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MAIOR
BAIRRO
PLANEJADO
DE UBERLÂNDIA.

O bairro planejado Portal do
Vale possui uma infraestrutura
completa, com áreas para
comércio e serviços. Está
localizado na zona leste, a nova
área nobre de Uberlândia, com
grande potencial de valorização
e crescimento. Só para se
ter uma ideia, cerca de 20
empreendimentos, de diversas
categorias, farão parte do bairro,
que é hoje um excelente negócio
para investidores e moradores.

Perto de tudo que você precisa,
a 3 minutos do Parque do Sabiá.
Lotes a partir de 250m²
Lago e parque ecológico com + de 500 mil m²
Pista de caminhada e ciclovia
Diversos equipamentos de esporte e lazer
Quadra poliesportiva
Anfiteatro
Fácil acesso na ampliação da avenida
Anselmo Alves dos Santos
Tudo isso a 6 minutos do Center Shopping

CONHEÇA, INVISTA E
CONSTRUA. NÃO PERCA
ESSA OPORTUNIDADE.

VISITE O ESTANDE DE VENDAS.
Avenida Anselmo Alves dos Santos,
6000, Bairro Portal do Vale
(34) 99924-5834 / 3237-5392
bairroportaldovale.com.br/nascente
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Um brinde ao
desenvolvimento!
Expediente
conselho de administração Célio Cardoso,
Paulo Roberto Orlandini e Leonardo Regis Orlandini.
gestão comercial / operações Célio Cardoso
gestão de projetos Paulo Roberto Orlandini
capa Luiza Trajano
colunistas e colaboradores Anita Godoy, Cássia Freitas, Dr.
Alexandre Fernandes, Bruna Barcelos, Serifa Comunicação, GA
Comunicação, Jéssica Côrtes, Dr. Jorge Pfeifer, Agência Q9, Kelson
Venâncio, Fabiana Barcelos, Evaldo Pighini, Marcos Maracanã,
Mônica Cunha, Carlos Guimarães Coelho, Lucas Bianchinni, Résia
Moraes, Andrea de Castro, Sonia Sampaio, Karolina Cordeiro, Geni
Costa, Hélio Mendes, Darah Gomes, Nando Medeiros, Miquéias
Madalena, Dr. José Carneiro Neto, Nilson Paulo Lima, Letícia
Pereira Alves, Chris Ferreira, Cristiane Aguiar, Dra. Talyene de
Araújo, Michelle Aguiar, Aline Montenegro, Elizete Moura, Dra.
Cintia Cunha, Fabio Sangenetto, Lucineide Pagano, Mathaus
Sanchez, Arlindo Drummond, Roberta Janini, Dr. Luis Mattar, Dra.
Fábia Diniz, Juliana Veloso, Clau Borges, Laura Lany, Núbia Mota,
Joana Araújo, Rodrigo Braga, Paulo Romes Junqueira, Tatiana
Oliveira - PMU, Robson Moura, Coronel PM Alex Chinelato, Major
PM Fernanda Patricia Vieira da Silva, MF Press Global, Matheus
Morum, Mauro Almeida (Ituiutaba) e Marise Romano (Uberaba).
executivos de conta Amanda Carvalho, Flávia
Tucci, Guiomar Domingos, Elvira Câmara, Kamilla
Mundim, Daniela Fernandes e Chris Aguiar.
assistente comercial Jéssica Araújo, Elvira
Câmara e Kamilla Mundim.
departamento financeiro Laura Ferreira
núcleo marketing digital Amanda Carvalho e Jéssica Araújo
gestão de conteúdo Amanda Carvalho - Jornalista e Webwriter
projeto gráfico Agência Sic
assessoria de imprensa Serifa Comunicação
editor e revisor Chico Lúcio - MTB MG 03682 JP.
diretor de criação | designer gráfico Jeferson Santos - CEO Jobcriativo
fotógrafos colaboradores Mauro Marques, Kaká
Fotografias, Nina Fotografias, Rodrigo Guimarães, Victor
Leonardo, Cleiton Borges - PMU e Marise Romano.
fotos conceito www.sxc.hu.com | gfxtra
www.dreamstime.com | shutterstock
impressão São Francisco Gráfica e Editora
edição de imagens Santos Edição - santosedicaodeimagem@gmail.com
anúncios comercial@netcult.com.br - 34 3232-6600
versão digital www.revistacultnet.com.br
Os anúncios, artigos e imagens publicados e assinados são de
responsabilidade de seus autores. É expressamente proibido a reprodução,
parcial ou total, sem autorização prévia dos seus autores. O conteúdo
editorial desta edição não reflete necessariamente a opinião da revista.
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Entregamos a você essa nova Cult que traz como tema
“Mulheres de Ação e Empreendedorismo”. No mês dedicado às mulheres, dedicamos nossa capa e matéria especial à Luiza Trajano, presidente do Magazine Luiza e,
sendo a revista Forbes, a terceira mulher mais influente e
poderosa do Brasil. Conheça um pouco da sua trajetória
que comprova a força da mulher. Destaque também para
o agronegócio, atividade que sustenta esse país, com artigos de especialistas da área, estatísticas e informação.
Vale ressaltar ainda matéria especial sobre a Região Leste, mostrando seu potencial, urbanismo, planejamento,
viabilidade e atração para novos empreendimentos e
qualidade de vida, projetando Uberlândia no cenário nacional e internacional. Como sempre, você confere nosso
conteúdo recheado de temas interessantes para sua leitura pelo olhar de nossa equipe de colunistas. Tudo isso
e muito mais dentro do nosso compromisso de surpreender você, todos os meses, com uma revista completa
em todos os segmentos. Boa leitura. Esta edição é interativa e compartilhável através do QR-Code, basta
acionar a câmera do seu celular e direcionar para o
símbolo, ler os artigos e compartilhar. Você pode ler
Cult, através de links no linkedin, twitter, facebook e
instagram, além da versão digital em pdf interativo
em nosso site.

EDIÇÃO INTERATIVA
LEIA E COMPARTILHE
ACESSANDO O QR-CODE

Av. João Naves de Ávila, 81 - Centro
34 3232-6600
Uberlândia - MG - CEP 38400-042
www.revistacultnet.com.br
revistacult
@revistacult
Para assinar: www.revistacultnet.com.br
Para anunciar: comercial@netcult.com.br

AD Q UI R A

O

melhor
crédito
PAR A I M P O STO
DE R E N DA

Na Unicred, além de ter as melhores
taxas e prazos do mercado,
você pode contar com um crédito
especial para pagar o seu Imposto
de Renda e ficar em dia com a
Receita Federal.

W w w.U n i c r e d.C o m . B r
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Arte
Roberta Jannini
Fotos Divulgação

Instituto
Alexa
Transformando vidas
através da arte.
Fundado em 2010, o Instituto Alexa de Desenvolvimento Humano é uma Organização da Sociedade
Civil, sem fins lucrativos, cuja missão é “Integrar
educação e cultura para desenvolver consciência
crítica e mobilizar crianças e adolescentes socialmente vulneráveis a adotarem ações práticas e
efetivas de consumo consciente dos recursos ambientais”. O instituto é um sonho de infância do empresário Alexandre Lacerda Biagi, mas os primeiros
passos foram dados antes de sua fundação, quando
ainda era uma ideia a ser constituída. As ações deste sonho eram realizadas em parceria com projetos
organizados pela Uberlândia Refrescos. Foi pela
ótica deste visionário e instituidor, também presidente da Uberlândia Refrescos e da Alebisa Empreendimentos, que o Instituto Alexa desenvolveu seus
primeiros projetos na área social. A instituição faz
da arte musical e cuidados com o meio ambiente
um agente transformador capaz de oferecer novos
desafios a crianças e adolescentes de 6 a 18 anos e
seus familiares, em parceria com associações e escolas da rede pública. Em 9 anos foram beneficiadas
cerca de 80 mil pessoas e mais de 70 associações e
170 escolas da rede pública. Foram apoiados 180
eventos e projetos, e 16 realizados, impactando
mais de 600 mil pessoas. Desde 2017, o Instituto
Alexa desenvolve dois projetos: Espaço Alexa de Música, que deu origem à “Orquestra Alexa”, e 2CONS
- Consumo Consciente. A essência do instituto está
em encontrar, descobrir, despertar e espalhar, por
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meio da educação, infinitas possibilidades para transformar o ambiente em que se vive e, consequentemente, o
mundo todo. Para a Equipe Alexa isto é ser humanamente responsável.
Conheça mais sobre nossas ações e seja um Amigo Alexa.
Site: www.institutoalexa.org.br
Facebook: institutoalexa
Instagram: institutoalexa
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Arte | Opinião
Arlindo Maximiano Drummond
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

Assis
Guimarães
“Sua arte é uma dádiva como as outras e que abrem
com destaque exposições em galerias e museus”
“O que fazes aqui ainda Assis? Se o seu plano não é
esse e ficas a humilhar os que tentam competir ou
copiar o humano que não és? Por que insiste? Queres culpas ou glórias? Já te amam, não só sua arte,
amam seu trejeito também”. Este seria o condenar
de um Anjo Crítico Caído para um artista puro que
é Assis Guimarães. Sabemos que não entende, mas
sabe o que produz, deixando seu público interpretar
à sua vontade o longe entender. Necessidade misteriosa de criar o objeto que só ele enxerga, escondido até então e descoberto por abençoados únicos.
Mente que não descansa e sabedora do seu pouco,
mas bem aproveitado tempo, produz milagres. Há
cinco séculos talvez fosse melhor compreendido e
hoje estaria consagrado com os outros gigantes das
artes. Então, o que devemos fazer é antecipar aos
próximos séculos e enxergá-lo com o já reconhecimento futuro que terás. Sua arte é uma dádiva que,
sem surpresa nenhuma, foi como as outras que um
dia ficaram escondidas e hoje abrem com destaque exposições em galerias e museus. Alguns já te
colecionam e admirando antecipadamente o que
muitos correrão atrás, deixarão para a posteridade
trabalhos únicos. Sem compromisso com a verdade
absoluta ou o futuro, me atrevo a criticar. Desmancho a obra do artista que se matou por ela, mato
e restauro a cria daquele que num lampejo criativo jamais voltará a essa fase. Que injusto é julgar,
que pecado cometo quando analiso imperfeições
onde não há, mas me torno o mal necessário para
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o crescimento daqueles que já nasceram andando muito à nossa frente. Então critico, e nesse momento o todo
toma outra direção deixando de obedecer, parte para
outro patamar, dando o passo seguinte agora com mais
genialidade.
Assis Guimarães: “Há cinco séculos talvez fosse melhor compreendido
e hoje estaria consagrado com os outros gigantes das artes”

INVISTA NO

Pontal do Triangulo Mineiro
Uma região de grandes oportunidades.

Ituiutaba

Potencial

Ituiutaba com cerca de 120.000 habitantes é
um polo regional, atendendo, com serviços
variados, a região do Pontal do Triângulo
Mineiro. Referência pode ser feita aos municípios de Capinópolis, Santa Vitória,
Gurinhatã, Canápolis, Cachoeira Dourada de
Minas e Ipiaçu, pela proximidade. Toda essa
MRG de Ituiutaba possui aproximadamente
300.000 habitantes. Tem no agronegócio e
na prestação de serviços seus principais
elementos e fonte de divisas.

No setor secundário, destacam-se: Nestlé,
Syngenta Seeds, BP Biocombustíveis, Frigoríﬁco
JBS, Canto de Minas, Laticínios, entre outras.
O setor educacional conta com:
Faculdade do Triângulo Mineiro (FTM).
UNOPAR
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)
Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Area Disponivel
Área disponível para loteamento em Ituiutaba com localização privilegiada e vista maravilhosa, sem igual na
cidade. Total de 700.000 m², dividida em 2 glebas. 400 lotes de 1.000m². Valor de venda por lote: R$
100.000,00 (inicial). Área comercial na rodovia.
A área está localizada à 20 km de Ituiutaba e 10km de Capinópolis e encontra-se na Zona de Urbanização
Especíﬁca (ZUE) de acordo com o atual plano diretor.
Seja nosso parceiro investidor e venha participar desse empreendimento
com retorno garantido, e margem de lucro incomparável.

34 99287-6847
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Equilíbrio
Serifa Comunicação
Foto SXC

Uberlândia ganha Universidade
Internacional da Paz.
Um espaço de vivência, reflexão, aprendizagem
e compartilhamento experiencial.
Nascida em Brasília, em 1986, com o objetivo de desenvolver
projetos específicos e interrelacionados à cultura de paz, alicerçada na visão holística e abordagem transdisciplinar, a Universidade Internacional da Paz (Unipaz) expande seus serviços
para Uberlândia, além de já atuar em vários estados e cidades
brasileiras, bem como em Portugal, França, Bélgica e Argentina.
Somente em um espaço de essência humanista, transdisciplinar
e holístico, de busca pelo autoconhecimento e compreensão
de si mesmo, do outro e do mundo, haverá a aprendizagem e
desenvolvimento da consciência e educação para a cultura da
paz. A Unipaz Uberlândia será este espaço de vivência, reflexão,
aprendizagem e compartilhamento experiencial onde as pessoas possam, juntas, fazer a busca por mudanças necessárias para
viverem em paz consigo mesmas, com a sociedade e a natureza.
O Núcleo da Universidade Internacional da Paz de Uberlândia
nasce do alinhamento de propósito da assistente social Maria
Angélica Marques Gomes e do engenheiro David Mário Reback
Cava com os propósitos e filosofia da Unipaz. Em 2014, conheceram a Universidade Internacional da Paz de Brasília e participando de encontros, cursos e seminários, perceberam que as
experiências ajudam em um processo de ampliação da consciência, com a prática da Visão Transdisciplinar Holística - base do
método e da cultura da paz de Pierre Weil, fundador e primeiro
reitor da Unipaz no Brasil. À medida em que aprendiam com as
formações da Unipaz, cresceu neles o sentimento de que mais
pessoas poderiam ter acesso ao mesmo despertar. Sentiram que
era o momento de darem um passo ainda mais transformador
na criação de uma cultura da paz. Em 2019, iniciaram o planejamento de criação do Núcleo da Unipaz em Uberlândia.
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Leia e compartilhe,
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Cultura
Carlos Guimarães
Fotos Divulgação

Asas à
imaginação
O premiado musical ‘Vamos Comprar
Um Poeta’ chega a Uberlândia em abril.
Quando há quase três anos, o musical A Gaiola veio
à cidade, os pais saíram do teatro mais empolgados
que as crianças. O espetáculo, baseado na obra da
escritora Adriana Falcão, falava de amor para crianças e adolescentes, mais precisamente de amor
sem possessividade. Depois disso, a diretora carioca Duda Maia e o produtor Bruno Marioz, resolveram continuar tocando no mesmo assunto e montaram outro musical, Contos Partidos de Amor, dessa
vez com leveza e alegria de outro desdobramento
do amor, o ciúme. E, por fim, a dupla agora fecha
a trilogia amorosa com Vamos Comprar um Poeta,
montagem que acabou de ganhar o cobiçado prêmio APCA (Associação dos Produtores e Críticos de
Arte) como Melhor Espetáculo Infanto Juvenil e chega ao Teatro Municipal de Uberlândia nos dias 17 e
18 de abril. Aqui, o amor se manifesta por meio da
arte. Em Vamos Comprar Um Poeta a ação se desenrola do jeito que as crianças gostam. E os pais também se divertem com a trama e saem emocionados
e reflexivos do teatro. Ele fala sobre família. Sobre
os valores dentro da família e o significado que a
arte pode ter para ela. Os protagonistas desta história resolveram ter um poeta. Nada de animal de
estimação, cachorro, gato ou hamster. A família do
espetáculo, inspirado no livro homônimo de Afonso Cruz, decidiu acolher um artista. E com a arte é
que o novo morador transforma a estrutura daquela
casa e evidencia o poder da cultura no dia a dia.
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O musical conta a história desse lar onde moram um pai,
que só pensa em ganhar dinheiro; uma mãe, que organiza todos os dias os trabalhos domésticos; uma menina
esperta e curiosa, que gosta de entender o significado
das coisas; e um menino, que adora fazer contas. São as
crianças que conduzem a narrativa e apresentam ao público o tal poeta. Juntos, descobrem outro mundo. “É um
lugar que é onírico, é poético, uma forma mais bela de
ver o mundo e poder transformar o dia a dia de uma família. Como é uma família que sempre pensa no que é produtivo, o artista parte dessa ideia de que a ciência é criação, é criatividade. Essa arte é economia e gera emprego.
Ele junta a ideia de economia e cultura e conta história

Almanaque

com poesia, fala de abraço e borboleta. Revela que criação não é só coisa de artista, mas de qualquer pessoa,
mostra esse lugar de um artista que vai além da profissão
e que acho muito importante”, explica a diretora Duda
Maia. O primeiro espetáculo da trilogia, A Gaiola, esteve
em Uberlândia em abril de 2017. Foi um grande sucesso
de público, ao ponto de várias pessoas pedirem o seu retorno. Talvez retorne algum dia, mas, por agora, melhor
foi trazer o Vamos Comprar Um Poeta, peça fresquinha,
que acabou de sair do forno e já tem várias indicações a
prêmios. O fato de ter ganho o APCA só sinaliza que deve
vencer em várias dessas indicações. A ideia inicial era trazer o segundo espetáculo da trilogia, o Contos Partidos

de Amor. Mas, optou-se pela montagem mais recente da
produtora. Na cidade, a iniciativa é abraçada também
pelo Encontro Literário do Cerrado, o Elicer, que estará
acontecendo nos mesmos dias no pátio do mesmo Teatro Municipal. Seguramente, será um momento especial
para a criançada. O acesso a um universo literário rico
e diverso, culminando na encenação musical de uma
história que fala de arte e poesia florescendo dentro da
família. As apresentações abertas ao público acontecem
no sábado, dia 18, a partir das 16h. Na véspera, sexta, dia
17, haverá sessões exclusivas para as escolas interessadas. Mais informações pelo telefone (34) 9 9866-1727.
Carlos Guimarães Coelho é jornalista e produtor cultural.
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Leia e compartilhe,
acessando o QR-Code.

Cultura
Tatiana Oliveira - PMU
Fotos Cleiton Borges - PMU

Centro de Cultura é
o novo espaço da
Biblioteca Municipal
Localizado no coração da cidade, equipamento
público ampliou o atendimento aos leitores.
São mais de 43 mil sonhos, personagens e viagens sem sair do lugar. O acervo da Biblioteca
Municipal Juscelino Kubitschek tem estimulado
mentes uberlandenses há praticamente 80 anos.
Agora, em 2020, esse importante equipamento
ganhou casa nova no Centro Municipal de Cultura, situado na Praça Professor Jacy de Assis. O
novo espaço foi recém-inaugurado pelo prefeito Odelmo Leão, visando a democratização do
acesso à arte e cultura. “Pensamos em um local
que tivesse o maior acesso possível. Por isso, estamos ao lado do Terminal Central, permitindo
que toda a comunidade chegue aqui com facilidade, podendo fazer empréstimos de livros e
vivenciar nossas oficinas, palestras e eventos”,
ressaltou. Para fazer o espaço funcionar são 37
servidores que atuam em diferentes áreas da
Biblioteca, desde o acervo e catalogação, até a
organização dos eventos. Localizada no primeiro
piso do prédio, os visitantes são recebidos por
uma exposição logo na portaria. Com um espaço planejado e preparado para trazer um novo
conceito de biblioteca a Uberlândia, o local está
cheio de novidades. Aventuras mágicas são vivenciadas pelos pequeninos no espaço infanto-juvenil “Vovó Caximbó - Maria Inês Mendonça”,
que leva alegria e diversão ao ambiente, em uma
decoração lúdica e interativa, contando com mó-
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veis da coleção “Bichos Fantásticos”, projetados para as
crianças, além de uma brinquedoteca. “Nós quisemos
investir nas crianças. Temos brinquedos e uma decoração voltada a elas, bem como bancos de leitura, que cada
um pode sentar e deitar, livros e revistas de história em
quadrinhos especialmente pra criançada. A ideia foi ser
tudo muito leve, muito prático”, explicou a secretária de
Cultura, Mônica Debs. Seguindo os princípios de democratização e acesso, o Espaço Incluir oferece equipamentos para pessoas com deficiências visuais e físicas, com
livros em braile para todas as idades. Ao lado, o Espaço
Digital proporciona uma infraestrutura de computadores
e softwares para realização de cursos e uso dos frequentadores da Biblioteca. Também compõem a Biblioteca
Municipal uma galeria para exposições, Gibiteca, Sala
Multiuso, Sala Uberlândia (dedicada à história e autores
da cidade), Hemeroteca (coleção de jornais, revistas e
periódicos), área de pesquisa, ilha de computadores para
acesso ao acervo eletrônico, sala de oficinas, sala de literatura e a parte administrativa, como a sala da diretora,
acervos, entre outros.
História
O equipamento público foi inaugurado em 10 de novembro de 1940, na sede da Associação Comercial, Industrial
e Agropecuária, na Av. João Pinheiro, durante a gestão do
prefeito Vasco Gifone. Desde sua criação, ocupou vários
espaços, até ser transferida, em 1976, para o prédio refor-

Almanaque
do Centro Municipal de Cultura, intervenções artísticas,
bem como playgrounds para crianças e mesas para jogos
levam cultura e diversão à área. Ali também está o mezanino e a “Esplanada Pena Branca e Xavantinho - José Ramiro Sobrinho e Ranulfo Ramiro”, onde serão realizadas
exposições temporárias, eventos, shows, etc. Para isso, o
local recebeu melhorias na parte elétrica, bem como iluminação e cinco padrões de energia. A parte administrativa da Secretaria Municipal de Cultura também passa a
atender no Centro Cultural. Como destaque, a sala da diretoria de Igualdade Racial recebe o “Memorial da Cultura Afro-Brasileira Charqueada - Geraldo Miguel”, com diversas peças e itens em homenagem a este grande nome
da história do Congado uberlandense. Além da parte administrativa, foram criados dois espaços alternativos de
exposições e um Espaço Gourmet, onde serão realizados
eventos de pequeno porte, como lançamentos de livro,
coquetéis, entre outros.
Em andamento
Numa segunda etapa de mudanças, a área externa receberá uma pista de skate, lanchonete, orquidário e academia. Além disso, as futuras obras também contemplarão
a construção de uma guarita, transformação dos portões
em eletrônicos, manutenção das pedras portuguesas,
grades e sinalização do estacionamento. Também faz
parte do novo pacote os dois elevadores de acesso.
mado da antiga Rodoviária, onde permaneceu até 2019.
No dia 31 de agosto de 1976, aniversário de Uberlândia,
ganhou um novo nome: Biblioteca Pública Municipal
Juscelino Kubitschek de Oliveira, homenagem especial
ao ex-presidente da República. Em 2020, o acervo está
agora na Praça Professor Jacy de Assis, no espaço do
Centro Municipal de Cultura.

Horário de funcionamento do Centro Municipal de Cultura
Banda Municipal: 2ª a 6ª feira | 8h às 11h
Galeria Iolanda de Lima Freitas - Visitação às Celas: 2ª a 6ª feira | 12h às 18h
Biblioteca Municipal: 2ª a 6ª feira | 8h15 às 18h45 | Sábado | 12h às 18h
Gabinete: 2ª a 6ª feira | 12h às 17h
Área externa: Playground - Academia - Jardim | 2ª a 6ª feira | 8h15 às 18h
Endereço: Centro Municipal de Cultura - Praça Jacy de Assis, s/n.

Centro Municipal de Cultura
A Biblioteca Municipal é apenas uma das diversas novidades do Centro Municipal de Cultura que foi entregue
à comunidade em fevereiro. Obras de arte como telas,
esculturas e pinturas foram doadas pela classe artística
e transformaram a dureza brutalista em expressão. Logo
nas janelas vê-se um novo colorido, em contraste com
o concreto cru das paredes externas do prédio. No subsolo, a Galeria de Artes Iolanda Lima dá as boas-vindas
ao munícipe e abriga exposições artísticas. Ela também
dá acesso à antiga Sala do Júri, que por mais de 40 anos
definiu vidas e processos, onde agora está o Cine Teatro
Nininha Rocha. Com dois camarins, um palco com piano
de calda e capacidade para 103 pessoas. No mesmo piso,
a Banda Municipal ganhou uma nova casa com sala de
ensaios, sala de instrumentos, sala de percussão, sala de
maestros, sala do diretor, administrativo e almoxarifado.
Adiante, as celas do antigo Fórum foram preservadas,
bem como as inscrições históricas e marcas deixadas e
incrustradas por quem as frequentaram. Na área externa
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Theda Bara, como
“Cleópatra”, em 1917:
ícone do cinema mudo
e tão popular entre seus
contemporâneos

CInema
Elizete Moura
Fotos Thiago Mesquita | Divulgação

Cinema
clássico
As divas inesquecíveis!
O que torna um homem memorável? Imortal? Certamente é seu legado, seus feitos e os fatos construídos durante sua estada “aqui”. Essa reflexão
renderia muitas e acaloradas discussões. O legado,
necessariamente, não teria que ser positivo ou benéfico, prova disso é Adolf Hitler, um dos maiores
vilões da história, ser uma das personalidades mais
marcantes do século XX. No entanto, trataremos
neste mês, especialmente, do legado deixado por
grandes, fortes e inesquecíveis mulheres, a exemplo das operárias que tornaram o mês de março tão
especial. Longe de serem famosas ou reconhecidas,
seu legado permanece, o qual se iniciou devido a
sua luta por melhores salários e por condições de
igualdade no trabalho das fábricas, onde sua jornada chegava até 15 horas por dia. Que sejam eternas
e memoráveis suas lutas e conquistas.
Comecemos por uma mulher espetacular e forte, à
frente de seu tempo - e olha que há 100 anos isso,
de fato, era ser forte. Theda Bara (1885/1955), ícone
do cinema mudo e tão popular entre seus contemporâneos, a exemplo de Charles Chaplin, entretanto
pouco lembrada nos dias atuais. Por que será? Considerada “Vamp” (sim, esse termo já era usado nesta época), tinha uma personalidade peculiar, seja
em parte por seu estúdio Fox ter criado essa aura de
mistério sobre ela, seja por sua aparência física, ao
mesmo tempo frágil e marcante. O fato é que ela fez
coisas impensáveis para as mulheres da época, de-
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Almanaque

Bette Davis, uma das
atrizes de carreira mais
longeva e contraditória do
cinema clássico

safiando os preceitos do código Hays, um tipo de censura
a determinadas cenas dentro dos sets de filmagem, por
exemplo, ao aparecer em filmes mostrando mais que os
braços, explorando de forma sensual os figurinos de suas
personagens. Uma delas, senão a mais famosa, “Cleópatra” (1917) teve várias outras versões ao longo da história
cinematográfica. Theda foi capaz de influenciar estilos
como o gótico e punk, tão atuais. Poucos de seus filmes
podem ser encontrados, apesar de ela ter participado de
mais de 40 produções, isso se deve ao fato de muitos terem se perdido em um incêndio nas dependências da Fox
em 1937. Algumas de suas obras podem ser vistas: “Fool
There Was” (1915) - esse filme tem uma qualidade visual
mediana e suas descrições estão em inglês. Mas vale muito a pena assisti-lo. “Madame Mistery” (1926) - neste, a
imagem está menos perceptível, mas é possível apreciar
sua atuação.
E ela que não poderia faltar, minha malvada preferida,
minha musa inspiradora: Bette Davis, uma das atrizes de
carreira mais longeva e contraditória do cinema clássico.
Bette não começou em obras badaladas, pelo contrário,
antes de seu primeiro filme ser sucesso, ela havia atuado em outros 23, no entanto sem destaque, e pasmem:
processou seu estúdio, a Warner, para que tivesse melhores papéis. Seria muita impetuosidade, ou certeza de

seu potencial?! O que importa é que a partir daí ela
pôde mostrar todo o seu talento, interpretando mulheres fortes, más, boas... Bette era muito exigente,
indo a extremos para que pudesse obter o melhor de
seus personagens os quais se fundiam com sua própria pessoa. Ela falava com os olhos, sua expressão
dominava as cenas. Foi uma das atrizes mais indicadas ao Oscar e premiada duas vezes por sua atuação
em “Perigosa”, de 1936, e “Jezebel”, em 1938. Em um
de seus filmes iniciais, “Escravos do desejo” (1934)”,
podemos ter uma demonstração da grandeza de Bette, esse filme é uma obra magnífica e nos prende, nos
tiram o fôlego e causa as mais diversas sensações.
Outro filme que nos desperta a revolta é “A carta”, de
1940, onde sua atuação minimiza a presença dos outros personagens.
O ponto é que essas personalidades, não somente as
duas, mas tantas outras, conseguiram se sobressair
num universo ainda muito masculino, como o do cinema, mostrando toda força e garra da mulher e, por
isso, merecem ter seu legado lembrado e relembrado,
para que sirvam de exemplo para nós e para outras
que virão. Parabéns a todas nós, mulheres, por este
mês, e que a sororidade (união e aliança entre mulheres) tão pregada, seja também uma realidade.
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Cinema
Kelson Venâncio
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

Ford Vs Ferrari
Matt Damon e Christian Bale têm uma química
incrível e fazem atuações impressionantes.
Quando um filme é baseado em fatos reais, sempre
digo que são grandes as chances de assistirmos algo
bom. E Ford Vs Ferrari é uma dessas produções. O
longa nos conta a incrível história do visionário designer automotivo americano Carroll Shelby (Matt
Damon) e do destemido piloto britânico Ken Miles
(Christian Bale). Juntos, eles lutaram contra o domínio corporativo, as leis da física e seus próprios
demônios pessoais para construir um carro de corrida revolucionário para a Ford Motor Company, assumir o controle das pistas e derrotar os carros dominantes de Enzo Ferrari, nas 24 Horas de Le Mans,
na França, em 1966. Sou apaixonado por corridas
de carros e quando se fala em modelos clássicos a
paixão é maior ainda. Plasticamente falando, o fil-

me já é brilhante, pois nos mostra estes veículos tão marcantes disputando provas famosas, especialmente as 24
Horas de Le Mans. Os efeitos visuais, a fotografia com
uma paleta de cores extremamente agradável e a boa trilha sonora que ajuda a nós empolgar nessas disputas são
fascinantes. Mas Ford Vs Ferrari é mais que provas de corridas. Tem um roteiro muito atrativo que mostra o sonho
em comum de duas pessoas extremamente talentosas
nas pistas, mas com personalidades muito diferentes. E
isso talvez seja o que mais chama a atenção do público
que durante a projeção aprende a gostar desses dois personagens. E pra que a história verídica destes dois loucos pela velocidade desse um bom resultado nas telonas
era fundamental a boa escolha dos atores que os interpretaram. E isso deu certo com Matt Damon e Christian
Bale. Os dois têm uma química incrível nesta produção
e fazem atuações impressionantes, especialmente Bale,
que faz de Ken Miles um personagem ranzinza, nervoso,
sonhador, desafiador, mal-humorado, bom pai e marido,
talentoso e outras características. E Bale faz tudo isso
com maestria e sem ter muita referência do piloto, já que
não existem muitos registros dele em vídeos.
Nota 9
Kelson Venâncio é jornalista, crítico de cinema e diretor-presidente
da rede de mídias Cinema & Vídeo | www.cinemaevideo.com
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Publi Editorial
Dr. Márcio Ferreira
Foto Shutterstock

Cirurgia de face: técnica,
talento e resultado.
“A face é a tela onde aplico meu talento, e os
sonhos dos meus pacientes, minha inspiração”
Essa é a minha arte: fazer com o bisturi o que faço
com o lápis e o pincel. A face é a tela onde aplico
meu talento, e os sonhos dos meus pacientes, minha inspiração. Agora chega de poesia!
A realidade requer experiência e muita responsabilidade, pois na face nem sempre temos uma segunda
chance de acertar. Não é uma cirurgia para amadores e sim para os amantes dos detalhes e da técnica
apurada. Nas mais de 3200 cirurgias de face que já
realizei ao longo dos meus 17 anos de carreira, em
pacientes vindos de todos os estados brasileiros e
de mais de 20 países, aprendi que nenhuma regra
vale para todas e as técnicas utilizadas têm que ser
flexibilizadas e reinventadas para alcançar o que
cada rosto espera de mim, ser ele mesmo.
Didaticamente, divido a face em três partes. A região superior que consiste na testa e sobrancelha,
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trato com a Frontoplastia endoscópica. Técnica sensacional na qual utilizo microcâmeras e através de
pequenos furos consigo reposicionar o supercílio e
aliviar o olhar. Caso ainda seja preciso, complemento
com a Blefaroplastia, uma técnica simples, apenas um
refinamento. Para a região inferior, que engloba face
inferior e pescoço, realizo o Lifting facial, uma técnica
que amo, que recrio a cada cirurgia e cujos detalhes
não conto, mostro no resultado.
Na região central também trabalho os volumes, tiro e
ponho gordura onde precisa, um verdadeiro trabalho
de lapidação. Sem os excessos que tanto vemos acontecer por aí, mas sim com bom senso e muito conhecimento. Enfim, ao longo desse ano falaremos aqui um
pouco de cada uma delas. Até breve.
Dr. Márcio Ferreira é Cirurgião Plástico, especialista em
Cirurgia de Face.

