
para o futuro?
Indústria 4.0 está influenciando todos
os setores da sociedade no mundo.
Sem dúvida você já ouviu falar na Indústria 4.0, a Nova Onda
que está influenciando todos os setores da sociedade no mundo. Está transformando os processos e a vida em sociedade,
em virtude das mudanças constantes, das práticas disruptivas,
avanços tecnológicos e as transições com a inovação. Em linha
com a edição especial da Cult versão 4.0, focada em tecnologia
e inovação, decidi contar um pouco sobre a experiência genial
que tive num megaevento de imersão chamado Pixel Show, entre os dias 30 de novembro a 2 de dezembro de 2019, em São
Paulo. O maior legado para quem participa deste tipo de evento
é a inspiração para oxigenar e renovar as ideias com o que há
de melhor no mercado criativo, além de explorar tendências e
oportunidades para enxergar diferentes possibilidades para o
futuro. Foi possível interagir com dezenas de palestrantes das
áreas de ilustração, design, publicidade, animação, cinema,
moda, etc. O networking, a troca de ideias e experiências inspiraram de forma inovadora e criativa durante os três dias de
palestras, feiras, conferências, premiações e workshops. Decidi
compartilhar o conteúdo de uma das palestras favoritas, com
dois profissionais de renome nacional e internacional. Renato Winning da Natura, e Danilo Cid do Estúdio de Design Ana
Couto, falaram sobre forças criativas e criação, que nada mais
é do que “dançar com o estranho”. E em meio à era de constante evolução e experimentação, o estranho vem à tona como
algo necessário para “colocar tempero e cor” no que é insosso.
Apontam, então, as cinco dimensões do estranho: o erro, a subversão, o questionamento, a vulnerabilidade e a improvisação.
Ana Maria Lahor é publicitária, proprietária da Soul Inteligência
Criativa e docente na área de Comunicação e Marketing.
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Fabio Sangenetto
Fotos Divulgação

Brasil tem vocação
nata para o
agronegócio
Em 2019, o agronegócio
representou 25% do PIB brasileiro.
Falar de agro é importante ao ponto deste canal
criar uma editoria fixa sobre o tema. O Brasil tem
uma vocação nata para o agronegócio e vem se tornando cada vez mais um player importante no mercado global. Temos de nos orgulhar, pois há muito
trabalho, suor, criatividade, ciência e tecnologia de
ponta utilizados no campo para que um alimento de
qualidade chegue até a casa e o prato da sociedade.
Posição do Brasil no Mercado Mundial
Brasil - Ranking Mundial
Principais produtos
Açúcar
Café
Suco de Laranja
Carne Bovina
Carne de Frango
Milho
Soja Grão
Farelo de Soja
Óleo de Soja
Algodão
Carne Suína

Produção
1º
1º
1º
2º
2º
3º
2º
4º
4º
4º
4º

Fontes
USDA: United States Departament of Agriculture
MAPA: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Exportação
1º
1º
1º
1º
1º
3º
1º
2º
2º
2º
4º

No universo de cultivos, criações e áreas que representam o agro, será tratado aqui temas como meio-ambiente, produção e produtividade, culturas, clima, liderança, sucessão e a onda digital das Agtechs (empresas de
tecnologia do agronegócio). Uberlândia inclusive tem
se destacado com muitas iniciativas e estímulo como
polo de tecnologia com startups que ganham espaço
no cenário nacional. Aqui serão compartilhados temas
discutidos e insights em colaboração com grandes pensadores e influenciadores do mercado do agronegócio,
empresas de consultoria, pensadores e empresas do
mercado e você, leitor, que também pode colaborar.

Mundo

O PIB (Produto Interno Bruto) representa a soma (em
valores monetários) de todos os bens e serviços finais
produzidos numa determinada região (quer sejam países, estados ou cidades) durante um período determinado (mês, trimestre, ano, etc). Neste sentido, segundo dados da GV Agro, o agronegócio representou
em 2019, de forma significativa, 25% do PIB brasileiro
e, segundo especialistas, há projeção de aumento da
produção agrícola em cerca de 3% pelos cálculos do
Ministério da Agricultura (Mapa). Os números saltam
aos olhos e são representativos. Houve crescimento,
porém também teve muita competência em administrar os impactos e as oportunidades relevantes identificadas em 2019.
Impactos/desafios vivenciados em 2019:
- Greve dos caminhoneiros.
- Cenário externo instável.
- Cenário interno de retomada de confiança político-econômica com novas gestões nos governos federal,
estadual e com grande renovação na Câmara e no Senado.

- Pressões ambientais que dividem a opinião pública,
onde por um lado fala-se em produtividade e busca por
suprir uma demanda mundial por alimentos, e por outro em ameaças como desmatamento, queimadas e extrativismo ilegal.
Oportunidades:
- Incremento na agricultura 4.0, com o uso mais frequente de drones, satélites e aplicativos destinados ao campo, aumentando a mobilidade ligado a softwares cada
vez mais amigáveis aos operadores do agro.
- Guerra comercial entre EUA e China, travada desde
2018, geraram oportunidades para nossas commodities
(porém já tem acordo previsto entre estas nações para
assinatura em 15/01/20).
- Frente ao avanço da peste suína africana na Ásia, os
mercados de proteína animal se abriram a mais estabelecimentos para exportação e tendo a China como um
grande consumidor.
- Um resumo de 10 fatos que também marcaram o Agro
em 2019 somam a este material dados para ajudar na
relevância do setor para o país.
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10 FATOS QUE MARCARAM O AGRO EM 2019

1

6

2

7

Foram colhidas 243 milhões de toneladas
de grãos em 2019. Para 2020, a projeção da
safra de grãos é de 256,7 milhões de toneladas. (Fontes: MAPA e projeção Cogo Inteligência
e Agronegócio).

Ainda em 2019, o Brasil registrou o montante de 121,3 milhões de toneladas de
grãos exportados. Para atender à demanda internacional, a produção mundial de grãos
deve aumentar 50% até 2050. (Fontes: MAPA e
projeção Cogo Inteligência e Agronegócio).

Um dos principais protagonistas do PIB
brasileiro, o agronegócio faturou R$ 1,461
trilhão em 2019. (Fontes: MAPA e projeção
Cogo Inteligência e Agronegócio).

Por si só, a agricultura registrou faturamento de R$ 399,9 bilhões em 2019. (Fontes:
MAPA e projeção Cogo Inteligência e Agronegócio).

3

8

E o Brasil exportou 898 mil toneladas de
frutas para todas as partes do mundo.
(Fontes: MAPA e projeção Cogo Inteligência e Agronegócio).

4

9

5

10

A colheita de frutas atingiu 44 milhões de
toneladas em 2019. (Fontes: MAPA e projeção Cogo Inteligência e Agronegócio).

Lançada em janeiro de 2001, a plantadeira
dobrável Momentum é o primeiro projeto
global da AGCO desenvolvido 100% pelo
Brasil, com versões de 24, 30 e 40 linhas e caixa
de armazenamento de 5.130 litros de sementes.
Grande sensação nas feiras agrícolas está disponível nas marcas Massey Ferguson, Valtra e Fendt.

Abril de 2019 marcou a chegada ao Brasil
da Fendt, marca líder na venda de máquinas agrícolas no mercado europeu. Pioneira em desenvolvimento de novas e altíssimas
tecnologias para agricultura, a Fendt inaugurou,
em setembro, sua sede em Sorriso (MT) de onde
inicia a expansão para todo o Brasil.

A pecuária teve faturamento de R$ 209,5
bilhões em 2019. Uma ótima notícia para
este segmento do agro, a produção mundial de carne deve dobrar até 2050. (Fontes:
MAPA, ONU e projeção Cogo Inteligência e Agronegócio).

Constituída por pequenos proprietários rurais, a agricultura familiar
registrou faturamento anual de R$
210,8 bilhões. (Fontes: MAPA e projeção Cogo Inteligência e Agronegócio).

Fonte: Infográfico de retrospectiva do Agro em 2019 elaborado pela AGCO - detentora das marcas Massey Ferguson,
Valtra e da recém-chegada ao Brasil, Fendt.
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O perfil do produtor rural ou empresário rural
vem evoluindo e adaptando-se. Conheça mais
um pouco sobre esse perfil:

7 DE CADA 10 entrevistados acessam a in-

ternet. O celular é o aparelho utilizado pela maioria
para acessar a Internet em casa ou na propriedade.
- 65% dos Smartphones são da plataforma Android.
- Na propriedade, 62% dos entrevistados utilizam a
conexão via rádio.
- 79% acessam a Internet diariamente.
- 87% ficam conectados durante a semana, nos fins
de semana, apenas 13%. A maior parte dos acessos
ocorre no período da noite (45%) e da manhã (35%).
O Facebook é o mais acessado quando o assunto é
rede social: 97% estão conectados ao site, que é o
preferido de 94%.
- O WhatsApp é o aplicativo mais usado na troca de
mensagens: 97% o utilizam, 95% declaram fazer
parte de grupos de amigos e família e 41% participam de grupos ligados ao trabalho. 7 de cada 10 entrevistados buscam informações antes de comprar
maquinários: em 83% dos casos a busca é feita no
site do fabricante.

6 DE CADA 10 entrevistados buscam infor-

mações sobre defensivos agrícolas: 74% realizam a
busca no site do fabricante do produto.
É importante formar uma sociedade cada vez mais
consciente sobre o papel e a importância do agro no
Brasil e no mundo, não tomando posição ou lados,
mas apresentando luz frente a fatos muitas vezes distorcidos ou mal interpretados. Somente assim uma
sociedade formada por agrocidadãos poderá olhar
para o país com mais soluções que impactarão toda
a cadeia de forma positiva, abundante e inovadora,
do campo à mesa. Afinal, o modelo mental no campo
está mudando e atualizando-se. E o seu, como anda?
Atenção:
Comente, contribua e marque #cultagro em suas
postagens. Suas contribuições poderão ganhar destaque em nossos materiais online.
Fabio Sangenetto é
proprietário da Hominum
Consultoria em Gestão
Empresarial, Palestras, Mentoria,
Coach e Conselheiro Empresarial.

Farroupilhagrill
34 3216-1387
Rua Natal, 1262
Bairro Aparecida
Uberlândia - MG
@churrascariafarropilha
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Raças raras
“O Brasil possui, graças a poucos persistentes
criadores, um banco genético interessante”
Um país só é verdadeiramente rico quando, além de produzir
riquezas, fazer poupança, contar com segurança, estabilidade
econômica, etc, começa a fazer seus museus, santuários e coleções privadas. Órgãos públicos devem se interessar em preservar tudo que é histórico, mas só no privado é que sempre serão
mais valorizados e bem guardados. Genética é pouco discutido
popularmente, bancos de sementes e animais são importantíssimos para alimentar a humanidade. Nas sementes primitivas estão a base de toda a nossa dependência alimentar. Nas
pesquisas das grandes empresas sempre estão os primeiros
seres na árvore genealógica. Com cruzamentos feitos com
fracassos é que chegamos aos alimentos que hoje satisfazem
o planeta com 7,8 bilhões de bocas. Sem a base guardada e
somente com os animais de granja sendo criados, estamos sujeitos a matar de fome toda a humanidade, ficando vulnerável
à primeira onda de aquecimento ou seca mais prolongada. O
Brasil possui, graças a poucos persistentes criadores, um banco genético interessante. Asiáticos, africanos, ibéricos, guardamos essa genética em nosso território, desaparecidos em sua
origem. No Zebu Índicus guardamos o que há de melhor, onde
nem a Índia conseguiu guardar essa carga genética. Da seca
África guardamos o Watusi, pouco ainda explorado em nosso
Nordeste. Na ovinocultura preservamos o Quatro-chifres, raridade que dispensa vermifugação. O casco de burro conserva
o sabor e a saudável banha já conhecida por nossos avós. O
Assel Rajha Murgh, com 6 mil anos de história, sem misturar
sua pureza com outras de sua espécie, sangue perdido na Índia
milenar e conservada aqui no país. Fazendo o trabalho que o
governo federal deveria fazer, guardamos o que um dia, depois
do apocalipse, será procurado e reverenciado para reerguer a
humanidade outra vez.
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Esamc: uma trajetória
de sucesso
“O foco da instituição é fomentar nos
alunos capacidade empreendedora,
visão estratégica e global”

Reconhecida como modelo de gestão empresarial
em Educação e uma das escolas mais renomadas
do país, a Esamc nestes 20 anos conquistou seu sucesso fundamentado em 3 pilares fundamentais:
Metodologia de ensino inovadora, Time de professores altamente capacitados e Conteúdo curricular
sempre atualizado de acordo com a demanda do
mercado. A metodologia de ensino da instituição
faz uso das novas tecnologias e de métodos inovadores de aprendizagem baseados em uma relação
dinâmica entre aluno e professores. Um dos diferenciais da escola são os professores que conciliam
experiência profissional com formação acadêmica
e auxiliam o aluno a se tornarem protagonistas e
autônomos no processo de aprendizagem e formação. Segundo Adriano Novaes, diretor acadêmico,
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“o foco da instituição é fomentar nos alunos capacidade
empreendedora, visão estratégica e global, buscando
sempre excelência na metodologia de ensino e em sintonia com as necessidades do mercado. Aproximar ao máximo nosso aluno da realidade do mercado é o DNA da
Esamc e para isso sempre investimos em treinamentos
de professores, tecnologias de aprendizado inovadoras e
conteúdos atualizados”. A instituição tem obtido importantes reconhecimentos como já ter estado entre as TOP
30 melhores faculdades do país e, recentemente, receber
pela segunda vez o selo de qualidade “OAB Recomenda”.
Também foi pela 14ª vez eleita a melhor instituição de
ensino superior de Uberlândia no TOP 100 da cidade. A
Esamc acredita que é através de uma educação de qualidade, como a que vem promovendo, que construiremos
um Brasil mais justo e próspero.
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Licitação de lotes do
Polo Tecnológico Sul
Primeira etapa vai abrir concorrência pública
para 15 imóveis com valores subsidiados.

Empreendimentos de base tecnológica poderão contar com um espaço específico para a condução de seus
negócios em Uberlândia. O prefeito Odelmo Leão anunciou a publicação do edital de licitação, na modalidade
concorrência pública, para venda de 15 dos 32 lotes do
Polo Tecnológico Sul, no Bairro Gávea. Com a comercialização dos imóveis, a Prefeitura estima arrecadar cerca
de R$ 7,5 milhões em até três anos. O edital foi assinado pela secretária de Administração, Marly Melazo, e o
secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e
Turismo, Raphael Leles. Segundo o documento, o prazo
do processo licitatório começa a contar em 24 de janeiro,
possibilitando que, durante 40 dias, os interessados façam visitas técnicas programadas à área. A abertura dos
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envelopes da licitação está prevista para o dia 3 de março, na Sala de Licitações da Diretoria de Compras, da Secretaria Municipal de Administração. “Temos trabalhado
continuamente para manter fortalecida a economia de
nossa cidade e o Polo Tecnológico Sul é a concretização
de uma parte importante deste nosso compromisso. É o
primeiro loteamento empresarial público do município
e vai ser um incentivo para investimentos inovadores
que possam nos ajudar no desenvolvimento de Uberlândia. Em outubro, assinei a ordem de serviço para as
obras de infraestrutura e, em breve, o Polo estará pronto
para ser entregue aos vencedores da licitação dos lotes”,
disse o prefeito Odelmo Leão. O Polo Tecnológico Sul foi
formalizado junto com o programa “Inova Uberlândia”,

Mundo
cuja lei de apoio às empresas de base tecnológica foi
sancionada em 2017 e passou por adequações em junho
do ano passado. O projeto é conduzido pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e
Turismo (Sedeit) e compreende uma área de 152 mil m²,
localizada no prolongamento da Rua da Carioca. “O Polo
está dentro da política municipal de estímulo à economia, o Invista, e a exemplo do programa no qual está inserido, o ‘Inova Uberlândia’, não se resume a um espaço.
Temos legislação e adotamos medidas concretas, como
a redução do ISS de 3% para 2% para o segmento, o que
colocou nossa cidade em nível competitivo nacionalmente”, destacou Raphael Leles. Conforme o edital, cada
candidato terá direito a concorrer a todos os lotes, mas
poderá adquirir apenas um. O critério para a compra do
imóvel é o de maior oferta e para participar do processo
licitatório é preciso apresentar um caução equivalente a
5% do valor mínimo definido em edital para a área de
interesse. O documento ainda destaca, atendendo à Lei
Complementar Federal 123/2006 e suas alterações, que
dois dos lotes serão exclusivos para concorrência entre
micro e pequenas empresas (MPE). O edital da primeira etapa de licitação de lotes do Polo Tecnológico Sul
prevê incentivos fiscais para os compradores mediante
encargos. Um dos benefícios concedidos pela Prefeitura
de Uberlândia é o desconto de 40% sobre o valor utilizado como referência para o preço de negociação do imóvel. Por sua vez, o investimento feito pelo comprador na
construção dentro de sua terá que ser, ao menos, equivalente ao valor subsidiado. As empresas vencedoras da
licitação ainda terão isenção do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e, pelo prazo de 120 meses
a partir da construção, do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), mediante contrapartidas. O pagamento
pelo terreno poderá ser dividido em até 36 parcelas, mas
quem pagar à vista obterá 10% de desconto, desde que
o valor resultante não seja inferior ao mínimo usado de
referência no processo.

cipal 629/2017 e suas alterações e no decreto municipal
18.306/2019. Quem pode concorrer: empresas de base
tecnológica nos termos da legislação, cuja Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (Cnae) consta do decreto municipal 18.306/2019, que regimentou o programa “Inova Uberlândia”. A interessada também não pode
ser declarada inidônea, suspensa ou impedida de licitar
ou contratar com órgãos públicos de qualquer esfera.
Como será? Da parte da Prefeitura: a - Dos 15 lotes, dois
serão vendidos exclusivamente para MPEs. b - O edital
terá vigência de 40 dias a partir de 24 de janeiro. c - Visitas técnicas: às terças e quintas, das 14h às 17h, durante
a vigência do edital e mediante agendamento junto à Sedeit. d - A Prefeitura vai conceder desconto de 40% sobre
o valor utilizado como referência para negociação do lote
e conceder dois incentivos fiscais ao adquirente: isenção
de ITBI e, durante 120 meses, a contar da construção
pronta do empreendimento, isenção de IPTU, mediante
contrapartidas. Da parte da empresa concorrente: a - As
empresas têm direito a concorrer a todos os lotes, mas
só podem levar um. b - Para concorrer à compra, o interessado deve dar um caução equivalente a 5% do valor
mínimo para alienação com pagamento à vista. c - A empresa vencedora poderá quitar o lote à vista, com 10% de
desconto, ou em até 36 meses, sem desconto, com correção anual pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC). d - Encargos: o valor equivalente ao subsidiado
pela Prefeitura no terreno deve ser investido na construção do empreendimento, o prazo para a conclusão da
construção está limitado ao mínimo de 18 meses e máximo de 36 meses, dependendo da metragem do imóvel
adquirido, o início dos investimentos deve se dar até seis
meses após a Prefeitura entregar o loteamento com as
obras de infraestrutura concluídas.

Visita técnica - A Sedeit acompanhará os interessados
em visitas técnicas ao Polo, que serão realizadas às terças e quintas-feiras, até a véspera da abertura dos envelopes de habilitação. A empresa deve agendar a visita
com no mínimo 24 horas de antecedência, pelo e-mail
sedeit@uberlandia.mg.gov.br, indicando a data e a hora
pretendidas. Dúvidas sobre a licitação podem ser tiradas
pelo e-mail licitacoespmu@uberlandia.mg.gov.br ou
por escrito ao presidente da Comissão Permanente de
Licitação, na Diretoria de Compras. Saiba mais: Obra de
infraestrutura básica do Polo Tecnológico: deve ser concluída no primeiro semestre de 2020 para receber empresas de base tecnológica distribuídas entre 32 lotes. Qual
a etapa atual: lançamento do edital da primeira etapa de
venda, que vai contemplar 15 lotes. O edital segue a lei
federal 8.666/93 e é baseado na lei complementar muni-
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Fundos
Imobiliários
As expectativas são positivas
para o setor imobiliário em 2020.
Os melhores fundos imobiliários para 2020 são
aqueles que apresentam crescimento contínuo,
tanto nas cotações, quanto nos proventos pagos
aos cotistas. Neste ano as expectativas são bastante
positivas em relação ao setor imobiliário. Projeções
de mercado indicam que o metro quadrado deve se
valorizar e especialistas acreditam que o crescimento da economia e a retomada dos empregos tendem
a favorecer o setor imobiliário. Os Fundos de Investimentos Imobiliários (FIIs) de shoppings devem se
beneficiar com a retomada do mercado, pois se o
consumo aumenta, a vacância diminui. É possível
que mais administradores de fundos foquem em
novas aquisições e reformas de shoppings. Entre os
melhores Fundos Imobiliários de 2020 estão os FIIs
híbridos e os de papel. Mesmo com a estabilidade
dos juros da economia em um patamar baixo, eles
podem trazer bons retornos aos investidores. “Parece incrível ter renda de imóveis sem ter a dor de
cabeça e o capital necessário para comprar um imóvel. Trocando ideia com algumas rodas de amigos e
clientes, qual não foi minha surpresa... poucos conhecem os Fundos Imobiliários. Em tempos de pouca remuneração de nossas economias nos bancos
tradicionais, o “real state” tem sido um atrativo e
tanto. Mas do que se trata? É a mágica da economia
girando, em que muitos se juntam para empreender
(a velha e boa vaquinha) e até o governo colabora, é
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isento de IR. Tem de todo tipo: Green Field (iniciar projetos novos), dar continuidade em projetos que precisam de dinheiro, shoppings, sedes de bancos, transmissão de energia, portos, salas comerciais, galpões
logísticos e o que dermos conta de criar e nos juntarmos para empreender. Vamos que vamos em 2020, o
ano em que empreender virou uma das únicas formas
de rentabilizar”, destaca a empresária Tomaídes Rosa.
(Fonte: blog.rico)
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Não tenha medo
de investir
No início, o universo dos
investimentos parece assustador.
Você já investe? Muitas vezes, quando faço essa pergunta a alguém,
ouço como resposta: Eu não! Morro de medo de investir! É verdade, muitas pessoas têm medo de investir. Uma pesquisa de 2015
do jornal britânico Sunday Times indica que a incerteza do futuro
financeiro fica em segundo lugar entre os britânicos (22%), perdendo apenas para o medo de falar em público. Muitas pessoas têm
algum conhecido/familiar que já perdeu dinheiro com investimentos (e nessas histórias as ações são as mais citadas). Em geral, essas
histórias infelizmente são verdadeiras, muita gente perde dinheiro
ao investir. Porém, a maioria dos investidores aumenta os seus recursos quando investe. O problema é que se você não começar a
investir o seu dinheiro, a chance de ter problemas relacionados a
ele no futuro é enorme. Comparo essa situação com a de alguém
que, por medo de morrer de acidente no trânsito, não quer dirigir.
Ora, segundo o Conselho Federal de Medicina, cinco pessoas morrem a cada hora no trânsito no Brasil, mesmo assim, a maioria não
tem medo de dirigir. Por que? A verdade é que temos medo do desconhecido. Isso nos leva a buscar aulas de direção para entender
melhor do assunto, antes de pilotar um veículo. Da mesma forma,
devemos fazer quando pretendemos aplicar nossos recursos financeiros. Na autoescola dos investimentos devemos começar devagar, entender os riscos, pedir ajuda a alguém que tenha expertise no
assunto. No início, o universo dos investimentos parece assustador.
Os jargões e termos técnicos do mercado financeiro e da economia
podem incomodar bastante, mas hoje existem muitos profissionais
que podem auxiliar a superar essas questões. O assessor de investimentos é o melhor exemplo disso. Lembre-se de que investir é uma
forma de plantar dinheiro (quem não gostaria de ter um jardim desses?) e que os recursos financeiros são parte importante do nosso
dia a dia e dos nossos sonhos.

92

Leia e compartilhe,
acessando o QR-Code.

Mundo

Investimento
Publi Editorial
Foto Mauro Marques

Inovação em serviços
terceirizados

Tarcísio Borges, administrador de empresa
e empresário gestor da
TBC Gestão Empresarial
(Trabalho consciente).

Empresa trouxe um novo conceito
em prestação de serviços.
A TBC Gestão Empresarial surgiu no mercado com o objetivo de ser o diferencial no segmento de prestação de
serviços terceirizados. Para isso capacitamos nossos profissionais a atuarem em áreas específicas, sempre focando na satisfação de nossos clientes. Temos consciência
que, a cada dia, o mercado está mais exigente e competitivo. Mas a atualização constante dos profissionais da
TBC “Trabalho consciente” garante a eficácia dos serviços prestados, assegurando a tranquilidade de nossos
clientes. Uma das principais vantagens da terceirização
é que o contratante da mão de obra consegue focar seus
esforços no core business da empresa, deixando a cargo
da contratada todas as responsabilidades que envolvem
a prestação de serviços, como seleção, admissão, treinamentos e acompanhamentos, ações essenciais para
contratação de profissionais capacitados e competentes. Foco no seu negócio!
Nossos serviços:
- Administração Condominial
- Apoio Operacional
- Contabilidade
- Fiscal de Piso
- Gestão de Reformas
- Jardinagem
- Limpeza e Conservação
- Portaria e Controle de Acesso
- Recepção
- Zeladoria
“Com satisfação submetemos nossa proposta de
prestação de serviços de portaria, limpeza, dentre
outros serviços, visando consolidar uma parceria que
resultará na satisfação de ambas as partes ao alcançar resultados positivos. Colocamo-nos à disposição
para maiores esclarecimentos sobre nossa proposta
e outros serviços de seu interesse”, enfatiza Tarcisio
Borges, gestor da TBC Gestão Empresarial (Trabalho
consciente).

99782-1030
Rua do Odontólogo, 34 - Jardim das Palmeiras - Uberlândia - MG
Mais informações: tbcgestao@yahoo.com
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Créditos para liquidação de
débitos com a Receita Federal
Medida Provisória 899/2019 frente à utilização de créditos
e ativos próprios e de terceiros para liquidação de tributos
A Medida Provisória 899/2019 traz, à baila, a matéria inerente a utilização de créditos para liquidação de débitos com a Receita Federal e estabelece
os requisitos e as condições para que a União e os
devedores, ou as partes adversas, realizem transação para resolver litígios envolvendo débitos tributários. Com a edição da MP 899/2019 firmou-se
o entendimento o qual já se vinha sendo utilizado
na prática que existe transação envolvendo créditos tributários e o contribuinte que está devendo
tributos poderá fazer uma transação com a Administração Tributária, conforme determina o art.840
do CC. A MP 899/2019 estabelece os requisitos e as
condições para que a União e os devedores ou as
partes adversas realizem transação resolutiva de
litígio, nos termos do art. 171 do CTN e disciplina a
transação envolvendo a União, cujo ato é um juízo
de oportunidade e conveniência da União conforme
definido pelo o art. 1º, § 1º da MP a qual define que
a União poderá celebrar a transação “sempre que,
motivadamente, entender que a medida atenda ao
interesse público”. Neste diapasão entende-se que
a compensação de créditos tributários e de ativos
financeiros, inclusive de terceiros, sempre constituíram instrumentos legais pontuais para ser objeto
de liquidação de débito do contribuinte, principalmente, pessoa jurídica, para extinguir créditos tributários, com relação a tributos federais, estaduais
e ou municipais, cumulativos e não-cumulativos e
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agora referendado também pela MP 899/2019. O Código Tributário Nacional admite o instituto dispondo
que a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública (art. 170), mas referido dispositivo deve
ser interpretado aplicando-se as determinações da
Constituição Federal. E a MP 899/2019 deve respeitar
o disposto no CTN que dispõe de regras sobre o pagamento para não haver dúvidas ou para “introduzir
disciplina específica, afastando preceitos do direito
privado” (Machado, 2015, pág. 205) e o previsto no artigo 156, II, do CTN, que trata-se da compensação, que
é uma das demais modalidade de extinção definido
na disposição do artigo 170 do CTN deve ser extraída
do direito privado, conforme ensina Eduardo Sabbag,
que o conceito de compensação “pode ser extraída do
Direito Privado, conforme os arts. 368 e 380 do Código
Civil” (Sabbag, 2011, pág. 871). A compensação ocorre
também quando o sujeito passivo é credor da Fazenda
Pública, por ter pago tributo que não era devido ou por
meio de sub-rogação de créditos ou ativos financeiros,
sendo previsto no artigo 170 do CTN que a lei pode, às
condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de referidos direitos
tributários como créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos. A Fazenda não pode ter o direito de ter
débitos e créditos e cobrar os créditos perante o sujeito
passivo sem que tal não possa pedir a compensação,
inclusive utilizando-se de ativos financeiros desde que
líquidos e certos, pois seria de um todo inconstitucional. Trata-se de “decorrência natural da garantia dos
direitos de crédito” (Machado, 2015, pág. 217), não
podendo ser excluída a Fazenda Pública eis que “todos são iguais perante a lei” (CF, artigo 5º, caput). Em
nada fala o artigo 170-A sobre contestação em via administrativa, portanto, não se percebe haver proibição
de compensação mediante aproveitamento de tributo.
De acordo com o artigo 74 da Lei 9.430/96, o sujeito
passivo que apurar crédito, ou seja, sendo detentor de
crédito ou ativo financeiro, mesmo por meio de sub-rogação, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição
ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos
e contribuições administrados por aquele Órgão. Por
força das implicações da Constituição Federal e do Direito Civil se permite a compensação logicamente do

princípio da estrita reserva legal, que preside as relações
administrativo-tributárias em nosso sistema jurídico (art.
97, do CTN, e art. 5º, inc. II, e 150, inc. I, da Constituição
Federal). A permissão legal, que admite a compensação
de tributos devidos com ativos financeiros em face do
fisco conforme preceitua o art.248, do Decreto 3.049/99
e também por créditos é bastante evidenciada no Código
Tributário Nacional, no seu art. 170, pois este dispositivo não pode ser interpretado de forma restritivo. Precisamente, o art. 170 do Código Tributário Nacional trata
de compensação com créditos de qualquer natureza,
desde que certos, líquidos, vencidos ou vincendos, do
contribuinte, sujeito passivo da relação tributária, com a
fazenda pública e desta forma os ativos financeiros devem ser admitidos pois líquidos e certos e mesmo que
adquiridos por terceiros por força da interpretação deste
dispositivo com o art.166 do mesmo diploma e referida
interpretação deve ser efetuada por força dos arts.107 e
108 do Código Tributário Nacional. A compensação do
art. 170 do CTN permanece íntegra, vigente e aplicável
a todas as situações que com ela se identifiquem, sendo
imprescindível apenas que o contribuinte comprove a liquidez e a certeza de seu crédito, para contrapor-se ao
crédito tributário que lhe está sendo exigido, pois apesar
de a legislação federal: Lei nº 8.383/91 e Lei nº. 9.430/96,
que regula a compensação no âmbito da União, normatizá-la, grosso modo, com referência à Fazenda Pública e
não ao contribuinte, conquanto, por óbvio, este integre o
liame obrigacional, deve este buscá-la, a todo custo, por
ser questão de direito e de justiça.
Portanto, a IN 1717-2017 e seus respectivos artigos 71,
72, 73, 74, 75 e 76 não podem prevalecer para tolher o direito de se utilizar crédito de terceiros para compensação
de tributos, pois a liberdade da cessão de crédito constitui a regra, em nosso ordenamento jurídico, tal como
resulta da primeira parte do art. 286 do vigente CC, cujo
similar era o art. 1.065 do CC de 1916, o que, de resto, é
corroborado, em sua compreensão, pelos arts. 100, § 13,
da CF e 78 do ADCT, que preveem a cessão de créditos
de qualquer natureza consubstanciados, inclusive em
precatórios. Portanto, a IN 1717-2017 e seus respectivos arts.71, 72, 73, 74, 75 e 76 e demais dispositivos não
podem se prevalecer ao Código Tributário Nacional, ao
Código Civil conforme bem declinado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o RESP 1.119.558 - SP: Superior
Tribunal de Justiça, Recurso Especial Nº 1.119.558 - SC
(2009/0014665-4) Relator: Ministro Luiz Fux R.P/Acórdão:
Ministro Arnaldo Esteves Lima Recorrente: Centrais Elétricas Brasileiras S/A Eletrobrás Advogado: Daniela Kraide Fischer e outro(s) Recorrido: Zortea S/A Compensados
e Esquadrias e outro Advogada: Tânia Regina Pereira e
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outro(s) interes. : Fazenda Nacional Ementa Processual
Civil. Recurso Especial Representativo de Controvérsia.
Art. 543-C do Cpc. Tributário. Empréstimo Compulsório
da Eletrobrás. Restituição do Valor recolhido pelo contribuinte. Cessão de Crédito. Possibilidade. Impedimento
Legal. Inexistência. Disponibilidade do Direito de Crédito.
Art. 286 do Código Civil. Substituição do Sujeito Passivo
da Relação Jurídica Tributária. Não Ocorrência. Compensação dos débitos no consumo de energia. Ausência de
Previsão no Título Executivo. Coisa Julgada. Impossibilidade. Recurso especial não provido. 1. A jurisprudência
das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que os créditos decorrentes da obrigação de devolução do empréstimo compulsório, incidente sobre o consumo de energia elétrica,
podem ser cedidos a terceiros, uma vez inexistente impedimento legal expresso à transferência ou cessão dos
aludidos créditos, nada inibindo a incidência das normas
de direito privado à espécie, notadamente o art. 286 do
Código Civil. 2. O art. 286 do Código Civil autoriza a cessão de crédito, condicionada a notificação do devedor.
Da mesma forma, a legislação processual permite ao cessionário promover ou prosseguir na execução “quando
o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos” (art. 567, II, do CPC). 3. No caso
em exame, a discussão envolve relação processual entre
o credor (possuidor de um título judicial exequível) e o
devedor, cuja obrigação originou-se de vínculo público,
qual seja, o empréstimo compulsório a Eletrobrás, denominação, por si, reveladora de sua natureza publicística,
cogente, imperativa, a determinar o dever de “emprestar” os valores respectivos nas condições impostas pela
legislação de regência. 4. A liberdade da cessão de crédito constitui a regra, em nosso ordenamento jurídico,
tal como resulta da primeira parte do art. 286 do vigente
CC, cujo similar era o art. 1.065 do CC de 1916, o que, de
resto, é corroborado, em sua compreensão, pelos arts.
100, § 13, da CF e 78 do ADCT, que preveem a cessão de
créditos consubstanciados em precatórios. A natureza da
obrigação, a vedação legal expressa e cláusula contratual
proibitiva constituem as exceções. 5. No caso em exame,
não se verifica nenhuma exceção, uma vez que a transferência ocorreu após o trânsito em julgado da ação de
conhecimento. 6. A regra contida no art. 123 do CTN, que
dispõe sobre a inoponibilidade das convenções particu-
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lares à Fazenda Pública, em matéria tributária, destina-se
a evitar acordo entre particulares que poderiam alterar
a responsabilidade tributária para com a Fazenda. Seus
destinatários são os sujeitos passivos das obrigações
tributárias, o que não é o caso dos autos. 7. O art. 173,
§ 1º, II, da Constituição Federal submete as sociedades
de economia mista (natureza jurídica da Eletrobrás) ao
regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive
quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, o que robustece, mais ainda, a aplicação da regra inscrita na primeira parte do art. 286 do
Código Civil ao caso, observado, obviamente, o art. 290
do mesmo código. 8. In casu, sob o manto da coisa julgada, verifica-se que no título executivo, base da execução,
não se facultou à devedora a compensação dos débitos
com valores resultantes do consumo de energia, o que
afasta a alegação de ofensa às normas contidas nos §§
2º e 3º do art. 2º do DL 1.512/76. 9. Recurso especial não
provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 8/08.
Concluindo, é legítima a compensação de débitos tributários de qualquer natureza por força do Código Civil, Constituição Federal e do próprio Código Tributário
Nacional, seja utilizando créditos ou ativos financeiros
próprios ou adquiridos de terceiros, seja de forma administrativa ou judicial, devendo todos os institutos
serem utilizados de forma a complementar as lacunas
deixadas pelo legislador, inclusive das disposições da MP
899/2019.
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. www.carneironeto.org
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Incluir não é só
colocar pra dentro
Não podemos admitir que em pleno século
XXI estejamos brincando de humanidade.