Bem-Estar
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Alimentos
Aline Montenegro e Fernanda Muniz
Fotos Divulgação | SXC

Tipos de
contaminações
Cruzada, Química,
Física e Biológica.
Um alimento contaminado é aquele que, além de
suas propriedades naturais, é nocivo ao consumidor, provocando uma DTA (Doença Transmitida por
Alimentos). A contaminação em alimentos ocorre
por diversos fatores e são classificadas em contaminação Química, Física, Biológica e Cruzada. A contaminação química ocorre devido ao uso de produtos
químicos no processo de limpeza e sanitização, não
realizando a diluição correta dos produtos e também
não executando as etapas corretamente, por exemplo, diluição, aplicação e enxágue, deixando resíduos
que, porventura, entram em contato com o alimento
e, se ingeridos, podem levar à morte do consumidor.
A contaminação física ocorre quando algum tipo
de objeto está presente no alimento, por exemplo,
grampos, pregos, vidro, cabelos, e o consumidor ingere estes objetos. A contaminação Biológica ocorre
quando há falhas nas etapas do processo produtivo,
como por exemplo, controle de temperatura, erros
na armazenagem do produto, higienização malfeita,
entre outros, o que leva à proliferação de microrganismos e, consequentemente, um alimento contaminado. A contaminação cruzada ocorre devido ao
cruzamento das etapas de produção, sem aplicar as
barreiras sanitárias e/ou barreiras físicas. Por exemplo, uso de um mesmo utensílio e bancada para manusear diferentes tipos de alimentos, não realizar
a sanitização entre uma etapa e outra no processo
produtivo. Para evitar estas contaminações, deve-se

30

ter um controle higiênico sanitário desde o início da produção, ou seja, desde o recebimento da matéria-prima até
a distribuição do alimento. O controle sanitário se resume
nas boas práticas exigidas pela Legislação Sanitária que
todo e qualquer estabelecimento que produz alimentos
deve seguir.
Aline Montenegro e Fernanda Muniz são Consultoras de Alimentos.
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Imóveis
Publi Editorial | Flávia Tucci
Foto Divulgação

Portas abertas
para o mundo!
Uma empresa americana
de alma brasileira.
A San Raphael Empreendimentos, pelas mãos de Dayane Resende, abre as portas do Brasil para o mundo, ampliando seus negócios e fazendo dos Estados Unidos sua
segunda casa. Com parceria de sucesso, começa a operar
na cidade de Tampa. Conheça um pouco da história que
mudou sua vida e criou laços que mudarão vidas.
“Trabalhar com a Dayane no processo de aquisição do
seu imóvel aqui na Flórida foi uma experiência sensacional. Especialmente porque fizemos todo o processo online, sem que Dayane tivesse que vir até aqui. Tudo de uma
maneira segura, seguindo a ética e procedimentos americanos. Foi o pontapé de uma parceria que trará bons
frutos para brasileiros que queiram comprar imóveis nos
Estados Unidos. Agora com a garantia de profissionalismo já estabelecida pela San Raphael em Uberlândia e
com a experiência da Tampa Bay Key Realty, uma empresa americana de alma brasileira”, enfatizam Corina Lessa
Silva e Margarete Welter - Proprietárias e Brokers da Tampa Bay Key Realty.

Corina Lessa Silva e Margarete Welter
Tampa Bay Key Realty

Dayane Resende
San Raphael Empreendimentos

34 99111-1618
Dayane Resende
San Raphael Empreendimentos
dayane@sanraphaelempreendimentos.com.br
www.sanraphaelempreendimentos.com.br
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Saúde
Publi Editorial
Fotos Mauro Marques

Dermatologia
Dermac iniciará projeto visando
ser clínica de referência no Brasil.
A vida desta mineira de Uberlândia pode ser recortada em anos, apenas para traçar uma linha
de compreensão, a sua vivência foi de uma mulher batalhadora em busca de suas realizações.
Em 1979, ingressou em medicina na Universidade
Federal de Uberlândia (UFU). Lá conheceu Luiz
Eduardo, seu companheiro por toda esta jornada, que já estava no quinto ano de faculdade na
época em que entrou. Em 1982, se casaram com
o sonho de ter uma família, porém, antes precisavam concluir os estudos e se estabilizarem. Elegeu
a Dermatologia como especialidade médica, mas
na época não existia residência de dermatologia
em Uberlândia. Mesmo casada, decidiu ir para fora
e não mediu esforços para conquistar seu sonho.
Cursou Dermatologia na Universidade de São Paulo (USP), o que a levou a passar a semana em São
Paulo estudando e trabalhando, e aos sábados à
tarde pegava o ônibus para Uberlândia, retornando no domingo à noite, até concluir a tão sonhada
especialização. Em dezembro de 1986, retornou
a Uberlândia como Dermatologista e ao mesmo
tempo realizou o sonho de ser mãe. Caminhando
juntos, profissão e maternidade, ao lado de seus
filhos Thais e Arthur, e sempre com apoio de seu
esposo, construiu sua carreira. Estudiosa e pesquisadora, procurou sempre aprimorar seus resultados terapêuticos procurando adquirir novos
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conhecimentos em congressos dentro e fora do país. Na
década de 90, surgiram os primeiros lasers no Brasil e ela
passou a investir em aparelhos de última geração, sendo
pioneira em seu estado e não parou até os dias de hoje.
Trabalha intensamente para adquirir o que há de novo
e melhor no mercado. Há 15 anos, quando sua filha entrou em medicina, imaginou que teria que construir um
espaço próprio para recebê-la e depois a seu filho, que
também cursou medicina.
Em 2008, com muito esforço, seu sonho em ter o espaço próprio se realizou e inaugurou a Clínica Dermac na
Avenida Nicomedes Alves dos Santos, um espaço para
acolher não só seus filhos, mas também outros profissionais, como Nutricionista (Daniela Zuin), Psicólogos
(Maxmiliano Alcântara e Fabiana Faggiani), Podóloga
(Marcia Oliveira), Fisioterapeuta (Carla Lourenço), Laboratório Sabin, Café Bistrô, Pro active Pilates, Heber Faria
Concept, Empresa Serpa, Bon Vivant vinhos e outros empreendimentos que virão em breve. A Dermac conta com
duas Dermatologistas (Dra. Maria Cristina e Dra. Thaís
Mesquita), dois Cirurgiões Plásticos (Dra. Arthur Mesquita
e Dr. André Colaneri), duas Psiquiatras (Dra. Cláudia Castro e Dra. Janaína Muniz), Angiologia (Dr. Ricardo Ávila),
Mastologista (Dr. Juliano Cunha), Medicina do Esporte
(Dr. Eduardo Crosara), Ginecologistas (Dra. Melissa Antoun e Dra. Ellen Carvalho). Em 2020, com a convicção de
quem pensa que sonhar tem início e não fim, revela que,

Clínica Dermac em Uberlândia

sempre pensando em aprimorar, está planejando a ampliação da clínica. Aguardem, pois em breve, a Dermac
iniciará um projeto visando ser referência no país e grifando mais o nome da nossa cidade no mapa do Brasil
como clínica de excelência.

Dra. Maria Cristina com os filhos Dr. Arthur Mesquita e Dra. Thais Mesquita

Interior da clínica

34 3236-9117
Av. Nicomedes Alves dos Santos, 1500
Morada da Colina - Uberlândia - MG
www.clinicadermac.com.br
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Odonto
Case
Fotos Divulgação

Transformando vidas
através do sorriso
Seu sorriso merece ser Primer!

Recepção da nova sede da clínica

O sorriso traduz um estado de alma. Você já parou
para pensar na importância e no poder de um sorriso? Ele pode dissipar tristezas, iniciar amizades,
ajudar a conseguir emprego e até melhorar o dia e o
humor de alguém. Mas, como se sentir bem, quando não podemos nos expressar através de um sorriso, porque temos problemas nos dentes, na boca
ou na face? Idealizada pelo Dr. Alexandre Vieira Fernandes há mais de 10 anos, a Primer Odontocenter
oferece soluções à Saúde e Estética Orofacial para
pessoas de todas as idades, primando pela excelência, onde o atendimento humanizado é o valor
mais importante. Outros valores vivenciados pela
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Dr. Alexandre Vieira Fernandes, responsável
técnico da Primer Odontocenter

equipe são: acolhimento, comprometimento e prontidão. A interação entre os especialistas da Primer possibilita que todos os casos, sejam resolvidos de forma
integrada, proporcionando diagnósticos corretos e
tratamentos eficazes. Outro diferencial importante é
o atendimento personalizado que considera, além das
queixas e necessidades clínicas, aspectos psicológicos,
como desejos e receios do paciente. Na Primer Odontocenter tudo é planejado para atender pacientes que
dispõem de pouco tempo ou que vêm de outras localidades, oferecendo atendimento exclusivo e rápido
através do SPA Bucal e Facial, em que os tratamentos
são intensivos e podem ser concluídos no mesmo dia
ou em poucas sessões, com eficiência e qualidade. O
acolhimento de seus colaboradores, somado ao ambiente moderno e aconchegante, à disponibilidade de
materiais e equipamentos de última geração, aliado às
mãos de experientes profissionais, fazem com que a
Primer Odontocenter seja considerada referência em
qualidade na prestação de serviços odontológicos em
Uberlândia e região. A Primer agradece pelo reconhecimento da qualidade de atendimento prestada, através do Selo TOP 3, concedido pelo público através de
pesquisa realizada pela Revista Cult, Instituto Veritá e
Agência 360º. Nossa satisfação é ver você e sua família
com um sorriso belo e saudável. Seu sorriso merece
ser Primer!
34 3236-7506 | 9 9778-7506
Rua Engenheiro Hélvio Felice, 485 - Sala 04
Bairro Altamira - Uberlândia - MG
www.primerodontocenter.com.br
@PrimerOdontocenterOficial
@primerodontocenterudi
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Saúde
Dr. Luis Augusto Mattar
Foto Divulgação | SXC

Obesidade
Emagreci, mas reganhei
peso. E agora?
A obesidade é um problema comportamental.
Sim, tem a genética, a parte psicológica, o stress,
os problemas da vida. Mas, fora a genética, que
ainda tem seu papel pouco definido pela ciência,
todos os outros fatores se resumem a COMPORTAMENTO! Atualmente, lutar contra a obesidade
é um desafio de 8 em cada 10 pessoas com mais
de 35 anos. Isso não é no Brasil e sim no Mundo.
Parece exagero, mas não é! Hoje são mais de 700
milhões de obesos no mundo (IMC 30 - índice de
massa corporal superior a 30), destes, cerca de
100 milhões são crianças. Ainda temos 2,3 bilhões de pessoas com sobrepeso (IMC 25), que
querem emagrecer para deixarem de pertencer
a essa classe. Ou seja, perder peso é uma obsessão mundial. Mas isso passa por várias questões,
desde rótulos de estética até necessidades extremas quando múltiplas comorbidades podem
levar a pessoa à morte.
A procura de soluções milagrosas aumentou nos
últimos tempos. Talvez a expectativa de que a
medicina está avançando muito rápido passe a
ideia de que o tratamento da obesidade também
teria uma solução mágica, mas não tem. Claro que avançamos muito nos últimos 10 anos,
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quando falamos em tratamentos para perder peso de
uma maneira mais eficiente, mas manter a perda ainda não há outro caminho a não ser o comportamental.
Atualmente temos várias opções de medicamentos para
pacientes menos obesos. Para aqueles que precisam
perder mais peso, o tratamento endoscópico traz um
grande auxílio e finalmente àqueles que precisam perder
muito peso ou têm muitas doenças associadas, a Cirurgia Bariátrica está cada vez mais segura. Nenhum desses
tratamentos deve ser realizado sem acompanhamento
de uma equipe, composta por médico, psicólogo, nutricionista e educador físico, para que aconteça realmente
a mudança de hábitos. Emagrecer não é difícil, manter
a perda de peso é o grande desafio. E tenho uma péssima informação para todos aqueles que perderam peso:
vocês vão reganhar mais cedo ou mais tarde. A grande
questão é como você vai se portar frente a isso. Vai fingir
que não está vendo as roupas voltarem a apertar? Vai se
conformar que a natureza te fez para ser obeso mesmo?
Ou prefere tomar uma atitude positiva e procurar ajuda
profissional o quanto antes? Quando eu falo “o quanto
antes” é porque quanto mais peso se reganha, mais difícil é perder novamente.
Uma grande parcela das pessoas que reganham peso
após uma perda, se culpa muito por isso. Não merece-
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mos essa culpa, porque o problema é comportamental
e comportamento depende de nossas rotinas e nossas
rotinas podem mudar. Uma pessoa que reganhou 40kg
é muito mais difícil de tratar que uma outra de 10kg. Por
isso, aqueles que perderam mais peso devem ficar mais
atentos e procurar ajuda logo que perceberem o mínimo
reganho de peso. Os mesmos tratamentos que usamos
hoje para perda de peso podem e devem ser usados para
o reganho de peso, claro que individualizado cada caso
e sempre associado a uma equipe multidisciplinar, inclusive com grupos de apoio que já se mostraram muito importantes. No caso do reganho, as opções menos
invasivas devem ser mais valorizadas, uma vez que claramente o paciente precisa muito mais de um estímulo
para mudança de vida do que um resultado muito rápido
e que transmita a ideia de ser milagroso. A mudança de
comportamento frente a obesidade é a chave do controle do peso, uma vez que essa doença não tem cura.
Ao perceber que a variação de peso durante a vida, sem
grandes variações, é algo normal e aceitável, devemos
manter um comportamento vigilante e de manutenção
constante de controle do nosso peso e da nossa saúde.
Emagreci, mas reganhei peso. E agora? Agora mude o seu
comportamento, tome uma atitude e procure ajuda.
Dr. Luis Augusto Mattar é cirurgião e endoscopista bariátrico.
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LEV: Profissionais que
mudam história de vida
Atualmente a obesidade é considerada uma
pandemia, ou seja, uma doença amplamente
disseminada no mundo.
Criada há oito anos, a LEV nasceu com o propósito de promover a saúde e o bem-estar das pessoas
através dos mais diversos mecanismos de controle
do peso a fim de impactar positivamente não somente na questão estética, mas na saúde do paciente de maneira sistêmica. Corpo e mente sãos.
Clínicos, cirurgiões, nutricionistas, psicólogos e
uma equipe multidisciplinar com a capacidade real
de oferecer todo e qualquer tratamento disponível para pacientes que desejam e precisam perder
peso. Dietas, balões, cirurgias e combinações inteligentes desses sistemas, tornam o nosso tratamento
o mais eficiente possível.
Assim, LEV entende que diferentes pessoas têm diferentes necessidades, principalmente quando se
trata de algo tão importante quanto o tratamento

da obesidade, seja ele em qualquer grau de complexidade.
Em 2020 inauguramos nosso novo espaço, amplo
e confortável, totalmente planejado para receber
cada pessoa que nos procura, de maneira hospitaleira e ágil.
Realizamos procedimentos como endoscopias,
colonoscopias, colocação de balão intragástrico,
plasma de argônio, entre tantos outros. Como fator
crucial de inovação, implantamos os procedimentos endoscópicos mais novos que trazem segurança e eficiência no tratamento da perda de peso ou
mesmo no tratamento contra o reganho de peso,
tão comum quanto a própria obesidade em si.
A nova LEV e sua equipe estão prontas para auxiliar cada paciente a mudar sua vida, assim como
já fizemos com centenas de outras pessoas que,
hoje vivem plenas com sua saúde física e mental
alinhadas.

LEV, todos os tratamentos para o melhor resultado!
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Nova sede da LEV em Uberlândia:
Estrutura planejada e criada para
atender e acolher os pacientes
com segurança e conforto.

Fotos: @lucianoaraujopro e @farnezifotografia
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Nutrição
Jéssica Côrtes
Fotos Arquivo Pessoal | SXC

Cinco maneiras de
hidratar, além da água
No calor, vá de salada: alface,
pepino e rabanete são 90% água.
Manter o corpo hidratado é fundamental para
o bom funcionamento do nosso organismo. A
quantidade de água varia de acordo com muitos
fatores, como a temperatura ambiente, nosso nível de atividade física e nosso peso. Beber água é
a principal maneira de hidratar, mas não a única.
Vários outros alimentos e bebidas contêm água,
por isso podem entrar no nosso dia a dia para
dar uma variada.
Iogurte com frutas - A hidratação já começa
no café da manhã, uma vez que 85% do iogurte
é composto de água. Para compor, escolha frutas ricas em água, como morango e mirtilo, que
também oferecem fibras para reforçar a saúde
do intestino.
Água saborizada - Sem açúcar, claro. É uma alternativa menos calórica do que os sucos e me-
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nos insípida do que a água.
Frutas - Algumas frutas têm uma grande quantidade de água, como laranja, melancia, abacaxi, limão,
morango e são alimentos que, além de hidratar,
possuem grande quantidade de fibras que ajudam
a regularizar o intestino.
Sopa e salada - No frio, a sopa ajuda a hidratar,
ainda mais se for feita com vegetais como tomate e
salsão cheios de água. No calor, vá de salada: alface,
pepino e rabanete são 90% água.
Chá de camomila - No final do dia, é uma boa pedida para relaxar e desestressar. Uma xícara antes de
dormir completa a rotina de hidratação do dia.
Jéssica Côrtes é Nutricionista e Coach de Emagrecimento.
Facebook: https://m.facebook.com/jessicacortescoach/
Instagram: https://www.instagram.com/jessicacortescoach/
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Flavia tucci
Foto Vithor Carvalho

Ellansé e Toxina
Botulínica
Vem ser VIP, entre em contato
e agende uma avaliação!
Março é o Mês da Mulher e, por isso, o assunto que eu,
Dra. Paula Caetano Tomás, tratarei nesta edição são algumas dúvidas que você possa ter sobre o Ellansé e Toxina
Botulínica. Vamos lá?
Você sabe o que é o ELLANSÉ, suas vantagens, utilização e aplicação?
O ELLANSÉ é um preenchedor de aplicação facial subdérmica, com alta capacidade de estímulo de colágeno e
efeito regenerativo a longo prazo na pele, indicado para
a correção duradoura de rugas e outros sinais do envelhecimento facial. Suas vantagens são inúmeras, além de
produzir resultados imediatos, a pele tende a melhorar
o aspecto e ter mais firmeza já nos três primeiros meses,
resultado da alta capacidade de estímulo de colágeno e
efeito regenerativo na pele causa um efeito Lift. E o melhor é que apresenta resultados duradouros, com longevidade e absorção, em um período de 01 até 04 anos, a
depender do ELLANSÉ utilizado. Isso é possível devido a
um padrão de biorreabsorção exclusivo das microesferas
de policaprolactona (PCL).
Modo e locais para aplicação
Para o ELLANSÉ é utilizado apenas anestesia tópica (em
gel ou pomada) de 15 a 30 minutos antes do procedimento. O produto pode ser injetado com agulhas finas
ou com o uso de pequenas cânulas, a depender do local
da aplicação. Entre as áreas que podem ser tratadas estão a região das têmporas e sobrancelhas, região malar/
zigomática, bochechas, “bigode chinês”, queixo, região
mandibular e nariz. Trata-se de um produto fácil de moldar, permitindo maior precisão na modelagem e definição das áreas tratadas.

E a Toxina Botulínica, o famoso Botox, para que serve?
O Botox para uso estético é indicado para suavizar as rugas e linhas de expressão do rosto. Entre as linhas tratadas, estão: rugas da testa, vinco na glabela (espaço entre
as sobrancelhas), pés de galinha, rugas que se formam na
região dos olhos. Penso que cuidar da aparência, ser vaidosa, fortalece muito a autoestima, por isso, a VIP Odonto
e a Mulheres Vip buscam cuidar de você com toda excelência e zelo, dando aquele UP que com certeza você merece,
pois beleza é fundamental. Vem ser VIP, entre em contato e
agende uma avaliação, agora em dois endereços.

34 3253-1018 | 34 99107-7506
Rua Real Grandeza, 25 - Tubalina
Edifício Chams - Sala 910 - 9º Andar
Centro - Uberlândia - MG
@paulatomasvip
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Dermatologia
Cintia Cunha
Foto Wagner Alfonso

Dermatologista alerta
sobre os exageros
Pessoas preenchidas demais,
exageradas demais, “desarmonizadas”
Olhar no espelho, fazer uma selfie e se sentir mais
bonito é o sonho de boa parte da população. A
busca pela juventude ou pelos traços mais atraentes tem gerado o oposto. Pessoas preenchidas
demais, exageradas demais, “desarmonizadas”.
Onde vamos parar? Antes de realizar qualquer
tratamento estético, o paciente precisa compreender quais alterações seu rosto está vivendo
no momento. Envelhecer não significa apenas
perder colágeno e sentir a pele desabar, é algo
mais complexo que isso. Na jornada do envelhecimento acontecem quatro alterações na face e
certamente estão acontecendo com você. Após
os 30 anos, começamos a sofrer uma perda óssea natural. É como se o osso, o crânio, formasse
o “cabide” para nossa pele. Se o cabide diminui
com o tempo, a pele sobra, fica “caída”, dando
ao rosto o aspecto de cansaço e envelhecimento.
Também perdemos colágeno e a pele fica mais
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fina e flácida. Muitos não sabem que alguns músculos da face também perdem sua tonicidade e
afetam o processo gradativo de envelhecimento.
E as gordurinhas do rosto também sofrem alterações e se depositam em áreas nada agradáveis.
Resultado? O bigode chinês fica mais evidente
e tudo parece piorar. É importante saber disso,
porque o melhor tratamento não é simplesmente injetar muitas seringas de preenchimento no
rosto, tentando “levantar” a pele a todo custo. O
ideal é um bom diagnóstico. Entender em qual
etapa você se encontra, qual grau de envelhecimento ósseo, cutâneo, muscular e dos tecidos de
gordura e realizar tratamentos específicos para
cada etapa do envelhecimento. O importante é
buscar naturalidade. Antes de tentar qualquer
tratamento, procure saber o que está acontecendo com você, e tenha sempre moderação. Menos... é sempre mais!
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Dra. Talyene Alvarenga
Fotos Arquivo Pessoal | SXC

Entenda como o minimalismo
pode mudar a sua vida
O belo do minimalismo é
que cada um tem seu caminho.
Não sei se já ouviu falar sobre o minimalismo, ou essencialismo,
como alguns preferem dizer, é uma maneira de ver e viver a vida
apenas com o essencial. No minimalismo tudo o que se possui
serve a um propósito ou nos faz feliz. Ele nos leva ao questionamento: tudo o que tenho adiciona valor a minha vida? Se não, eu
posso descartar. Podemos criar o modelo de vida que funciona
pra nós, mas para isso precisamos nos conhecer e entender o
que realmente valorizamos. Não é algo igual pra todos, o belo
do minimalismo é que cada um tem seu caminho, e não precisamos ser fundamentalistas como uma religião que nos enquadra
num padrão, podemos ir usando os fundamentos à medida que
fazem sentido pra nós. Temos um apego forte inicialmente por
nossos cuidadores e redirecionamos aos outros objetos como se
fossem pessoas. A necessidade é colocada em nossa vida, e ter é
propagandeado como o caminho para a felicidade, e essa busca
pela posse, sem questionamento é algo que adoece, se deseja
algo porque o outro tem, se quer, para preencher um vazio... E
quando uma mente desperta para a busca do autoconhecimento, aí sim é que se preenche, entende que mais importante é ser
e deseja as coisas apenas com propósito para trazer conteúdo
a sua existência. Menos coisas, menos estresse, menos insatisfação, menos dívidas, menos pessoas tóxicas. Mais tempo livre,
mais paz, mais experiências, mais propósito, mais felicidade,
mais amor. Em última instância, a adesão ao minimalismo torna
a mente e o espírito leves e o ambiente, consequentemente, será
uma atmosfera de leveza.
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.
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Evento
CITE 2020
Código e Canal de Conduta da Unimed Uberlândia
são lançados em evento com Deltan Dallagnol.
O dia 13 de fevereiro foi marcante para a Unimed Uberlândia que recebeu cooperados e
convidados para apresentar seu Programa de
Integridade. O evento CITE 2020 - Compliance,
Integridade, Transparência e Ética foi palco de
reflexões sobre integridade, comportamentos
éticos e necessidade de agir em conformidade
com as leis e contra a corrupção. A iniciativa,
em parceria com a Unicred Aliança, contou com
a palestra do Procurador da República, Deltan
Martinazzo Dallagnol, e do presidente da Central Nacional Unimed, Dr. Alexandre Augusto
Ruschi Filho. O presidente do Conselho de Administração da Unimed Uberlândia, Dr. Sávio
de Moraes, conta que o modelo de Governança
Corporativa implantado na Unimed Uberlândia
prevê o desenvolvimento de uma área de Compliance - setor que cuida da conformidade das
ações da cooperativa, da integridade, transparência e ética nas ações da empresa e de seus
públicos. “É um ganho inestimável, não só para
condução dos nossos negócios, mas para as relações com clientes, com o cooperado e com os

parceiros”, disse. O Canal de Conduta da Unimed Uberlândia, fornecido por empresa terceira, é o coração do
mecanismo de integridade da empresa pelo qual todos
os públicos podem consultar as diretrizes de conduta e
reportar desvios éticos ou atos ilegais, com garantia total do anonimato. Para Deltan Dallagnol, o lançamento,
pela Unimed Uberlândia, de um Código de Conduta e
um Canal de Denúncias são expressões do compromisso
assumido pela empresa de promover integridade no ambiente. “Isso é algo que precisamos que exista em todas
as organizações”, afirmou. O Programa de Compliance
da Unimed Uberlândia está estruturado em três pilares: Prevenir, Diagnosticar e Tratar. Com essas medidas,
a empresa pretende mitigar a ocorrência de desvios de
conduta, atos ilegais ou desalinhados com políticas internas e, com isso, proteger a cooperativa. Acesse nosso
Canal de Conduta: www.contatoseguro.com.br/unimeduberlandia.

Dr. Sávio de Moraes, Dr. Edelweiss Teixeira Jr., Dr.
Marcelo Sinicio, Dr. Christian Bertarini, Ricardo
Maerker, Dr. Deltan Dallagnol, Dr. Alexandre Ruschi, Dr. Paulo Sérgio de Freitas, Dr. Tiago Ferolla
Nunes, Dr. Narciso Volpe Jr. em evento Cite 2020
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Estética
Lucineide Pagano
Fotos Divulgação | SXC

Como se tornar um
diferencial na estética
Você tem sido destaque
no mercado de estética?
É comum um profissional da área da estética atender vários procedimentos e muitos nichos ao mesmo tempo (gordura localizada, estrias, tratamentos faciais, depilação, sobrancelhas, etc). Mas você
já parou pra pensar que escolher um público-alvo
pode fazer com que se torne referência em determinada área e fazer com que o seu lucro seja bem
maior? Isso mesmo! O público-alvo é fundamental
para o sucesso da sua empresa, é através dele que
você irá determinar fatores importantíssimos para
seu negócio, como o valor da tabela de preços,
Home Care a serem oferecidos, canais de atendimentos, além de focar na divulgação específica a ser
feita. Em que você é especialista? Mostre que você é
especialista em algum nicho no mercado de estética
e trabalhe isso. A busca por um especialista não é
uma novidade, você busca o melhor sempre, e isso
não é diferente para o seu cliente.
Depois de decidido a área que você vai focar, divulgue isso de maneiras claras e objetivas:
- Escreva conteúdos relevantes da sua área, mostre
autoridade nos assuntos, responda dúvidas, faça vídeos, engaje seu público-alvo no assunto.
- Não foque somente em aparelhos, mostre o que
torna seu procedimento diferenciado, isso vai trazer
segurança para o seu cliente e vai ajudar no posicionamento como especialista.
- Mostre seus procedimentos, faça antes e depois.
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Seus clientes querem ver o que acontece no dia a dia da
sua empresa. Isso é um grande diferencial competitivo.
Em vez de querer atender e oferecer tratamentos para
todo mundo, pense diferente, isso irá aumentar seus lucros e fazer sua empresa decolar.
Lucineide Pagano é Coach e Mentora para
empreendedores na área da Estética e Beleza.
#rumoaosucessonaestetica
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Moddela - MoDerna
e Digital
Um centro de excelência em estética
e tratamentos para emagrecimento.

Estamos vivendo uma transformação jamais vista na humanidade,
mudança de hábitos, a maneira como nos comunicamos, como pedimos comida, como solicitamos transporte, como nos relacionamos
com instituições financeiras, até mesmo nas artes, aonde uma pessoa
de posse de um smartphone e uma câmera pode se tornar famosa
fazendo vídeos e transformando-se numa digital influencer, sem ter a
necessidade de grandes produções ou de uma emissora ou produtora de TV por trás destas produções. A transformação digital é mesmo
uma nova revolução industrial e é neste contexto que nasce a Moddela - Moderna e Digital. Um centro de excelência em estética e tratamentos para emagrecimento. A Moddela irá oferecer para o público
feminino e masculino o que há de melhor em procedimentos estéticos e de emagrecimento, além de uma experiência do cliente através
dos seus canais de atendimento, ou seja, através do site, das mídias
sociais, do app Moddela, fornecendo informações atualizadas, aonde será possível fazer agendamentos online, registro das atividades
dos clientes online, assinatura digital dos contratos e procedimentos,
entre outras facilidades, isto dentro de um ambiente seguro que irá
resguardar os dados e informações pessoais de cada um dos seus
clientes. Toda esta tecnologia, aliada a uma equipe bem treinada, irá
proporcionar ao cliente Moddela uma excelência em serviços, pontualidade, comodidade, segurança e conforto, dentro de um ambiente
moderno e inovador, atendendo as necessidades de cada pessoa individualmente, através de avaliações criteriosas e assertivas, dando
ao cliente Moddela a confiança de uma experiência de alto padrão na
qualidade do nosso atendimento.

PROCEDIMENTOS
Botox
Preenchimento
Depilação a laser
Emagrecimento
Ozonioterapia
Carboxiterapia
Microagulhamento
Enzimas
Peeling
Microvasos
Criolipólise
Striot
Limpeza de pele
Detox corporal
Massagens

34 3216-2006
Av. João Pinheiro, 830
Centro - Uberlândia - MG
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Nilson Paulo Lima
Fotos Divulgação

O difícil começo
da corrida
O ritmo da corrida deve ser buscado com
aumentos gradativos de volume e intensidade.
A cada dia, mais gente começa a correr, os principais motivos são: Fácil de praticar e tem resultado
rápido. Uma vez picado por este “mosquito”, não há
limites aonde chegar. Foi assim comigo, de uma simples pretensão de correr pra perder peso, lá se foram
quase 300 maratonas em várias partes do mundo.
Porém, a linha que separa apaixonados e viciados
pode ser tênue. Assim como o vício se torna paixão,
há os que desistem nos primeiros metros, acreditando que não nasceram pra correr. Conheço gente que
mal calçou o tênis e desistiu antes de aquecer pelo
desconforto inicial. Este início é uma tortura para a
maioria dos corredores. Alguns chamam este início
de “tóxico dos dez minutos”, tamanho é o sofrimento. Esta terrível sensação é um dos fatores de desistência de muitos, pois acham que aquilo só tende
a piorar. Acreditam que, se está dolorido no início,
tudo irá piorar mais adiante. Todos nós sofremos
com este desconforto, seja iniciante ou veterano na
pista. É preciso persistência, pois ao ultrapassar esta
barreira, nos sentimos melhor e podemos levar a
corrida com mais prazer. Encontrar o ritmo ideal é a
solução para evitar este martírio. Uma boa alternativa para quem está começando é intercalar caminhada e corrida. O ritmo da corrida, deve ser buscado
aos poucos, com aumentos gradativos de volume e
de intensidade. O Dr. Drauzio Varella, médico e maratonista, admite: Meu primeiro quilômetro é domina-

48

do por um pensamento recorrente. Não há nada que justifique passar o que estou passando e afirma: “Passado
o martírio inicial, a corrida fica suportável. Boa mesmo,
só quando acaba. Nessa hora, a circulação inundada de
endorfinas traz uma sensação de paz celestial, um barato
igual ao de drogas que nunca experimentei”. A verdade
é que ainda estamos frios, assim é preciso ter paciência
e persistir para que o corpo entre em equilíbrio. Ah, sim,
vale a pena insistir.
Nilson Paulo Lima é maratonista.
Facebook: nilsonpaulo.lima
Instagram: nilsonpaulolima
Email: nilsonpaulolima@gmail.com
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Melhor Idade
Dra. Geni de Araújo Costa
Fotos Mauro Marques | SXC

Viver bem em
tempos modernos
Harmonia, equilíbrio e flexibilidade são essenciais para
suportar as exigências desenfreadas da vida moderna.
Temos muitas exigências a seguir nessa vida moderna. Tudo gira em torno do que é belo e jovem.
O que está fora do padrão será anulado. Descartado. Atualmente, não são raras as vezes que jovens,
adultos e idosos querem viver melhor, por mais
tempo, com seus parceiros, familiares, no trabalho
e/ou com amigos. E viver bem consigo mesmo? É,
também, uma preocupação? O que isso significa?
São tantos questionamentos. Como sempre, tudo
iniciou na Antiga Grécia. Na época, para homenagear Asclépio, ergueram um grande centro de medicina - Epidauro. Asclépio era um “curador” bastante
influente e respeitado por todos. Ele considerava
imprescindível, para viver bem, uma visão holística
e integral do Ser. Sugerimos algumas alternativas
para vivermos bem e por muito mais tempo: Use
filtro solar. Coma frutas e legumes. Pratique (1hora)
de atividades físicas. Elimine alimentos gordurosos.
Não fume. Modere na bebida alcoólica. Beba dois
litros de água por dia. Faça da leitura um hábito.
Tenha um sono reparador (de 7 a 8 horas). Garanta
uma boa postura. Cuide dos dentes. Aprenda uma
nova língua. Aprenda a meditar. Tenha uma crença.
Faça um check-up por ano. Não deixe de vacinar.
Divirta-se mais. Ame os animais. Seguindo estas indicações é bem possível que você tenha uma vida
mais saudável. Mas, convenhamos, muito de tudo
isso já estamos cansados de saber. Para prosseguir
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será preciso planejamento e disciplina. Enfim, se você
conseguir realizar tudo isso, parabéns. Se não conseguir,
mas pelo menos tentou, e segue algumas dicas, parabéns também. O importante é ter harmonia, equilíbrio e
flexibilidade para suportar as exigências desenfreadas da
vida moderna. Radicalismos e rigidez com regras podem
ser um perigo e, certamente, não garantirão o tão desejado viver bem.
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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Qualidade de Vida
Elias Paniago | Franqueado Terça da Serra
Fotos Divulgação

Cuidando de idosos em
uma Instituição de Longa
Permanência
As ILPIs têm como papel principal o cuidado do
idoso em condições de liberdade e dignidade.
A Instituição de Longa Permanência para Idosos é um
local destinado para moradia, permanente ou temporária, para pessoas com mais de 60 anos. Ela é caracterizada pelo caráter residencial e pela preocupação com a saúde e o bem-estar do idoso. Hoje em dia,
os Residenciais Sênior são os modelos mais comuns e
trabalham com foco na busca pela qualidade de vida
aliado a um cuidado multidisciplinar e humanizado.
Nessa nova configuração de moradia para idosos
existem profissionais de várias áreas da saúde para
que o hóspede tenha um acompanhamento completo. Os fisioterapeutas são responsáveis por exercícios
de fortalecimento muscular e que previnem doenças
ligadas aos ossos e articulações. Existem também os
terapeutas ocupacionais que atuam no estímulo da
independência e autonomia do idoso, praticando
atividades com foco na coordenação motora e cognição. Atuando junto com esses profissionais estão
os cuidadores de idosos e enfermeiros. Os primeiros
cuidam das atividades rotineiras do idoso como alimentação, higiene e locomoção. Eles também são
responsáveis por fazerem companhia aos hóspedes,
incentivando conversas e exercícios de caminhada,
por exemplo. Já os enfermeiros são responsáveis
pelo controle de medicamentos e verificação diária
de sinais vitais e índices gerais. Muitos residenciais
têm médicos que acompanham cada idoso, assim
como nutricionistas que executam um cardápio balanceado, além do acompanhamento nutricional de
cada um. E os gerontólogos são figuras essenciais,
tanto na gestão da casa, quanto no olhar biopsicos-

social que debruçam sobre cada idoso. Atualmente, o conceito
de ILPI está mudando e o foco está no cuidado humanizado e
na busca pela qualidade de vida na terceira idade. Não é mais
sobre abandono ou sofrimento. É sobre cuidado especializado
e segurança em um ambiente adaptado para eles e feito para
ter cara de lar.
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Coronavírus
Ainda não existe tratamento específico para
infecções causadas por coronavírus humano.