Muito tem se falado sobre inclusão e diversidade nas
empresas. Oportunidades anunciadas para transexuais, pessoas com deficiência (PCDs), negros,
pessoas mais velhas e afins. Uma evolução tímida,
mas que já levanta a discussão que precisa ser feita
diariamente. É lindo e muito necessário diversificar
uma organização. Da gestão à operação os ganhos
são enormes, porém uma coisa precisa estar clara:
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incluir não é só colocar pra dentro. Ainda carregamos
preconceitos e qualquer tipo de inclusão sem debate é
somente uma tentativa frustrada e fingida de tapar o sol
com a peneira. Estudo recente da HSM e da Opinion Box
sobre diversidade nas empresas trouxe dados que a gente já sabia ou desconfiava: os ambientes corporativos
são compostos por jovens homens brancos heterossexuais. Os resultados são alarmantes e demonstram que
estamos a anos-luz de uma sociedade mais igualitária.
Estudo feito com mais de 2.000 pessoas pelo Brasil mostrou que 50% das empresas são compostas majoritariamente por homens. Que apenas 5% do quadro de funcionários têm acima de 50 anos, que 29% das empresas
não possuem nenhuma pessoa com deficiência e 44%
das empresas não possuem nenhum transexual. O mais
decepcionante é saber que 37% dos profissionais já vivenciaram discriminação na empresa em que trabalham
e que, em muitos casos, os gestores estavam envolvidos.
É preciso entender que falar de inclusão não é só sobre
contratação, também é sobre mudança de cultura. Diante desse cenário triste que vivemos, colocar pra dentro
sem base é só mais um ato irresponsável. Que saibamos
preparar nosso time para aceitar as diferenças e que
nossos gestores sejam agentes de transformação. Não
podemos admitir que em pleno século XXI estejamos
brincando de humanidade.
Paulo Gabriel Jr é professor de marketing, relações públicas e especialista em marketing digital, gestão de projetos e em inovação e empreendedorismo.

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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A satisfação
do cliente
Coloque o cliente em primeiro lugar,
sem ele não haverá empresa.
Clientes normalmente não procuram apenas produtos ou serviços, pleiteiam adquirir a satisfação
de suas necessidades. E essas tornam-se cada vez
mais difíceis de ser atendidas. Então, é necessário
perguntar repetidamente: o que os nossos clientes
esperam de nós? Muitas empresas hoje em dia preocupam-se apenas com a era digital e focam seus
investimentos em tecnologia e se esquecem do serviço agregado ao produto, o atendimento ao cliente. Para ter um layout eficiente é preciso provocar
boas experiências no consumidor, como conforto,
rapidez, prazer em realizar a compra, diversão, bem-estar, sofisticação e prestígio. Entretanto, ressalto
que não adianta o estabelecimento apresentar sofisticação e causar a sensação de bem-estar e prestígio durante as compras se, ao chegar ao caixa, a
demora exaustiva no atendimento, seja por causa
de um sistema de caixa ineficiente ou por despreparo dos funcionários, isso pode destruir todo o trabalho de formatação da loja. Duas atitudes são essenciais para o sucesso de qualquer empresa: bom
treinamento de seus funcionários e um sistema
eficiente, capaz de fornecer a agilidade e tranquilidade que o colaborador e o consumidor precisam.
Afinal de contas, nada pior do que tentar trabalhar
e o sistema impossibilitar, não é mesmo? Para a implantação eficaz do marketing de relacionamento, a
empresa deve ser suscetível a mudar as suas ações:
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deve passar a trabalhar focada em atendimento individual e não somente para a venda de produtos e serviços,
assim satisfazendo necessidades e desejos do cliente e
possibilitando uma relação duradoura que leve à personalização, e consequentemente, à fidelização, neste
sentido podemos dizer que a satisfação e fidelização
devem fazer parte dos desejos de qualquer organização. Sempre coloque o cliente em primeiro lugar, sem
cliente não haverá empresa, se houver um investimento
em treinamento dos funcionários para um melhor atendimento, assim a empresa se destacará e transformará
este investimento em lucros.
Lucas Bianchinni - MBA em Gestão de Vendas e Trade Marketing, MBA
em Gestão de Projetos, MBA em Gestão Estratégia de Negócios, Graduado em Administração, Graduado em Processos Gerenciais, CPA - 20
ANBIMA, CPA - 10 ANBIMA, Técnico em Operações & Mercado.
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Cel. Cláudio Rocha passa
comando da 9ª RPM
Ações reduziram criminalidade
violenta, crime organizado e ataques
a instituições financeiras.
Em janeiro de 2017, assumiu o comando da 9ª Região da Polícia
Militar e, consequentemente, a missão de proteger mais de 1 milhão de pessoas que vivem em Uberlândia e mais 17 municípios
circunvizinhos, o Coronel Cláudio Vitor Rodrigues Rocha. No ponto
de vista da segurança pública, a região é de risco devido à proximidade com outros três Estados brasileiros e com históricos de altos
índices de violência. Em janeiro de 2020, o Comandante Cláudio
passa o comando, levando o reconhecimento unânime da opinião
pública pelo trabalho realizado com sucesso. Estrategista, apoiou
o Ministério Público - MP no fortalecimento do Grupo de Combate
às Organizações Criminosas - GCOC e no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO. Os quais realizaram operações que resultaram na prisão de mais de 500 pessoas
envolvidas em organizações criminosas. Ainda em parceria com o
MP, através do Núcleo de Inteligência Criminal - NIC e Grupo de
Intervenção Estratégica - GIE, realizaram ações contra criminosos
contumazes, resultando em prisões e decisões judiciais condizentes com as práticas criminosas. Experiente em gestão, o Comandante estimulou o serviço de inteligência, reestruturando a ação
administrativa e alinhamento estratégico institucional, reduzindo
o efetivo empregado na atividade administrativa, o que refletiu de
imediato na liberação de quase uma centena de policiais militares para o serviço operacional de rua. O Coronel Cláudio deixa o
comando da 9ª Região e o legado do exemplo e dos significativos
resultados, reduzindo a criminalidade violenta, as ações do crime organizado e ataques a instituições financeiras, fundamentais
para a segurança das pessoas que estiveram sob sua guarida e
para atração de investimentos para esta região.
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Segurança pública
Cabo PM Cleidson Daniel Pereira
Fotos Divulgação

Recadastramento Rural
em Uberlândia
Uma das premissas do Programa Minas Segura da
Polícia Militar de Minas Gerais é reduzir o medo do crime.
Com o intuito de levarmos ao homem do campo na cidade
de Uberlândia/MG segurança pública de qualidade, executou-se em 2019 o projeto denominado “Recadastramento
Rural” que foi dividido em duas fases: a primeira com o cadastramento e conferência rural de todas as propriedades
rurais situadas no município de Uberlândia, com a participação da Prefeitura Municipal, Sindicato Rural, Conselhos
Rurais ativos e Patrulha Rural do 17º BPM e do 32º BPM, com
base em dados pré-existentes, sendo verificado in loco pela
Patrulha Rural todas as propriedades, sua posição geográfica, que serviu de base para alimentar todos os sistemas
de apoio operacional a serem utilizados pela Polícia Militar,
Polícia Civil, Bombeiro Militar e Defesa Civil e atualizar os
dados do proprietário do imóvel rural. A segunda refere-se
ao código de identificação único de cada propriedade rural,
oportunidade em que a Prefeitura Municipal irá disponibilizar um cartão do produtor, no qual constará o código da
propriedade, o nome do proprietário, o Conselho Rural ao
qual pertence, a latitude, a longitude e o QR-Code. O código
será utilizado ao solicitar serviços de emergência, pois ao
ser informado a numeração do mesmo para a Polícia Militar, teremos as coordenadas geográficas do local e, com a
utilização de um smartphone, o militar poderá deslocar ao
local utilizando o GPS do dispositivo, chegando com maior
rapidez e com precisão ao local da ocorrência, inclusive facilitando este acesso até mesmo para militares que não conhecem a área rural.
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Uma das premissas do Programa Minas Segura da
Polícia Militar de Minas Gerais é reduzir o medo do
crime, com a restruturação da patrulha de segurança
rural, promovendo uma atuação qualificada do policiamento do meio ambiente e incentivando a criação
de redes de segurança rural. Ademais, há necessidade
de um acompanhamento e mapeamento da criminalidade na zona rural e, para isso, precisamos de mapear
e cadastrar todas a propriedade no sistema, para que
seja facilitada essa comunicação entre a Instituição e
o proprietário rural, destacando-se que, mecanismos
que potencializem a ostensividade das ações policiais
e/ou que aumentem a capacidade de monitoramento
das áreas a serem fiscalizadas, bem como estratégias
de envolvimento e compartilhamento de informações
com a população, se consubstanciam em uma necessidade premente para uma boa prestação de serviços de
segurança pública à sociedade.
O Cabo Daniel serve no 32º BPM em Uberlândia, é Bacharel em Sistemas para Internet, Bacharel em Sistemas de Informações, Técnico em Eletrônica, Técnico em Informática, atuando na atividade de
Inteligência Artificial com foco em segurança Pública e responsável
pela integração das soluções tecnológicas em ambiente Policial desde 2005.
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Direito
Adriano Zago | Advogado
Foto Arquivo Pessoal | SXC

O futuro
da justiça
Precisamos aumentar a
produtividade do Judiciário,
como de todos os Poderes.
Acreditávamos que após a Constituição Cidadã
de 1988, o abismo que separa o povo e a justiça
seria reduzido. Isso porque ela garante mecanismos para que todo e qualquer cidadão tenha uma
vida digna. Partindo dessa premissa, o Judiciário
é o guardião dos direitos fundamentais em toda
a sua extensão. Ocorre que esse guardião está sobrecarregado, seja de trabalho, seja de privilégios.
Hoje, mais de 80 milhões de processos estão em
tramitação. Cada juiz julga, em média, oito casos
por dia útil. Em contrapartida, os magistrados
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brasileiros são os mais caros do mundo. Quando incluímos os adicionais aos seus salários, mais de 70%
deles ultrapassam o teto constitucional de R$ 33 mil.
Outra questão inusitada - e que agrava esse quadro é o crescimento da dependência do Poder Legislativo
para com o Judiciário. Parlamentares e Casas legislativas diversas, ad exemplum, o próprio Congresso Nacional, recorrem constantemente à instância responsável para interferir em interpretações corriqueiras do
próprio Regimento Interno, por exemplo, algo inerente às Câmaras Legislativas. Um exemplo mais próximo
é a situação inédita que atravessamos em Uberlândia.
Diante das prisões de cerca de 80% da Câmara de Vereadores, o Ministério Público e a justiça local estão
sendo decisivos na reestruturação da Casa, haja vista
que não havia previsão regimental para casos como
este. Vale ressaltar que nosso mandato tentou, anos
atrás, modificar o Regimento Interno. Porém, não foi
aprovado. Agora, o que fazer diante de tudo isso? Precisamos urgentemente aumentar a produtividade do
Judiciário, como de todos os Poderes. Talvez, parte
da solução esteja na inovação. Há uma garotada animada desenvolvendo startups que prometem agilizar
a apuração dos casos. O fim das enormes papeladas
com a informatização dos processos já foi um enorme
avanço. Há de se combater também, com muita veemência, os privilégios de juízes, políticos, empresários
ou de quem quer que seja.
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Política
Alcides Ribeiro
Fotos Arquivo Pessoal | SXC

Os técnicos de futebol
e a medíocre política
contemporânea
Pesquise, procure saber se o seu candidato
é ficha limpa e se é realmente capacitado.
Vivemos a banalização da política e também a
ignorância da polarização dos extremos que trazem desastrosos heróis e salvadores da pátria.
Como no futebol, hoje, a maioria dos brasileiros se
acham especialistas em política e capacitados para
resolver os problemas de um município, estado ou
de uma nação; apenas por se julgarem bem informados pelas postagens do Facebook ou Twitter. A
realidade, portanto, é que essas atitudes só dificultarão a retomada do nosso crescimento ético, moral
e econômico. A solução para os problemas políticos
do Brasil passam longe dos “intelectuais de internet” e dos “surfistas” de ondas momentâneas que
se estabelecem através do populismo barato e da
inocência dos mais simples. Da minha ótica, nossos
problemas provêm da estrondosa falta de qualificação e conhecimento dos nossos atores políticos.
Eu mesmo, só me atrevi a entrar na política depois
de acumular cinco anos de aprendizado direto, seja
pelo ativismo político que me propiciou três anos de
andanças pelos bastidores do Congresso Nacional,
seja por ter me formado pelo RenovaBR, que é que a
Primeira Escola Política do Brasil, especializada em
qualificar pessoas para ocuparem cargos políticos,
através de treinamento sistemático de situações e
protocolos reais do cotidiano de um cargo Legislador ou Executivo. Por isso, fica aqui a minha dica:
Assim como você não vai deixar sua filha doente ser
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tratada por um jogador de futebol famoso, pelo seu cantor
preferido ou ainda por uma pessoa que não tenha experiência médica comprovada, faz-se necessário que você
tenha muito zelo pelo seu voto. Pesquise, procure saber se
o seu candidato é ficha limpa e se é realmente capacitado.
Caso contrário, sua “filha doente” nunca será curada.
Alcides Ribeiro é Político formado pelo RenovaBR, Analista Técnico
de Mercado pela London Academy of Trading e Empresário.
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Hélio Mendes
Fotos Arquivo Pessoal | SXC

A laranjeira
como um todo
As decisões são mais determinadas pelo ambiente
do que por quem realmente tem que deliberar.

Em todos os tempos, na prática, as empresas planejaram e foram gerenciadas mais pelas relações informais do que pelas formais. E por cenários incertos - porém, tem aumentado o grau de incertezas. As
decisões são mais determinadas pelo ambiente do
que por quem realmente tem que deliberar. Acontecem acertos e erros, pois esse gestor escolhe a
laranja que está mais próxima de sua visão; entretanto, não consegue ver a laranjeira como um todo.
Pode optar por uma fruta boa, mas dificilmente vai
escolher a melhor. A sociedade das organizações faz
parecer que é o todo, quando na verdade é uma parte insignificante. O mesmo acontece no campo da
ciência: em muitos casos, erra mais do que acerta
e ainda leva a maior parte das pessoas a não pensar, apenas a consumir ideias prontas. A maioria das
pessoas é semelhante aos produtos que classificamos como commodities, sendo conduzida por ferramentas automatizadas. “Nós estamos a assistir ao
que eu chamaria a morte do cidadão e, no seu lugar,

o que temos e, cada vez mais, é o cliente. Agora já ninguém nos pergunta o que é que pensamos, agora perguntam-nos qual a marca do carro, de fato, de gravata
que temos, quanto ganhamos ...” (José Saramago). Para
deixar esse círculo vicioso e construir um virtuoso teremos que nos afastar do pequeno mundo, que acreditamos ser grande, como fez Immanuel Kant, que passou a
defender que “o sujeito é mais importante que o objeto”.
É o que estamos tentando fazer, estudando a aplicação
da Quântica na gestão, após termos consciência de que
a Teoria Geral da Administração parou nos anos 70 - o
que surgiu foram modismos e ferramentas voltadas para
o consumo. O que se tem dentro das organizações são
gestores bem-intencionados, com práticas de gestão
antigas e utilizando tecnologia da indústria 4.0. Mas, o
Charles Chaplin do filme “Tempos Modernos” ainda permanece através dos programas de qualidade.
Hélio Mendes - Professor e Consultor de Planejamento Estratégico e
Gestão Quântica nas áreas privada e pública. www.institutolatino.
com.br
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Presidente da APP - Associação dos Profissionais de Propaganda
Toni Valente
Fotos Arquivo Pessoal | SXC

Desafios da
comunicação
A publicidade, como a conhecemos hoje,
está em rápida transformação.
Por mais que a tecnologia seja essencial, deixar
tudo por conta dela pode ser um tiro no pé, haja visto que nada substitui o calor humano quando está
em jogo a fidelidade e a capacidade de decidir, pelo
certo ou errado, as demandas das pessoas em relação à marca, produto ou serviço. O consumidor não
quer mais ser bombardeado por mensagens que
só têm um objetivo: “Compra! Compra! Compra!”.
Mas, sim, perceber que a marca está engajada com
o seu território, preocupada com causas sociais,
ambientais, que tragam mensagens com conteúdos relevantes, com histórias
que as deixem emocionadas, felizes, que tragam
satisfação e desejos, sem
necessariamente terem a
sua autoestima abalada e
a sua privacidade invadida. A publicidade, como a
conhecemos hoje, está em
rápida transformação. Os
meios e as plataformas dedicadas a promover a interação
com as pessoas mudam do dia
para a noite, ou seja, o que hoje
parece ser bom pode não ser a
mesma coisa amanhã, e isso não
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tem volta. Um dos desafios em 2020, para atender esse
novo tempo de construção de marca e a forma de engajar o consumidor, passa pela formação, qualificação e
criatividade dos profissionais que atuam nas diferentes
áreas da indústria da comunicação. A diversidade na publicidade, inteligência artificial, transparência nas relações dos negócios, estarão cada vez mais presentes em
nosso dia a dia, e a criatividade será um grande diferencial, uma vez que as máquinas jamais irão pensar e se
emocionar de forma humanizada. Caberá aos criativos,
de diversas áreas, fazerem a diferença para transformar
os negócios e a sociedade.
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Lara Paulinny
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

2020: tendências do
marketing digital
Aproveite as tendências para o ano que se
inicia e faça seu planejamento estratégico.