Desde o início de dezembro de 2019, vários casos de pneumonia de etiologia desconhecida
foram relatados em Wuhan, província de Hubei,
na China. No início de janeiro foi identificado o
novo coronavírus, causador da epidemia, sendo
batizado de COVID-19: CO significa corona, VI
vem de vírus, D representa doença e o número
19 indica o ano de sua aparição, 2019. Os coronavírus são uma grande família viral que causam infecções respiratórias em seres humanos e
animais. Geralmente, infecções por coronavírus

52

causam doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. Na China, os primeiros casos ocorreram em pacientes que moravam próximos ou
trabalhavam no mercado local de frutos do mar de Huanan, onde também são vendidos animais silvestres vivos.
Algumas análises sugerem que os morcegos podem ser o
hospedeiro original desse vírus. Até agora, a transmissão
entre humanos ocorreu pela proximidade do doente com
familiares, outras pessoas e profissionais de saúde. Os sinais e sintomas são principalmente respiratórios, como
febre, tosse e dificuldade para respirar. Outros sintomas
incluem dor muscular, dor de cabeça, confusão mental,
dor no peito e diarreia. A maioria dos pacientes infectados na China era do sexo masculino, com idade média de
55 anos e a maioria apresentava doenças crônicas, como
cardíacas, diabetes, asma, tabagismo e câncer. Ainda não
existe tratamento específico para infecções causadas por
coronavírus humano. O Ministério da Saúde recomenda
evitar viagens para os países onde estão ocorrendo os
surtos. Caso ocorra a transmissão deve-se evitar contato
próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas, realizar lavagem frequente das mãos, usar
álcool gel, utilizar lenço descartável para higiene nasal,
cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir, de preferência com o braço e não com as mãos.
Dra. Fábia Diniz, Fisioterapeuta, Pós-doutoranda em Pneumologia USP
- São Paulo - SP. Doutora em Ciências - Pneumologia - USP - São Paulo SP. fabiadinizfisio@gmail.com
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Saúde
Publi editorial
Fotos Divulgação

Conceituada Farmácia é
destaque em Uberlândia
19 anos de mercado fizeram da Farma, referência
no mercado de Farmácia de Manipulação.

Livia Garcia, Pós-Graduada em Fármacia Clínica com
Especialização em Homeopatia e Cosmetologia

O medicamento manipulado traz não só economia no seu
preço, mas permite associação de medicamentos, personalizando e qualificando o tratamento.

Livia Garcia e Sr. Genivaldo, Diretores da Farma

Como especialistas na área da manipulação farmacotécnica,
oferecemos ao consumidor toda uma atenção farmacêutica
no atendimento a receita, sendo desde o condicionamento
ao uso do medicamento.
A Farma mantém-se evoluindo tecnologicamente, conquistando a referência dentro dos padrões de qualidade e atendimento ao cliente com o que existe de melhor em medicamento manipulado, sendo nossa coluna de sustentabilidade.

34 3231-1150 | 34 98411-6089
Rua Duque de Caxias, 86
Centro - Uberlândia - MG
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Crônica Mônica
Mônica Cunha
Fotos Bruno Fernandes | Divulgação

Arrumando
a casa
“Não tenho habilidade para dispor móveis,
quadros, tapetes e quinquilharias que amo”

Ser caseira é uma das minhas marcas mais fortes. E
parece incoerente. Sabe por quê? Porque adoro ver o
mundo, conhecer pessoas, mas gosto cada vez mais
de estar em casa. Fico até sem graça diante de tantos convites para ir ali e aqui. Sofro, mas assopro logo
essa inquietação e assumo a condição que me é normal de sossego e pés livres. E para pisar nesse terreno que é meu lar cravou-se em mim uma inquietante
cafubira. Quero arrumar um pouco mais o espaço que
habito. Não que esteja bagunçado, mas o que está no
lugar pode mudar, criar novos cantos no meu canto
do mundo. Não tenho a habilidade para dispor móveis, quadros, tapetes e quinquilharias que amo. Por
isso, vivo espiando quem compartilha dicas de decoração. Outro dia me inspirei ao aceitar o chamado de
Ana Paula para conhecer o novo apartamento. Fomos
eu e Glenda. Levei um presente. Minha amiga caprichou! Carregava nas mãos uma caixa com trufas de
chocolate combinado com sabores do alecrim, man-

54

jericão e lavanda. Ana nos esperava na porta. Notei que
estava descalça. E nos sugeriu fazer o mesmo. Logo me
sentei no banco que tem uma cesta com chinelos coloridos. À vontade, entramos. E mesmo tão longe avistei a
vista. Um janelão que se abria pela sala. Era céu que via,
já que o andar era um dos mais altos. Cheguei mais perto
e vi casas distantes, avenida e seu trânsito e o sol, que
quase não apareceu naquele sábado, mas deu as caras
naquele momento para me encantar e depois sumir no
horizonte. Dali, ela nos guiou pela casa nova. No quarto,
discretas prateleiras suspensas feitas de livros antigos
e que agora sustentam a fé. De volta à sala sentamos à
mesa de aperitivos e vinho. Mais que um encontro, foi receber de presente o prazer em transformar o lar do jeito
que se quer, com crenças, afetos e cacarecos. Me inspirou tanto que não vejo a hora de rearranjar meus metros
quadrados para receber a Ana.
Mônica Cunha é jornalista e apresentadora de televisão.
monikacunha@uol.com.br
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Nutricionista
Juliana Veloso
Fotos Arquivo Pessoal | SXC

Como melhorar a
ansiedade e a depressão
através da alimentação?
Estudiosos constataram o quanto os alimentos
podem ser fatores importantes na saúde mental.
É de amplo conhecimento que a alimentação influencia muito na saúde física, mas estudiosos constataram o quanto os alimentos também podem ser
fatores importantes na saúde mental. Neste sentido,
têm crescido muito as descobertas no ramo da psiquiatria nutricional, área da psiquiatria que utiliza a
nutrição como forma de prevenção e tratamento de
doenças que envolvem a mente. Em vários estudos
científicos foi observado que quanto mais inflamado o organismo está, mais substâncias são geradas
no organismo que o deixará mais predisposto à ansiedade, depressão e outras doenças relacionadas
ao cérebro.
Como controlar a inflamação em nosso organismo?
1. Cuidar da microbiota intestinal, consumindo regularmente alimentos prebióticos e probióticos
para promover saúde intestinal. Prebióticos (biomassa de banana verde, aveia, alho, cebola, frutas,
repolho cru, linhaça, gergelim, legumes, etc). Probióticos: kombucha, kefir (lácteos e não lácteos).
2. Aumentar a ingestão de Ômega 3. Peixes, castanhas, linhaça dourada e suplementação adequada
conforme o caso.
3. Diminuir o excesso de gorduras saturadas: gordura animal (carne vermelha, queijos, leite, manteiga)
e principalmente industrializados (pizza, sanduí-
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ches, salsicha, lácteos). E doces, produtos com farinha
de trigo (quitandas).
4. Exercícios físicos regulares.
5. Evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas.
São todas essas ações que podem evitar a Disbiose (desequilíbrio entre bactérias benéficas e patogênicas) e
reduzir a inflamação no organismo, melhorando os quadros de depressão e ansiedade.
Juliana Veloso é Nutricionista (CRN9 21891), Especialista
em Nutrição Clínica, emagrecimento, saúde e bem-estar.
Instagram: @julianavelosonutri | Facebook: Ju Veloso Nutri

34 9.9679.0807
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Publi Editorial
Fotos Kaká Fotografias

Bronzeamento
natural
“Este ano teremos mais novidades
e novos serviços”
Com quatro anos de atuação na Área de Bronzeamento Natural, Daiane Pireth começou atendendo em sua casa e depois mudou-se para
deixar o espaço somente para atendimento do
Bronze, devido ao crescimento e reconhecimento de suas clientes. Após dois anos, construiu um novo espaço e hoje já é referência em
bronzeamento natural em Uberlândia. “O método de Bronzeamento Natural é feito ao sol, um
procedimento assistido, ou seja, vigiado, pois
temos assistentes no pátio para auxiliar as nossas clientes, pois cada pele tem seu tempo de
exposição ao sol, de acordo com seu fototipo de
pele. O tempo de exposição é de 20 a 40 minutos”, explica Daiane.
Atendendo o gosto da cliente, o bronze pode ser
feito com ou sem marquinha. “Com marquinha
fazemos a montagem do biquíni de fitas adesivas ou também com o próprio biquíni de malha
da cliente. A marquinha feita ao sol tem durabilidade de três a quatro meses. Após o Bronze
oferecemos também a descoloração dos pelos e
a hidratação. O Bronzeamento Natural vem sendo reconhecido mundialmente, até mesmo por
médicos, pois várias pessoas têm deficiência
de vitamina D, inclusive estão orientando suas
pacientes a fazerem reposição desta vitamina”,
revela.
Visando proporcionar sempre o melhor atendimento, Daiane Pireth tem investido no seu trabalho, oferecendo também o Bronze por Vaporização, feito a jato e que tem durabilidade de 7 a

10 dias, resultando numa linda marquinha. “Este ano teremos mais novidades e iremos oferecer outros serviços
na área da beleza feminina. Aguardem”, observa Daiane.

Daiane Pireth, especialista em Bronzeamento Natural.

34 3219-3681 | 99661-3681
Rua das Pombas, 316
Jardim das Palmeiras 1
Uberlândia - MG
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Relacionamento
Cássia Freitas
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

Paz
Como lidar com o fato de que vivenciamos tragédias,
desafios, perdas e ouvir dizer “fiquem em paz”?
Como viver em paz em tempos de guerra? Como
lidar com o fato de que vivenciamos tragédias, desafios, perdas e ouvir dizer “fiquem em paz”? Isso
deveria ser o oposto. Alguns confundem paz com
resiliência, outros com aceitação. O fato é que entre
a alegria e a adversidade nos é, culturalmente falando, atribuído um bem como prêmio e um mal como
punição. Se pensarmos que fomos condicionados
a relacionar o ruim como castigo, temos que ignorar que coisas boas possam vir da dor. Talvez este
seja um pensamento que decidimos abstrair e esperar na satisfação de nossas expectativas a solução
de tudo. Paulo, na carta aos filipenses, fala sobre a
paz de Deus que excede todo entendimento. Fala
sobre nos alegrarmos pela proximidade da vinda
do Senhor. Desafios nos dão uma oportunidade de
agradecer e buscar a orientação de Deus. Trata-se
da coragem de admitir que precisamos de ajuda e
que acreditamos que nada disso foge ao controle
de Deus. Então, começamos a sentir essa paz, que
ultrapassa todo entendimento, que vou chamar de
absoluta, flui em nossa mente e coração. Paz é um
presente de Deus. Não é calmaria, mas consciência
de que se pode confiar no movimento de Deus em
meio à tempestade. Essa paz custou ao Senhor Jesus o calvário. Lugar e momento em que pela obediência morreu por nós levando sobre si tudo o que
pudesse nos roubar a paz. Paz é o espírito de Deus
em Jesus reproduzindo seu caráter em nós. Jesus
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Cristo, Deus conosco, exemplifica sua paz. Ele estava em
completa harmonia com Deus. Seu relacionamento com
o pai era a fonte de uma paz absoluta que podemos ver
e sentir nas escrituras. Assim sendo, para aqueles que
creem, não existem mais perdas, correria ou preocupações. Descanse nisto e tenha paz.
Cássia de Figueiredo Freitas vive essa paz por creditar que pela graça
maravilhosa de Deus deixou as coisas velhas para trás e tem corrido
para o alvo que é Jesus.
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Dermatologia
Publi editorial
Foto Rodrigo Guimarães

Um novo conceito
em Dermatologia
“O equilíbrio entre buscar a melhora estética e não colocar
em risco a saúde de seu paciente é o nosso grande foco”
A Dermatologia é a área da medicina que trata as alterações da pele, cabelos e unhas. Na última década, a
cosmiatria tem se destacado dentro da Dermatologia na
prevenção e no tratamento das doenças que interferem
na estética e no rejuvenescimento. Isto se deve ao grande desenvolvimento dos estudos científicos e, em especial, tecnologias a laser, procedimentos pouco invasivos
como preenchimentos com ácido hialurônico, toxinas
botulínicas e bioestimuladores de colágeno. Neste sentido, a médica dermatologista Camila Laranjo Marques,
formada em dermatologia pelo hospital das clínicas de
Ribeirão Preto - USP, com especialização em cirurgia
dermatológica e câncer de pele e pós-graduada em Dermatocosmiatria, busca sempre diagnosticar e tratar seus
pacientes de forma diferenciada e específica, visando
bons resultados, mas sempre mantendo a naturalidade
e o individualismo. O equilíbrio entre buscar a melhora
estética e não colocar em risco a saúde de seu paciente é
o grande foco da abordagem da Dra. Camila. Sua participação como membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica
e American Academy of Dermatology (Academia Americana de Dermatologia) reforçam sua busca pelo aperfeiçoamento na segurança e qualidade propostos. Atua na
clínica All Klinic, localizada na Avenida Nicomedes Alves
dos Santos, 1078, com suporte de uma dedicada equipe. Oferece tratamentos para o rejuvenescimento facial,
eliminação de manchas de pele, remoção de tatuagens,
tratamento de flacidez, gordura localizada, dermatologia
clínica e doenças dos cabelos. Como tecnologias, destaca terapias a laser, microgulhamento robótico e o ultrassom microfocado (Ulthera), que é um procedimento não
invasivo, para tratamento e prevenção de flacidez através da estimulação de colágeno.

34 3086-9116
Av. Nicomedes Alves dos Santos, 1078
Morada da Colina - Uberlândia - MG
@camilalaranjodermato
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Reflexão
Anita Godoy
Fotos Marcela Bortone | Divulgação

A arte de
saborear café
A vida é como o café e os empregos, o
dinheiro e a posição social são as xícaras.
Sou fã de café, e você? Mas será que sabemos saborear um café? E o café da vida, estamos saboreando ou nos perdendo nas aparências? “Um grupo
de ex-alunos, todos bem estabelecidos em suas
profissões, reuniu-se para visitar o velho professor
universitário. Em pouco tempo, a conversa adotou
o rumo das reclamações contra o estresse no trabalho e na vida. Depois de oferecer café aos visitantes,
o professor foi à cozinha e retornou trazendo um
grande bule de café. Trouxe também uma quantidade mais do que suficiente de xícaras de porcelana,
de plástico, de vidro, de cristal, algumas de aspecto
simples, algumas caras, outras sofisticadas, e disse
a eles que se servissem de café à vontade. Quando
cada estudante tinha nas mãos a sua xícara de café,
o professor falou: “Se observarem, verão que todas
as xícaras bonitas e caras foram escolhidas e ficaram para trás as simples e as baratas. É normal que
vocês queiram só o melhor para vocês mesmos, mas
essa é a fonte dos seus problemas e do seu estresse. O que todos realmente queriam era café, e não
a xícara, mas vocês conscientemente pegaram as
melhores xícaras e ficaram olhando para as xícaras
um do outro. Vejam que a vida é como o café e os
empregos, o dinheiro e a posição social são as xícaras; são apenas instrumentos para viver a vida, mas
a qualidade da vida não muda por causa deles. Às
vezes, por concentrarmos só na xícara, deixamos de
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apreciar o café que há nela. Portanto, não deixem que as
xícaras distraiam vocês... apreciem o café” - (uma parábola sobre a vida e uma lição de filosofia).
Anita Godoy é Taróloga, Escritora e Palestrante Motivacional.
anita.godoy@yahoo.com.br | www.anitagodoy.com.br
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Veterinária
Publi Editorial
Fotos Fabrício Lima | Divulgação

Atendimento veterinário
domiciliar
Mais comodidade e praticidade
para o seu animal de estimação.
A relação entre os seres humanos e os animais existe
desde a antiguidade. Com o passar do tempo, este vínculo foi se estreitando e os bichos de estimação se tornaram, literalmente, membros da família. Isso trouxe
uma nova realidade ao mercado pet, hoje com inúmeras opções em produtos, medicamentos e tratamentos
cada vez mais completos e sofisticados. Neste sentido,
os profissionais especializados também inovaram em
suas atividades, procurando atender estes amigos especiais com todo o respeito e carinho que eles merecem. Um destes novos procedimentos é o atendimento
veterinário domiciliar, onde uma das referências em
nossa cidade é a Dra. Luciana Teixeira, médica veterinária formada pela Unitri, técnica em Nutrição e Dietética
há 12 anos, e atualmente cursando especialização em
Nutrologia Veterinária. Saúde preventiva e alimentação
natural são os focos do seu trabalho, desenvolvido com
sensibilidade e ética profissional.

Dra. Luciana Teixeira: atendimento veterinário domiciliar com
respeito e amor aos animais

Em seus atendimentos domiciliares, Dra. Luciana faz uma avaliação clínica completa no animal,
diagnosticando aspectos físicos, funções e órgãos
vitais, além da solicitação dos exames indispensáveis à prescrição de um tratamento seguro e correto, optando por uma medicação balanceada feita
com produtos alopáticos e homeopáticos, o que
tem possibilitado excelentes resultados, inclusive
também na alimentação, através de rações também balanceadas e com produtos naturais. Tudo
isso para transmitir aos donos dos animais a tranquilidade necessária com o amor que motiva seus
passos nesta profissão que ela escolheu desde
sempre e na qual se realiza a cada consulta prestada, renovando sua missão tão especial de cuidar
destes que são nossos amigos do coração.

CRMV-MG 20417
34 9 8862-9958
@home.pet.uberlandia
Luciana Teixeira
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Psicologia
Résia Morais
Fotos Mauro Marques | SXC

Vaginismo: sintomas
e tratamento
Toda disfunção sexual deve ser avaliada por um
médico especialista e rejeitar causas orgânicas.
Apesar de sua descrição há mais de um século, o
vaginismo raramente é discutido ou tratado. Atualmente, quase metade da população feminina
mundial sofre de algum gênero de disfunção sexual. A classificação do DSM 5 (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, Quinta
Edição) enfatiza que o vaginismo é um distúrbio
de penetração, pois qualquer forma de penetração vaginal, como tampões, dedos, dilatadores
vaginais, exames ginecológicos e relações sexuais, tornam a penetração vaginal extremamente
dolorosa, se não totalmente impossível. O vaginismo é um distúrbio psicológico manifestado
pelo medo e ansiedade à penetração e um distúrbio físico, conforme observado pelo espasmo
vaginal e é distinto de outros distúrbios da dor
sexual, como a Vulvodinia (queimação e irritação
na área genital) ou a Vestibulodinia (Vestibulite
vulvar - dor local com penetração). O vaginismo
tende a ser um problema psicossomático, e em
termos psicológicos, muitas mulheres partilham
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um passado de relações sexuais traumáticas, aversão sexual ou condicionamentos familiares e/ou
religiosos negativos relativos ao sexo. A etiologia
pode também ser primariamente física. De fato,
mulheres com suspeita desse diagnóstico devem
ser alvo de um exame cuidadoso, já que uma
avaliação básica pode não encontrar apoio para
suas queixas. O tratamento para vaginismo inclui
acompanhamento por ginecologistas e psiquiatras especialistas no caso, psicólogos e/ou sexólogos especialistas, de preferência na abordagem
da terapia cognitivo-comportamental, hipnoterapeutas, fisioterapeutas e o uso de dilatadores vaginais. É importante destacar que toda disfunção
sexual para ser tratada com Psicoterapia deve ser
avaliada por um médico especialista e rejeitar causas orgânicas.
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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Cidadania
Karolina Cordeiro
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

Empreendedorismo e a
mulher com deficiência
Letícia Lucas Ferreira, 37 anos, formada em
nutrição, atleta por profissão e mãe, nos conta
como ser potência na adversidade.
Quem é a Letícia de ontem e a de hoje?
Letícia já foi muito sofrida, apesar do sorriso
sempre presente. Já se escondeu atrás de uma
casca grossa de resistência e reatividade.
Um sonho: Tornar mais visível e rentável o ‘Letícia por aí’.
Um arrependimento: Algumas escolhas já feitas.
Um objetivo: Me tornar uma referência, inovando e trazendo consciência sobre as questões de
acessibilidade em nossa cidade e no Brasil.
Uma frase: “Sou como você me vê. Posso ser
leve como uma brisa ou forte como uma ventania. Depende de quando e como você me vê passar”- (Clarice Lispector).
Maior desafio: Me manter firme nos meus objetivos e não desistir com as dificuldades que surgirem.
Uma decepção: Falta de sensibilidade nas pessoas me decepciona.
Uma surpresa: Descobrir que às vezes GANHO
mais quando PERCO algo.
Um medo: Meu maior medo é que Clarice não
sinta e não entenda o que é necessário pra ser
FELIZ.
Ontem: Construção.
Hoje: Uma obra em fase constante de acabamento.
Amanhã: Fruto do que acredito, faço e defendo

pra que seja melhor que hoje.
O que o esporte representa na sua vida? Renasci
através do esporte, me fiz conhecida e reconhecida
através dele. E tenho visto que o que mais importa
não são meus títulos, mas sim a minha postura e integridade nessa trajetória.
O que você diria para você mesma quando tinha
10 anos de idade? Isso também passará. E todo o
amor que você recebeu até aqui vai te amparar.
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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Psicanálise
Dr. Jorge Pfeifer
Fotos Arquivo Pessoal | SXC

O poder
das ideias
O mundo moderno está abarrotado de
excelentes ideias não expressadas.
As maiores invenções do mundo e os livros
mais iluminados chegaram às mentes dos seus
criadores sem que eles nunca tenham completamente percebido a fonte de suas ideias. Existem possibilidades criadoras formidáveis para
aqueles que aprendem como sintonizar ou desenvolver estas ideias que nos deixam atônitos,
quando pensamos sobre estas possibilidades e
seus benefícios no mercado de trabalho humano. Algumas vezes, fica difícil acreditar que tão
pouco tenha sido escrito sobre o nosso poder de
pensar sobre as coisas que fazem parte do nosso imaginário infantil, das grandes descobertas
e pesquisas que transformam o mundo em um
grande laboratório. Homens e mulheres que
trabalhem em qualquer atividade podem atrair
para si pensamentos inspiradores relacionados
ao que faz e sacar que possui o material necessário para sua evolução. Se este pensador desenvolve uma ideia que ele mesmo não dispõe
de energia para utilizar, essa ideia irá para outras
pessoas capazes de concretizá-la. O mundo moderno está abarrotado de excelentes ideias não
expressadas. Num mercado competitivo e desejante, as ideias novas funcionam como uma
teia de aranha que se oferece para as moscas
ingênuas o seu doce mel. Somos, por natureza,
seres desejantes, em sintonia com ideias que
nos mobilizam e nos fazem crescer confiantes e
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capazes de grandes transformações. Em nossa evolução
atual raramente procuramos as razões daquilo que chamamos pequenos prazeres. Quando olhamos em nossa
volta, passamos a acreditar que o que nos transforma
não são os prazeres efêmeros e, sim, a confiança e segurança de que, com o passar dos anos, nos tornamos
melhores. Não somos como moscas no mel, nem como
mariposas atraídas pelas luzes que morrem no dia seguinte. Somos personagens deste universo mutante,
onde as nossas ideias fazem a diferença e nos levam
além do arco-íris.
Dr. Jorge Pfeifer é psicólogo, psicanalista e articulista.
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A doação por QR Code é a
nova forma de ajudar na
luta contra o câncer.
Use a câmera do seu celular
e aponte para o QR Code.
Abra o link e faça sua doação
para o Grupo Luta Pela Vida
em prol do Hospital do
Câncer em Uberlândia.
(se necessário, baixe um leitor de
QR Code em seu celular).

Doe pelo QR Code e
ajude a continuar
transformando a
realidade contra o câncer
câncer.
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Empreendedorismo
Publi Editorial | Gisella Mandaro
Fotos Divulgação

Paz Universal tem
liderança feminina
Grupo aposta na qualificação de
mulheres para cargos de liderança.
Muito se fala sobre o empoderamento feminino e
as conquistas adquiridas ao longo dos anos por
milhares de mulheres. O termo empoderamento deriva da palavra inglesa empowerment, ou
seja, capacidade do indivíduo de realizar, por si
mesmo, as mudanças necessárias para que possa transformar a sua realidade, se desenvolver e
evoluir. Colocando desta forma parece fácil. Mas,
definitivamente, não é. Tanto, que apenas 4%
dos cargos de liderança no Brasil, em especial os
de CEOs - chief executive officer, são ocupados
por mulheres. A situação se agrava quando a mulher nasce em país subdesenvolvido, na periferia,
é negra e mãe. Elas chegam a trabalhar cerca de
três horas a mais do que eles por semana, considerando o trabalho remunerado, as atividades
domésticas e cuidados com a família. A injustiça
é ainda maior quando se leva em conta o nível de
escolaridade: o delas é maior em relação ao dos
homens. Mesmo assim, recebem 30% a menos,
de acordo com o estudo “Estatísticas de gênero:
indicadores sociais das mulheres no Brasil”, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE. Diante deste cenário fica quase impossível para uma mulher brasileira pensar
em empreender, certo? Errado! As mulheres são
especialistas em abrir pequenos negócios, transformando seus talentos em oportunidades para
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gerar emprego e renda. Para muitas delas, empreender é
a única alternativa.
Quem vê a goiana Maria Helena Rodrigues no salto 15,
liderando mais de 300 colaboradores, com 10 unidades
presentes no Estado de Goiás e uma em Uberlândia-MG,
não faz ideia da sua árdua jornada. Ela é hoje referência
nacional no segmento funerário e um exemplo de empreendedora. Já são 42 anos à frente do Grupo Paz Universal, formado por funerárias, clínicas médica e odontológica. “No início cabia a eu fazer de tudo: vender, receber,
administrar, treinar e exercer o ofício de agente funerário
a qualquer hora do dia ou da noite. Sacrifiquei muito a
convivência com a minha família. Mas, sabia que dependia do meu esforço para eu mudar minha realidade. Se
hoje as mulheres sofrem com discriminação e possuem
dificuldades para empreender, quando comecei minha
empresa a realidade era ainda mais dura e cruel, pois o
lugar de mulher era dentro de casa, cuidando das obrigações domésticas”, recorda. Da modesta sala alugada, ao
atual prédio localizado numa das principais avenidas de
Goiânia Castelo Branco, foram anos marcados por muita dedicação, dificuldades e expansão do negócio para
outras cidades do interior de Goiás, como Caldas Novas,
Goiatuba, Joviânia, Aparecida de Goiânia, Catalão, São
Luís de Montes Belos, Vicentinópolis, Bom Jesus, Buriti
Alegre e Uberlândia-MG. Todas elas dotadas de modernas instalações para amparar as famílias enlutadas.

A presidente do Grupo Paz Universal, Maria Helena Rodrigues

Maria Helena com a filha Ruskaya
Rodrigues Maia, administradora
da Clínica Médica Medpaz

Em 1978, quando Maria Helena Rodrigues deu início ao
seu negócio, o Brasil passava por muitas turbulências
econômicas e sociais. Houve uma queda de 25% na Produção Industrial, que gerou uma onda de desemprego
em massa, atingindo mais de 20% da população economicamente ativa. Goiânia era uma jovem capital e a economia estava basicamente centrada na zona rural. Foi
preciso muita determinação para fazer o negócio crescer
e prosperar. “Nossos vendedores batiam de porta em
porta, enfrentando chuva, sol, poeira e os tabus inerentes ao segmento. Mas, desistir não era uma opção. Olhava para minha filha e ela me dava forçar para prosseguir.
O esforço foi recompensado. Hoje, Ruskaya Maia administra a Medpaz e está à frente dos projetos de inovação
do grupo”.
É bem complexo conciliar a rotina administrativa da Clínica Médica Medpaz e os projetos de inovação com as
demandas da psicanálise, área de formação de Ruskaya
Maia. “Ninguém disse que seria fácil. Então, não criei nenhuma expectativa neste sentido. Cresci vendo minha
mãe trabalhar arduamente e sempre soube que este também seria o meu legado, que hoje honro e tomei como
missão. Para assumir a responsabilidade dignamente
busquei formação também em administração e me cerco
de excelentes profissionais. Não acredito em receitas de
sucesso. Acredito nas pessoas e no que elas podem realizar juntas, desde que tenham condições de fazê-lo. Eu
incentivo o diálogo, a troca de experiências e faço questão de ir às unidades para tomar um café com a equipe.
Creio que este é o caminho para liderar, dividindo res-

ponsabilidades e compartilhando melhores resultados”,
observa. As empresárias estão cientes e acompanham as
tendências globais, defendidas pela ONU - Organização
das Nações Unidas, relativas à equidade de gênero e ao
empreendedorismo feminino para que o Grupo Paz Universal possa contribuir ativamente. Dentre as inovações
gerenciais, o Grupo aposta na qualificação e treinamento
de mulheres para que estas assumam cargos de liderança. Faz questão de zelar pela igualdade de oportunidades, inclusão e não discriminação, oferecendo aos colaboradores, homens e mulheres, as mesmas condições de
trabalho e ganho. Repreende com veemência todas as
formas de assédio. “Não é simples empreender. Você se
torna muito boa em alguns aspectos do negócio. Outros
aspectos técnicos são necessárias ajudas de terceiros. Da
noite para o dia, é preciso aprender sobre contabilidade,
logística, finanças, vendas e mais um monte de outras
coisas para atender o mercado. Muitas vezes me senti sozinha. Olhando para trás, me sinto vencedora e espero
deixar uma equipe ainda mais afinada e comprometida
com os nossos valores ao passar o bastão”, revela Maria
Helena Rodrigues. Empreendedoras por excelência, possuem uma determinação singular e desprezam palavras
como acomodação, procrastinação, dependência e inércia. Não são perfeitas e nem querem a perfeição. Entretanto, buscam respeito porque sabem que o sucesso é
um jogo de eliminar falhas, seja no comportamento, seja
na prestação de serviços. “Num mundo onde ainda vigora o preconceito, a melhor arma é a competência. O meio
corporativo ainda é um ambiente bastante hostil para
as mulheres, mas jamais será dentro do Grupo Paz Universal. A nossa essência e a nossa força são femininas”,
Ruskaya Rodrigues Maia.

34 3233-7600
Rua Curitiba, 575 – Bairro Brasil - Uberlândia - MG
www.pazuniversal.com.br
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Capa

Mathaus Sanchez e Vinicius Spinoza
Fotos Divulgação

Luiza Trajano, sinônimo
de vitória e superação
“Existem duas formas de distinguir uma
empresa da outra: atendimento e inovação”
Luiza Helena Trajano é sinônimo de vitória e superação! Ela é uma das três mulheres mais poderosas do Brasil, segundo a Revista Forbes. Diante
de um mercado tão competitivo como é o do varejo, Luiza se destaca ao ser uma das poucas mulheres neste meio e, claro, por alcançar o sucesso
real com uma empresa que hoje conta com mais
de 800 lojas em 16 estados e cerca de 23 mil funcionários. Luiza acredita que é preciso trabalhar
com força sempre e, principalmente, determinação, muito trabalho e muita crença no país, pois
se você não acredita, não adianta. Conheça a história de Luiza Trajano, da inauguração em 1957
para a primeira grande loja de departamento em
1974, e o que deu início a tudo, a aquisição das
Lojas Mercantil em 1976. De lá pra cá existe uma
trajetória de trabalho, determinação, desafios e
muitas conquistas.
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Luiza Trajano no ínicio da sua trajetória de sucesso no mercado varejista brasileiro

Inovação e valorização de colaboradores.
Vocês valorizam seus funcionários, que são tratados como empreendedores. De que maneira
espalhar este formato aos outros empresários
ou empresas?
Digo que existem duas formas de distinguir uma
empresa da outra: atendimento e inovação. Estas duas coisas você só consegue fazer através
das pessoas, seja em Nova Iorque, Alemanha
ou São Paulo. As pessoas passaram a ser muito
importantes, apesar de todo o desenvolvimento
tecnológico, pois elas é que vão diferenciar uma
empresa de outra.
Liderança
Como selecionar os que ocupam cargos de liderança? Quem consegue ser líder dentro da rede
Magazine Luiza?
Eles que fazem suas carreiras. Um líder é aquele
que tem vontade, é o primeiro a crescer, que está
disposto a pagar o preço, porque na vida você
não ganha apenas para um lado e, acima de tudo,
que tenha um propósito de servir as pessoas e
acredita que o ato de servir é nobre. Nós valorizamos muito a determinação das pessoas.
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Luiza Trajano, uma das três mulheres mais influentes do Brasil
(Revista Forbes)

Mais
Mulheres empreendedoras e corajosas
Luiza exalta que todas têm uma garra danada, eu tenho um grande canal de abertura com as mulheres.
Elas reclamam menos e fazem acontecer. Acredito
também na força masculina, nós precisamos apostar
nesta união. E continuarmos sendo corajosas em nossa luta para sobreviver, ser mãe e fazer uma porção de
coisas ao mesmo tempo.
Vitória como mulher
Luiza diz que depende muito de nós, mulheres, pois
tudo o que fazemos, pagamos por isso. Então, você
tem que fazer aquilo que te deixa feliz, que você acredita e não reclamar, fazer as coisas e ir em frente, pois
acho que a mulher tem esse espírito de construção e
não de ficar reclamando.
União
Segundo Luiza, para uma mulher e empresária ter
sucesso nos dias atuais é preciso união, se unirem,
mesmo os concorrentes têm que se unir. Não tem
nada melhor do que a força de um grupo. Eu sou do
IDV - Instituto para Desenvolvimento do Varejo e nós
éramos totalmente cada um para o seu lado e o que
tínhamos? Os mesmos concorrentes, no mesmo quarteirão, vendendo para as mesmas pessoas e querendo
se matar durante o dia, mas nós resolvemos nos unir
e o que a gente tem feito pelo varejo brasileiro não
está escrito. Unam-se, transformem Leme em um polo
empreendedor, estou vendo tantos empreendedores,
tantas coisas aqui. Não importa se você é grande ou
pequeno, lute pelo desenvolvimento da sua cidade,
tenha um propósito maior. Uma associação é para

isso, só juntos podemos transformar os nossos negócios,
porque se a cidade não vai bem e o Brasil não vai bem,
nossa empresa também não vai bem. Então, temos que
pensar no coletivo.
Cases de sucesso
Magazine Luiza muito além das lojas físicas
O Magazine Luiza iniciou seu trabalho como comércio varejista físico da empreendedora Luiza Trajano em 1957.
Atualmente, a marca transcende comerciais e promoções na TV: ela revolucionou o meio digital. Quando Frederico Trajano assumiu a presidência da empresa, logo
revelou a vontade de explorar o mundo digital e trazer o
“calor humano” também para o universo online. E essa
concepção permitiu um crescimento de quase 600%
quando a estratégia digital foi abraçada por todos os colaboradores. Sim, todos. De entregadores a vendedores,
atendentes online à diretoria: todos passaram a utilizar o
app online para reportar seu atendimento e receber feedback dos clientes.
Luiza Labs: a transformação começa em casa
Em algum momento você deve ter se perguntado: “mas
como a marca controla e explora todo esse poder tecnológico?”. A resposta é bem simples: através do Luiza Labs,
o laboratório de tecnologia do Magazine Luiza. Todos os
dias, centenas de pessoas envolvidas nessa operação
idealizam coisas, experimentam, erram, tentam novamente e mudam de estratégia até acertarem o ponto. E
esse pode ser parte do segredo de tanto sucesso. Afinal,
o objetivo coletivo é tornar a vida do consumidor Magalu
muito mais funcional e sua experiência com a marca
cada vez mais agradável.
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A estratégia digital em múltiplas vivências
Como mencionamos, as vendas pela internet não traziam a intenção de ser apenas mais uma loja online. O
Magazine Luiza revolucionou nas ferramentas digitais
através da criação de aplicativos e plataformas. Um
exemplo de primeiro projeto foi o “Magazine Você”, tipo
de loja virtual que possibilita ao consumidor a criação
de sua própria vitrine de produtos para vendê-los. A adesão já ultrapassa 300 mil usuários. A “lista de casamento” do site e o próprio aplicativo da marca também são
modelos de tecnologia e inovação digital. Com interface
amigável e facilidade de navegação, o tráfego mobile já
comanda a navegação do site Magalu.
A digitalização também nas lojas físicas
Toda a transformação e investimento no meio digital
também foram incorporados às lojas físicas. Isso porque
a marca, com toda sua bagagem varejista, sabe que o
consumidor do comércio físico também deseja agilidade
e bom atendimento. Então, surgiu a ideia de aplicativos
para os lojistas. O Mobile Vendas, onde os vendedores
têm acesso a todo o estoque da companhia, e o Estoquista, onde o colaborador encontra o produto com facilidade. Assim, o Magazine Luiza segue garantindo a máxima
qualidade em sua operação física e online.
O investimento em Marketplace
Já sendo referência no digital, em 2016 a plataforma online abriu espaço para seus parceiros, tornando-se um
dos Marketplaces mais acessados do Brasil. O resultado
foi uma expansão ainda maior, com um catálogo de produtos que já ultrapassa 600 mil skus. Mas a proposta vai
além. A ideia da marca é ser uma plataforma que auxilia
na chegada do varejista ao mundo do comércio online.
Com isso, torna-se cada vez mais uma empresa referência no crescimento de parcerias. Na plataforma JN2, por
exemplo, você conta com o hub de integração da Plugg.
to, para vender no Magazine Luiza e em diversos outros
marketplaces.
Lu: uma lição de brand persona
De vendedora virtual a influencer digital: essa é a história
da “Lu” - a brand persona do Magazine Luiza. Inspirada
em Luiza Trajano, a fundadora, Lu auxilia os compradores no site, interage e descomplica todas as dúvidas
sobre termos técnicos e funcionalidades dos produtos.
Com a popularidade, surgiu o “Canal da Lu” no YouTube, hoje com mais de 1,6 milhão de inscritos. O termo
“Magalu” surgiu de uma forma carinhosa, criando uma
conexão entre a Lu e a marca, deixando-a mais próxima
de seus consumidores. Por fim, o resultado é a empatia e
fidelização do cliente.
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Aciub Mulher
Joana Araújo
Fotos Mauro Marques | SXC

Você está conectado e
preparado para os
próximos 10 anos?
Vivemos em um mundo de bytes, onde os dados
são muito mais valiosos do que os objetos físicos.
Dizer que a tecnologia está mudando o mundo
como um todo, e transformando as formas das
relações não é novidade, pois cada um de nós
sentimos isso no dia a dia, e faz algum tempo. A
questão é que, com bilhões de pessoas hiperconectadas entre si em uma rede global de informação sem precedentes, está claro que seguiremos
neste processo de uma transformação histórica.
O que precisa ser discutido é como podemos
orientar nossa vida, seja no comportamento e
nos negócios, para aproveitarmos ao máximo as
oportunidades apresentadas por este cenário de
mudanças iminentes, seja agora, assim como na
próxima década.
Levamos esta discussão ao Aciub Mulher, na última reunião, lembrando que lá no final do século
XVIII o vapor impulsionou a primeira revolução
industrial, enquanto um século depois, a eletri-
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cidade e as linhas de montagem tornaram possível a
produção em massa, e já nos anos 70, veio a terceira
revolução, gerada pela automação, computadores e
as redes conectadas. Agora, o que estamos vivenciando é a quarta Revolução Industrial. Nos últimos cinco
anos, as empresas mais valiosas do mundo passaram
a ser aquelas que trabalham com dados e ativos, e
não mais com tangíveis. Vivemos em um mundo de
bytes, onde os dados são muito mais valiosos do que
os objetos físicos. Quando se trata de progresso tecnológico, a taxa de mudança está realmente ficando
cada vez mais rápida. A cada ano, temos mais avanços tecnológicos do que tivemos no último, e uma vez
que o crescimento exponencial entra em ação, as inovações podem acontecer a um ritmo incompreensível. Não estar conectado a estes processos pode fazer
com que seu negócio não resista aos próximos anos.
Neste cenário atual novas empresas são criadas e se
desenvolvem baseadas na tecnologia, e os pequenos
podem roubar a cena, enquanto gigantes podem cair.
Um grande sinal desta mudança de paradigma é o
ranking de marcas mais valiosas do mundo. No topo,
não estão mais a boa e velha Coca-Cola, Nike ou outros produtores de bens de consumo tangíveis. Agora quem dá as cartas são as empresas de tecnologia,
como Google e Amazon, com seus serviços, soluções
e novidades que encantam e conquistam usuários
por todo o mundo. Para conseguir se diferenciar nesta nova economia é preciso compreendê-la. Isso não
envolve apenas os indivíduos mais ligados em tecnologia, mas serve para todos que querem conseguir
resultados e manter seus negócios no mercado. A necessidade de estar atento e se adequar às novidades,
que surgem em uma velocidade cada vez maior, é de
todos nós. Adeque-se, prepare-se e conecte-se para
hoje e os próximos 10 anos.
Joana Araújo é jornalista e analista de comunicação
com experiência em assessoria pública e privada.
joanapaula2@hotmail.com
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Mercado
MF Press Global
Fotos Divulgação

Yasmin
Melo
A mulher que revolucionou o mercado
dos promotores de crédito.
De Campinas, interior de São Paulo, a empresária
Yasmin Melo experimentou o declínio do mercado
dos promotores de crédito - profissionais responsáveis pela intermediação cliente/banco. Com o incremento de novas tecnologias e o surgimento das
fintechs, a profissão de correspondente bancário,
que antes era altamente lucrativa, esbarrou nas facilidades digitais, que hoje permitem que o cliente
faça empréstimos com apenas um clique, direto do
celular e sem sair de casa. Porém, a visão de que o
mercado mudaria já era prevista por ela há muito
mais tempo. Com mais de 10 anos de experiência,
Yasmin conta que desde a faculdade notava que a
profissão precisava passar por uma reformulação.
“Percebi que tudo que trabalha com intermediação
tende a sair do mercado, ainda mais os correspondentes bancários que ainda trabalhavam de maneira arcaica”, aponta. Mas só depois que veio a crise,
Yasmin entendeu o que precisava fazer. Assim, ela
começou a reunir profissionais em prol do mercado.
Nascia o Movimento Gigantes do Consignado, cujo
objetivo principal é mudar a forma como os profissionais de crédito veem o mercado. “Nós ajudamos
estes correspondentes a se reinventar nos seus negócios por meio da inovação e do desenvolvimento
de Mindeset. As estratégias vão de nível emocional
até formas inovadoras de vender”, explica Yasmin. O
movimento tomou grandes proporções, tanto que

76

hoje Yasmin Melo ministra eventos que levam
experiência, network, estratégias e inovação
para promotores de todo o país. Gigantes promotoras de créditos e bancos já reconheceram o
projeto e abraçam a causa. “Isso começou a ser
promissor, porque grandes líderes viram futuro
no que estávamos fazendo”, orgulha-se.
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Workshop
Redação
Fotos Nina Fotografias

Mulheres de ação
e empreendedorismo
She’s Mercedes teve palestras e
reuniu mais de 100 participantes.
O primeiro workshop sobre Mulheres de Ação e
Empreendedorismo, realizado dia 9 de março,
na concessionária Tecar Mercedes-Benz Uberlândia, reuniu mais de 100 mulheres. O “She’s
Mercedes” foi mediado pela jornalista Patrícia
Caetano e contou com profissionais de vários
segmentos. A presidente do Aciub Mulher, Tomaídes Rosa, a empresária Roberta Pennisi e

a Dra. Cintia Galvão foram as palestrantes da noite,
trazendo temas como Economia, Atitude Empreendedora, Mulheres e Autoestima. O evento teve ainda um debate sobre Cases de Sucesso no mercado
com Cintia Cunha, Vanessa Segantini, Marly Ferreira,
Daniela Ferreira e Ana Paula Sasaki. Em clima de network e intercâmbio de informações, o She’s Mercedes foi um sucesso.
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Comportamento
Michelle Aguiar
Fotos Arquivo Pessoal | SXC

Mulher: a beleza de
ser quem se é!
Dia Internacional da Mulher:
comemoração e luta.
Quando se busca na história a trajetória da mulher, é possível perceber que, apesar da cultura
machista e preconceituosa arraigada, ela se faz
presente e quebra paradigmas desde sempre,
com inúmeros exemplos de rompimento de regras, preconceitos e costumes da época, deixando sua marca e benefícios para todas nós até
os dias atuais. Mulheres que se destacaram nos
esportes, na educação, nas artes, na política, na
literatura, em defesa de causas sociais, mulheres empreendedoras, empresárias, cientistas...
mulheres de ação, que quando decidiram não
se calar, influenciaram, impactando significativamente os rumos de nossa cultura. O que elas
têm em comum? Coragem para enfrentar os desafios necessários para fazerem o que acreditam
ser correto, ser justo. Mulheres fiéis a um ideal,
a um propósito. São incontáveis as mulheres
na atualidade que a cada dia se destacam em
diversas áreas, buscando equilíbrio entre a vida
pessoal e profissional, e seguindo suas crenças
de felicidade e realização. No dia 8 de março de
1975 foi instituído o Dia Internacional da Mulher
com o objetivo de celebrar as conquistas pelas
lutas e reivindicações por direitos iguais. E hoje
esta data, além de ser de comemoração, continua sendo de luta, pois é importante lembrar
que ainda existem muitos problemas a serem
resolvidos: violência contra a mulher, feminicí-
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dio, diferença salarial e desigualdade de gêneros. O
objetivo não é mais mostrar que somos iguais aos
homens, mas mostrar que somos como somos e
sermos respeitadas por isso. E você, tem se sentido
realizada em ser quem é? O que tem feito por você?
Tem orgulho da história que está construindo? Pense nisso! A hora é agora e você pode ser o que quiser,
é só começar! Feliz Dia Internacional da Mulher. Um
grande abraço.
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 Mulheres Empreendedoras de Alta Performance de Minas
Gerais. Linkedin: michelleaguiar.coach | Instagram: @michelleaguiar.coach

Desde
1988

UMA ESCOLA

INCRÍVEL
CONSTRUTIVISTA

E BILÍNGUE

UMA ESCOLA ONDE É POSSÍVEL VER O MUNDO COM OUTROS
OLHOS, ONDE PLANTAMOS E COLHEMOS, ATRAVÉS DO
CONSTRUTIVISMO, DO CUIDADO FÍSICO E EMOCIONAL, DA
ARTE E DA CRIAÇÃO, DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E DO
AFETO, DA DIVERSÃO E DA ALEGRIA, O RECONHECIMENTO POR
32 ANOS DE HISTÓRIA.

facebook.com/aescoladacidade
@aescoladacidade
www.aescoladacidade.com.br

34 3235 7047 - 34 99105 0324
RUA: QUINTINO BOCAIUVA, 862
CENTRO - UBERLÂNDIA -79
MG

Leia e compartilhe,
acessando o QR-Code.

Eventos
Publi Editorial
Foto Divulgação

Ações Promocionais
e Eventos
Ética e profissionalismo marcam
trajetória de sucesso da Viapromo.
Diagnosticar com qualidade, juntamente ao
cliente, sua necessidade em seu mercado específico e executar suas ações de forma a maximizar os seus resultados. Este é o principal objetivo da Viapromo Ações Promocionais e Eventos,
liderada pela empresária Kenya Cavalcante Lopes. A empresa é hoje referência no mercado,
atuando com sucesso em Recepções, Organização de eventos, Divulgação empresarial, Blitz
noturna e diurna, Degustações, Demonstração
de produtos, Agenciamento de modelos (fotos, comerciais, desfiles), Campanhas promocionais e novos empreendimentos, produtos
e marcas, Montagem e organização de stands
de divulgação, Animadores de eventos (performances) e Produção de shows.
Reconhecimento
“Privilégio, foi o que tive em poder acompanhar a criação da Viapromo, quando a Kenya
me falou que iria profissionalizar sua forma
de trabalho e abrir sua empresa. A partir desse
momento tudo seria diferente pra quem atua
no ramo de eventos em Uberlândia, a cidade
até então contava com agências de modelo, algumas excelentes por sinal, mas foi a Viapromo
que mudou o jogo, agora poderíamos contratar
promotoras e promotores treinados, orientados e selecionados para atender ao público de
uma forma muito mais interativa e dinâmica, a
beleza em prol de promover o produto. Nestes
anos vi passar pela Viapromo inúmeras pessoas que captaram a essência do que considero
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ser a empresa, profissionalismo com alegria e simplicidade, promotoras e promotores que vestiram a camisa da empresa, assim como a Kenya veste a camisa
do cliente. Hoje, a empresa é referência quando se fala
em ação promocional em nossa região, cresceu e tem
outros produtos no seu mix de serviços, minha admiração cresceu na mesma proporção. A Viapromo tem
um grande mérito no sucesso de vários eventos do qual
fiz produção nestes anos e que venham muitos outros.
Obrigado Viapromo, obrigado Kenya, que a competência aliada ao seu carisma seja sempre seu cartão de visitas” - Marcos Freire, produtor de eventos.

34 3217-7772 | 34 99202-2790
Via Promo & Eventos
@viapromopromoções
contato@viapromo.net

Leia e compartilhe,
acessando o QR-Code.

Inglês
Robson Moura
Fotos Divulgação

Pensando a
Educação do Futuro
Com vasta experiência e sólida reputação, a Casa
Thomas Jefferson vem dinamizando o ensino do inglês.
Há apenas alguns anos, seria difícil imaginar que
as cenas das imagens acima pudessem acontecer em uma escola de inglês. O século XXI trouxe
avanços tecnológicos velozes e disruptivos que
têm exigido incríveis habilidades de adaptação.
É impossível prever o futuro com exatidão, mas
podemos nos preparar para as transformações já
anunciadas, especialmente na área de educação
e, mais especificamente, no que diz respeito ao
ensino de inglês. Falado por um quarto da população mundial, o inglês continua a se estabelecer
como a língua da comunicação global. Bilhões
de pessoas aprendem o idioma não apenas
como um hobby e sim como uma necessidade.
Mas será que essa necessidade ainda existirá no
futuro? Ou softwares de tradução e outras ferramentas assistivas tomarão o lugar do professor e
da sala de aula?
Além disso, a difusão da educação bilíngue chega como uma nova tendência ao mercado de ensino de inglês. Escolas bilíngues e escolas internacionais vêm conquistando espaço como uma
alternativa às escolas de idioma. O papel do professor também já mudou. Um alto grau de proatividade é exigido dos educadores, que precisam

buscar desenvolvimento profissional contínuo e atualizar-se frequentemente quanto às práticas inovadoras de
ensino-aprendizagem. A modalidade online é mais uma
tendência que vem crescendo e que deve ganhar tração
nos próximos anos.
A Casa Thomas Jefferson trabalha diariamente para se
reinventar e, principalmente, para contribuir para a formação de cidadãos cada vez mais competentes, informados e interconectados. Exemplos desses esforços são: o
espaço “Thomas Maker”, que busca incentivar a criação
de uma cultura de “fazedores” e estimular o desenvolvimento de habilidades do século XXI; programas bilíngues
próprios, como o Bilingual Adventure e o Thomas Bilíngue for Schools, que, respectivamente suprem demandas e anseios de pais e escolas; o projeto de implantação
da Pedagogia de Projetos (project-based learning); e as
iniciativas online, como a nova loja “Thomas EAD”. A verdade é que o futuro já chegou e, com ele, muitas mudanças. Mas a demanda por ensino de inglês não diminuiu e
não parece que diminuirá tão cedo. Os avanços tecnológicos continuarão provocando transformações dentro e
fora dos espaços de aprendizagem e sobreviverá quem
estiver atento e disposto a se reinventar.
Robson Moura é Coordenador de
Relacionamento da Casa Thomas Jefferson.
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Visite Uberlândia
Fabiana Barcelos
Fotos Arquivo Pessoal | SXC

Eventos
Um setor que cresce a cada dia
e aquece economia do país.
Você sabia que a economia brasileira conta com
uma indústria que movimenta 936 bilhões de reais por ano? Esse número é maior que a economia de muitos países. Essa indústria corresponde também a 12,93% de todo PIB brasileiro, nem
a indústria automobilística, petrolífera e farmacêutica nacional contribui tanto com a economia como esta. Estamos falando da indústria de
eventos, que não é bem uma indústria, mas um
segmento da economia que gera vasto universo
de conhecimento. Depois de escolas e faculdades, onde você busca atualização profissional?
Nos eventos. O brasileiro lê em média 2 livros
por ano, mas se atualiza nos mais de 590 mil
eventos que acontecem todo ano no país. São
mais de 1600 eventos por dia, que movimentam
a economia, compartilhando conhecimento e
riquezas. Não se pode deixar de mencionar a
quantidade de empregos gerados: são mais de
25 milhões. Isso quer dizer que 1 em 4 brasileiros
trabalha direta ou indiretamente neste negócio.
Em Uberlândia não é diferente. Ela tem se tornado cada vez mais uma cidade de turismo de
negócios. Em 2019 foram realizados mais de
112 eventos técnico-científicos, de negócios e
esportivos, em apenas 6 dos maiores espaços
que a cidade oferece. Esse número representa
o dobro se comparado com 2018. A expectativa
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para os próximos anos é ainda mais positiva
uma vez que tem espaços sendo reformados e
novos que serão inaugurados. De acordo com
o presidente do Visite Uberlândia, Pedro Paulo
Schwindt, a estrutura da cidade foi preparada
para isso. “Temos espaço para uma reunião de
20 a 3 mil pessoas. E a hotelaria acompanha
este crescimento. Temos hotéis simples, de
médio conforto até hotéis de luxo, para atender qualquer demanda”, enfatiza.
Fabiana Barcelos é jornalista, fundou a Ares, empresa
pioneira em assessoria de imprensa para eventos, há 12
anos. É professora universitária e especialista em comunicação e marketing pela ECA/USP.

Leia e compartilhe,
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Talento
Publi Editorial
Fotos Kaká Fotografias

Arte e sensibilidade
em cerâmica
“Meu trabalho é inspirado pela natureza, de
onde tento extrair as formas, cores e texturas”
Graduada em Artes Visuais pela Universidade Federal de
Uberlândia, com ênfase na linguagem de Cerâmica, Iraci
Amaral participa de cursos em São Paulo, Belo Horizonte,
Cunha (cidade da cerâmica artesanal) de aperfeiçoamento em técnicas, por exemplo: modelagem, torno, estudo
e produção dos esmaltes utilizados em suas peças. Ministra aulas de modelagem em cerâmica no seu Ateliê, onde
cria e produz peças utilitárias e decorativas em cerâmica
de alta temperatura. Seu trabalho é focado na retomada
do ofício artesanal, de seu valor e sua importância para o
cenário urbano e as relações construídas dentro das cidades. Entre produção, pesquisa e aprendizado, Iraci busca
validar a qualidade ímpar de um produto feito à mão, sob
o olhar atento, criativo e surpreso da artesã. Seu trabalho
destaca-se também pelo espírito curioso e o encanto pelas cores, além de se responsabilizar pela idealização e
viabilização de projetos e produtos únicos, executando-os
à mão e in loco. Como resultado de pesquisa por soluções
e inovação e de uma priorizada postura ética em nome
da originalidade, oferece aos clientes produtos que se sobressaem pela qualidade e expressividade, caracterizando
uma oportunidade de consumo alternativa aos produtos
padronizados e parodiados que interpõem-se no mercado
contemporâneo. A artista busca a harmonia do servir, concretizando o equilíbrio entre a louça para comer e aguçar
os sentidos, num misto de textura, sabores e formas, atendendo restaurantes artesanais, buffets e organizadores de
eventos com sua louça artesanal. “Meu trabalho é inspirado pela natureza, de onde tento extrair as formas, cores
e texturas, deixando que o barro direcione e me domine,
enquanto estou criando e modelando. A magia da cerâmica resulta desta conexão e da tentativa de sintetizar o que
o ceramista pretende e se propõe”, enfatiza.

A ceramista Iraci Amaral

34 99993-6046
Alameda Luiz Suzigam, 127
Jardim Karaíba - Uberlândia - MG
Iraci Amaral Cerâmica
iraci_amaralceramica
Atendimento com hora marcada.
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Maternidade
Núbia Mota
Fotos Lívia Mendes | SXC

Demissão após licença
maternidade
“Depois de ser mãe e enfrentar um câncer, me
sinto mais forte para desempenhar o meu papel”
Não tem jeito. Vai chegando o fim da gravidez,
bate aquela ansiedade. Além de lidar com os
sentimentos da chegada de um filho, as mulheres ainda enfrentam a incerteza de se manter
empregadas assim que termina a licença-maternidade, já que a lei dá estabilidade à empregada de cinco meses após o parto. Em muitos
casos, a empresa faz o desligamento assim que
termina esse período. Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), metade das mães
são demitidas até dois anos depois que acaba
a licença-maternidade. Foi isso que aconteceu
com Daiana Freitas (nome fictício), de 31 anos,
ex-funcionária pública em Uberlândia. Ela viu todos os planos profissionais escorrerem pelo ralo,
depois de voltar a trabalhar, sete meses após o
parto, unindo a licença e as férias. Com dois meses de retorno foi exonerada do cargo de chefia
e realocada para uma vaga com menor salário.
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Mas há uma luz no fim do túnel, quando se trata de valorização da mulher e da mãe no mercado de trabalho.
Um exemplo contrário é o caso de Lívia Mendes, de 35
anos, que descobriu um câncer no sétimo mês de gravidez e, juntando licença e tratamento, ficou afastada
do emprego por 15 meses. Mesmo com receio por ter
ficado tanto tempo longe da empresa, ao contrário do
que imaginava, Lívia foi bem recebida pelos colegas,
chefes e, há um mês, foi promovida à supervisora de
aprovação de loteamentos da ITV Urbanismo, loteadora de Uberlândia. “No lugar de um problema, eu ganhei
uma oportunidade. Depois de ser mãe e enfrentar um
câncer, eu me sinto muito mais forte e capaz de desempenhar o meu papel. É muito legal trabalhar em uma
empresa que dá tanta oportunidade para mulheres,
onde 78% dos funcionários são mulheres e somos tão
valorizadas”, enfatiza Lívia.
Núbia Mota é analista de Marketing e Conteúdo na ITV Urbanismo.

Leia e compartilhe,
acessando o QR-Code.

Case
Publi Editorial
Fotos Divulgação

As chaves que me
abriram portas até aqui!
“Não existe outro caminho para o sucesso
a não ser amando o que você faz”
Minha primeira experiência com vendas foi aos 9 anos de
idade quando em minha casa me aventurei a vender “Laranjinha” (nome que damos aqui em Goiás àqueles sucos
congelados que são vendidos em saquinhos). Minha investidora foi minha avó paterna, Sebastiana Batista de Sousa,
que me incentivou a ganhar dinheiro com o propósito de
gastar em parques de diversões em uma festa religiosa que
acontece na cidade onde fui criada. Então, aprendi duas lições: empresas têm um dinheiro que não é nosso e o nome
dele é fluxo de caixa e a outra é que devemos honrar quem
nos deu oportunidade. Decretei falência do meu primeiro
negócio e, desde então, empreendi em vários outros negócios, aprendendo com meus erros e com uma vontade
enorme de vencer na vida. Vendi chocolate, semijoias, tarefas da faculdade e trabalhos acadêmicos, até montar
minha primeira empresa: uma Farmácia de Manipulação
em 2012, onde meu sócio entrou com o capital e eu com o
trabalho. Passado um ano de sociedade, nos separamos e
comprei sua parte, me uni a um grupo, transformando minha empresa em franquia e entrei para o grupo da Farmácia Artesanal. Com esta nova marca aprendi sobre gestão
de negócios e pessoas, financeiro, estratégias de vendas,
metas, capacitação de colaboradores, processos, etc. Nasci para liderar e alavancar a vida das pessoas, desempenho
meu papel na sociedade com amor, sou próspera e venho
colhendo frutos. Não existe outro caminho para o sucesso
a não ser amando o que você faz. Dentro da nossa marca
ganhei diversos prêmios e reconhecimento. Hoje, com 30
anos de idade, asseguro que o medo é a raiz de muitos males. É quem te impede de tentar e, por consequência, de
acertar. Agradeço imensamente a todas as vezes que errei,
foram meus erros que me moldaram, me ensinaram e me
fizeram chegar até aqui.

Dra. Ana Paula M. N. Sasaki, empresária, farmacêutica, mentora e palestrante.

62 3357-5769
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Cabelos
Clau Borges - Hairstylist
Fotos Divulgação

Linda, loira e
hidratada
Loiro, sempre queridinho!
Entra moda, sai moda e o loiro nunca deixa de
ser um dos preferidos das mulheres e um dos
mais pedidos nos salões. Há quem goste do famoso “platinado” ou apenas um iluminado no
cabelo. Mas, a verdade é que o loiro é um dos
queridinhos e, independente da tonalidade, é
preciso cuidado especial e muita hidratação para
que fique sempre bonito e saudável. As químicas
agridem sim, mas com o tratamento adequado
para cada tipo de cabelo é possível mantê-lo
sempre sadio.
Hidratação, nutrição e reconstrução - O que
mais ajuda a amenizar e reverter estas agressões
é o cronograma capilar. No tratamento é indicado usar um creme de hidratação, nutrição e reconstrução a cada lavada. A primeira visa repor
a umidade natural encontrada no interior dos
fios, a segunda repor os lipídios que protegem a
queratina e o interior do fio, enquanto a etapa da
reconstrução visa repor a queratina, devolvendo
a massa capilar perdida.
Dica de ouro - Com a variedade de produtos disponíveis no mercado, bate uma dúvida sobre o
que é mais indicado. Vou dar uma dica de um
orgânico indicado para qualquer tipo de cabelo.
É o Spa Sérum, da Natylla Hair, que hidrata e protege das agressões externas, além de disciplinar
e revitalizar os fios. A linha da Natylla Hair tem
uma máscara, a Banho de Ouro, usada para ca-
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belos finos e sem vida, e uma composição de ácido
hialurônico e colágeno. Já a máscara Truss Night Spa
Sérum hidrata intensamente e protege das agressões
externas, além de disciplinar e revitalizar os fios.

Leia e compartilhe,
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Eventos
Publi Editorial
Foto Divulgação

A empreendedora
Raquel de Queiroz
A presença da mulher no
empreendedorismo fez com que a
visão para os negócios fosse diferente.
Empreendedorismo feminino é um assunto muito falado no século em que
estamos vivendo. Hoje, depois de tudo
que aconteceu na minha vida, me sinto muito orgulhosa da minha carreira.
Muitas vezes precisei superar meus
medos e inseguranças ao realizar algo
no meu trabalho, mas aprendi que a
vida é sempre um recomeço. Algumas
vezes, quando não deu certo, nunca
me senti derrotada e sempre segui
adiante. Existem vários fatores que fazem mulheres lançarem-se no empreendedorismo, por exemplo, a vontade
de trazer algo novo para vida. A realização financeira também é uma das
principais razões, mas, antes de tudo,
nós mulheres sempre buscamos nossa
satisfação pessoal. A presença da mulher no empreendedorismo fez com
que a visão para os negócios fosse diferente. As mulheres se lançam mais e,
com isso, incentivam outras mulheres
a empreenderem. Mesmo diante de todos os desafios que tenho, crio oportunidades e cresço. Se você acredita nos
seus sonhos e nos seus projetos, não
desista! É só uma questão de tempo
para tudo se realizar.

Raquel de Queiroz, exemplo de empreendedorismo feminino

34 3219-9789 | 34 99839-4902
Rua Padre Anchieta, 525 - Bairro Lı́ dice - Uberlândia - MG
AtelieRaqueldeQueiroz
raqueldequeirozoficial
www.raqueldequeiroz.com.br
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Moda
Matheus Morum
Fotos Frazão

Outono
Inverno
Acessórios
transmitem
personalidade
aos looks e
expressam a
versatilidade
da mulher
moderna.
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Body Valisere
Calça Minnet
Acessórios VAN Acessórios

A moda deste outono traz peças clássicas com
cores neutras e recortes contemporâneos. Os
acessórios transmitem personalidade aos looks
e expressam a versatilidade da mulher moderna.
Meu objetivo com este ensaio é valorizar a beleza
feminina, através de uma produção simples, enfatizando a importância de priorizar o bem-estar
e estilo próprio na escolha do que vestir.