O marketing digital vem ganhando grande espaço
nas empresas da sociedade contemporânea. Como
toda ferramenta de trabalho, tem evoluído ao longo
do tempo, apresentando novidades, tendências e
avanços tecnológicos, por isso é imprescindível que
as pessoas estejam atentas às mudanças para não
ficarem para trás. Podemos vislumbrar algumas tendências de marketing digital para 2020: Uso ainda
maior do marketing de influência - os influenciado-
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res digitais conquistaram um espaço grande na divulgação de marcas e produtos através das redes
sociais. As pessoas confiam muito mais em produtos divulgados e recomendados por influenciadores do que por anúncios e press releases e
acredita-se que em 2020 cresça este nicho, dando
espaço também aos microinfluenciadores. Estratégias de SEO - a otimização de sites para ferramentas de busca de forma orgânica ganha grande
destaque devido ao baixo custo e a qualidade do
tráfego de busca. Uma das principais tendências
dessa estratégia é a busca por ferramentas mais
sofisticadas e que auxiliam na busca de palavras-chave mais relevantes. Aumento de pesquisa
por voz - é estimado que em 2020, cerca de 50%
das pesquisas em plataformas de busca seja feita
por voz, o que impacta na estratégia de SEO das
empresas para esse tipo de ferramenta, para que
não se perca tráfego na internet. Avanço no uso
de aplicativos de mensagens privadas - essa tendência deve mover mudanças nos hábitos de consumo, pois a busca por aplicativos de mensagem
privada como WhatsApp é cada vez maior e em
breve os consumidores poderão até pagar pelos
produtos diretamente pelos aplicativos de mensagens. Aproveite as tendências para o ano que
se inicia e faça seu planejamento estratégico para
2020, lembrando sempre que é extremamente
importante fazer o monitoramento constante dos
resultados.
Lara Paulinny é publicitária e relações públicas, especialista
em marketing digital, vendas e trade marketing, inovação e
empreendedorismo e gestão de projetos.
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Fotos Divulgação

Bem me quer...
Mal me quer...
Se ainda resta alguma esperança, ela passa
necessariamente pela reinvenção do branding.
Sim! Esse tem sido o comportamento de clientes
em todos os segmentos de negócios nos últimos
anos. Pelo menos nos últimos 15 anos. Começou
ali, quando, por um email se dirigiram aos seus fornecedores escrevendo cartas eletrônicas de pura
insatisfação. Depois aprenderam a reencaminhar
o mesmo email, com ou sem resposta, para amigos e esses para outros amigos. E muita empresa
acreditava piamente que consumidor não utilizava correio eletrônico. Mas, a coisa ficou mais séria - para usar expressão bem do jeito que levas e
levas de clientes utilizaram em larga escala. Veio o
Orkut. Pronto, de amigo em amigo (às vezes, nem
tão amigo assim), usando siglas e ajuntamento de
consoantes, as queixas e reclamações já alcançam
números incontáveis de pessoas espalhadas aqui e
ali. Quando as marcas perceberam, dá-lhe investimento em SAC’s. O zero oitocentos popularizou-se
em escala, virou sinônimo até de um churrasco na
casa dos outros sem ‘pagar nada’! A essa altura, as
fronteiras já estavam rompidas. Reputações já estavam ladeira abaixo. Mas, quando tudo parece que
não pode piorar, eis que chega quem? O Facebook!
Daí em diante só restava um caminho, aderir à causa. Ter sua página lá, pra malharem seus produtos
e marcas sem medo de serem felizes. Houve aí um
hiato importante. Por se exporem diretamente aos
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clientes, as marcas começaram a dar respostas mais
ágeis. Isso é o princípio fundamental da conveniência
tão desejada por todos, desde os primórdios do telégrafo
que reduzia o tempo da comunicação drasticamente.
Parecia que o império das marcas contra-atacava. Parecia.
Pois, na enxurrada dos posts e fotos, e vídeos, os clientes já
exerceriam seu sonhado poder e aí surge mais um aliado
nessa saga sem fim: o YouTube. Vídeos “faça você mesmo”
turbinaram o meio digital e desmascarou alguns engodos
das ‘assistências técnicas grátis’, nas ‘garantias estendidas’
e assim, vários tipos de serviços ao consumidor perderam
sua aura. Bom, pelo menos as empresas criaram seus
canais no turbilhão em que se tornou esse meio. Bom...
pra quem? Esqueça! As máquinas mágicas da tecnologia
e o talento de uma geração, cujo futuro parecia marcado para morrer, criaram o... WhatsApp. Uma roda viva de
fakes, deboches e outros ‘valha-me Deus’ que colocaram
velhinhos de oito anos e garotas de noventa com todo o
poder e juventude na ponta dos dedos! Tec-tec-tec... os
tecladinhos arrebataram o que restava de pudor e poder
às mais variadas indústrias deste século. As sobreviventes,
pelo menos. Se ainda resta alguma esperança, ela passa
necessariamente pela reinvenção do branding. Retire-se
os grandes totens dos logotipos desbotados e erga-se estátuas e estatuetas ao protagonista autêntico e dono dos
nossos negócios: sua majestade, o Cliente!

Mundo

E não olhe por cima do ombro para ver seus concorrentes
caírem, todos seremos vítimas - ou vilões - desse enredo. Culpa de quem? Ah! Não perca o precioso tempo que
lhe resta com essas efemeridades. Mãos à obra! Já! Faça
sua parte, preserve o DNA, refaça a identidade da marca,
refunde sua empresa, descubra, crie e pratique seu propósito. Quebre paradigmas. Abrace a causa... Ufa! Chega
de imperativos. Mexa-se! Falando um pouquinho ainda
mais sério, eu tenho passado e repassado estradas e aeroportos nos últimos vinte anos. Decretei mentalmente,
sem nenhum prazer nisso, a falência de inúmeras empresas. Grandes, médias e pequenas. Do B2B, passando pelo

B2C2C e ao C2C (não se engane, muitos e muitos consumidores do seu produto se associaram em cocriação
e construíram produtos melhores que o seu, se não na
qualidade, foram além e alcançaram o cume da ausência
de atendimento! Liberdade, liberdade!). Do agronegócio
ao alfaiate. Da empresa aérea à padaria. Em todos os lugares vi, e vejo, um amontoado de empresas desiludidas
e sem estratégias para esse empowerment sem freio, e
sem piloto, do novo mundo consumidor.
Adalberto Deluca é Consultor Sênior em CRM (Customer Relationship
Manager), Sócio da Know How Consulting, Ex-sócio da MPrado Consultoria e ex-diretor de criação da Know How Comunicação.
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Marcos Maracanã
Fotos Divulgação |

2020 chegou...
e aí?
“Nossa expectativa será que
dias melhores estão por vir”
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Todo início de ano é o mesmo questionamento.
O País vai melhorar? O fato é que com crise ou
sem crise as empresas precisam gerar empregos
urgentemente. Difícil acreditar, mas todas têm
pelo menos três posições em aberto há meses e
não conseguem preencher essas vagas. Isso quer
dizer que há um apagão da mão de obra no Brasil, mesmo com 13 milhões de desempregados?
A resposta é sim. Com esse cenário, independentemente do setor de atuação, as empresas que
mais contratarão em 2020 serão aquelas que encontrarem profissionais CRIATIVOS, que estejam
realmente atualizados em relação às novas tendências, dispostos a entregar bons resultados e ir
além. Hoje, o acesso à internet é muito mais fácil.
Quem intenciona ser absorvido pelo mercado de
trabalho deve lançar mão dessas ferramentas
não apenas para entretenimento, mas também
para ampliar seus conhecimentos. Hoje, há aplicativos, sites e até tutoriais nas redes sociais que
oferecem cursos gratuitos de inglês. Basta uma
busca no Google para encontrá-los. Enfim, não
adianta terceirizar os problemas para o governo
ou para as empresas. É preciso planejar e agir
para que 2020 seja o ano da retomada do crescimento econômico, da redução do desemprego
e do recomeço para muitos brasileiros. Nossa
expectativa será que dias melhores estão por vir,
apesar de a nossa desigualdade social aumentar
a cada instante, temos que ser sempre otimistas
para sobreviver num País maravilhoso, porém
quem os estraga são os corruptos que continuam
de plantão por aí. Cadeia NELES!
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Como proteger a
minha Startup?
É de suma importância que uma Startup se
organize e proteja seu patrimônio intelectual.
O principal ativo da maior parte das empresas
são seus bens intangíveis, ou seja, propriedade intelectual. Isso significa que muitas vezes
as marcas, os softwares registrados, patentes,
o conhecimento adquirido com a experiência
de negócio e os segredos empresariais formam
o maior capital da empresa. No caso de uma
Startup não é diferente, já que a propriedade
intelectual normalmente é a fundamentação
do negócio. Para que a Startup tenha condições
de crescer com segurança é imprescindível que
realize a proteção dos seus bens intangíveis. Os
registros garantem que terceiros não utilizem de
forma indevida a propriedade intelectual, além
de agregar valor ao negócio. Além disso, quando
um investidor avalia o potencial de crescimento
de uma Startup, a primeira coisa que deve ser
observada é se a empresa tem os devidos registros. Caso não tenha, o investimento se torna de
alto risco, já que não há garantias de que o capital intelectual da empresa será explorado de forma exclusiva. Assim, é de suma importância que
uma Startup se organize e proteja seu patrimônio intelectual, garantindo assim a propriedade
de suas marcas, softwares, patentes e segredos
de negócios.
Leonardo Regis Orlandini é Diretor da
Total Documentos e Revista Cult.
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Paulo Roberto Orlandini
Fotos Arquivo Pessoal | SXC

Muito bem-vinda
a nova Lei de
Franquias

https://wp.me/p9MQWS-SB

O Brasil está entre os países
em que o franchising mais
encontrou espaço para crescer.
Os números do franchising no Brasil são espetaculares, a cada ano a ABF (Associação Brasileira
de Franchising) aponta crescimento do setor com
a abertura de novas unidades franqueadas e, ainda, com o surgimento de novas redes franqueadoras. O resultado positivo fez com que a nova lei de
franquia empresarial, Lei nº 13.966, fosse cirúrgica
no sentido de criar normas sobre diversos pontos
ausentes na antiga legislação, sem, no entanto,
restringir a liberdade econômica que impulsiona o
setor. Uma das grandes preocupações do setor de
franchising era a transparência das informações do
negócio franqueado, agora a COF (Circular de Oferta de Franquias) ficará mais clara em relação ao
suporte oferecido ao investidor, devendo conter 23
itens, oito a mais do que o exigido na lei anterior.
Obrigações que facilitam a verificação de redes de
franquia sem estrutura de operação, bem como
permite ao franqueado exigir a declaração de nulidade ou anulação do negócio e a devolução de
todas as quantias pagas, caso constate omissão de
dados ou divulgação de informações falsas. A nova
lei também determina a apresentação de informações relevantes ao negócio, como o valor da taxa
inicial de filiação ou taxa de franquia, transferência
e sucessão, cotas mínimas que o franqueado estará
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comprando e outras obrigações que visam garantir mais
segurança jurídica no setor, afinal, o Brasil está entre os
países em que o franchising mais encontrou espaço para
crescer, sendo fundamental para propiciar ascensão de
negócios com menor risco para quem pretende adquirir
franquias ou franquear seu negócio.
Paulo Roberto Orlandini é Especialista em
Propriedade Intelectual (Franquias e Marcas).

B
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Visite Uberlândia
Arthur de Aguiar
Fotos Divulgação | Marlúcio Ferreira | Marlon Fernandes

Balanço
positivo
Visite Uberlândia fecha 2019
com saldo positivo em eventos
Foram mais de 35 oportunidades de negócio enviadas aos associados. A cidade foi classificada como “A” no Mapa do Turismo
Brasileiro. Projetos de mudança e criatividade foram realizados.
A cidade recebeu mais de 150 eventos e os resultados estão sendo colhidos. Com certeza, 2019 foi um ano marcante na história do Visite Uberlândia. Desde que aconteceu o corte de verbas
para eventos técnico-científicos, comunicado no início deste
ano, os promotores e professores que realizavam eventos na
cidade, principalmente a Universidade Federal de Uberlândia,
perderam a segurança e chegaram a acreditar ser o fim de uma
grande causa. Mas, não. Muitos buscaram outros recursos e para
2020 o calendário já mostra muitos eventos agendados. O Visite
Uberlândia busca dar total apoio aos organizadores de eventos,
desde a captação até a organização dos eventos. O trabalho da
Fundação está totalmente focado em movimentar a cidade, seja
economicamente, turisticamente e/ou empresarialmente. Só em
2019 foram mais de 35 oportunidades de negócio geradas aos
associados da Fundação e o retorno de tal trabalho é a cidade
ser reconhecida como “A”, no Mapa do Turismo Brasileiro. Para
o presidente do Visite Uberlândia, Pedro Paulo Schwindt, a importância da Fundação não está apenas na captação de eventos.
“Os trabalhos realizados por todos em conjunto, visando Uberlândia como um todo, é a chave do sucesso para se conquistar
os melhores resultados”, enfatiza. A conquista por um bom ano
para eventos realizados na cidade não é mérito apenas da Fundação, mas de todo o conjunto do trade turístico que busca oferecer o melhor a quem conhece a cidade. Oferecendo um serviço
de qualidade, infraestrutura de ponta e tecnologia, Uberlândia é
o palco de grandes eventos.
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Lifestyle
Fabio Sangenetto
Fotos Divulgação