Body Valisere
Calça Minnet
Acessórios VAN Acessórios
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Look Valisere
Acessórios VAN Acessórios
Sapatos Schutz
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Modelo Daniella Freitas
Fotógrafo Frazão
Beleza Carlos Vilarinho (D’arc Getúlio Vargas)
Produção Matheus Morum
Assistente de produção Igor Silva

Mais
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Moda
Darah Gomes
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

Artistas usam tapete vermelho
do Oscar para fazer protestos
Durante a cerimônia, mulheres mostraram
que moda é, sim, forma de expressão.

No tapete vermelho do Oscar 2020 artistas aproveitaram o momento para incentivar a sustentabilidade
e fazer críticas quanto a falta de diretoras mulheres
indicadas na premiação, à invasão as terras indígenas e até a falta de respostas sobre o caso da morte de Marielle Franco. A equipe do Democracia em
Vertigem, único projeto brasileiro indicado ao Oscar,
aproveitou a visibilidade do tapete vermelho para
fazer duras críticas ao governo. Alguns levantaram
placas contra a invasão das terras indígenas, outros
contra o fascismo. Petra Costa, diretora do documentário, questionou quem mandou matar Marielle, que foi assassinada há quase dois anos e o crime
continua sem desfecho e justiça. Já Natalie Portman
fez um protesto contra as diretoras mulheres que foram ignoradas nas indicações ao Oscar. Para isso ela
bordou em uma capa preta o nome das autoras que
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produziram filmes aclamados pela crítica durante o ano.
A atriz afirmou que queria honrar estas mulheres pelo
trabalho e optou por fazer isso através do look da Dior. O
vestido de Elizabeth Banks também deu o que falar. Ela
usou um look da marca Badgley Mischka, sendo o mesmo que ela usou em 2004 na primeira festa pós-Oscar da
vida dela. Pelo Instagram a atriz contou que queria conscientizar as pessoas da importância da sustentabilidade
na moda e lembrá-los de como o consumismo colabora
para as mudanças climáticas, poluição dos oceanos e trabalho escravo, além de prejudicar as mulheres. Em um
espaço tão conhecido pelo brilho e glamour, mulheres
mostraram que aqueles vestidos e peças deslumbrantes
podem ser mais do que apenas beleza. Foi um momento
delas se expressarem, algumas com as próprias roupas,
outras com placas, mostrando que moda é, sim, forma
de expressão.
Darah Gomes é jornalista, webwriter e apaixonada por moda.
@in.Darah | darahfgomes@gmail.com

Leia matéria na
íntegra, acessando
o QR-Code

Mais

Moda
Laura Lany - Estudante de Jornalismo
Fotos Arquivo Pessoal

Moda x Economia
Colaborativa
A moda vem se reinventando através de
ações socioambientais e sustentáveis.
A economia colaborativa trata-se de bens e serviços que se baseiam em compartilhamento de
produtos, em vez de apenas realizar uma nova
compra. De acordo com pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL)
em 2019, mais de 80% das pessoas começaram
a optar por práticas de consumo colaborativo em suas rotinas. Esse mercado movimenta
anualmente US$ 15 bilhões em todo o mundo,
segundo levantamento da consultoria britânica
PWC. O mercado da moda não fica longe dessa
tendência, um relatório divulgado pelo Barclays
“Green is the new black”, com ações sustentáveis a indústria da moda pode gerar cerca de
120 bilhões de euros. O ciclo do consumo faz
com que a compra de roupas e acessórios seja
cada vez mais frequente, consequentemente a
compra de peças que não serão mais usadas ou
que serão descartadas em seguida. Diante disso, o compartilhamento de acessórios, peças de
roupas e sapatos faz com que o consumo dimi-

nua e conscientize pessoas a reaproveitarem as
mesmas peças, que as novas sairiam mais caras
e no futuro seria um descarte “a mais”. Com a
missão de tornar o consumo dentro do mercado da moda mais sustentável e acessível, o surgimento de marcas com esse pensamento está
crescendo.
Closet compartilhado
Em Uberlândia, a Schoenbags traz um closet
compartilhado de peças de luxo que vai de sapatos, bolsas, lenços a óculos de sol. A proposta
vai além, por buscar o empoderamento feminino através da utilização dessas peças por todas
as mulheres. Com o intuito de encorajar e empoderar cada mulher que queira ter uma peça dos
seus sonhos sem gastar muito com isso e ainda
ajudar em seu controle financeiro, a marca traz
diversas opções de produtos para alugar em
momentos que ela mesma pode escolher junto
ao período de utilização. A Ceo, Jeniffer Garcia,
trouxe um novo modelo de negócio no ramo da
moda para dentro da cidade. Garcia revela que
o seu desejo é que essa proposta traga para a
mulher a sensação de pertencimento e poder.
“Além de ajudar a mulher a ter controle e autonomia sobre o seu próprio dinheiro, que ela consiga diversificar seu closet e ao mesmo tempo
economizar. Não é preciso mais descapitalizar
para ter acesso ao closet dos sonhos”, acentua.
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Casamento
Miquéias Madalena
Fotos John Weslley e Marcus Torres

Por que
casamos?
O casamento foi evoluindo com o tempo, ficou pop
e virou uma forma de expressão da personalidade.
Em algum momento no início dos anos 2000 tive a
nítida sensação de que o ato de casar (cerimônia
e festa) seria algo que entraria em desuso, ficaria
restrito a saudosistas e a uma elite das aparências.
Estava errado. Muito errado! O casamento foi evoluindo com o tempo, ficou pop e virou uma forma
de expressão da personalidade. Casar deixou de
ser uma imposição sociorreligiosa e passou, verdadeiramente, a ser de livre e espontânea vontade. Hoje, tenho tido a graça de me encontrar com
casais que se casam por uma única razão: o amor!
Não mais existem motivos adjacentes. Sobrou apenas o amor. Ou melhor, ficou apenas o necessário. E
pelo fato de o amor estar em evidência a vontade de
celebrar aumentou. O amor, intangível como é, manifesta-se em nossas ações de cada dia. E os casais
sentem essa vontade latente de dizer ao mundo que
se amam, escolhem pessoas especiais para ouvirem
e testemunharem essa declaração de amor que é o
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casamento. Os gregos antigos classificavam o amor em
tipos e isto ajuda na defesa da minha tese. O amor ‘eros’
é o que une duas pessoas e as motiva seguirem juntas
no matrimônio. O amor ‘philia’ é a razão de se juntar os
melhores amigos e as pessoas que fizeram diferença na
história dos noivos. E é por gratidão ao amor ‘storge’ que
o casal quer que o casamento aconteça sob as bênçãos
de seus pais, que tanto se esforçaram para que aquele
momento chegasse. E, acredito eu, a manifestação de todos esses amores em um mesmo momento faz com que
alcancemos o amor ágape, aquela conexão profunda
com o belo, o bom e o que maior do que nós. Enfim, na
era do virtual, estamos carentes de contato, de presença
e de vivência. E o casamento é um oásis no tempo, onde
podemos nos recordar que um dos maiores tesouros da
vida é amar e ser amado.
Miquéias Madalena é 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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Tradição e
qualidade
em buffet
A empresa desenvolve trabalhos em
seguimentos sociais e corporativos.
O empreendedorismo no Brasil tem se fortalecido e está aumentando. Pois é certo
que há uma certeza concreta de trabalhar
com o que gosta e ser dono do seu próprio
negócio. Comigo não foi diferente. Eu, Terezinha, há mais ou menos 20 anos, sempre
estive cativa ao interesse de cozinha e gastronomia. A partir desse desejo fui me aperfeiçoando, acumulando experiências e com
muito incentivo e ousadia dei o primeiro
e grande passo na minha carreira profissional em 2008. Desde então, a empresa
Terezinha Eventos tem crescido gradativamente e ganhando reconhecimento em
Uberlândia e região pelo bom atendimento
e qualidade. Hoje, a empresa desenvolve
trabalhos em seguimentos sociais e corporativos. Sempre serei grata pela oportunidade que foi dada primeiramente por Deus,
que tem me capacitado, pois os frutos que
tenho colhido são ricas demonstrações do
cuidado D’Ele para comigo. Em segundo
plano, agradeço a confiança que recebo do
mercado uberlandense, que cada vez me
impulsiona trabalhar com mais excelência.

A empresária Terezinha, sucesso com seu conceituado buffet

34 3213-8082
Rua Pixinguinha, 34 - Bairro Santa Rosa - Uberlândia - MG
@Eventos Terezinha
terezinhaeventos@terezinhaeventos
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Andrea de Castro
Fotos Arquivo Pessoal | SXC

Mercado da
mesa posta
A força da mulher!
Na história, a mulher foi e ainda é a personagem principal do
papel da “dor e da delícia” de cuidar da família e das coisas da
casa. A parte boa, e por sinal muito boa, é o peso que esta participação faz em vários sentidos. Um deles é o Mercado da Mesa
Posta, que é um nicho à parte dentro do mercado de decoração.
Segundo uma entidade deste meio, este mercado cresceu mais
de 30% em 2018. E a expressão máxima disto foi o reflexo, agora em fevereiro, em uma grande feira do setor que aconteceu
em São Paulo. Mais uma vez a força da mulher sendo exaltada.
Neste cenário da Mesa Posta temos várias figuras femininas, e
claro, cada uma com sua importância: temos grupos de meseiras praticamente por todo o Brasil, influenciadoras, lojistas, artesãs e costureiras que trabalham somente com itens de mesa.
Tudo isto para alimentar e valorizar este estilo de vida que potencializa valores muito necessários na sociedade atual, como
a refeição em casa com a família e o Receber Bem. O que mais
me admira nesta movimentação toda é o resgate de valores
ainda mais significativos para esta mulher. Sim, a dona de casa,
a mulher aposentada, a mulher que está fazendo transição de
carreia, dentre outros perfis. Todas empreendendo com tudo
que possa envolver a Mesa Posta e resgatando independência
financeira, sentimento de utilidade, a potência de ser mulher,
principalmente na meia e na melhor idade. E desta forma, paulatinamente, a mulher vai, mais uma vez, evidenciando valores
importantes para a evolução dos relacionamentos e ainda
potencializando expressões culturais tradicionais.
Andrea de Castro, amante da família, do receber bem, design de interiores. Instagram: @casada_dea | Email: casa.da.dea73@gmail.com
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Bruna Barcelos
Fotos Mauro Marques | SXC

Como ser gentil e elegante
em todos os momentos
Um sorriso de bom dia, boa tarde ou boa
noite pode mudar o dia de quem recebe.
Em muitos momentos percebemos que as pessoas estão, aos poucos, perdendo a paciência
com toda e qualquer situação e com isso deixando a gentileza de lado e partindo para a ofensa
verbal ou escrita (quando se trata de redes sociais).
Pois bem, vamos às dicas de como ser verdadeiro, mas sem ofender:
1- Precisou falar a verdade: marque um local
adequado para conversar. Primeiro lance o assunto que precisa ser tratado de forma cortês,
escute calmamente o que o outro tem a dizer e
só então fale com delicadeza o que precisa ser
falado. Depois pause um momento para que o
outro também tenha chance de se explicar. Assim o problema reduzirá em muitos casos e tudo
se resolverá.
2 - No trânsito: respeite o outro, dê seta, dê passagem, seja educado, cortês. Isso vai ajudar não
só seu dia a dia no trânsito, como também a de

quem está em outro transporte. Não jogue lixo para fora
da janela, evite os xingamentos e buzinas sem necessidade. Tenha tranquilidade no volante, afinal o outro também quer a mesma coisa.
3 - Evite indiretas: nas redes sociais poste (ou faça stories)
contando ou descrevendo a situação que viveu, não cite
nomes, mas esclareça o que te deixou magoado, hoje em
dia as pessoas querem ver pessoas e não coisas. Às vezes, você desabafando de uma maneira gentil, mostrando suas fraquezas, pode ajudar e muito a outra pessoa
que está te vendo ou ouvindo.
4 - Sorria mais: um sorriso de bom dia, boa tarde ou boa
noite pode mudar o dia de quem recebe. Isso é tão simples e não custa nada. Enfim, seja exemplo. Mesmo que
a vida não lhe trate como você gostaria, mostre resiliência nessa vida e trate bem as pessoas que estão em seu
contato. Isso fará a diferença em todo contexto que você
tiver inserido. Boa sorte!
Bruna Barcelos é consultora comportamental
www.brunabarcelos.com.br | @brunabarcelos
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Nando Medeiros | Publicitário | Blogger | Produtor de Eventos
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Camisa amarrada na
cintura. Inspire-se!
Se existe união perfeita entre praticidade e estilo,
a camisa amarrada na cintura faz parte disso.
Olá, pessoal, tranquilo? Bom, tenho recebido alguns pedidos no Facebook e Instagram para falar sobre a camisa amarrada na cintura e resolvi
focar nas camisas xadrezes masculinas. Aproveitei que esse final de semana usei bastante para
explorar melhor esse tema. Eu sempre gostei
dessa pegada da camisa amarrada na cintura.
Acho que minha mãe tem uma forte influência
nisso, já que sempre mandava eu amarrar uma
blusa na cintura, caso fizesse frio... Quem nunca,
né?! Para compor meu look, escolhi duas cores
que muitos têm medo de combinar, o preto e o
marrom. Usei uma calça marrom com a barra
dobrada, super tendência também. A camisa
preta, com a estampa na região do peitoral, dá a
sensação de que estamos mais fortes. Quem não
gosta? E olhe ela lá, a camisa xadrez amarrada.
Elegi uma camisa no tom terroso, para conversar com a calça e não chamar muito a atenção.
Nos pés, o hit da moda masculina, o tênis branco. Se existe união perfeita entre praticidade e
estilo, certamente a camisa amarrada na cintura
faz parte disso. Além de proporcionar um visual
moderno e despojado, ainda facilita a sua vida
se vai passar bastante tempo na rua e não quer
arriscar com a variação de temperatura.
Redes sociais
Nando Medeiros
@fashionando
www.fashionando.com
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Chris Ferreira
Fotos Divulgação

Tartelette
capuccino
Experimente e encante-se!
Para o espaço gourmet desta edição, nossa sugestão para os queridos leitores e leitoras da Cult
é o delicioso Tartelette capuccino. Uma receita
especial para você fazer e compartilhar com os
seus amigos. Experimente e encante-se!
Massa:
200 gramas de biscoito doce (triturado)
Aproximadamente 50 gramas de manteiga
sem sal
Recheio:
200 gramas de chocolate meio amargo
200 gramas de creme de leite
1 colher (sopa) de capuccino (pó)
Preparo:
Para a massa, misture tudo até virar uma massa
e distribua em uma forma de aro removível para
tortas. Para o recheio, leve ao microondas todos
os ingredientes e misture bem até incorporar
tudo. Distribua por cima da Tartelette, decore a
gosto e leve para gelar. Sirva!
Chef Chris Ferreira é confeiteira, técnica em alimentos, professora e apresentadora do Cozinha Doce, aos sábados,
11h15, na Band Triângulo.
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34 99839-3906
@chef_chrisferreira
cozinhadoce_@hotmail.com
youtube.com/cozinhadocecomchrisfer
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Gatronomia
Serifa Comunicação | Gabriela Alves Soares
Fotos Divulgação

Páscoa
Data movimenta mercado de chocolate
e restaurantes com frutos do mar.
Depois das festividades de fim de ano e o carnaval, o comércio volta os olhos para uma das datas
mais doces do ano: a Páscoa. Já é possível ver pelos corredores dos mercados as dezenas de opções
de ovos, coelhinhos e chocolates das mais variadas
marcas e tamanhos. Uma prática que tem atraído
os apaixonados por chocolates são os ovos gourmets. Segundo a Associação Brasileira da Indústria
de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab), o Brasil
ocupa o 6º lugar dos países que lideram o volume
de vendas de chocolate no varejo, ficando atrás
apenas dos EUA, Rússia, Alemanha, Reino Unido e
França, respectivamente. De acordo com a Abicar,
somente em 2018, o faturamento do mercado de
chocolates no Brasil foi de R$ 13,3 bilhões. Dominando o mercado por sua qualidade, criatividade e
inovação, os doces gourmets carregam em sua essência o amor de quem faz, assim como a exigência
de quem o degusta. O chocolate, além de trazer alegria, doçura e satisfação para quem se delicia com
ele, tem se transformado em renda para empresários que investem no produto. Este foi o caso de Cecília Markiewicz. Há 20 anos, após ter seu primeiro
filho e se ver fora do mercado de trabalho em que
atuava (área financeira) iniciou uma pesquisa sobre
o mercado local e detectou a oportunidade para o
nicho de chocolateria gourmet. Ainda na faculdade,
começou a fazer doces e vender para os colegas de
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sala como renda extra até que, em 2003, abriu sua chocolateria em Uberlândia. “Estudei e vi que não havia tantas
lojas especializadas em doces e bombons trufados na cidade. Decidi mergulhar nesse mundo doce, me dediquei
muito, estudei e aprendi. Hoje, trabalho com diversas
linhas de produtos, como doces para festas, presentes
com doces diferenciados, doces diets, chocolates mais
recheados, enfim, estou sempre inovando”, revela Cecília. De uns anos pra cá, muitas pessoas têm trocado o
tradicional ovo da páscoa pelos ovos decorados e recheados, de colher, preparados de forma artesanal. “Na minha loja os mais pedidos são os ovos com casca recheada
e de colher. Acredito que as pessoas querem um produto
de melhor qualidade, com melhor sabor e enfeite diferente. Isso encanta os olhos”. Segundo a chocolatier, a
chocolateria gourmet tem agradado ao paladar dos brasileiros por se tratar de um produto de melhor qualidade,
ser feito por pessoas com conhecimentos e habilidades
no preparo, além de ter uma apresentação artística mais
sofisticada e ser produzido de forma caseira. “Quem busca um chocolate ou um doce gourmet busca uma experiência nova, diferente e satisfatória. Ao degustar, você
está se permitindo provar algo extraordinário”, detalha.

Peixe, o prato da Páscoa
Além do chocolate, guloseimas e doces, a Páscoa traz um
contexto histórico que move diversos fiéis. É uma festividade religiosa e um feriado que celebra a ressurreição de
Jesus, três dias depois da sua crucificação no Calvário.
Por isso, a Sexta-Feira Santa é a data que os católicos reservam para a condecoração do sacrifício de Jesus Cristo
que, segundo a Bíblia, foi crucificado nesta data. Este dia
é reservado à abstinência de carne vermelha. Sendo assim, os frutos do mar, sobretudo peixes, camarão e bacalhau tomam a mesa dos brasileiros e lideram o cardápio
de diversos estabelecimentos. Há 30 anos no mercado,
com 41 restaurantes em 31 cidades, o restaurante Coco
Bambu possui um amplo e variado cardápio, com comidas e bebidas diferenciadas, feitas com ingredientes frescos da mais alta qualidade, sendo a escolha de muitas
famílias para celebrar a Páscoa e degustar um de seus
pratos. “Nosso carro-chefe é o Camarão Internacional.
Nele, são servidos camarões sobre arroz cremoso com
ervilhas e presunto, envolvidos com molho branco, gratinado com queijos muçarela e parmesão, acompanhado de batata palha. Este é o que mais agrada ao paladar
dos clientes”, explica o diretor executivo do Coco Bambu,

Victor Hugo Bezerra. Ele ressalta que na Sexta-Feira
Santa, assim como no Domingo de Páscoa, há uma
redução do consumo de carne vermelha, abrindo
espaço para carnes brancas. Além da tradição, o
consumo de carne branca ajuda a prevenir inúmeras doenças, trazendo diversos benefícios à saúde
por possuírem menos gordura e colesterol, sendo
também mais fáceis de digerir. Além do camarão, o
peixe é destaque nos pedidos dos clientes. Para as
pessoas que aproveitam a data para se deliciar com
algum tipo do produto, os que têm mais saída no
restaurante são Tilápia, Pirarucu e Sirigado. “Para
proporcionar uma melhor experiência aos nossos
clientes, a maioria dos peixes que trabalhamos não
possuem espinhas. Nossos garçons são treinados
para fazer a remoção quando o prato é servido para
facilitar na hora de comer. As crianças podem se deliciar à vontade, justamente por não oferecer risco algum a elas”. Para as pessoas que não têm o hábito de
comer frutos do mar e irão se arriscar nesta Páscoa,
Victor Hugo sugere Salmão Grelhado ou Pirarucu e
para acompanhar um bom vinho tinto ou branco.
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Segurança Pública
Fernanda Patrícia Vieira da Silva, Major PM
Fotos Divulgação

Contribuição do olhar
feminino na
segurança pública
No Brasil, o ingresso da mulher na carreira policial
militar iniciou-se no Estado de São Paulo em 1955.
Há mais de um século, o mês de março, especificamente o seu oitavo dia, é dedicado às mulheres. Paradoxalmente, a data, que deveria ser
motivo de comemoração, é sempre marcada
por reivindicações de igualdade de gênero, em
virtude da não consolidação plena desse direito
nas práticas da sociedade. Hodiernamente, no
Brasil, os direitos das mulheres encontram-se
estatuídos e consagrados em diversos diplomas
legais, principalmente, na Constituição de 1988,
portanto, o cerne do problema reside na fragilidade dos mecanismos de promoção e proteção
desses direitos. A igualdade de gênero no mercado de trabalho tornou-se uma temática recorrente na pauta de reivindicações femininas. A
mulher, a cada dia, desbrava fronteiras na busca de inserção em atividades majoritariamente
ocupadas por homens, como a carreira policial
militar. No Brasil, o ingresso da mulher na carreira policial militar iniciou-se no Estado de São
Paulo em 1955. Em nosso Estado, a previsão de
inclusão de mulheres nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais deu-se em 20 de maio de
1981, com a criação da Companhia de Polícia
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Feminina, efetivando-se o ingresso de 120 policiais
militares do sexo feminino na primeira turma de formação de sargentos em 1º de setembro de 1981. Com
a formação concluída em 1982, as mulheres iniciaram
sua história na Instituição, exercendo diversos cargos,
inclusive funções de comando e direção. Desde então, alcançaram o último posto na Polícia Militar de
Minas Gerais, na patente de Coronel, oito mulheres. A
Instituição busca promover e proteger os direitos das
mulheres, observando e respeitando nossa condição
peculiar, exigindo, porém, o mesmo desempenho
profissional cobrado do policial do sexo masculino.
Em 20 anos de serviço na PMMG, pude exercer diversas funções administrativas e operacionais e sentir
na pele que a farda nivela todos, segundo o mesmo
padrão, as individualidades que projetam a carreira
profissional vinculam-se à dimensão de nossa estatura moral, intelectual e humana, sem acepção de gêne-

Mais

ro. Atualmente exerço a função de Comandante do
Colégio Tiradentes da Polícia Militar em Uberlândia,
atividade que carrega em sua essência a nobreza de
educar e o desafio de arraigar valores na comunidade escolar. A presença feminina nas instituições
policiais militares é uma necessidade institucional
e social, que se traduz, de forma sutil, na simpatia
incutida informalmente em um quarto elemento da
continência: o sorriso, que abriu portas para outras
atitudes e comportamentos sensíveis no policial
militar, ampliando o conceito de servir. (de acordo
com o artigo 19 da Portaria Normativa 660/Ministério da Defesa, de 19 de maio de 2009, a atitude, o
gesto e a duração são elementos essenciais da continência individual).
Major Patrícia é Aspirante da turma do Curso de Formação de
Oficiais do ano de 2003. É especialista em Segurança Pública.
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Cristiane Aguiar
Fotos Arquivo Pessoal | Screenshot

Perco o
sono...
Como posso ser eu mesma quando
estou com você, sem medo de te perder.
Não consigo dormir! Estou confusa e deixo sua cabeça bagunçada,
mas é isso que estamos fazendo um com o outro! E não vamos entender, a menos que haja a permissão de nossas vidas juntos. Eu te
amo! Vejo nossos corpos completando nossos contornos e sei que
somos certos um para o outro, tenho certeza. Sinto o cheiro de sua
boca quente encostando na minha, e ouço sua respiração falhar ao
me tocar. Nossos rostos se tocam, enquanto suas mãos procuram
um lugar seguro para acalmar essa loucura que toma conta de nós
dois. Então, o silêncio se faz presente, e face a face se acariciam com
ternura. Doce este instante com você. Disfarçadamente fecho os
olhos e sua boca que queima encosta na minha, mas não me beija,
como se precisasse da certeza que estou aqui. Então, uma de suas
mãos encontra meu peito e parece sentir meu coração parar. Ah!
Que desejo cego de fazer amor com você! Agora sinto seu rosto sorrir, como se procurasse abrir meus olhos para sentirmos o que está
acontecendo. Dou um tapa em você... rss... Começo a puxar seus
cabelos, bagunçar seu jeito, e já não consigo segurar estas brincadeiras de nós dois, não posso mais fugir. Como posso ser eu mesma
quando estou com você, sem medo de te perder. Você sempre está
aqui. Você me aquece como cobertor no inverno, me conforta, me
deixa quente. Seus olhos úmidos de paixão me deixam louca! Estou
sentada na sacada, nesta noite fria de outono, a brisa percorre meu
corpo, mas nada temo, porque tenho você que, mesmo à distância,
consegue me amparar. Sua paz me acalma, sua intensidade pertence a minha vida, e me faz amá-lo mais. Sua imagem ainda parece
imortal pra mim, ainda invade meus sonhos, ainda é detentora de
meus desejos mais profundos, preciso viver de você! Toco seu corpo
e já sofro da saudade que deixa quando sai, mas como? Você ainda
está aqui! Te amar é saber que te necessito. Porque te amo! Preciso
viver de você! Porque te amo! E isso tudo me tira o sono!
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Publi Editorial
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O sabor do
verdadeiro café!
Affinis Cafeteria possui 14 métodos
de preparo de café, chás e infusões.
A Affinis Cafeteria nasceu de uma paixão do
casal Ada Cristina e Felipe Scarpim, movidos
pelo prazer de tomar um bom café. Inspirados e com o andamento do projeto, buscando
profissionalizar-se através de curso de barista,
conheceram o café especial e se apaixonaram
pelo que experimentaram, não conseguindo
tomar mais os cafés tradicionais. A partir desse
contato, idealizaram o sonho de proporcionar
novas experiências aos apreciadores de café e
assim valorizar toda a cadeia produtora, desde
o plantio até a xícara.
Você sabe o que é café especial?
De acordo com a metodologia SCAA (Specialty
Coffee Association of America), café especial é

o que atinge nota maior ou igual a 80 pontos. São avaliados os seguintes atributos: aroma, fragrância, uniformidade, ausência de defeitos, doçura, sabor, acidez,
corpo, finalização e harmonia. O consumo destes cafés
nos proporciona uma experiência sensorial única, trazendo vários sabores e aromas e sem aquele amargor
característico do café tradicional. Alguns cafés podem
trazer notas frutadas, florais ou de chocolate e caramelo. Os cuidados necessários para se ter um café especial
começam no plantio, passando pelos processos de colheita, beneficiamento, torra e execução final.
Portanto, a responsabilidade do barista é trazer toda
essa qualidade para a xícara, o que temos muito orgulho em fazer, trazendo experiências únicas para os nossos clientes. Utilizamos cafés com torra fresca, média
ou clara, o café é moído na hora, de acordo com cada
método, a água aquecida na temperatura certa, e o café
coado na frente do cliente para proporcionar a experiência sensorial com os aromas e todo o ritual desse
momento especial. A Affinis Cafeteria conta atualmente
com 14 métodos de preparo de café, chás e infusões,
além de bebidas mais elaboradas, como cappuccino
italiano, mocha, affogatto, frappes e Cold Brew. Venha
conhecer e se apaixonar pelos nossos cafés!

34 3306-8401
Av. Belarmino Cotta Pacheco, 1166 - Loja 1
Bairro Santa Mônica - Uberlândia - MG
@affiniscafeteria
@affiniscafeteria

107

Leia e compartilhe,
acessando o QR-Code.

Agro
Fabio Sangenetto
Fotos Divulgação

Café, valor
e projeção!
O Brasil é o principal produtor
e exportador mundial de café.
Nesta edição iremos tratar um produto que tem
ganho muito espaço no cenário nacional e que, ao
olharmos a cadeia produtiva, encontrou formas
inteligentes de transformar uma commodity, em
um produto com valor extremamente agregado
não só nacionalmente, mas também mundo afora.
Vamos falar do café! Para entender esse conceito
vale explorarmos essa importância e significado.
Segundo a fonte: https://www.significados.com.
br, Commodity significa mercadoria. Esta palavra é
usada para descrever produtos de baixo valor agregado. Commodities são artigos de comércio, bens
que não sofrem processos de alteração (ou que são
pouco diferenciados), como frutas, legumes, cereais e alguns metais. Como seguem um determinado padrão, o preço das commodities é negociado
na Bolsa de Valores Internacionais e depende de
algumas circunstâncias do mercado, como oferta
e demanda. Em outras palavras, produtos ou matérias-primas brutas, que são vendidas em seus estados originais, são vendidos a determinado preço
regidos pelo mercado nacional ou internacional e
não têm diferenciais entre si.
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Para materializarmos esse ponto de valor agregado
imagine alguns outros itens.
Cacau: matéria-prima para os deliciosos chocolates
que vendido toneladas a preço x, ao ser processado, industrializado e exportado, retorna ao mercado/lojas com seu valor muitas vezes multiplicado
pelo seu valor inicial (matéria-prima), ligado às
diferentes fórmulas e tipos de produtos acabados
que fazem com que as marcas se diferenciem entre si e consigam cobrar altos e diferentes valores
sobre cada tipo de produtos derivados desta; chocolates em pó, tabletes, bombons, ovos de páscoa,
chocotones, etc. O mesmo podemos avaliar com
a madeira que se torna portas, mesas, cadeiras,
violões, violas, violinos e pianos. Após alguns conceitos reforçados acima, nivelando todos nossos
leitores para entendimento de um dos pontos importantes do que se pretende com o valor agregado, retornando ao café, foco desta matéria, vale
lembrarmos porque o destaque do café em nosso
bate-papo.
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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

Exportação
1º
1º
1º
1º
1º
3º
1º
2º
2º
2º
4º

Fontes
USDA: United States Departament of Agriculture
MAPA: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

A origem do café no Brasil encontra-se no século XVIII.
As primeiras mudas de café foram plantadas, ainda em
meados de 1720, na província do Pará. A pessoa que teria trazido as primeiras sementes do café para o Brasil
foi Francisco de Melo Palheta, após viagem à Guiana
Francesa. Se recorrermos à história, sempre nos posicionamos como um grande produtor de café e, desde
o Brasil Colônia, a exploração da cultura foi muito forte
e quando falamos em exploração, lembramos que era
produzir aqui e mandar para o mundo afora apenas os
grãos, envolvendo inclusive as questões sociais e influência sobre escravatura e abolição, ou seja, romper
essa cultura exploratória sem dúvida foi um desafio.
Vale lembrar que foram os lucros provenientes dessa
lavoura, intensificada a partir das décadas de 1830 e
1840 do produto que já tinha migrado até o estado de
São Paulo, que permitiram o surgimento das estradas
de ferro, o avanço da urbanização, a entrada de grandes
levas de imigrantes europeus (italianos, alemães, espanhóis,…), o deslocamento do centro de poder político
do Nordeste para o Sudeste e, até mesmo o refinamento dos modos e costumes brasileiros, pontos estes bem
relatados e lembrados também pela ABIC (Associação
Brasileira da indústria do Café). O paralelismo entre o
Brasil e o café é tão grande que uma boa parte dos primeiros registros fotográficos feitos no país retrata a rotina das grandes fazendas de café paulistas. Hoje o café é
um exemplo de uso de tecnologia técnica, mecânica, de
manejo e condução, além de digital e do ponto de vista
de rastreabilidade.
Segundo a ABIC (Associação Brasileira da Indústria do
café), tendo como fonte as Euromonitor Global Briefing,
2016, os destaques para evolução podem ser enumerados em ondas que a cultura passou:
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1ª Onda
Venda massiva de Café
- Tecnologia traz café fresco em casa ao seu alcance.
- Café instantâneo, embalagem a vácuo, pré-torrefação.
2ª Onda
Surgimento dos Coffee Shops
- A experiência dos Coffee Shops se torna mainstream.
- Ênfase em torrefações específicas, bebidas à base de espresso e indulgência.
3ª Onda
Café Artesanal
- Pequenos torrefadores promovem suas marcas regionais.
- Novas técnicas de fabricação projetadas para enfatizar o
sabor.
4ª Onda
Inovações em todo lugar
- Cafeterias como plataforma de inovação para varejo.
- As marcas da terceira onda são compradas.
- Reinvenção do café como bebida.

Mundo

Abaixo podemos ver a evolução do consumo interno
no Brasil.

Fonte: ABIC (Associação Brasileira da Indústria do Café)
O mercado brasileiro ainda está focado no tradicional e
sente os reflexos da economia como vários outros setores como visto entre 2017 e 2018. Porém, os cafés premium têm previsão de crescimento muito forte, assim
como a entrada das cápsulas tem ganho cada vez mais
espaço com uma tendência grande também de crescimento. Através de pesquisas sobre o que mais importa para o consumidor foram identificados os seguintes
pontos: Qualidade, Preço, Disponibilidade, Marca, Embalagem e Recomendação. A qualidade em relação aos
outros pontos representou 57,6% como item muito importante para escolha do café. Se isso tem importância
significativa para o consumidor, podemos avaliar que o
destaque no tempo se deu a observação de como gerar essa qualidade percebida no produto e nas práticas
utilizadas na cultura. Selos de qualidade têm destaque
nesse processo, pois definem bases padrões de peso
para a certificação, sendo a ABIC identificada como
pioneira na criação dos selos. Com isso, toda a produção desta cultura foi afetada em função da exigência
de qualidade na busca pela diferenciação e geração de
valor. As certificações evoluíram para selos de: Pureza,
Qualidade tradicional, Superior e Gourmet.
Origem: Atestando a procedência, possibilitando ao
consumidor identificar não somente a região produtora, mas chegando ao nível de detalhe da propriedade
e a geolocalização de onde o grão foi produzido dentro
desta propriedade. Sócio-Ambientais e ecológicos: Orgânicos, Produções sustentáveis, Embalagens recicláveis, Atitudes social e ambientalmente corretas. Mais do
que um grão, mais que uma bebida, um novo ambiente
social para encontrar amigos, família e também para trabalhar, sejam reuniões ou até mesmo individualmente
ou ainda tecnologicamente conectados a parceiros por
todo o mundo. Isso foi destacado em um movimento citado nessa matéria desde a segunda onda até a quarta
onda, mais atual, onde a inovação está em todo lugar.
Os limites foram expandidos e os ambientes para um

Farroupilhagrill
34 3216-1387
Rua Natal, 1262
Bairro Aparecida
Uberlândia - MG
@churrascariafarropilha
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bom café hoje se diversificam em lojas específicas,
em locais charmosos, pontos em shopping centers,
em lojas de diversos segmentos como de vestuário e
de estética e até mesmo dentro das empresas. Junto
aos locais, o prazer do café temos sempre requintados
e diferenciados acompanhamentos, como um prazer a
mais para satisfazer os mais diferenciados paladares,
desde o famoso mineiro pão de queijo, encontrado em
todo país, até doces e salgados deliciosos. Isso tudo
em busca de gerar ao cliente uma experiência verdadeiramente genuína, somando os benefícios da bebida, seu aroma, o paladar, a elegância e simplicidade
que sofistica os lugares e aproxima as pessoas.

Mundo
Benefícios utilizando doses equilibradas:
1. Afasta os problemas cardíacos
2. Ajuda no emagrecimento
3. Previne diabetes
4. Dá energia
5. Evita problemas cardíacos
6. Previne câncer
7. Melhora o intestino
8. Aumenta a memória
9. Diminui pedras nos rins
10. Combate a depressão
11. Aumenta a expectativa de vida
12. Ameniza sintomas do Parkinson
13. Previne o Alzheimer
14. Combate inflamações
15. Reduz risco de AVC
16. Diminui riscos de esclerose múltipla
17. Protege contra danos causados pelo sol
Malefícios com uso em excesso:
1. Taquicardia
2. Palpitações
3. Insônias
4. Gastrite
5. Ansiedade
6. Refluxo gastroesofágico
7. Tremores
8. Dores de cabeça e náuseas
9. Irritações de pele e doenças dermatológicas
Quanto de café posso consumir por dia?
Quem ama café tem que ficar atento nas doses diárias
para não comprometer a saúde. É consenso entre os especialistas e pesquisadores que a quantidade máxima
recomendada por dia de café é de 400 mg de cafeína,
equivalentes a três ou quatro xícaras médias de café coado. Consumindo nessa quantidade, você potencializa
os efeitos positivos do café.
Fonte:https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/09/20/beneficios-do-cafe-para-a-saude-veja-como-e-quanto-consumir.htm?cmpid=copiaecola.
Lembrando que se deve respeitar a individualidade, a
média das recomendações são muito genéricas, quanto mais acompanhado por médicos e profissionais da
saúde, mais você irá conhecer seus potenciais e limites
e desfrutar melhor dos hábitos que lhe dão prazer, mantenha o check-up de sua saúde em dia. Ainda falaremos
mais sobre essa cultura apaixonante. Continue nos
acompanhando!

Todo esse movimento de evolução destaca os benefícios e malefícios do café, afinal o equilíbrio sempre
é importante.
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Atenção: Entre em contato com nosso editor, comente, conecte as
mídias abaixo e contribua. Instagram ou Linkedin: Fabio Sangenetto.
Fabio Sangeneto é proprietário da Hominum Consultoria em Gestão
Empresarial, Palestras, Mentoria, Coach e Conselheiro Empresarial.

VEÍCULOS NOVOS E
SEMINOVOS DE EXCELÊNCIA.

34 3225-5990 | 34 99897-0004
Av. João Pinheiro, 3250
Uberlândia - MG
www.rofemotors.com.br
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Agro
Adalberto Deluca
Fotos Divulgação

Antes do prato,
os custos do agro
Os custos do agronegócio
dentro da porteira.
Olá, sr. Albuquerque. Olá Arnaldo! Vindo pela estrada observei quanto sua lavoura está evoluindo. Então, da forma como está indo, teremos uma
grande safra. Eu acredito e torço muito pelo seu resultado. Agora, sr. Albuquerque, algo que observei
desde minha última vinda aqui é a quantidade de
pessoas que trabalham com o senhor. Sim, precisamos de mão de obra em vários setores importantes
da propriedade. Sr. Albuquerque, e o custo dessa
mão de obra está dentro do seu orçamento? Ha!
Ha! Ha!, rapaz, se eu colocar tudo na ponta do lápis
eu nem sequer planto, amigo! Exatamente isso que
me preocupou. O sr. sabe quanto é importante para
nossa empresa, como cliente e como amigo. E nesse caso, quem avisa amigo é, não é mesmo? O que
notei é que mesmo com todas as pessoas que vejo
aqui, o senhor está sempre ocupado com a produção. Nem aceita nossos convites para viagens. Mas
e você acha que todas as pessoas que contrato são
capacitadas para me substituir, rapaz? Falando em
outro assunto, como anda a manutenção de suas
máquinas? Antes da safra, o sr. faz revisões preventivas? Isso evitaria de alguma quebrar bem na hora
que mais precisar. Como tem feito? Você hoje está
acertando somente meus pontos fracos… hehehe!
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Sabe que tenho pensado em comprar tudo novo? São
tantos problemas que acontecem com essas máquinas,
que às vezes penso que é até azar!
O diálogo acima pode parecer peça de ficção, mas é
mais corriqueiro do que se pode pensar. O sistema
produtivo da agropecuária brasileira bate recordes de
produtividade, mas isso está muito dependente de inovações tecnológicas, seja na evolução genética ou nos
produtos cada vez mais sofisticados que são utilizados
pelos produtores rurais em todo o país. Muitos são os
fatores que concorrem com a lucratividade dos produtores e que, às vezes, parecem fora do alcance dos
mesmos em resolver suas causas e efeitos. Há o fator
câmbio que causa impacto nos insumos e na hora de
venderem a produção, há o fator climático que hoje
tem muito precisão nas informações disponíveis. Mas,
há um fator de extrema sensibilidade que são os chamados Custos Dentro da Porteira, entre eles os financeiros, as depreciações, a sazonalidade - que dependem,
exclusivamente, da capacidade administrativa de proprietários e gerentes das fazendas e sítios. Se olharmos
séries históricas de rentabilidade em diversos tipos de
investimentos (Sim! agronegócio deve ser visto como
investimento!), estudos de 2019 demonstraram que
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a rentabilidade da agricultura de grãos perdeu para a
poupança (!) ficando em 9º lugar entre todos os investimentos mais conhecidos, enquanto a pecuária de corte
figurou em 10º lugar nesse mesmo ranking. Se tomarmos a pecuária de leite, no estudo realizado pela consultoria Scott, teve rentabilidade de 0,2% - para quem
produz com alta tecnologia, - o que representa uma pequena parcela dos produtores brasileiros.
Estes dados, antes de serem alarmistas, porque não
levam em consideração a valorização das terras, são
um indicador de que as próximas gerações precisarão mudar a forma como se vê o sistema produtivo da
agropecuária adotando tecnologia de ponta em todos
os processos e, principalmente, alta capacidade de
controle financeiro. Para quem não é do ramo, apenas
para uma análise frívola, algumas literaturas mostram
que são pelo menos 38 itens que compõem o custo de
uma produção agrícola. Isso sem contar o envolvimento permanente com decisões de compras e de vendas,
além do vai e vem de vendedores e compradores em
suas propriedades. Antes de parecer sufocante, a atividade produtiva do agronegócio é uma vocação. O que
não pode ser tratado como intuição, uma vez que atualmente as informações de mercado, meteorológica e
técnica beiram à abundância (o Big Data do agro é muito robusto) e, cada vez mais, isso exigirá muito profissionalismo dos bravos produtores rurais. Aliás, tratar
os agentes do agronegócio de “produtores” já nem é
mais permitido, e não por ser pejorativo, mas sim uma
espécie de condenação. Já há muito tratamos os mesmos como Empresários Rurais, porque as propriedades
que não se transformaram em empresas nos últimos 10
anos, pelo menos, já fracassaram muito antes de perderem produtividade. Enfim, quando falamos em custo
na cultura brasileira já estamos causando desconfortos
e quando se trata de propriedades agropecuárias esse
assunto toma contornos dramáticos, tamanho o desnível do conhecimento dos principais agentes desse ramo
da economia. Torço para que esse tema seja sempre
uma orquestra clássica - e não uma ópera bufa - e para
que, aqueles que tiverem acesso aos distintos amigos
que atuam nessa atividade, levem sempre a informação
mais precisa e contribuam para a evolução permanente
das propriedades, também no que tange à administração, uma vez que a produção vai bem, obrigado!
Adalberto Deluca é sócio consultor da Know How Consulting.
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Lançamento
Redação
Foto Divulgação

Mercedes-Benz apresenta
novo GLE com sete lugares
O novo modelo possui uma terceira fileira de
bancos, característica inédita na família GLE.
O conforto, alto desempenho e esportividade da
família GLE ganha uma nova geração, com motorização a diesel, para os apaixonados pela linha SUV
da marca. O modelo possui sete lugares é o primeiro SUV no mercado brasileiro a oferecer ajuste
elétrico nos bancos da segunda fileira. O conceito
Modern Luxury da Mercedes-Benz dentro e fora da
estrada. Esta é a principal mensagem trazida pelo
design do novo GLE. Um sistema de tração integral
totalmente variável (torque sob demanda) é oferecido pela primeira vez para veículos com motores
de seis cilindros. Isso torna o novo GLE mais ágil e
seguro nas estradas. O apelo estético do novo GLE
é baseado na interação harmoniosa entre emoção
e inteligência, e o seu interior ressalta o contraste
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entre o ambiente de um sedã Mercedes-Benz e os recursos de um SUV da marca. Ainda mais espaço: o novo GLE
400 d tem uma distância entre-eixos mais longa que seu
antecessor, o que garante mais espaço, especialmente para os passageiros na fila traseira. O modelo conta
com uma terceira fileira de bancos, o que permite o veículo ter sua ocupação ampliada para sete passageiros,
característica inédita na família GLE. Outra novidade do
modelo é o ajuste elétrico para os assentos da segunda
fileira de bancos, função inédita no mercado de SUVs no
País. O GLE está equipado com a última geração do sistema multimídia MBUX - Mercedes-Benz User Experience, que permite uma ampla gama de funções no interior
do veículo, trazendo mais conforto e conectividade ao
condutor.
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Motors
Evaldo Pighini
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

Volvo inicia vendas
do híbrido XC40
Lançamento do XC40 híbrido faz parte do plano da Volvo
de ampliar a oferta de versões híbridas em toda linha.
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Marca famosa por produzir os carros mais seguros do
mundo, a Volvo anunciou a chegada ao mercado da versão híbrida do XC40, em pré-venda no Brasil desde fevereiro. O SUV compacto está equipado com o conjunto T5
Twin Engine FWD que conta com o novo motor 1.5 turbo
de três cilindros e 180 cv a gasolina, associado a um elétrico de mais 82 cv. A potência combinada é de 262 cv e
torque que alcança 43,3 mkgf. O câmbio é um automatizado de dupla embreagem e sete marchas, com tração
4x2, dianteira. O novo Volvo XC40 Plug-In Hybrid R-Design
tem preço de R$ 229.950, somente R$ 2.000 a mais que
a versão T5 R-Design convencional, com motor a explosão, vendida a R$ 227.950. Mas, o preço estabelecido é
promocional e vale apenas para essa fase de lançamento
que deve durar no máximo até o mês que vem, segundo
a montadora sueca, mas sem divulgar quanto o carro irá
custar. O lançamento do XC40 híbrido faz parte do plano da Volvo de ampliar a oferta de versões híbridas em
toda linha. O abastecimento do carro é do tipo plug-in,
ou seja, pode ter as baterias recarregadas plugado em
uma tomada da rede elétrica e não somente pelo motor
a combustão ou pelo sistema de freios regenerativos. A
Volvo destaca ainda o desempenho da versão híbrida do
XC40, capaz de rodar 60 km com 1 litro de combustível,

com uso combinado de motores, e alcançar autonomia
de 47 km usando o motor elétrico. Pode ir de 0 a 100 km/h
em 7,3 segundos e chegar aos 205 km/h de máxima. O T5
híbrido oferece cinco modos de condução: Hybrid (prioriza a eficiência), Pure (modo elétrico), Power (prioriza desempenho), Off-Road (uso fora-de-estrada) e Individual
(motorista define os ajustes para repostas aos diferentes
sistemas como motor, transmissão e ar-condicionado).

Atendimento com qualidade e pontualidade em veículos
nacionais e Importados. Atendemos todas as seguradoras.
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Negócios
Lucas Bianchinni
Fotos Arquivo Pessoal | SXC

Strategic
administration
Quando se tem pleno controle da situação, o
sucesso certificará o alcance dos resultados.
A palavra administração vem do latim ad (direção,
intenção) e minister (subordinação ou obediência),
é aquele que concretiza uma função a comando
de outrem, e a “estratégia” vem do grego antigo
stratègós (de stratos, exército, e ago, liderança ou
comando). Administração Estratégica é a maneira
pela qual as organizações executam os planos desenvolvidos e através destes as instituições determinam os objetivos almejados. Conduzir uma organização mediante uma visão estratégica ajuda a
criar um senso de direção coeso, focar os esforços
de todos os colaboradores, promover a integração
sistêmica da organização, guiar de forma estruturada seus planos e decisões enquanto todo o processo é avaliado, podendo se antecipar mediante as
ameaças e aproveitar as oportunidades. As corporações estão sendo cobradas a focar seus esforços
nas: esfera de atuação, políticas funcionais, filosofia
de ação, estratégias e objetivos, mediante isso, podemos concluir que essa aplicação sistemática à estratégia é uma atividade favorável e vantajosa para
o clima empresarial. A flexibilidade do processo na
empresa, em harmonia com a celeridade, ajudará,
mediante as variáveis do ambiente, resultando na
diminuição da probabilidade de que as mudanças
os surpreendam, assim beneficiaram-se de oportunidades, existentes ou futuras e se prevenirão as
ameaças reais ou potenciais. Uma melhor forma de
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se refletir sobre o futuro é mudar a linguagem que empregamos para raciocinar e articular sobre como orientar nossos interesses. Planejar é a expressão adequada
para projetar um conjunto de ações e atingir o resultado
determinado. Em face de mudanças competitivas e tecnológicas expressivas é preciso algo mais premeditado.
É necessário um procedimento de raciocínio que seja
explorador e não determinístico. Quando se tem pleno
controle da situação, o sucesso certificará o alcance dos
resultados.
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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Segurança Pública
Coronel PM Alex Chinelato
Fotos Divulgação

Pensando a
Segurança Pública
Novo comandante trabalhará com foco na prevenção,
repressão qualificada e redução dos crimes violentos.
No dia 31 de janeiro de 2020, o Coronel PM Chinelato assumiu o comando da Nona Região da
Polícia Militar. Significa dizer que o comandante
assumiu a missão de proteger e elevar a qualidade de vida, na seara da segurança pública, executando a atividade de polícia ostensiva a mais
de 1 milhão de pessoas que vivem em Uberlândia e nos demais 17 municípios vizinhos sob a
responsabilidade do Comando Regional. Nos
últimos dois anos, os indicadores de segurança
pública na região, como taxa de homicídios, os
crimes violentos e os furtos em geral, apresentaram significativa redução. Vivemos numa porção
do território mineiro notoriamente progressista.
E o novo Comandante, profissional experimentado, empreendedor e gestor altamente qualificado, perfeitamente engajado a esta premissa,
conduzirá os profissionais da PMMG, em parceria
com as Instituições e participação da sociedade,
num somatório de esforços, rumo a construção
de novos e importantes resultados no âmbito
da segurança pública local. A maturidade institucional atingida pela Polícia Militar mineira e o
apurado senso da corporação face aos anseios
sociais, foram determinantes à ampliação dos
objetivos institucionais. Assim, o novo comandante trabalhará com foco na prevenção, repressão qualificada e redução dos crimes violentos,
para contribuir para a redução do medo do cri-
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me e para o aumento da sensação de segurança do cidadão norte-triangulino. Para tanto, dentre as estratégias,
terá destaque o incremento da atividade policial militar
com tecnologias e sistemas de suporte às atividades
meio e fim através da denominada Polícia 4.0. De igual
modo, investir-se-á na promoção da gestão da qualidade
na prestação dos serviços, com vistas a aumentar a eficiência no emprego dos recursos públicos e otimização de
resultados. A permanente e incansável busca pela elevação da qualidade de vida das pessoas no campo da segurança pública, reduzindo o crime e o medo do crime,
com interação social, será a palavra de ordem do novo
comandante. O Coronel Chinelato não medirá esforços
para contribuir para que a PMMG se mantenha em uma
grande construção junto ao povo mineiro, oferecendo-lhe serviços de qualidade e os resultados pelos quais
anseia. E, também, que a bissecular PMMG seja reconhecida pela excelência em gestão e inovação, exemplo de
sustentabilidade e efetividade na prestação dos serviços
de segurança pública.
Coronel PM Alex Augusto Chinelato de Souza, comandante da Nona Região da Polícia Militar - Triângulo Norte Mineiro. Especialista em Gestão
Estratégica de Segurança Pública e em Segurança Pública. Aspirante da
turma do Curso de Formação de Oficiais do ano de 1996.
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Segurança privada e
vigilância patrimonial
Empresa destaca-se pela
credibilidade dos seus serviços.
Fundada em 2014, a LB Serviços possui equipe
qualificada e certificada para garantir a empresas nos segmentos de loteamento e construção,
além de proprietários rurais, toda segurança
necessária aos seus clientes. Com profissionais
altamente treinados e capacitados, atende com
eficácia e rapidez Uberlândia e região. Por ser
uma empresa jovem, seu surgimento lhe permitiu desenvolver atividades por meio de uma
estrutura administrativa e operacional contemporânea e flexível, adaptando-se às exigências
de sua clientela. A LB Serviços é uma empresa
especializada em redução de riscos, sendo, por
isso, apta para agir com eficiência e rapidez em
ocorrências críticas. Já trabalhou com grande
empresa de construção da região, fornecendo
segurança ao loteamento, hoje com mais de 5

mil moradias localizadas em bairro da Zona Oeste de
Uberlândia. Atualmente fornece seus serviços a uma
firma imobiliária com lotes no setor Sul da cidade. E,
para desenvolver com primazia ao que se propõe,
conta com o auxílio de brigadistas, cães de guarda,
vigias e ronda motorizada. Para além dos serviços
de segurança a loteamentos e a propriedades rurais,
fornece também trabalho de portaria e assessoria/
organização de eventos de pequeno e médio porte,
até a realização de grandes convenções e eventos,
públicos ou privados, em áreas rurais ou urbanas.
Localizada na Rua Luis Alves Gondim 37, Bairro Planalto, também pode ser encontrada através das redes sociais pelo perfil LB Serviços (Instagram) e LB
Serviços (Facebook), além do endereço de email
lbservicos@outlook.com.br. Com sede em Uberlândia, a LB Serviços presta-se, portanto, a fornecer
trabalho de segurança privada, tendo como foco a
atividade de vigilância patrimonial. Tem como missão satisfazer plenamente seus clientes por meio
de atendimento competente e serviço de qualidade
para a região do Triângulo Mineiro.

34 3213-7877 | 34 99875-7512 | 34 98424-0996
www.segurancalbservicos.com.br
LBServico/
@lbservicos
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Empreendedorismo
Paulo Romes Junqueira
Fotos Mauro Marques | SXC

Micro e pequenas empresas
merecem atenção especial
As empresas de pequeno porte representam
20% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro
O Brasil possui mais de 12 milhões de Micro e Pequenas Empresas (MPEs) que representam 99,1% do total
de negócios registrados em todo o país, segundo dados do Sebrae. Deste total, 8,3 milhões são de Microempreendedores Individuais (MEIs). De acordo com o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as
empresas de pequeno porte representam 20% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e são responsáveis
por quase 60% dos quase 100 milhões de empregos
no país. Estes números mostram a força destes negócios como geradores de emprego e riqueza. Atualmente, mais de 90% das empresas filiadas a Aciub são de
MPEs e estamos sempre atentos a iniciativas que podem contribuir para o seu crescimento no mercado.
Um exemplo prático é o Programa Empreender, que
tem sido aprimorado e promove, cada vez mais, a troca de experiências e a convivência entre os gestores
das MPEs que integram o programa e aproveitam as
oportunidades de crescimento e desenvolvimento.
Além deste serviço, estamos integrados às necessidades destes empresários, defendendo temas de seus
interesses e acompanhando projetos que possam
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beneficiá-los. O Congresso Nacional possui 12 projetos
relacionados a MPEs e que estão em tramitação, com
previsão de serem votados neste ano. No mês de fevereiro, eles foram apresentados pela Frente Parlamentar
Mista da Micro e Pequena Empresa e incluem a PLP nº
558/2018, que altera diversos artigos da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, reforçando o papel do Simples
Nacional como regime tributário especial. Além destes
projetos no Legislativo, o Governo Federal já sinalizou,
por meio da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec), do Ministério da Economia, que está empenhado em apoiar os pequenos
negócios. Dentre as prioridades está a criação do Marco
Legal do Empreendedorismo e o programa “Empresa
Mais Legal”, com o propósito de facilitar a desburocratização para formação de um empreendimento. Por meio
da Aciub estamos acompanhando estas iniciativas, assim
como demais ações voltadas aos empreendedores, com
atenção especial para as MPE’s, com o objetivo de que
sejam cada vez mais fortalecidas.
Paulo Romes Junqueira é empresário e presidente da
Aciub - Associação Comercial e Industrial de Uberlândia.
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O Reconhecimento
Facial gera economia
no Agrononegócio
Empresas de médio e grande porte conseguem
redução de custo de milhões utilizando esta tecnologia.
O reconhecimento facial é uma tecnologia que promete mudar diversos conceitos implantados na sociedade
atual. O conceito agrada pela segurança e praticidade, já
que ele é praticamente imune a fraudes. Essa tecnologia
não está restrita ao mercado de pagamentos, pelo contrário: já é possível acompanhar diversas iniciativas que
usam a tecnologia em suas soluções.
O que é reconhecimento facial?
A técnica consiste em identificar as pessoas com dados
criados a partir dos traços dos rostos das pessoas. Ela
usa, portanto, a biometria facial, identificando os rostos
com precisão.
Como funciona essa tecnologia?
O leitor facial identifica características faciais exclusivas,
usando um software que executa essas tarefas.
Aplicações e usos
O reconhecimento de rosto é uma tecnologia que vai
além do desbloqueio de um smartphone, podendo resolver problemas e dificuldades de muitos setores da
economia de um país: Segurança pública; Pagamentos;
Monitoramento de tendências; Ponto eletrônico, entre
outros.
Ponto Eletrônico no Agronegócio
O aplicativo Clock-In faz o registro de ponto eletrônico,
que pode ser carregado no bolso e em qualquer ambiente. O app possibilita a manutenção de dados e visualização de insights com as informações geradas. Com o
Clock-In é possível realizar batida de ponto por meio da

leitura de QR-Code, reconhecimento facial estático
e dinâmico - que identifica movimentos do rosto - e
geolocalização. Possibilitando fazer, por exemplo,
o registro de ponto do trabalhador diretamente no
campo, na sua base de trabalho, sem a necessidade
de deslocamento, gerando uma economia considerável. A TOTVS oferece soluções em gestão para
empresas de diversos portes, assim, você tem um
sistema completo e integrado, que atua com eficiência em cada necessidade. Tenha ao seu lado uma
empresa 100% brasileira, referência em inovação!
Acesse o site e veja a matéria na íntegra.
Fonte: www.totvs.com/blog/inovacoes/reconhecimento-facial

TOTVS Triângulo Mineiro
34 2102-9000
Av. dos Municípios, 146
Tabajaras - Uberlândia - MG
www.totvs.com
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Aciub Jovem
Rodrigo Braga
Fotos Divulgação

Aumente seu
faturamento!
Invista em marketing digital.
Segundo pesquisa realizada pela Nova Escola de
Marketing, cerca de 57% das empresas investem
no marketing digital e 57,3% das empresas que
investem, acreditam que o marketing digital representa a origem de 10 a 20% de suas vendas,
por isso pretendem aumentar os investimentos.
Confira quatro pontos importantes, atitudes
simples podem aumentar o faturamento com o
mesmo investimento.
Se a sua empresa abriu um canal de comunicação, realize o atendimento por ele - vemos empresas que ao receberem um contato
de potenciais clientes por whatsapp, inbox do
facebook ou instagram e chats no site pedem
que o cliente ligue para a empresa ou deixe seu
telefone para retorno. Isso quebra a jornada de
compra. Atenda o cliente no canal que você disponibilizou e ele escolheu para falar com você.
Não desista na primeira tentativa - um lead
gerado no ambiente online custa caro para você
desistir dele tão rápido. Em média são necessários até 6 ou 7 tentativas de contato, antes de se
considerar um lead como contato perdido, isso
pode trazer muito impacto nas suas vendas.
Transforme cada contato em um ativo - a venda
online não é uma venda de balcão. O potencial
cliente chega até sua empresa deixando dados
preciosos e isso tem valor. Abasteça o seu CRM
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com estas informações, crie uma régua de comunicação
e nutrição deste público, em um próximo momento de
compra ele vai se lembrar de você. Poucas empresas têm
uma equipe comercial alinhada com isso e o trabalho de
trazer novos leads se perpetua, mas ninguém olha para
trás visando usar a base que já foi adquirida.
Personalize e controle os indicadores - o marketing
digital possui alto poder de segmentação. Você pode se
comunicar de forma diferente e oferecer produtos ou
serviços diferentes para cada público. Outro diferencial é
rastrear de onde vem o público. Não perca o controle do
seu funil, só assim você terá confiança sobre a lucratividade do marketing digital para sua operação.
Rodrigo Braga é presidente do Aciub Jovem.
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APP Uberlândia promove
workshop na Aciub
Evento teve como tema “Publicidade Governamental
e Propaganda Eleitoral em 2020. Como fazer?”

A Associação dos Profissionais de Propaganda de
Uberlândia (APP) realizou o workshop “Publicidade Governamental e Propaganda Eleitoral em
2020. Como fazer?” - dia 10 de março, no auditório da Aciub (Associação Comercial e Industrial de
Uberlândia). Essa iniciativa atende à necessidade
identificada entre profissionais de comunicação,
agentes públicos e políticos nas regiões de Uberlândia, Araguari, Campinas, Ituiutaba, Uberaba, Patos
de Minas, Tupaciguara e Monte Carmelo. O evento,
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aberto pelo presidente da Aciub, Paulo Romes Junqueira, reuniu representantes de Prefeituras, Câmaras
Municipais, funcionalismo público, pré-candidatos,
advogados, profissionais de comunicação e marketing, além de lideranças políticas, empresariais e jurídicas, como Raphael Leles, secretário municipal de
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Dr.
Paulo Gomes de Oliveira Filho, advogado especialista
em publicidade governamental, e Toni Valente, presidente da APP Uberlândia.
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Publi Editorial
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Anuário Cult Multicanais
Especialistas do Direito
Em sua quinta edição, Anuário de
Direito ganha maior interatividade.
Em sua quinta edição, o Anuário de Direito ganha novo projeto
gráfico, dentro do mesmo padrão da revista Cult, com maior interatividade nas plataformas digitais e conteúdo ainda mais qualificado para divulgação das empresas e profissionais do Direito de
nossa cidade e região. A publicação abordará temas relacionados
às transformações ocorridas no Direito e as que ainda virão, apresentados em forma de artigos e entrevistas, elaborados por profissionais de renome. Desta forma, o profissional do Direito também
poderá divulgar sua expertise, teses, pesquisas, histórico, áreas de
atuação, mercados atendidos, composição do quadro profissional
e contatos, integrados também na missão de transmitir e disponibilizar conhecimento e serviço de utilidade pública. Com esta
iniciativa, a revista Cult propõe a divulgação de trabalhos, pesquisas e teses nas diversas áreas do Direito, cumprindo o objetivo de
transmitir e disponibilizar conhecimentos e serviços de utilidade pública. O Anuário Cult Multicanais Especialistas do Direito, a
ser lançado em abril, tem foco sobre o tema “Presente & Futuro
- Advocacia, Direito e Justiça”, além de artigos jurídicos inéditos e
perfis dos mais importantes escritórios e advogados especialistas
em todas as áreas. Os textos perfis produzidos respeitarão o Provimento nº 94/2000 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB). A publicação tem como público-alvo: assinantes
da revista Cult de todos os segmentos, empresas, entidades, instituições, advogados, estudantes, juízes, promotores e profissionais
do Direito. Com distribuição impressa e digital para mais de 200
mil leitores em Uberlândia, Araguari, Ituiutaba, Araxá, Uberaba e
Patos de Minas, a publicação estará presente também nos canais
de leitura digital: Instagram, Site Cult, Facebook, Email Marketing,
WhatsApp e Compartilhamento Smartphones PDF Interativo. Mais
informações pelo 34 3232-6600.
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Tributos
Dr. José Carneiro Neto
Fotos Mauro Marques

Contratos
O desequilíbrio físico financeiro dos empreendimentos frente
a teoria da imprevisão e a função social dos contratos.
Várias construtoras firmaram contratos visando a
implementação de empreendimentos mediante
pagamento em medições e por meio de programas governamentais ou das próprias instituições
financeiras que por sinal foram desrespeitados,
ocasionando o desequilíbrio físico financeiro dos
empreendimentos, gerando o colapso de algumas
empresas. A quebra contratual por parte das instituições ocorreu mais de uma vez em diferentes frentes contratuais usando o poderio econômico que
lembra os antigos coronéis da política brasileira em
simplesmente afastar uma empresa com contrato
vigente, registrado em cartório, com medições executadas a receber, com dívidas oriundas do contrato
a saldar face impostos, trabalhista e fornecedores,
deixando simplesmente as empreendedoras na rua
da amargura. A confiança na seriedade do cumprimento sempre foi ato calculado pelas construtoras
e empreendedoras e a previsão de risco nessa operação até então era inexistente, podendo trabalhar
com um financiamento habitacional de valores expressivos, porém, com um lucro reduzido, porque
não era previsto prejuízo e era impensável qualquer
atraso no cumprimento das obrigações por parte
das instituições financeiras. No entanto, a falta de
seriedade para com as empreendedoras se deu de
forma diversificada atrapalhando as obras e causando o desequilíbrio físico financeiro dos empreendimentos culminando no abalo no orçamento
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das obras que é fixo, pois a instituição comprometia-se
a efetuar pagamentos a crédito conforme medições efetuados sendo da entidade financeira a obrigação de fornecer o numerário com o fim determinado de aplicação
na obra conforme medições e cronograma aprovado. E o
desequilíbrio físico financeiro da obra por culpa da instituição financeira gerou, por parte de várias empreendedoras, a falta de pagamentos e dos danos materiais, além
de débitos das ações trabalhistas, fiscais e tributárias, dívidas com bancos, fornecedores e referido ato deve ser
interpretado conforme o art.157 do CC que dita: “Ocorre
a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade,
ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta”.
Mas, os danos sofridos pela parte lesada podem ser amenizados e até mesmo ressarcidos face a Teoria da Imprevisão, como fundamento para revisão dos contratos no
caso de excessiva onerosidade na prestação de uma das
partes, devido a causa não prevista pelos contratantes, a
qual tem sido admitida por legislações do mundo inteiro.
Com a seção intitulada “Dall excessiva onerostà”, permite
a legislação italiana, no caso de ocorrência imprevisíveis,
a rescisão do contrato ou reajustamento das prestações
invocando para tanto as necessidades da equidade.
Abraçando, de forma absoluta, o entendimento jurisprudencial formado acerca da cláusula ‘rebus sic stantibus’,
a mesma desponta nos artigos 478 e 479 do novo Código
Civil sob a denominação de teoria da imprevisão - con-
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sistente no reconhecimento de que a ocorrência de acontecimentos novos, imprevisíveis pelas partes e a elas
não-imputáveis, refletindo sobre a economia ou na execução do contrato, autorizam sua revisão, para ajustá-lo
às circunstâncias supervenientes. A imprevisão consiste
assim no desequilíbrio das prestações sucessivas ou diferidas, em consequência de acontecimentos ulteriores
à formação do contrato, independentemente da vontade
das partes, de tal forma extraordinários e anormais que
impossível se tornava prevê-los razoável e antecedentemente. São acontecimentos supervenientes que alteram
profundamente a economia do contrato, por tal forma
perturbando o seu equilíbrio, como inicialmente estava
fixado, que se torna certo que as partes jamais contratariam se pudessem ter podido antes antever esses fatos.
Se, em tais circunstâncias, o contrato fosse mantido,
redundaria num enriquecimento anormal, em benefício do credor, determinando um empobrecimento da
mesma natureza, em relação ao devedor. Consequentemente, a imprevisão tende a alterar ou excluir a força
obrigatória dos contratos”. (Serpa Lopes, Miguel Maria
de. Curso de Direito Civil, Vol. III. 5. 6d. Rio de Janeiro:
Freitas Bastos, 2001).
Assim, o superveniente, inesperado e elevado percentual de inadimplência dos adquirentes, circunstância
já devidamente exposta na presente exordial, somado
às cumulações indevidas de encargos apresentadas no
contrato em questão, tornaram excessivamente onero-

sa a obrigação, enquadrando-se perfeitamente nas situações fáticas tipificadas nos mencionados artigos do
novo diploma legal. Diante dessas disposições legais,
verifica-se uma mudança na ‘mens legem’ do Código
novo em relação ao diploma legal de 1916. A lei opera
um avanço na concepção da finalidade da relação jurídica contratual. Com o advento da nova lei, abandona-se,
nos contratos em geral, a concepção do modelo liberal
como sendo inabalável paradigma, estabelecendo-se
um dogma entre os operadores do direito em torno dos
princípios da autonomia da vontade e força obrigatória,
desde que livremente formalizados e com observância à
ordem pública e aos bons costumes. Desta forma devem
as construtoras e empreendedoras buscarem a revisão
contratual face o desequilíbrio físico financeiro com
base na teoria da imprevisão e da função social dos contratos, diminuindo os danos e as lesões a que se submeteu e também recuperando sua condição financeira para
retomar suas atividades com imediato ressarcimento
por meio de tutela para de débitos fiscais, trabalhistas,
cíveis e outras, e/ou ainda propor as ações de ressarcimento de danos matérias e morais causados inclusive a
seus sócios, avalistas ou fiadores, inclusive pelo ressarcimento de lucros cessantes.
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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Hélio Mendes
Fotos Arquivo Pessoal | SXC

Eleições 2020,
boas escolhas!
“O bom político é o que discute ideias
e apresenta soluções para a cidade”
Este ano vamos ter eleições para vereadores e prefeitos nos 5.570 municípios brasileiros. Acreditamos
ser esta a mais importante das eleições, porque é
no município que vivemos, é nele que nasce o bom
ou mau político. Melhorar depende das nossas escolhas. É visível a insatisfação dos brasileiros com
a classe política, mas dependemos dela em quase
tudo. Se os nossos representantes não têm respondido às nossas expectativas, atendendo às nossas
demandas, é porque temos votado mal ou não reivindicamos a coisa certa. É bom lembrar que, quando se trata do coletivo, este deve predominar sobre
as questões individuais. Entretanto, geralmente não
é o que acontece. Para viver num município melhor,
devemos eleger candidatos compromissados com
a comunidade, com o todo. Não porque um amigo
é candidato, é do bairro ou porque fez um pequeno favor - e, pior, se oferece algo em troca do voto.
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O que preocupa mais são as redes sociais, em que
predominam as fake news, mentiras inseridas e impulsionadas para denegrir as imagens dos candidatos. Aprendamos a separar a verdade da mentira. Se
queremos uma política melhor, é necessário começar a analisar, além dos programas dos partidos e
candidatos, a estratégia que usam nas campanhas.
O bom partido e, principalmente, o bom político,
não é o que ataca as pessoas, mas o que discute
ideias e, nos debates, apresenta soluções para a cidade, evitando discutir a vida pessoal dos concorrentes, pois quem entra por esse caminho não é político, é pseudopolítico. Este ano podemos melhorar
a qualidade dos nossos governantes fazendo boas
escolhas.
Hélio Mendes é professor e consultor de Planejamento
Estratégico e Gestão Quântica nas áreas privada e pública.
www.institutolatino.com.br

Leia e compartilhe,
acessando o QR-Code.