Diário de Bordo
sob duas rodas
“Em todos os nossos passeios crescemos e
temos aprendido muito uns com os outros”
Acumulo aqui as lembranças e registros de nossas viagens, ao menos as que consegui dar maior destaque. A
missão de transmitir sentimentos e sensações é quase
que ingrata, pois admiramos os acontecimentos, aprendemos com o passado, valorizamos os detalhes, investigamos e interpretamos criticamente os acontecimentos
e ainda buscamos resgatar a memória dos viajantes, no
nosso caso Riders (um dos nomes dados aos motociclistas), mantendo vivo o sentimento incomparável e único
que a estrada e os amigos proporcionam. Ingrata, porém desafiadora, pois os maiores registros não podem
ser descritos, muito menos registrados com fotos, pois
estão dentro de cada olhar que particularmente admira o passeio, se integra com a natureza e a paisagem,
e interpreta tudo com base em suas ricas experiências
de vida. Impressionante como todas as experiências
se mantém tão vivas mesmo após dias das aventuras e
como o sentimento dos amigos em Uberlândia cresce a
cada passeio, recepcionando aqueles que iniciam suas
jornadas comprando a primeira moto, evoluindo de
suas motos anteriores ou os que se aproximam pela conexão e atração pelo lifestyle (estilo de vida), nesse caso
Harley Davidson Style. Um dos maiores cases de sucesso de marca mundial em que seus clientes se tornaram
defensores da marca. Impressionante como em nossas
máquinas podemos afetar o todo a nossa volta. Alguns
ouvindo música, outros não, em suas “vibes” individuais. Nos abastecemos vendo nossos amigos à frente, ao
lado e no retrovisor.
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Essa conexão nos dá segurança em se permitir vivenciar
a experiência da aventura que é o caminho e não a chegada. Impressionante você parar em um posto de gasolina ou paradas para descanso e todos já se posicionarem
para recebê-lo, impressionante os olhares voltados para
o grupo com uma mistura de curiosidade, de interesse e
até de certa admiração. Admiração percebida em famílias passando por nós dando tchau, em crianças colocando suas cabeças para fora dos carros acenando, pais
tirando os filhos de dentro dos carros em abastecimento
para admirar nossas motos, e ainda aqueles que pedem
educadamente para tirar fotos em nossas máquinas e
que demonstram em seus rostos uma força e alegria únicas para nós que observamos. Tem os cumprimentos,
acenos à distância e sorrisos dos trabalhadores dando
manutenção nas pistas das estradas, dos trabalhadores
nos campos em seus cavalos ou tratores, dos habitantes
das cidades que nosso bonde (um dos nomes dados pelo
conjunto organizado de motos em deslocamento) invade
e as crianças que se empolgam com nossos roncos e formação em grupo passando pelas ruas. Até para se divertir é importante estar preparado e a segurança é sempre
levada a sério, seja com planos para viagens ou cursos
que aumentam as habilidades técnicas de conduzir as
motos sob diferentes obstáculos, pistas com e sem garupas, com e sem bagagem, formas de condução na cidade
e nas estradas.
Uberlândia tem uma logística privilegiada e por isso as
conexões com os Riders de outras cidades se torna uma
aventura para novas jornadas, novas amizades e aquecimento da economia local, afinal de contas bares, restaurantes e hotéis são utilizados na recepção dos amigos.
São grupos que podem chegar a 40 motos ou mais rodando pelas estradas, tanto das mais próximas como as
mais distantes como Curitiba, São Paulo, Campinas, Goiânia, Ribeirão Preto, Brasília que tem grupos em grande
sinergia com os riders da região tendo Uberlândia como
polo de referência. As chuvas esporádicas no caminho
fizeram parte do espetáculo que é estarmos integrados
com a estrada e a natureza. Tudo sempre começa com
uma lista acompanhada de um folder de algum evento.
E o incrível é como a tecnologia ajuda e via WhatsApp
mesmo, vai se transformando e somando pessoas comprometidas com novos passeios e aventuras. Até as inscrições destes eventos esgotarem, uma corrida frenética
pelos hotéis e a busca de todos sempre estarmos juntos
já aquece os corações para a viagem. A viagem já começa
nos preparativos e os bastidores dessa lista são tão intensos quanto os dias que antecedem a viagem. Isso porque
os riders confirmados começam a fazer questão que seus
amigos de quilômetros rodados participem de mais essa
aventura, um mix de paixão, companheirismo e verdadeiro espírito de união tomam conta da lista, dos encontros até o dia da viagem. Normalmente, os Road Captains
(nome atribuídos aos líderes com mais experiência e com
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cursos comprovados e muitas viagens no histórico)
sempre dão um show de planejamento, manual com
paradas, instruções, adesivos, velocidades, estadias.
Viagens mais longas podem até ter o apoio das concessionárias que ao se envolverem disponibilizaram
carro de apoio, motorista e mecânico, lembro só de
arrepiar. O lema “ride safe & have fun” (viaje seguro
e se divirta) é levado muito a sério por essa turma.
Energia que contagia a família, filhos e esposas que
as vezes se disponibilizam em ir de carro para que todos possam participar. Como explicar, não é mesmo?
Se uma pane acontece, logo tem a atenção dos nossos Road Captain e Safety (responsáveis pela segurança) que dão total apoio até que o socorro chegue.
São tantos os detalhes que fica difícil escrever ou
acabar sendo repetitivo, pois ainda assim, as viagens
são consideradas perfeitas.
Quando junta amigos, estradas, nossas máquinas e
história, aí a aventura nos permite voltar no tempo.
Sem máquinas nem inovações, mas uma regressão
consciente que só essa mistura permite. A cada quilômetro rodado, imaginamos as trilhas, os caminhos,
os desafios da evolução dos locais que visitamos e
das histórias que de alguma forma ainda se fazem
vivas, seja nos monumentos, museus e comidas típicas, seja na natureza ainda intocada, seja nos casarões e fazendas antigas, nas ruas de pedras ainda
preservadas ou ainda vivenciar a cultura, sejam pelos artesões que mantém tradições vivas, sejam pelas igrejas (verdadeiros museus), seja até mesmo em
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um passeio de trem, maria fumaça. Em uma viagem que
marcou pudemos vivenciar e ter a oportunidade de até
mesmo sentirmos o aroma dos cafés que deveriam estar passando por torrefação no sul de Minas, que passamos ao longo do caminho até Tiradentes, tanto na ida
quanto a volta. Em todos os nossos passeios crescemos
e temos aprendido muito uns com os outros. Como em
grupo, temos várias cabeças, personalidades, gostos e
temperamentos, claro que um ou outro clima aparecem
do nada, mas por isso ressaltamos somente os pontos
bons, pois são maioria, prevalecem e merecem ser compartilhados, gerando essa constante vontade em viver
novas aventuras, novas rotas, se abastecer de novos
conhecimentos, novos amigos e reforço das amizades
existentes. A vida é feita de ciclos intermináveis, e o
que entendemos, é que enquanto estes não terminam,
aproveitaremos as viagens com amigos, boa comida e
boa bebida e muita diversão. Afinal de contas é como
uma família deve ser, dividir e compartilhar o aprendizado, as conquistas e ainda assim ser livre para se divertir e crescer como indivíduo. Seja de moto, de carro, de
bicicleta, correndo, de jipe, a cavalo ou de trem, minha
sugestão é que você seja protagonista de sua história e
encontre espaços importantes para descompressão de
suas rotinas e fortaleça os laços de amizades com os
que estão a sua volta. E viaje, viaje muito, que tal independente da distância, anualmente visitar um lugar em
que nunca esteve?
Ride Safe & Have Fun.
Fabio Sangenetto é proprietário da Hominum Consultoria em Gestão
Empresarial, Palestras, Mentoria, Coach e Conselheiro Empresarial.
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Destinos inspiradores
para sua viagem no
Brasil e no Mundo
Confira os destinos nacionais e
internacionais mais procurados em 2019.
Para compartilhar com os viajantes e inspirar as viagens de fim de ano, a agência preparou a seleção
#top5daalmundo com opiniões e fotos dos principais
pontos turísticos. Confira a lista completa dos TOP 5
destinos nacionais e internacionais mais procurados
em 2019 com importantes dicas e recomendações.
Rio de Janeiro
Não por acaso que o Rio é conhecido como
“Cidade Maravilhosa”. O município coleciona uma série de títulos e honrarias concedidas por entidades de reconhecimento
internacional. Uma delas é a designação
de Patrimônio Cultural da Humanidade,
concedida pela Unesco em 2012. A cultura
carioca é uma atração à parte, numa cidade em que praia, lagos e montanhas convivem em harmonia em um mesmo cenário.
Além disso, o Carnaval do Rio de Janeiro é
considerado um dos maiores espetáculos
do mundo e simboliza toda a alegria e irreverência do povo brasileiro. A natureza é
outro inesquecível cartão-postal da cidade,
que tem como seus principais pontos turísticos o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, as
praias de Ipanema e Copacabana, a Floresta da Tijuca e o Jardim Botânico.
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São Paulo
A maior cidade da América do Sul impressiona a todos
que a visitam pela sua gastronomia e arte. Dona da maior
economia das cidades brasileiras e a décima maior do
mundo, São Paulo é a sede de grandes filiais estrangeiras, o que torna o turismo de negócios ainda mais notável. Seus principais pontos turísticos são a Catedral
da Sé, a Avenida Paulista, o Museu de Arte de São Paulo
(Masp), o Complexo da Luz e o Parque Ibirapuera.

Salvador
A capital do estado da Bahia atrai milhares de turistas anualmente em vários períodos do ano. Muitos
desejam curtir o reconhecido carnaval de Salvador,
outros preferem aproveitar para conhecer rica história local e ainda desfrutar dos dias encalorados para
banharem-se nas praias. Salvador é uma daquelas
cidades em que é possível programar passeios diversificados para que não haja monotonia durante a viagem. Para isso, o turista pode conhecer os seguintes
locais: Pelourinho, Farol da Barra, Elevador Lacerda
e Praia de Itapuã.
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Fortaleza
Quando um turista pensa em visitar a capital cearense, certamente é por conta de suas belíssimas praias. E não é para
menos, Fortaleza é uma cidade considerada de grande porte, com quase 3 milhões de habitantes, localizada na região
Nordeste do país, onde o clima é fantástico e bem apropriado
para relaxar em alguns dias de férias na praia. Seja em um
passeio com a família, amigos, sozinho ou com seu par em
lua de mel, esse destino encanta com paisagens de tirar o fôlego. Em Fortaleza, o viajante pode visitar a Praia do Futuro,
andar pela Avenida Beira-Mar, conhecer a Ponte dos Ingleses
e Espigão de Iracema, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e o Mercado Central de Fortaleza.

Recife
Também localizada na região Nordeste do Brasil, Recife é a capital de Pernambuco e ocupa uma área de aproximadamente
218 quilômetros quadrados formados por uma planície aluvial.
A cidade é bastante desenvolvida, detendo o quarto maior PIB
do país e o título de uma das 65 cidades com economia mais desenvolvida dos mercados emergentes do mundo, segundo relatório da MasterCard Worldwide. Graças a esses títulos, recebe
muitos grupos empresariais de várias partes do mundo, além
de um grande número de turistas que chegam atraídos pela
cultura, festivais, museus, igrejas, entre outros monumentos,
como o Marco Zero, o Parque das Esculturas Francisco Brennand, o Museu Cais do Sertão e o Paço do Frevo.

Santiago do Chile
Santiago é a capital e maior cidade do Chile. É o mais importante e maior centro urbano, cultural, financeiro e administrativo do país. O município está localizado no vale central
do Chile, bem próximo à Cordilheira dos Andes. A cidade é
considerada a terceira capital latino-americana com melhor
qualidade de vida, ficando atrás apenas de Montevidéu, no
Uruguai, e Buenos Aires, na Argentina. Os principais pontos
turísticos de Santiago do Chile são: Cerro San Cristóbal, Museo de La Memoria, La Chascona Casa Museo, Palacio de La
Moneda e Plaza de las Armas.
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Buenos Aires
A capital da Argentina fica bem próxima do Brasil e
possui inúmeros atrativos extraordinários. Envolvente e romântica como o tango argentino, quem a
conhece guarda lembranças de momentos mágicos
ali vividos. Seus principais pontos de visitação são a
Feira de San Telmo, a Calle Florida, a Plaza de Mayo,
a Casa Rosada, a Puente de la Mujer e o Obelisco.

Miami
Capital mundial dos negócios e a terceira cidade mais
visitada dos Estados Unidos, Miami está localizada na região sudeste do estado da Florida e possui cerca de 2,5
milhões de habitantes. Conhecida internacionalmente
por suas famosas boates, baladas e praias, Miami recebe mais de 11 milhões de turistas anualmente. A cidade
é sede de grandes empresas multinacionais e é considerada o local preferido das pessoas que adoram fazer
compras, por conta dos diversos outlets e preços muito atraentes. Quem vai para lá não pode deixar de conhecer Miami Beach (South Beach), Downtown Miami,
Vizcaya Museum e Gardens, Jardim Botânico de Miami
Beach e Jungle Island.

Paris
Chegamos ao destino mais procurado no mundo: Paris. A França é um dos países mais influentes da cultura
mundial e a Cidade Luz, como Paris é carinhosamente
conhecida, é um símbolo deste poder. A capital já foi
palco de grandes eventos históricos como a Revolução
Francesa e berço de autores e artistas ilustres, como
Monet e Édith Piaf. Ao viajar à Paris é preciso planejar
previamente para conseguir aproveitar ao máximo a
estadia na cidade e visitar os principais pontos turísticos da cidade, como o Museu do Louvre, a Torre Eiffel,
a Catedral de Notre-Dame, o Arco do Tirunfo e a charmosa Champs-Élysées.
Lisboa
A capital de Portugal é uma das cidades mais encantadoras da Europa e consegue unir suas tradições aos
costumes modernos de forma singular, sem perder sua
essência, ou melhor, a “cara” de cidadezinha do interior
mesmo com mais de 500 mil habitantes e milhares de
turistas. Lisboa tem tanto a oferecer a seus visitantes,
que mesmo uma semana neste destino não é suficiente
para conhecer todas as suas atrações e os pontos turísticos que são os grandes responsáveis por efervescer o
turismo na capital. Seus cartões-postais mais marcantes são a Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos, o
Castelo de São Jorge e a Praça do Comércio.
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Automóveis
Evaldo Pighini
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

Peugeot promete
novo 208 para abril
Todo redesenhado, hatch ganha
visual mais agressivo e moderno.
O mercado automotivo brasileiro promete ser
agitado em 2020 devido a inúmeros lançamentos
anunciados por várias montadoras. A Chevrolet,
por exemplo, fala em sete lançamentos neste ano,
o novo tracker é um deles e chega às lojas em fevereiro. Outro carro prometido para esta temporada e
que promete muito é o novo Peugeot 208, que deve
chegar por aqui nas concessionárias da marca em
abril, totalmente redesenhado e visual mais agressivo e moderno. Na Europa, o modelo também vai
ganhar uma versão elétrica. O lançamento do renovado Peugeot 208 foi matéria na edição de agosto
de 2019 da Cult, mas a montadora francesa ainda
não havia divulgado a data de chegada do modelo
ao Brasil. Ele passa a ser produzido em El Palomar
(Argentina), não mais em Porto Real (RJ). A nova
geração do 208 tem tudo para alavancar as vendas
da Peugeot por aqui, onde há tempos vem perden-
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do espaço e o modelo é a aposta da marca francesa para
alterar este cenário. O novo 208 é maior que o atual, mas
um pouco mais baixo, apenas a medida do entre-eixos
não mudou. Outra novidade é a estreia do motor 1.2 três
cilindros turbinado que, segundo a fabricante, rende até
130 cv com injeção direta de combustível, potência que
se confirmada torna o modelo mais forte que os principais rivais: Polo (128 cv), Onix (116 cv) e HB20 (120 cv).
Perde só para o Ka, que usa um 1.5 três cilindros de aspiração natural que rende até 137 cv.
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Aciub Jovem
Gilberto Camargos Jr
Foto Divulgação

Empreendedorismo
Entidade participa de manifesto em apoio ao
desenvolvimento da energia limpa no Brasil.

Uberlândia é hoje a terceira colocada no ranking
nacional, entre as cidades com mais instalações de
energia solar e foi pioneira com a primeira instalação do tipo, feita no país. Diante desta importância,
o Aciub Jovem, por meio da Aciub, juntamente com
outras entidades de Uberlândia, se manifestaram
na consulta pública aberta pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), referente à proposta de revisão da Resolução Normativa 482/2012 que trata das
regras aplicáveis às micro e minigeração distribuída, e que regem a produção de energia pelo próprio
consumidor, uma iniciativa que se propagou muito
no Brasil através dos painéis fotovoltaicos. A proposta da Aneel é de cobrar o uso do fio de distribuição
da concessionária de energia, para os usuários que
injetam a energia na rede. Por entender que a agência assumiu uma postura em que literalmente passa a “taxar o sol” para quem gera a própria energia
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através da fonte solar fotovoltaica, a Aciub e demais
entidades se manifestaram contrárias a propostas.
Assim, foi sugerido para essa revisão da resolução
normativa, que uma taxação adequada passe a entrar em vigor quando a penetração solar fotovoltaica atingir os 10% na matriz energética nacional.
Atualmente, a geração de energia solar fotovoltaica
é de 0,2%, o que equivale a aproximadamente 150
mil consumidores. Foi ressaltado ainda que, apenas
no momento em que os 10% citados forem alcançados, haverá um cenário mais adequado e menos
danoso para as esferas financeiras, estruturais e
sustentáveis que envolvem o setor. Caso a mudança
ocorra antes de chegar a estes 10%, poderá ocorrer
um cenário de insegurança jurídica, causando assim
um impacto denso e negativo para os investimentos
já realizados em energia fotovoltaica em Minas Gerais e em todo o Brasil.

O SOL É DE GRAÇA
E PODE REDUZIR A CONTA DE ENERGIA DA
SUA CASA OU EMPRESA EM ATÉ 95%

GA

COM O VALOR DE SUA CONTA DE LUZ VOCÊ PAGA MENSALMENTE A
INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS PARA GERAR A SUA
PRÓPRIA ENERGIA E PAGAR TAXA MÍNIMA.

É FÁCIL, RÁPIDO E
MUITO ECONÔMICO

NT
RA IA

25

A N OS

BASTA UMA CONTA DE ENERGIA COM SEU
ÚLTIMO GASTO MENSAL E PRONTO, A
SOLMIX CUIDA DE TUDO PRA VOCÊ - DESDE
O ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO ATÉ A
INSTALAÇÃO FINAL.
VOCÊ TEM RETORNO IMEDIATO DO VALOR
INVESTIDO COM A GRANDE ECONOMIA DE
SUA CONTA DE ENERGIA.

SOLMIX

ENERGIAS RENOVÁVEIS
A EMPRESA QUE
UE MAIS
CRESCEU NO SEGMENTO EM
TODO O TRIÂNGULO MINEIRO!

RETORNO DO INVESTIMENTO EM TORNO
DE 5 ANOS COM REDUÇÃO VITALÍCIA DA
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.
FINANCIAMENTO EXCLUSIVO E A GARANTIA
DE DESEMPENHO DE ATÉ 25 ANOS.
ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO.
GARANTIMOS O MELHOR NEGÓCIO!

R. GEN. OSÓRIO, 432 - FUNDINHO, UBERLÂNDIA - MG

(34) 3229-1480
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Mario
Spaniol
Entrevista com
o empreendedor
internacional
Mario Spaniol.
Muito mais que um empresário de projeção internacional, Mario Spaniol é um visionário nato, que começou a empreender desde muito jovem. Fundador
da Carmen Steffens, conseguiu aquilo que milhares
de experientes empresários ainda estão longe de
conseguir. São mais de 560 lojas em mais de 20 países e com mais de 45 anos de carreira profissional.
Entre as celebridades internacionais que usam Carmen Steffens estão Madonna e Paris Hilton, isso sem
contar as diversas celebridades nacionais. Conheça
um pouco mais da história desse empreendedor
inovador que conquistou milhares de mulheres por
todo o mundo com seus produtos.
Como você começou a empreender?
Meu primeiro emprego aos 15 anos foi muito importante, eu estudava à noite e me formei em Economia, mas o mundo real de uma empresa é uma escola fantástica. As pessoas querem estudar até os 35
anos e não praticam o mundo real, eu gosto muito
da filosofia dos alemães, você estuda e trabalha naquilo que você está estudando. Essa experiência pra
mim foi fundamental, porque eu estudei em uma
empresa de mala e bolsas. Nela eu aprendi finanças,
como se compra, departamento comercial, RH e todas as áreas importantes de uma empresa durante
cinco anos.
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Qual foi o seu segundo desafio?
Depois eu montei uma pequena empresa de produtos
para couro, máquinas e produtos químicos com meu irmão, que era técnico nesse ramo de couros e eu administrador, então juntamos forças e decidimos abrir essa
empresa, isso deu muito certo e abrimos uma filial em
Franca. Em 1983, eu resolvi largar esse negócio e abrir um
curtume, eu tinha muita informação de moda, muitas conexões na Europa de trazer coisas para o Brasil, isso fez
eu conquistar muitos clientes, depois de alguns anos eu
era o maior curtume do estado de São Paulo, mas eu precisava de mais, porque eu queria ter uma marca e chegar
no consumidor final.
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minha mãe, então teria que dar certo. Com o tempo você
tem que conquistar clientes, conquistar credibilidade,
isso é um processo demorado.
Como você acredita que está a juventude brasileira na
atualidade?
Muitos querem fazer sucesso muito rápido, em 30 dias,
você tem que terminar aquilo que você começou e é preciso ter muita disciplina para ter sucesso.

E a história da marca, como começou?
Em 90 fui morar na Itália durante seis meses. Neste período eu fiz uma pesquisa de como era o processo de fabricação, criação e desenvolvimento das maiores marcas
do mundo. Voltei para o Brasil com a intenção de abrir
uma marca Italiana top, foram dois anos para montar
com os melhores equipamentos da Alemanha, montei
também uma equipe top e comecei.
Como foi definido o design dos produtos?
Contratei um estilista de Belo Horizonte, mas o design
dele não deu muito certo. Logo depois, em 1993, me casei com a Monalisa. Em 1995, ela entrou para a fábrica
e abrimos uma loja de fábrica com os produtos com o
design antigo. Então, Monalisa comentou que seria difícil
de vender um sapato com aquele design. Eu disse pra ela
desenhar peças mais bonitas, então ela fez seis linhas e
venderam 85%, a partir de então ela foi cuidar do estilo
e eu da gestão.

Qual a diferença entre o estudo e a prática atualmente?
O estudo é muito bom, mas é melhor aliar a experiência
da prática do que apenas a teoria, a prática é muito importante. Eu acho que as pessoas precisam ter um projeto de cinco a seis anos, onde eles irão investir na qualificação.
Que conselho que você deixa para os empreendedores?
Cada pessoa tem que correr atrás de seus sonhos e não
desistir, porque muitas coisas irão acontecer no meio do
caminho.
Um sonho?
Estar entre as 50 marcas mais importantes do mundo em
2030 ou 2035, este é o nosso desafio.
Você é uma pessoa exigente?
Pelo fato de eu ser de origem alemã, sou uma pessoa
muita metódica e gosto de coisas muito bem-feitas.

O processo de arriscar foi muito importante?
Sim, no começo foi preciso muita persistência, porque
todo negócio novo é assim, não é fácil, você não vai ganhar dinheiro no primeiro dia. Por isso, é muito
importante você saber o que quer e ter persistência.
Você já pensou em desistir?
Em pensei em desistir 100 vezes, toda vez que eu desanimei eu pensava no nome da marca, que é o nome da
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Planeta
Renato Rezende
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

O futuro está presente:
a era colaborativa
Uma reflexão sobre a cooperação
para o ideal de uma sociedade melhor.
Como nossos avós imaginavam o Futuro? Certamente
não poderiam imaginar que nossa geração conquistaria
toda base tecnológica para integrar, acelerar e otimizar as
atividades cotidianas. Passaríamos horas comparando os
estilos de vida deles com a realidade do nosso dia a dia.
Aos que pensaram que chegaríamos em 2020 cercados
de robôs, carros voadores e viagens interplanetárias, cá
estamos nós: sentados, refletindo o propósito de nossas
vidas e o nosso papel frente a sociedade que estamos inseridos. Sim, o homem do futuro descobriu que precisa
olhar para o lado e ver a necessidade de quem está na
mesma caminhada, olhar para baixo e refletir sobre o uso
consciente da natureza e, enfim, voltar olhar para cima
e aceitar que somos pequenas e importantes peças de
uma imensa engrenagem. A inteligência colaborativa é
um ótimo sintoma de um novo patamar de evolução da
nossa espécie, a velocidade deste novo ser humano será
sentida rapidamente e tudo começará na dinâmica dos
negócios e terá cada vez mais frutos na relação social
sustentável. Talvez a real evolução do homem será sua
própria existência e o legado que deixará para as novas
gerações. O Terceiro Setor será uma importante plataforma para abrigar o recém-chegado Cidadão do Futuro,
atraindo pessoas dispostas a pensar coletivamente, agir
com criatividade e impactar na felicidade própria e do
meio que vive. Este é um novo ano com a possibilidade de
encontrar a felicidade na criação de elos entre cidades,
entre empresas, entre pessoas... O Futuro está presente
no princípio de colaborar! Feliz 2020.
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Mercado imobiliário aposta
em empreendimentos
sustentáveis
Empreendimento Tamboré possui
conceito urbanístico e paisagístico
diferenciado.
No mercado imobiliário, empreendimentos com foco na
sustentabilidade vêm sendo uma tendência e têm ganhado
cada vez mais espaço. Além de trazer mais benefícios para
o meio ambiente, o empreendimento traz um impacto positivo na diminuição de gastos com energia elétrica e água,
melhorando assim a qualidade de vida dos moradores. Dados estimam que até 2022, mais de 56% dos lares incluirão
tecnologia inteligente. Foi pensando nisso, que a Tamboré
Urbanismo, empresa paulistana com 39 anos de história,
pertencente à Tegra Incorporadora, do Grupo Brookfield,
chegou a Uberlândia lançando o seu primeiro condomínio
fora do Estado de São Paulo. O residencial conta com 346
lotes de 360 a 579m² e lotes médios de 420m².
Além disso, o empreendimento conta com um conceito urbanístico e paisagístico diferenciado, com uma praça central arborizada (o Boulevard Tamboré) para a contemplação
e com árvores floríferas, além de um sistema de lazer com o
Clube equipado para vários esportes ou ocasiões sociais. A
área social possui salão de festas, family space, cinema ao
ar livre, academia, sauna, piscinas, pet space, playgrounds,
quadras, ginástica ao ar livre, pista de caminhada, administração e portaria. “A empresa tem em seu DNA uma forte
preocupação com o meio ambiente e, por isso, buscamos
trazer diversos diferenciais de sustentabilidade”, ressalta
Marcelo Puntel, Diretor Geral da Tamboré.
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Preservação e economia - O empreendimento implantará placas fotovoltaicas que fornecerão energia
limpa e renovável para atendimento de todo o clube,
gerando energia para a iluminação geral, equipamentos e para a climatização das piscinas do conjunto. Todos esses equipamentos gerarão uma economia de aproximadamente R$ 35 mil ao ano na conta
de energia do condomínio. “As lâmpadas do empreendimento serão 100% em LED. Isso significa menor
consumo, menor manutenção e maior durabilidade”,
destaca Marcelo Puntel. O diretor ainda lembra que
as áreas verdes terão irrigação automatizada, fazendo com que a água tenha seu uso racionalizado e que
seja gerada economia deste recurso tão importante.
“O objetivo é oferecer um planejamento urbano que
preserve os recursos naturais e criar uma relação de
consciência ambiental entre os moradores”, finaliza.
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Cinco maneiras
de usar o Drywall
em sua obra
Prático e versátil, o Drywall é uma das
soluções mais eficientes na construção civil.
Você já ouviu falar em Drywall? Utilizado no Brasil há
mais de 20 anos, o Drywall foi criado nos Estados Unidos por volta de 1894 e significa “parede seca”, conhecido também como placa de gesso acartonado. As placas
são parafusadas em estruturas metálicas, formando
paredes para separação de ambientes ou aplicadas em
parede antiga para nivelar a superfície. Além do baixo
custo, essas placas podem inclusive receber outros revestimentos, como azulejos, cerâmicas, pastilhas, texturas, pinturas e outros. Muito prático e versátil, o Drywall
é uma das soluções mais eficientes na construção civil
por reunir excelentes características físicas, econômicas
e de velocidade, além de componentes recicláveis e não
tóxicos. Confira as melhores maneiras de utilizá-lo:
1 .Reforma de escritórios e residências - Paredes
Seja de uma sala comercial, casa ou apartamento, uma
reforma pode gerar muito desconforto com relação
a custos, sujeiras e demora. Por isso, indico o uso do
Drywall com tranquilidade. O produto é ideal para as
mais diversas obras, principalmente para criação de
novas divisões de ambientes, pois garante resistência,
conforto termoacústico, praticidade, baixo custo e pouca sujeira, além de ganho de área útil, pois as paredes
são mais finas que o convencional.

150

Mundo

2. Para efeitos de iluminação - Forros e Sancas
A instalação do forro de gesso permitiu eliminar
a necessidade da execução da laje teto, trazendo
além do benefício da economia, uma função decorativa que valoriza ainda mais o ambiente. Sancas e
cortes no forro permitem uma exploração de efeitos
especiais na iluminação que cria diferentes cenários
para um mesmo espaço.
3. Para prevenção de incêndio e isolamento de radioatividade
O Drywall pode ser utilizado para impedir o alastramento do fogo, as placas “RF” - resistente ao fogo,
são recomendadas para saídas de emergência ou
em áreas de grande risco de incêndio, já que são
capazes de impedir o fogo por até 90 minutos e até
mesmo para isolamento radioativo, as placas baritadas são usadas em clínicas, salas de radiografia e
exames, laboratórios, etc.
4. Áreas molhadas
Ao contrário do que muitos possam pensar, o
Drywall pode ser utilizado em áreas molhadas, ou
seja, locais de grande umidade e/ou expostos à
água, sendo uma ótima alternativa para cozinhas,
banheiros, áreas de serviço e outros locais que demandem resistência à chuva e água. Feita com aditivo hidrofugante, a placa “RU” - resistente à umidade, foi desenvolvida especificamente para esses
tipos de utilização.
5. Como mobiliário: prateleiras, estantes e nichos
O Drywall também pode ser utilizado para construção de itens de mobiliário como painéis para TV,
balcões, armários, prateleiras, estantes e nichos,
elementos que muitas vezes acabam por onerar o
custo do projeto dependendo do material e acabamento escolhido. Representando uma significativa
economia de tempo e dinheiro, o orçamento do
mobiliário pode ser reduzido de 40 a 60% com a
solução do Drywall, mantendo a funcionalidade e a
beleza dos ambientes.
Além de todas essas vantagens citadas, a parede de
Drywall facilita a manutenção das instalações elétricas, hidráulicas e de iluminação, pois o acesso à
rede através das placas é muito fácil e não precisa
quebrar nada. Me acompanhe aqui na Revista Cult e
nas redes sociais e economize aprendendo.
Letícia Pereira Alves é arquiteta e urbanista.
Instagram: @arqleticiadesign
Contato: arquitetaelemental@gmail.com
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Por que investir
em Uberlândia?
Cidade tem atraído grandes
empreendimentos.
Nossa cidade é hoje referência nacional em desenvolvimento e qualidade
de vida e isso tem atraído novos investimentos em todos os setores de atividade, o que faz de Uberlândia um polo para empreendedores que têm
comprovado a potencialidade que coloca o município em posição de destaque entre os mais prósperos e viáveis para se empreender com sucesso.
Confira o depoimento de grandes empresários que estão contribuindo
para aquecer o mercado imobiliário, um dos que mais crescem na cidade.
Esta coluna será mensal e visa destacar o desenvolvimento de Uberlândia,
divulgando e valorizando empresas e empresários que se integram a este
ideal de progresso, modernidade e conquistas.

Tamboré Urbanismo
“A escolha de Uberlândia
ocorreu pelo perfil econômico
da cidade e pelo potencial do
mercado local. Pesquisas identificaram e classificaram a aceitação de condomínios de alto
padrão por parte da população.
Então, escolhemos Uberlândia
por conter um número de habitantes relevante, boa logística
e uma economia centrada em
indústria, comércio e serviço,
além da fácil e favorável conexão com São Paulo”.
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Marcelo Puntel, diretor geral da
Tamboré Urbanismo (São Paulo)

Perplan
A Perplan anunciou investimentos em Uberlândia por acreditar nas perspectivas de uma Uberlândia e Brasil do futuro?
“Para a Perplan, o futuro de Uberlândia e do Brasil já está
sendo construído, e estamos inseridos nele e acreditando
cada vez mais. Estamos com grandes investimentos em andamento e um dos destaques é o Edifício Residencial Liberdade
1226. Para nós, esta é uma cidade empreendedora e que merece algo à altura deste empreendimento que marca a estreia
da Perplan em Minas Gerais. Trata-se de um empreendimento de alto luxo, com projeto assinado pelo renomado arquiteto João Armentano, o que já mostra o peso que damos a este
lançamento. Quando falamos de futuro, a inovação sempre
vem em mente e o Liberdade 1226 é totalmente inovador e
exclusivo. Ele é moderno nos mais variados aspectos e traz
opções como layouts versáteis e diversas tipologias de alto
padrão. Além disso, pensando nas possibilidades de personalização, haverá oportunidades de customização para atender a diferentes gostos e necessidades dos clientes mais exigentes. Em breve serão anunciados todos os detalhes, mas já
podemos garantir que este é um investimento da Perplan no
presente com foco no futuro, sendo o primeiro dentre muitas outras possibilidades que já estamos estudando para esta
cidade. Chegamos aqui com muita vontade, já nos sentimos
parte de Uberlândia e queremos crescer juntos”, enfatiza Ricardo Telles, presidente da Perplan Urbanização e Empreendimentos.
Inovatti Center
“O convite para empreender em Uberlândia partiu do
empresário Luiz Alberto Garcia e do executivo André
Frutuoso, do Grupo Algar, que já conheciam o trabalho
arrojado e inovador de nossa empresa em Belo Horizonte (fomos responsáveis pela construção da sede da
Algar em Belo Horizonte). Eles sempre falavam muito
bem de Uberlândia, da pujança da cidade, do povo empreendedor e disseram que tínhamos que trazer nossa
expertise para o interior. Nos contaram sobre o bairro
planejado Granja Marileusa e foi então que resolvemos
criar um projeto exclusivo de prédio comercial para o
local. O Innovatti Center é o nosso primeiro projeto fora
da capital mineira, mas com tudo de melhor que estamos acostumados a oferecer em nossos projetos na capital mineira”.
José Augusto Castanheira e Alberto Viotti, da
Construtora Altti (Belo Horizonte)
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Mulheres
de ação
Elas já são a maioria entre
novos empreendedores.
O fato de as mulheres irem em busca de uma posição no mercado de trabalho não as isentou das demais responsabilidades em casa. Porém, isso não as
fez desanimar. Ao contrário, conquistas de direitos,
investimento em educação e mudanças na sociedade explicam porque elas passaram a ter cargos antes ocupados apenas por homens e o crescimento
do empreendedorismo feminino. Segundo estudo
realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), a participação feminina no mercado de trabalho vai crescer até 2030 mais do que a
masculina. Quando o assunto é empreender, os que
têm um negócio com menos de 3,5 anos - é maior
entre elas: 15,4% contra 12,6% de homens, segundo um estudo realizado do GEM Brasil 2015 (Global
Entrepreneurship Monitor). Elas almejam ter outra
fonte de renda ou adquirir independência financeira. Neste sentido, vem crescendo também grupos
especializados, principalmente focados na troca de
experiência entre elas. Em Uberlândia, esta já é uma
realidade e a revista Cult foi conhecer alguns deles.
Confira:
Aciub Mulher - O grupo Aciub Mulher foi idealizado
em 2007 com o intuito de unir e promover o fortalecimento da mulher empresária e empreendedora. A
criação partiu de associadas da Aciub (Associação
Comercial e Industrial de Uberlândia) com o apoio
da entidade, que passaram a se reunir para tratar
de questões relacionadas às mulheres empresárias,
tendo encontros exclusivos para elas. O Conselho
foi idealizado com a missão de incentivar a partici-
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pação das mulheres nas mais diversas atividades econômicas, dirigindo ações que possam contribuir de forma
efetiva para o desenvolvimento de todos os setores produtivos com ética e responsabilidade social. Além de palestras informativas, mesas redondas para troca de ideias,
um dos projetos mais conhecidos é o Almoço Empresarial,
que tem o objetivo de fomentar negócios. O Aciub Mulher
é aberto às mulheres empreendedoras e empresárias que
querem atuar para o fortalecimento de seu papel no mercado e na sociedade. Para participar do grupo basta comparecer a uma das reuniões e solicitar à inclusão ao Aciub
Mulher, conforme orientações da equipe.
Instituto de Empreendedoras - Devido a este movimento de crescimento e também da necessidade de trocar
conhecimento com mulheres que já tivessem passado
pelo mesmo processo de empreender, a representante
comercial e consultora de vendas, Bel Pinhal, conseguiu
reunir um grupo de mulheres com o mesmo propósito,
criando o grupo Empreendedoras Udi. “Acreditei que
juntas poderíamos contribuir para um crescimento mútuo, por meio do compartilhamento de experiências,
ideias e parcerias. Nosso maior objetivo é permitir que

Mais
Empreendedoras de Alta Performance - O grupo Mulheres Empreendedoras de Alta Performance surgiu
primeiramente em um livro. A coleção traz histórias de
mulheres vencedoras e que são destaques na economia
local. O projeto, coordenado por Léa Macedo, selecionou as histórias que podem de alguma forma incentivar,
informar e difundir uma cultura empreendedora. Atualmente o grupo é composto por 16 mulheres e elas já pensam no próximo passo. Desejam desenvolver workshops,
iniciando no mês da mulher com o propósito de, a partir
de histórias contadas no livro, disseminar a cultura do
empreendedorismo na sociedade. Também desejam
ao longo do ano estimular outras pessoas que querem
empreender por meio de palestras em locais diferentes
para que a comunidade tenha acesso a informações relevantes. A ideia é que seja aberto para a comunidade. O
propósito é compartilhar os momentos importantes que
fizeram as mulheres chegarem onde estão hoje, para que
outras também possam alcançar algo positivo.

empreendedoras de todas as classes sociais tenham
acesso a conteúdos de qualidade, por meio de encontros de networking, eventos, palestras sobre finanças, imagem pessoal e até ajuda com planejamento
estratégico”, explica. O grupo de apoio começou com
30 mulheres e atualmente reúne quase 100 de forma
presencial e 2.300 online por meio das redes sociais.
“O próximo passo é nos tornar um Instituto, uma instituição sem fins lucrativos especializada na promoção
e apoio do empreendedorismo feminino. O estatuto
está quase pronto. Já entramos com a abertura do
CNPJ e em breve estará funcionando. Isso será de extrema importância pois poderemos fazer solicitações
ao governo, para eventos e patrocínios mensais de
empresas que promovem o empreendedorismo feminino, tudo para que outras mulheres sejam beneficiadas”, conta. O grupo também sonha em levar palestras
e troca de conhecimento para os bairros carentes a fim
de incentivar o empreendedorismo.
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Uberhub Mulher - O Uberhub Mulher também surgiu
com o objetivo de apoiar as mulheres. A ideia surgiu
durante reuniões de um evento que estava sendo organizado para a comemoração do Dia da Mulher. Durante
as conversas, Fran Rodrigues, atualmente coordenadora do UberHub Mulher, juntamente com os organizadores, perceberam que queriam e podiam fazer um
evento que tivesse uma continuidade, o que acabou
resultando na ideia de chamar outras mulheres para
ouvir o que elas pensavam e queriam em relação ao
empreendedorismo feminino com foco em tecnologia
e inovação. O ecossistema UberHub já existia e tinha
alguns pilares de atuação, sendo assim, o intuito desde o começo foi o que poderia ser feito além do que
já existe com foco nas mulheres. O grupo é composto
por mais ou menos 20 mulheres, a participação é gratuita e conta com um grupo no Facebook com quase
300 mulheres, onde ocorre a divulgação das ações do
grupo. O objetivo é incentivar a liderança feminina no
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mercado de trabalho e destacar o papel da mulher na
sociedade, trocar conhecimento e fechar parcerias em
busca de inovação e empreendedorismo.
Talk Show - O grupo Talk Show foi criado em 2019 e
surgiu da vontade de ajudar outras mulheres, empoderá-las, mostrando que juntas elas têm mais força.
Cada encontro aborda um tema, com uma convidada
para falar da sua expertise. O primeiro foi beneficente
e os demais serão pagos e qualquer mulher interessada poderá participar. O objetivo do grupo é interagir
e mostrar de uma forma mais simples e mais humana
o dia a dia delas. É uma troca de experiência para que
assim possam aprender umas com as outras, empoderá-las e estimulá-las a entender mais do universo
empreendedor.
(Se você faz parte de algum grupo de mulheres focado em negócios e
empreendedorismo, que não está nesta matéria, entre em contato que
teremos o maior prazer em contar um pouco do trabalho realizado).
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Mulheres e
associativismo
O melhor ano de nossas vidas!