Mundo

Comunicação
Lara Paulinny
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

Carnaval 2020: comunicação
e conscientização
Marcas mudaram suas estratégias para estreitar
relacionamento com consumidores.
No Brasil, costuma-se dizer que o ano só começa depois do carnaval, uma vez que essa é uma das datas
comemorativas mais expressivas do país e que movimenta bastante a economia. Em São Paulo, a projeção do Observatório de Turismo na cidade é que
2020 tenha movimentado em média R$2,3 bilhões,
superando o alcance em 2019. Uma festa tão grande chama a atenção das marcas, que tentam inovar suas ações para se relacionar com seu público
durante as comemorações. Camarotes, patrocínio
e brindes ganham destaques e são comentados pelos foliões, gerando uma enorme mídia espontânea.
Este ano, as marcas sentiram necessidade de mudar
um pouco seu discurso. Além de apenas estimular o
consumo ou falar de festa e de alegria, resolveram
utilizar sua influência para promover uma celebração mais consciente nas ruas e avenidas. Os temas
mais considerados foram álcool e direção, assédio
sexual, transmissão de DST’s e poluição das cidades, que geram grande discussão e são muito discutidos. Algumas marcas iniciaram suas campanhas
executadas no carnaval, como a Uber, preocupada
com a questão do assédio e preconceito, lançou
mídias em pontos de ônibus e redes sociais com o
discurso: “Não respeita duas mulheres se beijando?
A Uber não é para você.”, “Você é do bloco dos assediadores? A Uber não é para você”. Já a Nivea fez
parceria com um bloco carnavalesco em São Paulo
e distribuiu protetores solares em mochilas duran-

te o bloco. O mais importante de todas essas ações é a
utilização da influência para conscientização, porém deve-se comentar que é uma grande estratégia das marcas
que utilizaram uma boa ocasião com grande visibilidade
para estreitar sua relação com os consumidores. A área
de marketing e comunicação deve estar sempre atenta
às grandes oportunidades e cada vez mais “sair da caixinha”, criando novas ações e campanhas, e saindo sempre
à frente de seus concorrentes.
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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Desertos de notícias e
desinformação
O que podemos fazer para
fomentar o jornalismo local?
Em dezembro de 2019, foi divulgado o Altas da
Notícia, um estudo nacional que revelou que
62,6% das cidades brasileiras são consideradas
“desertos de notícias”. Nestes municípios não há
jornal impresso, jornalismo em rádio, televisão
ou internet. As notícias se resumem ao que chega pelos veículos nacionais, em especial, a TV. O
cidadão acompanha o que chega do Palácio do
Planalto e do Congresso Nacional, mas não tem
acesso à informação isenta sobre o que acontece na Câmara Municipal ou na Prefeitura da sua
cidade. O levantamento envolveu 3.487 municípios brasileiros e foi desenvolvido pelo Projor
(Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo) em parceria com outras instituições.
Uberlândia não é um deserto
Quais são os principais riscos deste processo de
desertificação informativa? Para o coordenador
da pesquisa, jornalista Sérgio Ludtke, a falta de
jornalismo local de qualidade agrava o problema da desinformação, especialmente em anos
eleitorais, como será 2020. Fazer jornalismo de
qualidade envolve investimento e inovação. Só
em 2019, mais de 300 jornais deixaram de circular no país. Campanhas de desinformação
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reforçaram conceitos ultrapassados como a resistência
à vacina, terraplanismo e proibição de livros. O jornalismo não vai resolver o problema da desinformação
e das mentiras que circulam no ecossistema digital do
qual fazemos parte, mas pode ajudar a encontrar caminhos. Uberlândia não é considerada um “deserto de notícia”. Temos um jornal impresso, revistas, telejornais,
jornalismo em rádio e na internet. Contamos com duas
faculdades de Jornalismo e uma terceira a caminho. O
desafio agora é impedir que a desertificação informativa nos atinja e provoque males ainda difíceis de definir
e exemplificar.
Adriana Sousa é jornalista, redatora e coordenadora de um curso local
de Jornalismo. Para acessar o Atlas da Notícia: https://www.atlas.jor.br

Leia e compartilhe,
acessando o QR-Code.

Mundo

Tecnologia
Júnior Q9 | Publicitário
Fotos Mauro Marques

O paradoxo da conexão
desconectada
“Shippar” virou um verbo tão efêmero que não permite nem
o sofrimento da perda, simplesmente porque a fila anda.
O fato do seu filho ficar horas no celular, mesmo quando o aparelho está conectado na tomada te irrita? Já parou para pensar com quem
ele aprendeu tal proeza? Hoje quero falar sobre
o paradoxo da conectividade que desconecta
os imprescindíveis e conecta o relacionamento raso sem perspectiva, sem amor verdadeiro
e sem o olho no olho. Talvez seja exatamente
esse o motivo das pessoas preferirem a conexão
do futuro onde o “shippar” virou um verbo tão
efêmero que não permite nem o sofrimento da
perda, simplesmente porque a fila anda. Essa
nova dinâmica das interações humanas se torna preocupante quando olhamos para o futuro dos jovens que chamo de nativos digitais e
vemos adultos que não tiveram o prazer de ter
amigos de infância real, que aprenderam mais
através de pesquisas e discussões em fóruns,
vlogs e chats do que com a experimentação e
vivência com pessoas reais, em ambientes reais. E se continuarmos nesse pique da remada,
iremos presenciar, em um futuro bem próximo,
uma sociedade onde os sentimentos e as relações humanas terão outra conotação, o peso e
outras utilidades. Porque o amor não será tão
vibrante, o ódio não será tão repugnante, a indiferença não irá ferir, a ilusão fará parte da rotina
e as emoções perderão o sentido em um mundo

onde a tecnologia tem tudo para ajudar, mas aparentemente não irá, porque está nas mãos de seres humanos
racionalmente irracionais.
Júnior Q9 é ator, músico, dançarino, humorista, compositor e autor do
livro “Quer? Levanta e pega!”, publicado em 2018 pela Editora Assis, que
aborda inteligência emocional, sucesso nos negócios e atitudes empreendedoras.
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Comunicação
Marcos Maracanã | Jornalista
Fotos Divulgação | SXC

É candidato demais e
melhor o Brasil de Menos
O que devemos exigir de nossos
candidatos este ano nas eleições?
A eleição municipal deste ano em todo o Brasil poderá ter números recordes de quase meio milhão,
entre vereadores, vice-prefeito e prefeitos, muitos
oferecem ao eleitor promessas que jamais serão
cumpridas. Foi sempre assim. Em grande parte
dos eleitos nunca farão quase nada, pois são atrelados aos prefeitos ao invés de serem legisladores
e fiscalizadores de verdade. Câmaras Municipais,
para os senhores terem uma ideia, têm um custo
de aproximadamente 15 bilhões de reais por ano.
A maioria desta turma está em 2022, sendo cabos
eleitorais e, claro, recebendo “agrados” por esta
ajuda. É preciso discutir e mudar a legislação eleitoral no país, ou seja, acabar com a tal reeleição
que nos arrebenta em cada eleição. A maioria dos
partidos tem donos sim, lucram e muito sim, com
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eleições a cada dois anos. A corrupção endêmica
que se alastrou pelo nosso Brasil precisa ser combatida a partir da base. O que devemos exigir de
nossos candidatos este ano nas eleições? Faça
uma reflexão e cobre de verdade deles antes, depois e durante o mandato. Precisamos achar uma
forma de acabar, exterminar definitivamente, os
políticos de carreira. Estamos e ficamos perplexos
com tudo que vem acontecendo, por exemplo em
Uberlândia, mas fazemos muito pouco pra mudar
tudo isso. Pra fechar este artigo... Alguns amigos
do REI na cidade estão condenando o GAECO
(Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) pelas ações materializadas. Realmente Uberlândia é diferente em tudo mesmo.
Pode isso gente?

Godoi Carnes,
presente em
seus melhores
momentos!
TEMOS TOD0S OS
CORTES DE CARNE
PARA TRANSFORMAR
O SEU CHURRASCO EM
UMA GRANDE FESTA.

Faça o seu pedido no

Confira nossas redes sociais

34 3219.1866
Rua Plutão, 47 | Jardim Brasília
contatogodoycarnes@netsite.com.br 137

Leia e compartilhe,
acessando o QR-Code.

Arquitetura
Letícia Pereira Alves
Fotos Arquivo Pessoal
SXC

Sim, os arquitetos
fazem!
Confira o que você não sabia (ainda)
sobre os Arquitetos e Urbanistas!
Muitas são as dúvidas a respeito das atribuições destes profissionais e suas atividades. Infelizmente ainda existe muita desinformação
pairando no mercado da construção civil e é
comum nos dias de hoje crenças limitadas a respeito do campo de atuação do arquiteto em detrimento do campo dos engenheiros. Em 2010
foi sancionada a Lei n° 12.378, que criou o CAU/
BR - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil e discriminou as atribuições, atividades e
campos de atuação dos arquitetos e urbanistas.
Até então, as profissões da arquitetura e urbanismo e das engenharias ainda estavam sob a
jurisdição de um mesmo Conselho Profissional,
o CONFEA, de 1973.
As atribuições profissionais dos arquitetos e urbanistas para fins de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), definido em Resolução do
CAU/BR, tanto para projeto quanto para execução, são:
- Arquitetura das Edificações (levantamento
arquitetônico, projeto arquitetônico, de reforma, edifício efêmero ou instalações efêmeras,
monumento, adequação de acessibilidade, “as
built”).
- Sistemas Construtivos e Estruturais (estrutura
de madeira, de concreto, pré-fabricada, metáli-
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ca, estruturas mistas e outras estruturas).
- Conforto Ambiental (ergonomia, luminotecnia, condicionamento acústico, sonorização, ventilação, exaustão
e climatização, certificação ambiental).
- Arquitetura de Interiores (interiores, reforma de interiores, mobiliário).
- Instalações e Equipamentos Referentes à Arquitetura
(hidrossanitárias prediais, águas pluviais, gás canalizado, gases medicinais, prevenção e combate a incêndio,
proteção contra incêndios e catástrofes, instalações elétricas prediais de baixa tensão, instalações telefônicas
prediais, de TV, comunicação visual para edificações, cabeamento estruturado, automação e lógica).
- Arquitetura Paisagística.
- Relatórios Técnicos de Arquitetura.
- Urbanismo e Desenho Urbano.
- Instalações e Equipamentos Referentes ao Urbanismo.
- Relatórios Técnicos Urbanísticos.
- Patrimônio Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico.

Mundo

Publi Editorial | Flávia Tucci
Foto Rodrigo Guimarães
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Pensou Imóveis,
pensou G. Moraes
Nós temos o imóvel
que você procura!

Os engenheiros civis, por sua vez, atuam na área de
projeto e execução de grandes estruturas, geotecnia
(mecânica dos solos, rochas e fundações), hidráulica
e saneamento, e transportes (construção de estradas,
ferrovias, portos e aeroportos, construção de pontes e
viadutos), atribuições para as quais o arquiteto não tem
formação. E no que se refere à construção civil, ambas
profissões possuem atribuição. As regulamentações
das profissões são importantes, pois visam ao interesse público e determinam a existência de qualificação
profissional específica, indispensável à proteção da
coletividade. Há de se salientar que ambas profissões
são igualmente importantes em uma obra e por vezes
se complementam. E lembre-se, na hora de construir,
contrate um profissional.
Leticia Pereira Alves é arquiteta e urbanista.
Instagram: @arqleticiadesign
Contato: arquitetaelemental@gmail.com

Gilberto Moraes, diretor da G.Moraes - Consultoria de Negócios
Imobiliários e Empresarial

Com a G.Moraes é certeza de bons negócios imobiliários
em Uberlândia ou região. O imóvel que você precisa, seja
para compra, venda ou locação, nós ajudamos você a encontrar: apartamentos, casas em condomínio, áreas comerciais, ranchos, fazendas, loteamentos, chácaras, áreas
para locação e muito mais. Pensou em Imóvel, pensou G.
Moraes. Venha nos fazer uma visita ou entre em contato e
saiba mais: 34-99979-5031

Rua Honduras, 95 - Sala 01
Tibery - Uberlândia MG
139
gilbertomoraes2013@bol.com.br
g.moraes

www.grupohpr.com.br
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Urbanismo Leste
Alitéia Milagre
Fotos Mauro Marques | Divulgação

Região Leste cresce
e atrai grandes
investimentos
Localização estratégica, infraestrutura e viabilidade
comercial são diferenciais da Região Leste.
Uberlândia tem mesmo vários atributos para
morar, investir e atrair investidores, inclusive de
outras regiões do país. O ano passado, entre as
100 cidades mais inteligentes e conectadas, a
cidade foi posicionada pelo Ranking Connected
Smart Cities na 57ª posição. E não para por aí.
De acordo com a Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Uberlândia
está em 6º lugar como a melhor cidade mineira
para viver no país. Não é de admirar que a cada
ano o número de habitantes sobe. A cidade segue com a segunda maior população do Estado,
atrás apenas da capital. O município de Uberlândia registrou crescimento populacional de 1,7%
em relação a 2018 e chegou a 691.305 habitantes
em 2019. Para acompanhar esse crescimento,
de norte a sul, a cidade recebe investimentos e
cresce. Na região Leste não é diferente. Estima-se que ela seja formada por 18 bairros oficiais
e tenha mais de 130 mil habitantes. Para atender à demanda dos moradores, possui em sua
extensão tudo que a população precisa, desde
comércio e serviços até áreas de lazer e entretenimento como clube e parques, a exemplo do
Parque do Sabiá.
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Pioneirismo
Com tamanha propriedade, empresários com expertise e olhar visionário têm apostado na região.
Um dos empreendimentos que ganhou notoriedade
pelo planejamento de excelência e atraiu inúmeros
outros projetos é o Granja Marileusa. O bairro é projetado para ser um lugar para morar, viver, conviver,
trabalhar e inovar. Além de ser o primeiro bairro
planejado de Uberlândia, é um distrito de inovação,
propício para que grandes empresas possam se conectar a startups, incubadoras de empresas, aceleradoras e universidades. A área possui fácil acesso
e locomoção, com conectividade em telecomunicações e oferece uso misto de habitação, escritórios e
varejo. O primeiro lançamento aconteceu em 2013.
Hoje, o bairro cresceu e é reconhecido no segmento
de comunidades planejadas. A localização e conexão
do Granja Marileusa com a cidade é estratégica. Um
exemplo disso é a Av. Maria Silva Garcia, que vai conectar o Distrito Industrial ao Aeroporto, tornando
o bairro um elo para a integração das regiões Norte,
Sul e Central da cidade. Além disso, o bairro tem investido cada vez mais em infraestrutura para ciclistas e para um transporte público de qualidade. Para
atrair novos negócios, o bairro foi homologado como
o primeiro micro polo tecnológico de Uberlândia.
Este movimento torna o local mais atraente para as
empresas de tecnologia se estabelecerem, uma vez
que terão uma série de incentivos fiscais. O Granja
Marileusa possui energia contingenciada com estrutura subterrânea, internet ultrabandalarga e sistema
fotovoltaico, além de acessibilidade e câmeras monitoradas para reforçar a segurança. Para materializar
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ainda mais o conceito de cidades inteligentes e sustentáveis, o bairro acaba de entregar à comunidade o projeto Parque Bike, um novo espaço, dentro da mata nativa,
para praticar o ciclismo mountain bike e que reúne em
um só lugar esporte, lazer, educação e uma grande área
verde. O Granja Marileusa segue seu propósito de conexão das pessoas em um local planejado, sustentável e
em pleno crescimento, onde as empresas têm espaço
para se desenvolverem, pessoas se encontram na rua,
crianças brincam nas praças e a vida acontece em cada
canto. Em pleno desenvolvimento, o Granja Marileusa
já possui uma área de 1.112 mil m² construídos com infraestrutura completa. Em seis anos, o bairro já conta
mais de 1.300 lotes lançados pelo Alphaville, 390 apartamentos em construção pela C&A, 200 casas construídas pela Realiza, 28 empresas de Serviços e Tecnologia,
1 universidade, a Uniube, e diversas lojas no Villa Viseu,
shopping comercial que oferece praticidade e conforto
no dia a dia de quem está no bairro, como mercados,
restaurantes e serviços. Neste ano, o Granja Marileusa
inaugurou o Colégio Ann Mackenzie, Altave e o Bahamas
Express. Além disso, também espera o lançamento do
Innovatti Center e do Medical Center.
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Um dos pioneiros em negócios no bairro foi a Alphaville Urbanismo. De acordo com Ricardo Castello Branco,
diretor comercial da Alphaville Urbanismo, a empresa
tem um histórico de sucesso na região com duas fases
de Alphaville lançados e comercializados quase em sua
totalidade, somando mais de 800 unidades residenciais
em uma região que segue a proposta da Alphaville. “Por
entender que existia ali um conceito de bem viver alinhado com os pilares de atuação da Alphaville Urbanismo, como o contato com a natureza, a conveniência
em relação à proximidade com serviços básicos e locais
de trabalho, segurança, valorização para o investidor,
entre outros pontos que indicam um crescimento organizado deste território, lançamos a primeira fase do Alphaville Uberlândia em 2015”. Ricardo ressalta que com
o sucesso de vendas, a empresa retornou em 2017 com
a segunda fase do residencial e, recentemente, no final
de 2018, lançou o Terras Alpha Uberlândia, o terceiro projeto na região, residencial que também entrega
todos os elementos de bem viver da companhia, com
mais de 500 unidades residenciais comercializadas.
“Essa nova fase de investimento que o bairro vive explica o potencial local que, sem dúvidas, segue em nosso
radar para que novas fases de residenciais da Alphaville
Urbanismo sejam lançadas”, conta Ricardo.

Mais investimentos
O bairro Granja Marileusa continua a receber novos investimentos. Com o aporte de R$ 40 milhões de reais, o
Grupo HPR fará a incorporação do Hotel Sleep Inn Uberlândia, que será construído a partir de agosto deste ano
ao lado do centro de eventos Casa Garcia e do Mall Villa
Viseu.

Innovatti Center

Paulo Fernandes de Melo, um dos sócios-diretores do Grupo HPR
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O projeto contempla 10 andares com 160 suítes,
academia, restaurante, translado para o aeroporto e projeto busca atender à demanda por ofertas
de quartos na cidade para o público executivo que
vem a trabalho e hóspedes das cidades vizinhas que
têm no aeroporto de Uberlândia o principal elo com
as principais cidades do país e podem se hospedar
antes ou pós-voo para seguir aos seus destinos. Antes de investir na região, o Grupo HPR contratou a
Hotelinvest para estudar a viabilidade de mercado e
comprovou a demanda no local. A Atlantica Hotels,
maior administradora de hotéis de capital privado
da América do Sul, será a gestora do hotel por meio
da bandeira Sleep Inn. As obras, que serão executadas pela Construtora HPR, vão gerar 82 empregos
diretos e 100 indiretos, com previsão de entrega em
agosto de 2023. Em sua operação, o Hotel Sleep Inn
Uberlândia irá gerar mais de 50 empregos diretos.
Paulo Fernandes de Melo, um dos sócios-diretores
do Grupo HPR, destaca a prosperidade da região
Leste. “Possui um diferencial das demais regiões
de Uberlândia. Aqui você vive, trabalha, mora e se
diverte, tudo a dois minutos de casa. Temos supermercados, restaurantes, grandes empresas, farmácias, tudo muito próximo. Eu moro em um condomínio na região, e empreendo aqui, desde 2014,
construindo prédios residenciais. Vejo nesta região
um grande vetor de crescimento, pois tem ligações
fáceis com todos os principais setores da cidade, rodovias e aeroporto”. Em 2014, a HPR Construtora e
Incorporadora iniciou suas operações na região Leste de Uberlândia. O Grupo HPR sempre teve como
foco principal concretizar os sonhos de clientes,
parceiros e acionistas e vem diversificando sua atuação. Hoje atua no desenvolvimento, incorporação
e construção de empreendimentos de alto padrão
com a marca e empresa HPR Prime. Através da HPR
Hotéis atua no desenvolvimento, incorporação e
construção de hotéis, em parceria com a Atlantica,
em novos empreendimentos nos estados de Minas
Gerais, Mato Grosso e Goiás. Destaca-se também a
HPR Aero, empresa especializada em compartilhamento de aeronaves executivas, que já possui bases
em Uberlândia-MG, Sorocaba-SP, Sorriso-MT, e a
HPR Construtora que deu origem ao grupo e continua com seu foco na edificação de empreendimentos de médio padrão. O Grupo HPR acredita que
quando a cadeia trabalha com foco na realização de
sonhos, consegue atingir sua verdadeira essência,
fundamentada sempre na melhor qualidade de vida
dos seus clientes.

Açougue da

Angelina

Publi Editorial | Flávia Tucci
Fotos Divulgação

Há 16 anos servindo qualidade e cortes especiais para todos
os momentos do dia, com aquele toque de carinho e amor de
quem ama o que faz!

34 3222-3760 | 99824-2224
Rua Paulo de Frontin, 984
Alto Umuarama - Uberlândia – MG
@acougue_da_angelina
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Bairro terá edifício corporativo
Outro empreendimento que também será construído no bairro Granja Marileusa é o Innovatti Center,
edifício corporativo com 18 andares. À frente desse
edifício, com conceito contemporâneo e design arrojado, estão a Construtora Altti e a Áquila Participações, de Belo Horizonte. O investimento gira em
torno de R$ 40 milhões. O Innovatti conta com 246
vagas de estacionamento e sistema rotativo para
visitantes, quatro elevadores modernos e salas corporativas de 25 a 432 m² com infraestrutura para
instalação de ar-condicionado. O prédio de negócios
terá ainda bicicletário com vestiário e um andar de
uso comum com auditório e três salas para reuniões
maiores. De acordo com Alberto Viotti, da Constru-
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tora Altti, 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 das empresas em Belo
Horizonte.
“Fomos responsáveis pela construção da sede da Algar
em Belo Horizonte e acabamos tendo muito contato
com o André, que acompanhou de perto o projeto na
capital. Ele nos contou sobre o bairro planejado Granja Marileusa e 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 em Belo Horizonte”. Segundo
Ronaldo Lodi Xavier, da Áquila Participações, empresa
com experiência em incorporações e desenvolvimento
imobiliário na capital, o propósito da vinda para Uberlândia é continuar realizando negócios com segurança,
inovação, requinte e respeito ao meio ambiente, participando da criação, realização e desenvolvimento de empreendimentos com alto nível de excelência e grande
potencial de valorização.
O empresário Efthymios Panayotes Emmanuel Tsatsakis,
presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil
do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (Sinduscon-TAP),
afirma que não há dúvida que o Granja Marileusa detém grande força de atração. “É um bairro muito organizado, com recurso para investimento, ideias claras e
decididas, bem assessoradas, com definições de áreas
residenciais, comerciais, shoppings, salão de eventos e
atração de grandes players do mercado internacional.
Tudo isso gera um vetor de desenvolvimento que atrai a
todos investidores”, ressalta.
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Facilidade de acesso
Outro bairro que também valorizou a região é o Portal
do Vale. A WV Empreendimentos, loteadora atuante
na região Leste de Uberlândia, está com as obras de
seus lançamentos avançadas. Com área de aproximadamente 5 milhões de m², o bairro Portal do Vale contemplará ao longo dos próximos anos novos loteamentos, todos com vista para a paisagem natural, inclusive
com um vale, que deu origem ao nome do bairro, e terá
capacidade para comportar aproximadamente 40 mil
moradores. Um dos pontos mais positivos do novo
bairro é a facilidade de acesso por uma das vias mais
importantes da cidade, a Av. Anselmo Alves dos Santos.
O bairro é próximo a importantes vias da cidade como
as avenidas Dr. Vicente Salles Guimarães, Rondon Pacheco e Segismundo Pereira e fica próximo a hotéis,
ao Parque do Sabiá, ao lado do Praça Uberlândia Shopping, de hipermercado e centros comerciais. Nele,
ainda será implantado um parque ecológico, com uma
pista para caminhada com 4,5 km. O bairro será entregue com pavimentação, iluminação, água, redes de esgoto e pluvial. Junto com a obra do empreendimento,
a empresa está implementando uma megaestrutura de
um Parque Linear às margens do Córrego do Marimbondo na represa já existente. Toda essa intervenção
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leva em conta o cuidado com o meio ambiente. Em
outras áreas está havendo revitalização e replantio
de árvores. Segundo Rodrigo Segantini, diretor da
WV Empreendimentos, o bairro planejado Portal do
Vale está sendo executado de forma inteligente para
atender à demanda mínima aos moradores que ali
viverão. “No contexto do projeto estão sendo planejadas áreas comerciais, comuns, institucionais e direcionamento para cada tipo de incorporação, sem
falar na viabilidade e fluidez das vias. Com a expansão da Av. Anselmo Alves dos Santos, o bairro ganhou
muito, pois através dela, temos acesso rápido e viável
para a região central de Uberlândia, de aproximados
sete minutos. Nos próximos anos, esta região passará
a ser um dos principais centros urbanos de Uberlândia”, afirma. Na visão de Fábio Valle, diretor-executivo da V7 Brasil, empresa com atuação nacional e responsável pelo planejamento e gestão comercial do
Portal do Vale, a região Leste é mesmo promissora.
“Identificamos claramente uma forte demanda para
moradia e investimento nesta região. Essa tendência
não é por acaso, pois claramente a região Leste é um
dos mais fortes vetores de desenvolvimento e que
agora está ainda mais intensificado pela expansão da
Av. Anselmo Alves dos Santos”.

Mundo
Mais moradia
Na última década, a região Leste de Uberlândia foi a que
mais se expandiu e valorizou. Desde que a ITV Urbanismo lançou o Novo Mundo, no fim de 2009, mais de 2 mil
famílias tiveram a oportunidade de obter um terreno
com infraestrutura completa e um terminal de ônibus
utilizado por 50 mil pessoas. Muito antes do Santa Mônica existir, o bairro mais populoso, a ITV enxergou o potencial da região Leste. Em 1964, a empresa doou a área
que deu origem ao campus Santa Mônica, doou parte do
Parque do Sabiá e, em 1978, também doou 350 mil m²
para construção da Ceasa. Quem também investiu na região foi a JRN Empreendimentos Imobiliários, com mais
de 40 anos de atuação e milhões de metros quadrados
urbanizados em Uberlândia através dos bairros Alto Umuarama 1, 2 e 3. Sua história remonta aos primeiros entrantes da região e foi consolidada pelo compromisso com
a excelência em todos os processos que envolvem seus
empreendimentos. Atualmente, com foco no desenvolvimento de loteamentos abertos e planejados, agregou
ao seu portfólio dois cases de sucessos lançados no setor
leste de Uberlândia. O Praça Alto Umuarama e o Quinta
Alto Umuarama são dois loteamentos abertos e planejados nos moldes do novo urbanismo, que integra conceitos como planejamento viário inteligente e a construção
de espaços públicos de lazer e convivência, e que tiveram
todos os seus mais de 300 lotes comercializados.

Marcela Neves, diretora da JRN Empreendimentos Imobiliários

O Quinta Alto Umuarama é o primeiro loteamento
aberto da cidade com iluminação 100% em Led e o primeiro bairro da cidade a contar com um Park Pet em
praça pública. Ambos os loteamentos já nascem também com uma associação de moradores organizada
de caráter suplementar ao público para cuidar do bem
comum, tornando-o inclusive mais valorizado. “São
projetos conectados com a demanda atual. E para projetos desse nível consideramos a região Leste estratégica, porque se desenvolve de forma organizada, está
em crescente valorização e se liga à todas as partes da
cidade de forma fácil e rápida”, diz Marcela Neves, diretora da JRN Empreendimentos Imobiliários, sobre a
localização privilegiada da área.
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Localização estratégica
Quem também fincou estacas na região foi a Associação Mineira dos Produtores de Algodão (Amipa). Inaugurada em 2017, ao lado da unidade II do Hospital do
Câncer, a obra foi projetada e erguida em dois pavimentos seguindo um conjunto de medidas que visam
a sustentabilidade da edificação. A obra custou inicialmente cerca de R$ 10 milhões, tem mais de 2.500 m²
de área construída em um terreno de 6.000 m². O prédio abriga central administrativa, auditórios, duas filiais tecnológicas (a Minascotton - referência nacional
e internacional em análises tecnológicas da fibra do
algodão - e a Biofábrica Amipa - biotecnologia na produção de agentes biológicos para controle de pragas
na agricultura), museu, área de descompressão, salas
de reuniões, refeitório e estacionamento, entre outras
dependências. Abriga ainda a unidade da Embrapa
Negócios em Uberlândia. A escolha do local para instalação do prédio foi estratégica. “A Amipa escolheu a
região Leste de Uberlândia por excelente infraestrutura, com avenidas planejadas, restaurantes e empresas fornecedoras. A logística é facilitada pelos bons
acessos aos eixos rodoviários - BRs 050 e 365 - além da
proximidade com o aeroporto, facilitando a recepção
de visitantes e o despacho de mercadorias”, ressalta o
diretor executivo da Amipa, Lício Pena de Sairre.
Centro Integrado de Atenção ao Câncer
Por falar em Hospital do Câncer, as obras do Centro
Integrado de Atenção ao Câncer da Unidade II, no bairro Alto Umuarama 2, estão finalizadas. O edifício do
Centro Integrado de Atenção ao Câncer possui um espaço de atendimento ambulatorial para pacientes que
estão em acompanhamento e com a Hospedaria para
atendimento de pacientes em Cuidados Paliativos. A
previsão é que, a partir do segundo trimestre deste
ano, os pacientes que estão de alta e fazem acompa-
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nhamento receberão atendimento ambulatorial neste
novo espaço. Até lá, o empenho é voltado à captação
de recursos para aquisição de equipamentos e mobiliários, além do trabalho para que todos os trâmites
burocráticos sejam concluídos. Além do Centro Integrado de Atenção ao Câncer, o terreno contemplará
obras futuras como o Centro de Pesquisa e Prevenção
e estrutura para o trabalho dos voluntários, como espaço para a realização dos bazares do Núcleo de Voluntários, bem como a sede administrativa do Grupo
Luta pela Vida.
Por que investir na Região Leste de Uberlândia
“Na última década, a região Leste de Uberlândia foi a
que mais se expandiu e se valorizou. Desde que a ITV
Urbanismo lançou o Novo Mundo, em 2009, demos a
oportunidade para mais de 2 mil famílias terem um
terreno com infraestrutura completa e um terminal
de ônibus utilizado por 50 mil pessoas. Muito antes
do Santa Mônica existir, o bairro mais populoso, a ITV
enxergou o potencial da região Leste. Em 1964, a empresa doou a área que deu origem ao campus Santa
Mônica, doamos parte do Parque do Sabiá e, em 1978,
doamos 350 mil m² para construção da Ceasa”.