Começamos um novo ano com as melhores expectativas dos últimos tempos e eu não tenho dúvida
alguma em dizer que 2020 será maravilhoso. Estamos num momento em que nosso país está sendo
passado a limpo, e não estou falando de política,
mas de desenvolvimento, economia e negócios. São
novos tempos e o Brasil está sendo preparado para
receber todos investimentos possíveis em infraestrutura, estamos nos organizando para crescer. Olha
que incrível termos a oportunidade de uma evolução organizada, planejada, com foco nos novos
tempos. O nosso potencial de crescimento, da forma como estamos, já está no limite e teremos que
receber muitos investimentos na infraestrutura para
mudar o rumo, e isso que deve acontecer neste ano.
Vamos entender o que é, de verdade, liberalismo
econômico, e as empresas vão começar realmen-

te a gerar riquezas. O dinheiro vai surgir do trabalho
desenvolvido pelas empresas e pessoas, a produção
que vai movimentar a economia gerando riqueza, e
não o patrimônio. Vamos viver o melhor ano de nossas
vidas. Vamos preparar nossas energias, nossa alma,
nosso espírito e com muita determinação contribuir
para que este seja um ano diferenciado. Estamos nos
preparando para receber as maravilhas que a economia vai produzir. Fiquem atentos aos cenários, oportunidades e indicadores, acompanhem as movimentações. Vocês verão os economistas falarem que isso
é ‘bolsa em alta’, que traduzindo de maneira simples
significa que quem tem dinheiro empresta para quem
quer produzir. Assim, acredito que 2020 será de muitos
investimentos e produção, levando o Brasil para o desenvolvimento que esperamos. Acredite e confie, 2020
será o nosso ano!
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Tradição e excelência
em moda feminina
A Alfaiataria Ateliê tem o compromisso com a excelência,
criando peças sofisticadas produzidas sob medida para
as nossas clientes. Também desenvolvemos coleções com
muito carinho através de pesquisas de moda baseadas na
atualidade, prestando assim um serviço de alto requinte e
qualidade em venda, aluguel e sob medida, com um time
de profissionais maravilhosas que trabalham com as melhores matérias-primas e tecnologia para atender os mais
refinados gostos. Tudo isso para transformar o seu sonho
em realidade. Vestidos de festa, aluguel, venda e sob medida. Nós temos o melhor da moda para a mulher moderna.
Aguardamos sua visita!

34 9 8857 4403

34 3231 0400

Rua Duque de Caxias, 943 - Loja 3 - Centro - Uberlândia
www.alfaiatariaatelie.com.br

alfaiatariaatelie

alfaiatariatelie
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Evolução
feminina
Esta nova década será
das mulheres.

Há tempos, as mulheres participam ativamente do
PIB do Brasil. Estudos do IPEA (Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada) mostram que esta participação vai aumentar na próxima década. Isso se deve a
fatores como maiores investimentos nos estudos do
que os homens, demonstração de competência em
seus resultados, facilidade em lidar com equipes,
mudanças culturais e criatividade, que são valorizados pelas empresas. Nos últimos anos foi possível
perceber um grande movimento de grupos e eventos femininos com o objetivo de encorajar, inspirar
outras mulheres a se empoderar e a conquistar o
seu lugar. É um movimento crescente e que tem ganhado a aceitação das demais e servido de exemplo para muitas mulheres, que por algum motivo,
ainda não conseguiram usar todo o seu potencial. O
número de mulheres no mercado de trabalho tem
crescido, apesar de ainda ser minoria. Elas têm conquistado mais cargos de liderança e melhores salários, ainda que esse último mantenha desigualdade
considerável. O caminho a ser percorrido é longo,
mas os ganhos são incontáveis. São crescentes os
exemplos de mulheres empreendedoras de sucesso, protagonistas de sua própria vida, que assumiram a autorresponsabilidade em fazer acontecer,
fazer o que se quer. Mulheres bem resolvidas, que
têm buscado se conhecer, entendendo com clareza qual é o seu papel, onde estão e o que precisam
fazer para chegar aonde querem. Mulheres dispostas ao aperfeiçoamento contínuo. Ousadas e fortes.
Mulheres, mães, esposas, donas de casa, namoradas. Mulheres que investem em si para superar suas
limitações e fortalecer seu potencial, guiadas pelos
seus valores, amor e muita vontade de vencer e fazer a diferença num mundo, até então, masculino.
E não estou falando num movimento a favor do feminismo, mas de igualdade. Esta é a bandeira que
levantamos. Igualdade para quem está muito bem
preparada intelectualmente para assumir seu espaço por direito.
Michelle Aguiar atua no Desenvolvimento Humano, Especialista em Gestão Estratégica de Pessoas, Análise de Perfil
Comportamental e de Competências, Coach, Master em PNL
e Coautora do livro Empreendedoras de Alta Performance de
Minas Gerais. Linkedin: michelleaguiar.coach | Instagram:
@michelleaguiar.coach
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Moda
Darah Gomes
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

A moda por um
mundo melhor!
Empreendedoras feministas e sustentáveis
ditam o futuro da moda em Uberlândia.
Com um acelerado ritmo de produção, a indústria
da moda já produz aproximadamente quatro mil
peças de roupas por segundo, de acordo com uma
pesquisa da ONG World Resources Institute. Cada
dia que passa o volume crescente de produção tem
chamado a atenção para o impacto causado no
meio ambiente, por isso novas formas de produção
e consumo têm atraído os olhares de quem busca
uma alternativa sustentável. Uma opção que tem
caído cada vez mais no gosto do consumidor são os
bazares, lojas especializadas em comercializar produtos usados em bom estado de conservação por
preços muito abaixo dos itens novos no mercado.
Desta forma, as pessoas podem reutilizar peças que
já não seriam mais usadas. Este é o caso das clientes
do Próximo Closet, bazar em Uberlândia que vende
peças desde Chanel e PatBO a Forever 21. “Nossa
triagem é baseada nas marcas que produzem roupas atemporais. Nosso grande foco é a acessibilidade do público a marcas que normalmente não
consumiria nas próprias lojas, devido ao preço exorbitante que os custaria”, explicou as fundadoras do
projeto, Kariny Dorça.
Outro meio de consumo que está em alta pelo mundo são os aluguéis. Enquanto há alguns anos as
pessoas estavam acostumadas a locar apenas roupas para grandes eventos, hoje a situação mudou.
A H&M, empresa multinacional de moda, percebeu
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essa mudança em 2019 e apostou em uma loja, entre as
mais de cinco mil espalhadas pelo globo, apenas para
aluguel de peças da marca. A parte financeira é um destaque para as locações. Além do cliente pagar mais barato por uma peça, a loja tem uma rotatividade maior
dos produtos e não precisa necessariamente investir em
novos itens, o que é benéfico para ambos. Douglas Moreira Filho, empresário do ramo, chega a faturar R$200
mil anualmente e, de acordo com a agência Reuters,
esse mercado deve movimentar mais de R$7 bilhões entre 2018 e 2023. Esse tipo de consumo é uma forma de
atender a nova geração, que aderiu as Fast Fashions e
tem a tendência de se desfazer das peças cada vez mais
depressa. “A sazonalidade é cada vez mais demarcada, e

Mais
triarcal. Então, vender os itens não iria ressignificar o que
aquilo representava, por isso fiz a proposta para que juntássemos as peças de marca que tínhamos”, explicou.

acelerada, o que ‘obriga’ as pessoas (é uma obrigação velada, implícita) a comprarem outros produtos, sendo que
as peças que elas têm ainda durariam. É um sistema que
impulsiona a comprar mais”, explica a designer de moda
Verena Ferreira Tidei de Lima. Acima de tudo, o aluguel é
um apoio à sustentabilidade na redução do consumo e um
incentivo para as empresas diminuírem a produção. E foi
com essa ideia que a empresária Jeniffer Garcia fundou
a Schöenbags, empresa de aluguel de sapatos, bolsas e
acessórios de luxo. “Não é uma questão de poder ou não
comprar, é uma nova forma de consumir. Nós estamos em
um momento que não escolhemos mais a sustentabilidade, somos obrigados a isso, não é uma opção”, contou.
Além da sustentabilidade, Jeniffer acredita que a empresa
seja uma forma de dar voz e independência financeira das
mulheres. “Trabalhava com consultoria financeira e me
deparei com uma cliente que tinha muitas peças de luxo
que ficavam paradas. Entendi que isso fazia um mal pra
ela, além de ter visto nela uma mulher empreendedora e
poderosa sendo abafada pelo machismo na cultura pa-

A empresa, inclusive, foi uma homenagem às matriarcas
de ambas. Elas lançaram o projeto no dia do aniversário
da mãe da Jeniffer e o schöen é uma parte do sobrenome
materno da outra investidora. “Como essa empresa nasceu das nossas histórias, resolvemos honrar as nossas
mães, que sempre abriram mão de tudo por nós e nos
passaram a veia empreendedora”, afirmou. Essa ideia feminista é algo que, segundo Jeniffer, passa para as mulheres através das peças. Cada item da Chanel, por exemplo, traz a força e história da Gabrielle Bonheur Chanel,
conhecida como Coco Chanel, que fundou a marca. “A
primeira vez que eu segurei uma bolsa dela eu me senti
a mulher mais poderosa desse mundo. Acredito que as
peças tenham a energia das mulheres que as produziram
e enfrentaram tantas coisas para se expressarem do jeito
que quisessem”, ressaltou. As duas sócias começaram a
pensar no empreendimento em março de 2019 e fizeram
do processo de criação até o lançamento uma caminhada de cura e autoconhecimento. “Nós não queríamos
que fosse só uma questão de sustentabilidade e moda,
queremos trazer mais pautas, como mostrar o poder que
a mulher tem”, salientou. Ambas acreditam que o investimento não será em vão e afirmam que esse é o futuro
da moda. O que também foi reafirmado por Gabriella
Dorça, sócia do bazar Próximo Closet, “acompanhar a
moda é um ciclo interminável. Sempre com mudanças
de estações as marcas lançam pequenas coleções também, o que vai fazendo o consumismo aumentar ainda
mais, pois ainda há a necessidade de acompanhar e estar
dentro do que é ditado no mundo. Por isso é o futuro do
mundo”, conclui. Dessa forma é perceptível a importância da moda em tantos outros aspectos na vida em sociedade. Não é apenas aparência ou roupas, é o futuro, o
que inclui a economia, igualdade de gênero e ainda a luta
por um mundo mais ecologicamente correto.
Darah Gomes é jornalista, webwriter e apaixonada por moda.
@in.Darah | darahfgomes@gmail.com
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Postura
Andrea de Castro
Fotos Divulgação

Uma experiência
de outono
Etiqueta é muito mais
que garfo e faca!
Conheci recentemente a França e tive a oportunidade de conviver com a rotina do povo francês. Quer
conhecer com detalhes uma cultura? Viva uma experiência pessoal com o povo. Além de ficar deslumbrada com os pontos turísticos, fiquei admirada
com a postura do povo francês no que se refere a
pequena ética, ou seja, o que acontece no seu entorno próximo e em situações de relacionamento.
Temos a França de Luís XIV como o local de ápice
da etiqueta, inclusive a atmosfera do Palácio de Versalhes expressa muito isto. Este comportamento vai
além dos muros do Palácio e a postura à mesa chega a ser incompreendido, num primeiro momento,
por nós turistas.
Curiosidades para que você repense sua relação
com as pessoas:
- O simples fato de você abordar qualquer pessoa
para pedir uma informação é a saudação de “Bonjour”, caso não faça esta saudação, nem será ouvido.
- Em um restaurante, mesmo com todas as mesas
vazias, você precisa pedir permissão ao garçom
para ocupar uma delas. Não deve entrar e sentar
sem esta comunicação, pois poderá ser convidado
a se retirar.
- As pessoas ficarão ofendidas se você se preocupar
mais com o celular do que com a presença delas.
Não vemos os franceses com celular, tirando selfie
ou foto do que está comendo, por exemplo.
- No metrô, as pessoas ficam caladas, não atendem
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e nem falam ao celular. E você escuta as pessoas pedindo
“pardon” por ter se esbarrado umas nas outras.
- Eu e meu marido ficamos sentados ao lado de um passageiro francês que estava indo à Argentina. Quando fomos servidos, ele foi servido primeiro por estar próximo
ao corredor, mas aguardou para que fôssemos servidos
para iniciar sua refeição. O jeito do francês se comportar
é de muito respeito ao espaço do outro e isto é realmente
admirável.
Andrea de Castro, amante da família, do receber bem, design de
interiores. Instagram: @casada_dea / email: casa.da.dea73@gmail.com

Eventos
A Massilon Eventos oferece a Uberlândia e região
estrutura de som, iluminação, treliça para backdrop e
projeção de imagem digital para atender eventos
corporativos e sociais de pequeno a grande porte .
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, Solução em Áudio e vídeo
(34) 99106-3654

djmassilon@yahoo.com.br

@massiloneventos

facebook.com/massiloneventos

Youtube.com/massiloneventos

www.djmassilon.com
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Ponto G
Cristiane Aguiar
Fotos Arquivo Pessoal | Screenshot

Carta de
amor...
Vou viver com você, mas quero que se
mude pra dentro de mim!
Se é o que tanto deseja, te dou meu amor, mesmo que me entregar
a você seja meu fim.
Vou depositar meus sonhos, meus desejos mais íntimos, nesta
nova tentativa.
Serei seu amor mais intenso, entregarei minhas expectativas em
suas mãos.
Vou aprender a te amar, mesmo que pra isso eu sinta meu corpo
em pedaços quando você não estiver por perto para juntar meus
cacos.
Ficarei louca de perder o ar quando disser que precisamos
conversar...
Ficarei insegura quando o desenho de seu olhar mudar...
Terei medo do fim.
Vou viver com você, mas quero que se mude pra dentro de mim!
Contarei os segundos para você chegar pra me amar.
Ficarei perturbada quando não ligar.
Terei ciúmes, destes que sentimos a dor de nossos ossos quebrarem, terei ódio, amor e paixão de te deixar em total perturbação.
Mas você decide se quer tentar, se me ama tanto assim a ponto de
passar por tudo que faço quando me apaixono.
Entenda que estou disposta a começar esta história, mas nunca
estarei preparada para o fim!
Sou destas mulheres que amam demais, que sonham com paixões
viscerais, que deixam sentimentos em total descontrole, e preciso
te contar antes que se entregue a mim.
A incerteza de seu amor poderá me matar, então pense!
Não fique menos ardente, não se mostre indiferente.
E nunca mude o desenho de seu olhar!
Nunca mude o desenho de seu olhar!
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Lifestyle
Nando Medeiros
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

Estampa
à vista!
O segredo é usar sem medo de ousar.
O Verão está bombando, e por isso, muitos looks
da estação anterior vão continuar firme e forte por
algum tempo. E o que tenho notado em constante
crescimento na moda masculina são os conjuntos de duas peças estampadas. Eu sou um grande
adepto dessa moda. Looks com short e camisa (ou
camiseta) têm aparecido bastante nas ruas nos últimos tempos e diversas marcas apostaram e continuam apostando na tendência. O segredo e usar
sem medo de ousar. Separei alguns looks que usei
para vocês se inspirarem. Confiram!
Redes sociais
Nando Medeiros
@fashionando
www.fashionando.com
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Celebrante Social e Mestre de Cerimônias
Miquéias Madalena
Fotos John Weslley Fotografias | Dim Alves

Seu casamento,
suas regras
O casamento é do casal e tudo
deve ser do gosto dos dois.
Com o perdão do trocadilho, o título, além de verdade, deve ser realidade no
seu grande dia. E nunca é demais dizer que o casamento deve ter “a cara” dos
noivos. Até antes das redes sociais as fontes de inspiração para concepção de
um casamento eram algumas poucas revistas, que ditavam tudo o que podia e não podia. Hoje, em tempos de Instagram e Pinterest, quase tudo pode.
Digo quase tudo, pois nesta imensidão de informações e inspirações, faz-se
necessário alguns filtros. E acredito que três perguntas básicas ajudam um
casal no processo de construção de um casamento com personalidade. O que
queremos comunicar? Todo casal deve ter esta resposta muita clara. A depender da conclusão estão todas as decisões. Por exemplo, um casamento
glamoroso, comumente, pede noite, vestidos bordados, salão de festas. Algo
mais despojado possibilita, inclusive, fugir do tradicional, como se casar no
sábado. Todos os elementos do casamento são harmônicos quando a resposta desta pergunta é sempre observada. É de bom gosto? Tudo pode, mas
nem tudo convém. Gosto de pensar que sinônimo de bom gosto é adequação. O casal deve refletir se aquele desejo ou aquele traço de personalidade
é adequado para o momento do casamento. E, por fim, como fazer de forma
elegante? Elegância, para mim, é algo atemporal e nada tem de relação com
orçamento. Algo barato pode ser muito elegante e alguma coisa cara pode ser
bastante brega. Mas, além dessas respostas, algumas outras práticas podem
ajudar a ter um casamento com estilo. Busque referências e siga nas redes
sociais aqueles conteúdos que reflitam a sua essência e estejam de acordo
com o que vocês querem comunicar. Isto ajudará a manter o foco. Não queira
agradar a todos e nem fique pedindo muitas opiniões, ouça mais a intuição. E,
lembre-se, casar é o primeiro desafio da vida matrimonial, então use e abuse
do diálogo. O casamento é do casal e tudo deve ser do gosto dos dois.
Miquéias Madalena - celebrante social, mestre de cerimônias
e um apaixonado por casamentos e tudo mais que fala de amor.
madalena.miqueiasbatista@gmail.com
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Gourmet
Chris Ferreira
Fotos @gfotografiastudio | Divulgação

Lemon
Fudge
Aprenda, faça e aprecie essa delícia!
Nossa receita nesta edição é o delicioso Lemon Fudge. Aprenda, faça e aprecie essa delícia!
Ingredientes:
300g de chocolate branco (derretido)
90g de leite condensado
1 colher (sopa) de caldo de limão
Raspas de 1 limão
Preparo:
Em um recipiente, misture ao chocolate derretido, o
leite condensado e o caldo do limão. Mexa bem até
virar uma massa lisa. Transfira para um recipiente
com plástico filme, polvilhe as raspas de limão por
cima e deixe esfriar completamente para cortar.
Chef Chris Ferreira é confeiteira, técnica em alimentos, professora e apresentadora do Cozinha Doce, aos sábados, 11h15, na
Band Triângulo.

34 99839-3906
@chef_chrisferreira
cozinhadoce_@hotmail.com
youtube.com/cozinhadocecomchrisfer
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Etiqueta
Bruna Barcelos
Fotos Mauro Marques | SXC

Pedidos de
credenciais e
permutas, pode?
Quer um serviço, pague por ele,
converse, peça desconto, mas pague.
A cantora Anitta desabafou em suas redes sociais
sobre o pedido de ingressos, cortesias e permutas.
Por isso, muita gente me pediu para escrever sobre
o tema, que apesar de delicado acho necessário.
Quando um produtor de eventos ou organizador
está realizando um show, teatro e afins, mesmo
que seja amigo, não é elegante você solicitar cortesia, afinal é o trabalho dele, ele ganha em bilheteria, vendas de ingressos. Caso ache que o seu
perfil ajudará na divulgação do evento, ele mesmo
informará que você vai ser convidado, então não insista. As famosas permutas também entram numa
questão delicada, vamos ao significado da palavra
no dicionário. Permuta quer dizer: “troca de coisas
entre respectivos donos, troca recíproca”. Profissionalmente, a etiqueta reza que se ambos ganharem
com a troca, ótimo, porém nem tudo pode ser trocado. Nossa sociedade foi colonizada por portugueses
e vivemos há muito tempo fazendo essas trocas de
mercadoria, que antes chamava escambo, porém as
pessoas precisam do dinheiro para fazer trocas, pagar contas, etc. Um cantor precisa receber cachê e
não trocar a arte por um prato de comida ou bebida.
Um dançarino precisa receber cachê e não trocar a
arte dele por uma meia ou algo parecido. O que precisa ficar claro nessa “troca” é que ambos devem se
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beneficiar com o acordo e nunca tirar vantagem do que
o outro tem pra oferecer em benefício próprio. Além de
antiético é deselegante. A regra é bem simples: quer um
serviço, pague por ele, converse, peça desconto, mas pague. Quer aproveitar um show ou teatro ou algo assim,
compre o ingresso e seja feliz. Afinal, no seu orçamento
mensal deve estar contemplado o lazer que você precisa
usufruir.
Bruna Barcelos é consultora comportamental.
www.brunabarcelos.com.br | @brunabarcelos
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Fotolegenda
Célio Cardoso
Foto Divulgação

Acontecimentos
Ateliê de Chocolate
As empresárias Christiane
Gomide e Fernanda Gomide acabam de lançar
deliciosas novidades no
cardápio de cafeteria do
Ateliê de Chocolate. Confira e encante-se.

Coworking
A SBOX, holding dos empreendedores Ricardo
Rocha, Nery Junior, Daniel Vincenzi e Orseni Campos, que recentemente venderam a Softbox para a
Magazine Luiza, vai inaugurar um coworking para
suas empresas investidas em uma nova área de
600 metros quadrados no Uberlândia Shopping. O
espaço abriga inicialmente quatro empresas: Recupere, Crédito Express, Digiall e Yandeh - todas no
segmento de tecnologia, atuando em áreas como
inteligência de cobrança, transformação digital,
inteligência de dados e comercial. Juntas, elas já
atendem mais de 20 clientes, incluindo Lojas Zema,
Novo Mundo, Lojas M&M, Tribanco, entre outras.
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Parceria
Matheus Morum, estudante de Publicidade e Marketing
é o novo colunista da revista Cult. O jovem de 26 anos,
conhecido por sua facilidade em relacionamentos interpessoais será responsável por produzir nossos editoriais
de moda, perfis dos destaques na área de design e cobertura de eventos. Seu objetivo com esta coluna é enaltecer
personalidades que fazem a diferença em nossa cidade,
compartilhar inspirações e fazer pontes.

Grupo Otimistas
Criado pelo hub de negócios, Célio Cardoso, o grupo Otimistas
- formado por empresários, executivos e intelectuais, tem o
propósito de compartilhar conhecimento e promover network.
Neste mês de janeiro, o grupo recebeu o presidente da Aciub,
Paulo Romes, no Café do Ponto, e o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Raphael Lelles, na
Tecar Mercedes. O encontro é itinerante, possui conteúdo
definido e acontece dois sábados por mês, sempre com um
convidado para bate-papo.

Homenagem
Marcos Drummond, Ênio (Presidente da Alami), Talita
Drummond e Arlindo Maximiano Drummond durante a solenidade de entrega do Prêmio Mérito Cultural 2019 “Dr.
Lincoln Ávila Borges”, concedido pela Academia de Letras,
Artes e Música de Ituiutaba (Alami), dia 12 de dezembro,
em reconhecimento ao trabalho social do Museu Vera Maximiano Drummond.

Pós-graduação
O jornalista e professor universitário Flávio Soares lançou recentemente o primeiro curso de Especialização em
Comunicação, Marketing e Multimídia em Uberlândia. O
curso está sendo oferecido pela UNITRI e as aulas iniciam
em março. (Informações pelo site www.posgraduacaounitri.com.br).

Lei de Proteção de Dados
O Departamento Jurídico do Santa Genoveva Complexo Hospitalar, representado pela advogada Márcia
Juliana Alves, recebeu no dia 15 de janeiro, o advogado e gestor em Saúde, Dr. João Paulo Salgado Gonçalves, para explicar e esclarecer as dúvidas sobre a
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Lei que proporciona mais transparência e zelo no tratamento e
utilização dos dados pessoais e estabelece 10 princípios definidos que precisam ser considerados na utilização dos dados.

LOCAÇÃO E VENDAS DE VEICULOS
34 3226-0400 / 9 9211-5210
Av. Brasil, 3400
Bairro Brasil - Uberlândia - MG
www.maisautomoveis.com.br
@fernandomaislocadora
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Gente

Em sociedade
Sonia Sampaio
Fotos Divulgação

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

Eventos, pessoas
e fatos
Para refletir

“Para conseguir a amizade de uma pessoa digna
é preciso desenvolvermos em nós mesmos as
qualidades que naquela admiramos” - Sócrates.

Ano novo
E 2020 chegou renovando as esperanças em dias mais prósperos. Que tenhamos atitudes que possam concretizar este desejo. A você, meu leitor, o meu carinho e gratidão por tê-lo sempre aqui nas páginas da Cult.
Boa surpresa
O produtor Carlos Guimarães Coelho abre o ano do programa ‘Uberlândia na Rota do Teatro’ com um espetáculo imperdível. Nada menos do que a Companhia de
Dança Deborah Colker, com a coreografia Rota, um dos
trabalhos mais emblemáticos da companhia, aquele em
que os bailarinos dançam também em uma roda gigante. As apresentações serão nos dias 20 e 21 de março. Os
ingressos já estão à venda no site megabilheteria. Em
breve, serão anunciados os pontos de venda presenciais.

Agenda lotada
O cirurgião plástico Francisco Naves está com a
agenda lotada. Depois de três anos de volta à sua
terrinha, o médico vem se tornando o “queridinho”
de homens e mulheres quando a assunto é cuidar
do visual e fazer um procedimento estético.
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Sétima arte
A querida amiga uberlandense Sílvia Spolidoro está envolvida nos preparativos do documentário ‘Mulheres À
Cesta’, sobre a seleção brasileira de basquete. Entre as
personagens do filme está a cantora Simone, inteiríssima
no alto de seus 70 anos, além de outros depoimentos de
ícones de diferentes gerações, como Norminha, Hortência e Magic Paula. Silvia realiza o filme em parceria com a
carioca Hellen Suque. A obra é baseada no livro homônimo de Claudia Guedes.

aCORde para sonhar
O artista visual, poeta, escritor, compositor e fotógrafo
Jeronimo Sanz segue em cartaz no Uberlândia Shopping
até 23 de fevereiro. Em uma mistura de fotografia, colagem e pintura digital, Jeronimo traz uma viagem sensorial através do mundo das cores. Além disso, suas telas
também têm um QR-Code ao lado e quem se interessar
pode ler uma poesia escrita pelo artista que compõe
aquela arte. Jeronimo já participou de exposições no
Brasil e em outros países, como Estados Unidos, França,
Inglaterra e Portugal.
Safári
As amigas Cristiane Lazzarini, Sofia Ribeiro, Raquel Lacerda e Débora Ribeiro embarcaram para um safari África. Cheias do espírito de aventura, elas adoram lugares
exóticos, das belezas naturais e das situações inusitadas e divertidas que cada destino propõe.

Ano cheio
O coordenador de Marketing do Uberlândia Shopping,
Rayan Raison, recém-chegado à cidade, já prepara, junto
à administração do empreendimento, muitas novidades
para este ano. O balanço do final de ano foi muito positivo, cheio de ações especiais, e para 2020 não vai ser
diferente. Sucesso à toda equipe que não mede esforços,
sempre trazendo novidades.
Bem-vinda
Uberlândia é uma cidade pujante, que não para de receber investimentos em todas as áreas. E quem acaba de
aportar por aqui é a Inter Construtora e Incorporadora
S.A., de Juiz de Fora. A empresa atua no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários de médio e grande
porte com foco em habitação popular, no segmento coberto pelo programa Minha Casa, Minha Vida. Seja muito
bem-vinda e sucesso.

Agendado
Vem aí mais uma edição do concurso gastronômico Comida di Buteco. Neste ano, o evento acontece de 12 de
abril a 5 de maio e vai eleger o melhor boteco da cidade.
Em breve, todas as informações no site www.comidadibuteco.com.br
Aspen
O empresário
Rubens de
Freitas, a esposa Patricia
e os filhos
passam férias
em meio à
natureza e às
montanhas
geladas de
Aspen, no
Colorado,
aproveitando
a alta temporada de esqui.
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Leia e compartilhe,
acessando o QR-Code.

Lançamento
Redação
Foto Mauro Marques

Noite Cult
Tamboré Uberlândia
Última Cult do ano foi lançada
no estande da Tamboré Uberlândia.
Em coquetel realizado, dia 20 de dezembro, no estande da Tamboré Uberlândia,
foi lançada nossa última edição de 2019.
O evento reuniu 250 pessoas, entre anunciantes, parceiros e colaboradores, que
prestigiaram o coquetel e foram recepcionados pela Equipe Tamboré em clima
interativo com os projetos da empresa em
nossa cidade.
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Gente

Nossos banheiros possuem ar-condicionado, papel toalha e papel higiênico premium,
álcool gel, sabonete líquido, enxaguante bucal e fio dental (opcional), espelhos grandes,
vaso sanitário igual de avião, balcão com cuba e torneiras, cabine para deficiente
físico, funcionário para limpeza durante o evento, cabines limpas e cheirosas.

34 99920-1038
Praça Abner Afonso, 44 - Apto 803
Centro - Patos de Minas - MG
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Leia e compartilhe,
acessando o QR-Code.
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Gente

O destaque de capa é Guilherme Benchimol,
Ceo e fundador da XP Investimentos, referência de empreendedorismo e motivação por
novos desafios. O conteúdo trouxe matérias
e cases de sucesso integrados às Perspectivas
2020, dentro da linha editorial que consolidou a revista nestes 15 anos de comunicação,
através de temas diversificados e inovadores.

Tradição e qualidade nos melhores
drinks para o seu evento!

34 3211.0284 | 99253.3709
Rua Angra dos Reis 354
dersondrinksbar@gmail.com
@dersondrinks
@dersondrinksbar
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Leia e compartilhe,
acessando o QR-Code.

Gente
100
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Petra Puro Malte - Logo
terça-feira, 21 de agosto de 2018 09:52:33

Nossos agradecimentos aos parceiros: Villa Rica
Buffet, Via Promo, Atrium Locações, Derson Drinks, Dj
Massilon, LB Serviços de Segurança, Condor Tendas
(Araxá), Toalete Vip (Patos de Minas) e a todos que
doaram alimentos para o Núcleo de Apoio Jesus de
Nazaré. Curtam imagens do coquetel pelas lentes
fotográficas de Mauro Marques.
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Leia e compartilhe,
acessando o QR-Code.

Gente

Acontece Uberaba
Marise Ferreira Gil Romano
Fotos Marise Romano

2020 com energias
renovadas!
Em evidência, mulheres de destaque
na sociedade uberabense.
A coluna social deste mês traz energias renovadas
para o ano de 2020. Traz também flashes de eventos
que aconteceram em Uberaba nas últimas semanas.
E, para fechar esta edição especial, fotos de mulheres de destaque na sociedade uberabense.

Ellen Regina Machado fez 15 anos no
dia 3 de janeiro. Ela é filha de Márcia Raquel
e Elias Ferreira Machado.

Maria Cleide e João Ângelo Guidi reuniram a família Guidi com
muito amor e carinho para comemorar sua abençoada união e
também o aniversário dela.
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Como mulher determinada e inteligente, Mariana Cassimiro
recebe homenagem desta coluna.

André Gambi e sua amada Mariana Rodrigues da Cunha Cardoso
ficaram noivos em dezembro na bela residência da noiva.

Helenilze Andrade e Mila Silveira, empresárias da VitalFarma,
oferecem manipulação de medicamentos e cosméticos de
excelência há 19 anos.

Marina Junqueira Caetano Cruz, da Castelly Dog Sallon Pet, está
cada dia mais apaixonada pelo mundo pet.

Regina Célia Silva comemorou o
fim de ano com o Salão Requinte
Cabelo e Corpo lotado de clientes
satisfeitas e entrou 2020 com o
pé direito.

Competente médica veterinária
Alexandra Maia recebe homenagem desta coluna social por se
destacar em sua profissão.

Cirurgiã-dentista Solange Madru- Médica Elka Juliana de Oliveira
ga recebe esta homenagem feita colhe os frutos do seu trabalho
às mulheres uberabenses que são sério e dedicado na Psiquiatria.
fontes de inspiração e exemplos
de amor à profissão.

A artista plástica Marisa Ribeiro
Martins Jorge encanta a
sociedade uberabense com suas
pinturas em porcelana e por isso
merece nossa homenagem.

A cerimonialista Andréia Dias
Rosa tem se destacado no
atendimento aos clientes, por isso
merece nossa homenagem.

Coach de Autoconhecimento
e Terapeuta, Bleina Mendonça
recebe a homenagem por se
destacar em sua profissão e
ajudar pessoas.

Tacianne Rodrigues da Cunha
Oliveira recebe homenagem desta
coluna social como exemplo de
mulher guerreira, que enfrenta as
dificuldades sem medo de ser feliz.

Leia e compartilhe,
acessando o QR-Code.

Gente

Acontece Ituiutaba
Mauro Almeida
Foto Divulgação

Eventos sociais deste
início de ano em Ituiutaba
Sociedade de Ituiutaba abrindo
o ano com grandes eventos
A agenda social deste início de ano em Ituiutaba está
bastante movimentada com a realização de grandes
eventos onde toda sociedade marca presença, contribuindo assim para o sucesso destes que fazem girar a

vida social da cidade. E para abrir a coluna registramos alguns destes, ressaltando também o esforço e a competência de todos os produtores que com seu excelente trabalho
movimentam o circuito social em nossa cidade.
FENESC
A coluna esteve presente no lançamento
da segunda edição
da Feira de Negócios
Sicoob Credipontal
(FENESC) que aporta
em abril em nossa
cidade, trazendo
inúmeras novidades
e também movimentando toda a
economia com grandes oportunidades
para empresas que
estarão presentes
neste conceituado
evento.
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SHOW DA VIRADA
Marcando o início dos eventos
de 2020, a coluna não poderia
deixar de registrar o big show
da dupla Henrique & Juliano
que aportou com seus sucessos
no Parque JK e mais uma vez
atraindo um grande público que
cantou todos os hits em uma
noite superdescontraída que
contou ainda com a presença da
top DJ Thascya.

CHOPP, CHURRASCO E VIOLA
Muito prestigiado o evento
“Chopp, Churrasco e Viola”
realizado em um dos principais
salões de festa da cidade com a
presença da tradicional dupla
Cezar & Paulinho, que por sua
vez brilhou com todo seu
profissionalismo em um show
histórico, composto dos grandes sucessos de sua carreira,
estes por sua vez cantados pelo
grande público presente. Para
completar foi servido, durante
toda a noite, um delicioso
chopp e aquele churrasco ultra
saboroso. (Fotos Clésio Braga).

196

/onmotel
@onmotel

conheça todas
onmotel.com.br

Rua Ceará, 2395
Custódio Pereira
Uberlândia-MG
Telefone: (34) 3213-8899
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Fotografia Mauro Marques | Modelo Lucília Miranda

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.