José Eduardo Ferreira - CEO da ITV Urbanismo e Presidente da Aelo - TAP
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Innovatti Center gera
valor ao bairro Granja Marileusa
Salas comerciais na esquina da Av. Floriano Peixoto com a Av. Maria Silva Garcia

Modernidade, sustentabilidade e flexibilidade
são pilares de novo empreendimento comercial.
A apenas 5 minutos do aeroporto, 10 minutos
do centro jurídico (novo Fórum) da cidade e 12
minutos da Prefeitura de Uberlândia, o Granja
Marileusa está a cada dia mais completo. Por ser
um bairro planejado para uma convivência completa - morar, viver e trabalhar - tem recebido
investidores. Um exemplo é a Construtora Altti
e a Áquila Participações, de Belo Horizonte, que
estão construindo o Innovatti Center, edifício
com 18 andares para o público corporativo, com
infraestrutura completa, apto para receber qualquer tipo de negócio e com a segurança de valorização do empreendimento. O Innovatti Center
foi idealizado e alinhado para estar à altura do
bairro, oferecendo qualidade, modernidade,
inovação e tecnologia. As salas são preparadas
para receber de um escritório a empresas inteiras, todas as salas com estrutura para ar-condicionado. São 246 vagas de estacionamento com
sistema rotativo para visitantes e salas corporativas de 25 a 432 m². O prédio de negócios terá
ainda bicicletário com vestiários, um andar de
uso comum com auditório e três salas para reu-

niões. Essas características têm chamado a atenção
de profissionais das áreas de saúde, jurídica, prestadores de serviços em geral e de tecnologia, já que o
Granja Marileusa é o primeiro micropolo de tecnologia de Uberlândia.
Sustentabilidade em evidência
O edifício corporativo foi totalmente construído a
partir de premissas sustentáveis, a fim de preservar
os recursos naturais e ainda tornar o condomínio
o mais eficiente possível. Entre as estratégias implantadas estão: utilização de energia fotovoltaica
nas áreas comuns, tomadas para carregamento de
carros elétricos, quatro elevadores inteligentes, sistema de reuso de água, fechamento automático das
torneiras nas áreas comuns, entre outras. De acordo
com o sócio-proprietário da Construtora Altti, Alberto Viotti, a escolha por Uberlândia se deu porque
eles ficaram encantados com o Granja Marileusa,
um bairro totalmente sustentável e que representava uma grande oportunidade de fazer um empreendimento comercial como este ainda inédito na região. A entrega está prevista para fevereiro de 2023.

Saiba mais em www.innnovatticenter.com.br
Plantão de vendas: (34) 99778-3001
Av. Maria Silva Garcia, 575
(esquina com Floriano Peixoto) - Granja Marileusa
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Flexibilidade: imagem ilustrativa de pavimento tipo,
dividido para empresa de tecnologia e um escritório.

Gastronomia e lazer
A região já está repleta de opções de lazer e gastronomia. Investimentos nestes setores são reflexos das
necessidades do setor. Um exemplo é a Cervejaria Aggregare, do empresário Gabriel Lemes. A Aggregare
é uma empresa idealizada para realizar o sonho de
diversas marcas e estabelecimentos - produzir sua
própria cerveja. Com uma completa estrutura fabril,
processos controlados por um moderno sistema de
automação e atendimento personalizado, a cervejaria está preparada para inserir as marcas dos clientes
nos rótulos de garrafas ou barris de chopp. Este estilo
de negócio permite que bares, restaurantes, hotéis e
outros estabelecimentos tenham uma cerveja para
chamar de sua, sem precisar investir em uma fábrica. A Cervejaria Aggregare já atende alguns clientes
em Uberlândia e cidades vizinhas, como Patrocínio
e Patos de Minas. Segundo Gabriel Lemes, a localização estratégica na região Leste traz duas vantagens
competitivas relevantes. “A primeira delas é estar
inserida dentro de um grande mercado consumidor
final, situada a 4 km da UFU Campus Santa Mônica e
apenas 2 km do Parque do Sabiá. A segunda grande
vantagem é a facilidade de distribuição para cidades
vizinhas, já que a fábrica está localizada muito próximo às saídas para Patos de Minas, Araxá e Uberaba.
Esses fatores, somados ao perfil arrojado e inovador
da equipe, permitem que a empresa, mesmo com
pouco tempo de operação, já demonstre números
expressivos e um futuro promissor”.
Clube em expansão
A região também conta com o Tangará Clube que não
para de crescer. O clube é um dos maiores complexos
de lazer de Minas Gerais, com área de 140 mil m², sendo 80 mil metros de mata preservada, onde em seu
interior foram construídas churrasqueiras com pias,
lixeiras e suporte para redes. Depois da inauguração
de um Lazy River, uma das sensações do clube, com
praia artificial, quiosques e música ao vivo, foi inaugurado o Parque Aquático com toboáguas, ofurô, cascatas, piscinas aquecidas, lanchonete com 1000 cadeiras
e Baby Care. O clube possui um amplo e confortável
restaurante com cardápio variado e preços acessíveis.
Contempla ainda quadras poliesportivas, 16 quios-
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ques com várias opções de bebidas e tira-gosto e amplo estacionamento. Cerca de 30 mil famílias frequentam o clube. São em torno de 100 associados e mais
de 500 empresas conveniadas.
De acordo com o empresário Odomires Mendes de
Paula, diretor presidente do Tangará, o objetivo é tornar o clube cada vez melhor. “Investimos na região por
ser muito próxima do centro e, principalmente, por a
área, que era uma fazenda, ter uma reserva de mata
atlântica favorável a esse tipo de negócio”, enfatiza.
Crescer pensando no todo
A professora doutora em planejamento urbano, Denise Labrea, explica que o desenvolvimento urbano
é necessário, porém é preciso que haja integração.
Nesse contexto, o órgão gestor tem um papel fundamental. “O ideal é que para a região Leste, o órgão
gestor tenha um Masterplan. Isso implica em um planejamento urbano, com ligações viárias e definição de
uso e ocupação do solo. A prioridade é reduzir deslocamentos. Os empreendimentos são de alta qualidade e com certeza vão fazer diferença nesse setor, mas
precisam estar integrados, pensando no todo. O órgão
gestor precisa fazer este papel junto à sociedade. A
definição de áreas institucionais e sistemas viários, os
empreendimentos devem atuar juntos de modo que
todos os cidadãos possam ser beneficiados”, observa.

Terminal Novo Mundo, localização estratégica na Zona Leste
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Bairro Novo Mundo, criado em 2009
pela ITV Urbanismo, no alto da avenida
Segismundo Pereira.

Publi Editorial
Foto Bruno Kielblock

ITV Urbanismo investe na
expansão da zona leste há
mais de meio século
Empresa é um marco no
desenvolvimento de Uberlândia.
Há 10 anos, a zona leste de Uberlândia ganhou nova expansão para rumos inimagináveis, com o lançamento do bairro
Novo Mundo, criado em setembro de 2009 pela ITV Urbanismo, nos altos da avenida Segismundo Pereira. Pouco a
pouco, as lavouras de soja das fazendas Lagoinha, Tenda,
Olhos D’água e Marimbondo, foram dando lugar aos loteamentos Vida Nova, Bem Viver e o Reserva dos Ipês, em um
total de 1,6 milhão m².
Mas essa relação entre a ITV e aquele ponto exato da cidade
começou três décadas antes, quando o então presidente da
loteadora de 83 anos de fundação, Genésio de Melo Pereira
(1925-1994), doou para o Estado uma gleba de 350 mil m²,
onde foi construída a unidade local da Central de Abastecimento de Minas Gerais (Ceasa-MG), inaugurada em 1978,
e que hoje gera 3.300 empregos diretos, além de abastecer
toda a cidade. “Depois disso, em 2004, a ITV fez o bairro Jardim Sucupira, onde foi colocado o primeiro bolsão de contenção de água pluvial de Uberlândia, que serviu de modelo
para os outros empreendimentos da cidade, como forma de
reduzir os problemas de escoamento de chuva. No ano passado, criamos os Lotes Empresariais Leste, bem ao lado da
Ceasa”, disse José Eduardo Ferreira, CEO da ITV Urbanismo.
Ainda na zona leste, a ITV doou, na década de 80, parte da
área onde foi construído o Parque do Sabiá, toda a área
onde foi construído o Presídio Jacy de Assis, inaugurado
em 1999, no bairro Dom Almir, e um trecho onde foi feito o corredor de ônibus que dá acesso ao Terminal Novo
Mundo, inaugurado em 2018. Muito antes disso, em 1964,
foi também a ITV quem doou o terreno onde deu início ao
campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), que teve como o primeiro reitor Genésio de Melo
Pereira e de onde surgiu o bairro mais populoso de Uberlândia, o Santa Mônica.

José Eduardo Ferreira – CEO ITV Urbanismo e Presidente da Aelo - TAP

34 3230-7600
Av. Getúlio Vargas, 869 - Uberlândia - MG
www.itvurbanismo.com.br
itvurbanismo
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Serifa Comunicação
Foto Mauro Marques

Comodidade de shopping,
praticidade de rua!
Villa Viseu, o seu strip mall
no Granja Marileusa.
O Villa Viseu é o mall de conveniência do Granja Marileusa - a região que mais cresce em Uberlândia. Com
serviços, lojas e opções de lazer e alimentação, seu
principal compromisso é atender as pessoas com muito conforto e funcionalidade. Localização privilegiada,
infraestrutura moderna e muita praticidade são referências deste strip mal que oferece toda a comodidade de shopping center, com a praticidade das vitrines
de rua. Com 80 lojas e 7 mil metros quadrados de área
locável, possui drogaria, laboratório de medicina diagnóstica, bares, pet shop, imobiliária, lojas de moda,
cosméticos e decoração, ótica, pizzaria, restaurantes,
barbearia, salão de beleza, escola de inglês, entre outros espaços, além de amplo estacionamento gratuito.
O Villa Viseu está próximo a aeroporto, universidade,
condomínios empresariais e residenciais, polo empresarial, hospitais, centro jurídico, centro administrativo
e teatro. Pode ser acessado facilmente por transporte
público e pelas principais vias da cidade. Em termos
de segurança, o Villa Viseu e seus arredores contam
com videomonitoramento 24 horas por dia e equipe
de vigilância preparada para garantir a tranquilidade
de seus clientes e dos lojistas. Villa Viseu, o seu strip
mall no Granja Marileusa.
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AGENDE SEU
HORÁRIO!
34 9.9916-5710
@sanfir.laser |
Sanfir Laser
contato@sanfir.com.br
Av. Maria Silva Garcia, 286 - LO45A
Shopping Villa Viseu - Granja Marileusa
Uberlândia - MG

Av Maria Silva Garcia, 286, bairro Granja Marileusa - Telefone 3216-2345
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BT Engenharia,
referência em construções
e urbanismo
Empresa é destaque nos grandes
empreendimentos da região Leste.
A região Leste de Uberlândia é hoje um vetor de
desenvolvimento planejado, graças aos arrojados empreendimentos ali instalados e em implantação e às empresas que dão todo o suporte
estrutural para construção das obras e, entre elas,
destaca-se a BT ENGENHARIA que detém tradição
(fruto de muitos anos de trabalho em obras públicas e privadas). Contempla-se aqui o urbanismo
sustentável - um conceito que reforça a necessidade do desenvolvimento planejado por diferentes
pontos de vista: econômico, ambiental e humano.
Dessa maneira, o urbanismo sustentável não leva
em conta apenas se determinada região oferece
boa estrutura populacional, mas também o fato
de o meio ambiente estar sendo resguardado, se
o projeto é economicamente viável, entre outros
aspectos. Graças ao urbanismo, criou-se formas
planejadas de habitar os espaços, favorecendo o
desenvolvimento da sociedade e solucionando
problemas. A BT ENGENHARIA entende que urbanismo é inerente ao desenvolvimento do ser humano e criar novas soluções urbanísticas é uma
demanda cada vez mais importante diante do
crescimento da população mundial.
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Reserva dos Ipês

Cidade Universitária

Mundo

Unidade Industrial de Uberlândia

Granja Marileusa

Estação de Tratamento de Água

Liderança e inovação
A trajetória da BT ENGENHARIA em Uberlândia é marcada pela sua atuação em diversos empreendimentos, destacando dentre eles na região Leste, o Granja Marileusa,
Reserva dos Ipês, Portal do Vale, Residencial Bello Sul,
Residencial Trilhas do Cerrado, Quintas do Alto Umuarama e Cidade Universitária, além do recapeamento de
vias de acesso que fazem a integração entre esses empreendimentos, pela Prefeitura Municipal de Uberlândia.
A BT ENGENHARIA atua na execução de obras públicas e
privadas, com foco em infraestruturas viárias e aeroportuárias, saneamento e obras de arte, contando com uma
equipe altamente qualificada para atender as exigências
e inovações do mercado de construções.
Obra de referência nacional
Atualmente, a BT ENGENHARIA está construindo a primeira etapa do Sistema de Captação, Tratamento e Abastecimento de Água Capim Branco, em Uberlândia, uma
das maiores obras de saneamento público do Brasil, que
vai garantir água tratada para uma população de 500 mil
pessoas. Obras, como esta, vêm de encontro ao objetivo da BT ENGENHARIA que é consolidar, cada vez mais,
seu trabalho e qualificação profissional junto a clientes
que chegam até a empresa pela sua qualificação técnica,
metodologia de trabalho e compromisso da entrega de
suas obras dentro do prazo contratado, o que confere à
empresa um aval de qualidade comprovada.

Portal do Vale

Alto Umuarama

34 3221-4500
Rodovia Laudelina Perpétua de Jesus, 945
Distrito Industrial - Uberlândia - MG
www.bt.eng.br
@bt.eng
btengenhariamg
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Acontecimentos
Noite entre Amigos
A CDL Uberlândia realizou sua primeira “Noite entre
Amigos”, evento que reuniu diretores, associados
efetivos, autoridades locais e parceiros. O musical
Arte Fantástica abrilhantou a noite que brindou os
convidados com um jantar à francesa e pista de dança. “O evento simboliza a importância dos associados efetivos e o relacionamento com nossa cidade,
sendo um passo importante para o associativismo
que impulsiona os negócios e fortalece a economia”,
ressalta o presidente da CDL, Cícero Novaes.

Alitéia, Bânia Poli, Analu, Sonia Sampaio, Isabel Rosita e
Lécia Queiroz

Presidente Cícero Novaes, Pedro (Sicred), Carlos Testa e
Thiago Fernandes
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Congresso
Dr. Alexandre Vieira Fernandes participou no mês
passado, em São Paulo, do Congresso Internacional
de Odontologia. Durante o evento, ele teve a oportunidade de compartilhar inovações e experiências.
Homenagem
Em sessão solene realizada, dia 9 de março, na CDL
Eventos e Convenções, a Câmara Municipal de Uberlândia homenageou ilustres mulheres de nossa sociedade. A dermatologista Maria Cristina Mesquita
foi agraciada com diploma alusivo ao Dia da Mulher
por indicação da vereadora Liza Prado.

161

Conselheiros da Unimed Uberlândia e Unicred com Deltan Dallagnol e
palestrantes do CITE 2020

Emerson & Jean
A dupla de Uberaba, Emerson & Jean, lança trabalho autoral em breve, assinado pelo conceituado produtor musical Beto Rosa. Aguardem! (foto Marise Romano)

Sucesso
O empresário Marcelo Cândido comemora a abertura
de mais uma barbearia. Hoje são três unidades Marcelo
Barbearia: uma na região central, uma no Villa Viseu do
Granja Marileusa e outra no Bairro Martins. Parabéns.

Palestra
A Unimed Uberlândia apresentou, dia 13 de fevereiro,
o seu Programa de Integridade. O evento contou com
a ilustre presença do Procurador da República, Deltan
Dallagnol, que ministrou palestra durante o CITE 2020 Compliance, Integridade, Transparência e Ética.

38° CIOSP
O professor universitário Roberto Sales e Pessoa, que
também é consultor científico da SIN Implantes, foi um
dos palestrantes do 38° CIOSP - Congresso Internacional
de Odontologia de São Paulo, que aconteceu de 29 de janeiro a 1º de fevereiro na capital paulista.

LOCAÇÃO E VENDAS DE VEICULOS
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34 3226-0400 / 9 9211-5210
Av. Brasil, 3400
Bairro Brasil - Uberlândia - MG
www.maisautomoveis.com.br
@fernandomaislocadora
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Lançamento
Redação
Fotos Nina Fotografias e
Kaká Fotografias

Supernoite
Cult 4.0 no London
Evento teve lançamento da nova Cult e homenagem
às empresas certificadas Top 3 Cult Marcas do Ano.
Grande público compareceu ao London,
no dia 6 de fevereiro, para o coquetel de
lançamento da Cult 4.0 com seu projeto
gráfico inovador e que trouxe como tema
“Pensando o Brasil Futuro - Qual o cenário ideal?”. Na oportunidade, o diretor Célio Cardoso falou sobre o novo projeto da
revista, integrado ao conceito virtual 4.0,
destacando a necessidade de evoluir num
universo em constante transformação e
de focar em novos projetos com otimismo
e criatividade.
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Gente
Também foi lançada e servida aos convidados a
nova Coca-Cola Energy. Destaque para o show da
banda Girls From Hells que agitou o público com os
clássicos do rock mundial. Nossos agradecimentos
aos parceiros: Terezinha Eventos Buffet, Via Promo,
Atrium Locações, Derson Drink’s Bar, Dj Massilon,
London, Cerveja Heineken e a todos que doaram
alimentos para o Núcleo de Apoio Jesus de Nazaré.
Curta quem esteve no coquetel pelas lentes de Nina
Fotografias e Kaká Fotografias.
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Top 3 Cult
Marcas do Ano
Durante o evento no London também foi
feita a entrega dos certificados “Top 3
Cult Marcas do Ano” concedidos às empresas mais lembradas pela imprensa,
colunistas e leitores da revista Cult, conforme pesquisa de lembrança espontânea
de marca realizada pelo Instituto Veritá,
identificando marcas em 65 categorias
distintas. Foram consideradas válidas 61
categorias com 3 marcas vencedoras de
cada, na qual foi disponibilizado selo de
vencedor e certificado. Vale ressaltar que
a marca é um ativo intangível da empresa
e tem o poder de influenciar na demanda
e compartilhamento de opiniões do consumidor. Por isso, ter sua marca lembrada
e reconhecida pelos consumidores é um
dos maiores desafios de uma empresa em
um mercado cada vez mais competitivo.
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Instagram: matheusmorum | colunaubersocial
Facebook: colunaubersocial

Social
Por Matheus Morum
Fotos Divulgação | Filipi Dahrlan | Pedro Fonseca | Daniel Japor | DVClub

übersocial
Conteúdo informal para enaltecer amigos,
compartilhar inspirações e fazer pontes.
Meu nome é Matheus Morum, tenho 27 anos e curso
Publicidade e Marketing na Esamc. Fui convidado
para retomar os editoriais de moda da revista, produzir os perfis em destaques na área de design e publi-

car minha coluna social que também faço nas redes sociais. Meu objetivo com este espaço é enaltecer amigos e
personalidades que fazem a diferença em nossa cidade,
compartilhar inspirações e fazer pontes.

Aconteceu no dia 7 de fevereiro de 2020 mais uma edição do Baile da Vogue, o grande evento que sempre
foi na capital paulista este ano se realizou pela primeira vez no Rio de Janeiro. O tradicional Copacabana Palace utilizou recursos minuciosos da cenografia

para receber o tema “Jardim das Delícias - uma noite de
surrealismo tropical em ode ao Rio de Janeiro”. A festa
reuniu muitos famosos e fashionistas que se divertiram
com shows das cantoras Ivete Sangalo e Ludmilla, além
do Dennis DJ.
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O stylist Milton Castanheira e a apresentadora
Luana Xavier

Luana Xavier esbanjando beleza e carisma

Dannilo Camargos, Ana Carolina Nonato
com look exclusivo da estilista mineira
Letícia Manzan, e Diogo Lage também
prestigiaram o evento

Gente
Fui convidado mais uma vez para acompanhar a organização do Pré-Carnaval do Dão e me surpreendi positivamente com a estrutura. O evento, realizado no dia 9 de
fevereiro, precisou de um local maior para receber seu
público este ano - o Camaru. Atrações como É o Tchan,
Sempre Bom e D’Corpo Inteiro animaram a festa.

Patrícia Naves registrou esse momento durante sua viagem a Noruega, ela teve uma experiência incrível na Aurora Boreal e a foto parece montagem, de tão maravilhosa.

Dra. Patrícia Naves vivendo um sonho

Após passar por diversos cantos do Brasil, a D-edge tour
desembarcou em Uberlândia no dia 7 de março. O convidado desta edição foi o mestre Gui Boratto. Um dos principais djs do país, que sempre se manteve na cena eletrônica e fez um set especial. O evento aconteceu na Casa
Garcia, um lugar charmoso e muito bem estruturado.
Dr. Luiz Alberto Garcia fez uma surpresa para comemorar
os 60 anos de casamento com sua esposa, Ophélia Garcia. Ele decorou o rancho da família com muitas flores,
onde estavam reunidos durante o Carnaval.

Mounir Daoud e Maria Júlia Santana passaram férias nos
EUA. O casal começou a viagem por Miami e depois foram
ao Colorado para esquiar com uma turma grande de uberlandenses, entre eles a blogueira Thássia Naves e o marido
Artur Attie.

Mounir Daoud e Maria Júlia Santana em Aspen

Ophélia Garcia recebendo as flores

Larissa Ismael está passando uma temporada
em Los Angeles, na Califórnia. Ela pausou seus
compromissos para viver novas experiências
pessoais e profissionais
no centro da indústria
cinematográfica e televisiva mundial.
A relações públicas,
Larissa Ismael, no Píer
de Santa Mônica
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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

“Não há solidão mais triste do que a do homem
sem amizades. A falta de amigos faz com que o
mundo pareça um deserto” - Francis Bacon.

Empreendendo 1
A empresária Daniela Vasconcelos orgulha-se de seu
novo ateliê de Design de Unhas. Criativa e empreendedora, a profissional vem conseguindo revolucionar o setor, trazendo um novo paradigma para o ofício. Parabéns
pelas inovações e pelo novo e aconchegante espaço.

Empreendendo 2
A produtora e cerimonialista Joyce Esteves
amplia seu portfólio e expande sua atuação
na área de eventos após 12 anos de profissão. Joyce acaba de inaugurar a primeira
unidade do Festeira de Minas Salão de Festas e Eventos. Tudo preparado com muito
capricho para atender seus clientes. Sucesso em mais este desafio.

Bossa Nova
Nada mais agradável do que um chá
da tarde temperado com o bom gosto
de uma moda inspirada. Recentemente, a estilista Raquel de Queiroz recebeu, com muito bom gosto diga-se de
passagem, seletos convidados para o
lançamento de sua nova coleção, batizada com o charmoso nome de Bossa
Nova e com peças tão lindas e leves
quanto o nome que recebeu.
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Sabor e música
Foi um sucesso a união de pessoas empreendedoras
como Ivana, do Le Café Com Chocolat, Arthur, do Café
Canastra, Aline, da Venda Caipira, Carlos Guimarães,
do Uberlândia na Rota do Teatro, Leonardo, do Encanto de Minas, entre outros, na realização de uma manhã
super encantadora para degustação e vendas de seus
produtos. O encontro festivo-gastronômico foi sediado
no Café Canastra, no charmoso Palacete Naghettini, no
centro da cidade, ao som impecável do saxofonista Hamilton Faria. Que se repita!

Gente

Exposição
A exposição fotográfica “Empreendedoras em Ação”, formada por um grupo de 11 mulheres, fica no Uberlândia
Shopping até dia 31 de março. O programa “Empreendedoras em Ação” é uma iniciativa voluntária de mulheres
que têm em comum as habilidades essenciais de empreendedoras, seja em negócios próprios ou atuando como
líderes em organizações.

Elas por Mim
A fotógrafa Cris Fernandes desenvolve há duas décadas
um trabalho bem autoral e mais focado em mulheres,
onde busca aumentar a autoestima das mesmas. Neste
mês da mulher, ela lançou a exposição Elas por Mim, com
o objetivo de mostrá-las como elas são. Até o dia 31, você
pode conferir o olhar sensível da profissional das lentes
na Art Gallery da Clínica Ferreira Segantini. Aproveito
para agradecer o convite para participar deste projeto
tão bacana.

Liderança feminina
Tatiane Panato é a primeira mulher à frente de uma empresa do Grupo Algar. Com 20 anos de experiência, a presidente da Algar Tech mostra que hoje as mulheres estão
cada vez mais conquistando o seu espaço. Tatiane está
sempre buscando igualdade de gêneros no ambiente de
trabalho, reflexo disso é que a Algar Tech hoje conta com
55% de mulheres no seu quadro de associados e entre
os cargos de gestão 54% são de mulheres. Um ambiente
assim mostra o quanto as organizações estão cada vez
mais diversas.

Comemoração
Foi em um clima de muita alegria e altíssimo astral
que o cardiologista Clauber Lourenço comemorou
aniversário no início de março. A noite festiva aconteceu no salão de festas do condomínio Paradiso.
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Acontece Uberaba
Marise Ferreira Gil Romano
Fotos Marise Romano

Mulheres em
evidência
Mulheres que merecem
todas as homenagens!
A coluna social deste mês de março
é carinhosamente dedicada às mulheres que se destacam na sociedade
uberabense pela sua postura ética e
comprometida com o bem. Estas imagens são de pessoas merecedoras de
todas as homenagens. Que as comemorações que vivenciamos pelo Dia
Internacional da Mulher nos sirvam de
incentivo na conquista de um mundo
mais justo e sábio!

A médica alergologista, da Alergo’s, Juliana
Lima Ribeiro, representa a mulher focada em
seus ideais, que valoriza a família.
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A fisioterapeuta Silvia Andréia
Bocalon Françolin é um exemplo
A empresária da Super Kasa, Marta Eliane Lopes Nu- de amiga e encanta as pessoas que
têm a oportunidade de conviver
nes, recebe a homenagem desta coluna social por
com ela.
representar a mulher dinâmica e empreendedora.

A médica Juliana Haruho Hatano Morinaka,
sempre elegante no jeito de ser, ilumina nossa
página de hoje.

A médica veterinária Alexandra Maia Mendonça se destaca em sua profissão por ter
comprometimento com seus clientes

A pedagoga Marize Pires recebe a homenagem pelo Dia da Mulher por ser exemplo A professora e arquiteta Heloísa Maria Marques
de mulher que conquista os seus objetivos Lessa é a alegria em pessoa... Ela suaviza qualquer
ambiente e por isso recebe nossa homenagem.
sem perder a doçura.

Alzineusa Amaral da Rocha é presidente
da SABE Amigos do Livro, em Uberaba, e
recebe esta homenagem por este destaque
que conquistou.

Elegante e cheia de vida, Marina
Como mulher determinada e inteligente, a empresária e profes- Cunha de Oliveira recebe a nossa
homenagem pelo Dia Internacional
sora Mariana Cassimiro recebe homenagem desta coluna.
da Mulher.

Médica Elka Juliana de Oliveira tem se
destacado como médica psiquiatra em
Uberaba e por este motivo recebe a nossa
homenagem.

Luz! Pura luz! Esta é a biomédica Renata Alves de Andrade Moreira Araújo,
nossa mulher destaque de 2020.

Sempre de alto astral, a arquiteta Karine Ferrei- Tacianne Rodrigues da Cunha Oliveira, exemplo
ra Assumpção recebe nossa homenagem pelo de mulher forte e determinada, recebe a homeDia Internacional da Mulher de 2020.
nagem desta coluna pelo Dia da Mulher.
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A acupunturista e terapeuta holística Sheila
Lacerda é uma competente profissional no
tratamento das dores físicas e dores da alma.
Sua energia encanta!

A educadora física e fisioterapeuta Karol Dutra
tem conseguido resultados incríveis com seus
alunos, por isso recebe nossa homenagem.

A farmacêutica Ana Carolina Parolini Borges recebe
a homenagem pelo Dia Internacional da Mulher por
ser uma mulher admirável e feliz!

A coluna social deste mês presta homenagem
ao belo trabalho desenvolvido por Denilce
Brandão como diretora da clínica Kalayan
Saúde Integral.

A decoradora Taciana Goulart Borges tem
feito projetos de sucesso em Uberaba e outras
cidades do Brasil. Parabéns, Mulher!

A empresária Cynthia Horiuchi, responsável pelas
delícias da Panificadora Horiuchi, recebe nossa homenagem por ser exemplo de dedicação e simpatia.

A empresária da Aldeia do Mar, Jordânia Costa, tem
feito sua empresa se destacar em Uberaba, por isto
recebe hoje nossa homenagem pelo Dia da Mulher.

A instrutora de Pilates na Clínica Vida Ana Patrícia
Elias recebe a homenagem pelo Dia da Mulher por
ser exemplo de determinação e delicadeza

A simpática e competente cirurgiã-dentista Solange
Madruga recebe nossa homenagem de mulher
destaque em 2020.
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Ana Paula de Souza Morais Costa, com seu
jeito meigo, conquista o seu espaço a cada dia.
Parabéns, Mulher!

A dentista especializada em estética Joyce
Tomás recebe nossa homenagem por estar
sempre antenada às exigências do mercado
na Odontologia estética dental e facial.

Andréia Dias Rosa é uma cerimonialista que encanta os convidados em um evento. Por este motivo,
recebe nossa homenagem como Mulher Destaque.

Cheia de charme, a Engenheira Civil Daiane Luiza
Assunção e Souza tem um jeito doce, porém firme
de trabalhar. Parabéns!

Christiane Pinheiro recebe homenagem desta coluna social por desenvolver um trabalho admirável
na Psicologia hospitalar e da saúde na preservação
da vida.

Coach de autoconhecimento e terapeuta
Bleina Mendonça é uma mulher encantadora,
merecedora desta homenagem como Mulher
Destaque.

Muito estimada por todos, a empresária
Marilane Sisconetto recebe nossa carinhosa
homenagem pelo Dia Internacional da Mulher
de 2020.

Radiante com o que vida lhe oferece a cada
dia, a empresária e coordenadora de comunicação e marketing do Hospital Hélio Angotti,
Adriana Afonso, ilumina a nossa coluna social.

Com tudo para ser modelo, a Arquiteta
e Urbanista Mariah Mattar recebe nossa
homenagem por se destacar em seu meio.
Uberaba agradece!

Competente arquiteta Cláudia Ribeiro se
destaca em sua profissão e recebe nossa homenagem pelo Dia Internacional da Mulher.
Parabéns!

Mulher encantadora, Débora Maria Rezende
Ferreira recebe esta homenagem pelo Dia
Internacional da Mulher de 2020.

Renata Junqueira trabalha do ramo de
investimentos, é mãe de 3 e é atleta, além
de esposa dedicada. Merecida homenagem,
gatona!

Empresária Val Borges trabalhou por muitos
anos com a talentosa Jane Cordeiro e hoje
desenvolve um trabalho bacana no ramo de
eventos. Parabéns, menina dedicada!

O nome desta alegre professora de Espanhol
é Daniela Elisabete Guarato. Sim, ela irradia
amor e fé!

Rosani de Fátima Lopes recebe a homenagem
desta coluna social por ser uma mulher sempre disposta a ajudar quem precisa.
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Sonia Castilho tem a alegria de viver como
meta de vida e esta coluna social lhe presta
homenagem.

Thaís Cristina Nascimento de Deus é uma cabeleireira que se tornou empresária de destaque em seu
meio, com sucesso absoluto. Viva!

Vânia Weitzel é celebrante de casamentos e mestre
de cerimônias em eventos corporativos. Merece
nossa homenagem pelo trabalho lindo que faz!

Vanilda Bisinoto é decoradora e criativa
artesã, o que permitiu com que se destacasse
no mercado uberabense.

Leia e compartilhe,
acessando o QR-Code.

Acontece Ituiutaba
Mauro Almeida
Foto Divulgação

Sociedade
tijucana
Sociedade de Ituiutaba marca presença
em vários e importantes eventos.
Um mês super movimentando em todos os setores
da cidade, este pontuado por grandes eventos que
por sua vez reuniram vários nomes da sociedade
local que compareceram em peso, movimentando
os festivos salões de Ituiutaba. Também destacaPOSSE DIRETORIA CDL
Uma prestigiada noite marcou a posse do empresário
Anderson Melo de Almeida frente à presidência da
CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Ituiutaba, para
o triênio 2020-2022. Também compareceram a este
importante evento várias autoridades do cenário
político, social e empresarial da região, além de ami-
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mos uma importante solenidade na capital paulista
que teve como protagonista um ilustre cidadão tijucano. E para fechar a coluna mais uma grande festa
que contou com a presença de inúmeros jovens da
cidade.
gos, familiares e convidados especiais ligados ao novo
presidente e também ao ex-presidente Rodrigo Keiji, que
com toda satisfação transferiu este importante cargo durante solenidade que movimentou toda a cidade. Logo
após o evento de posse foi servido às personas presentes
um completo buffet acompanhado de animado show
musical.

Gente
MÉDICO DE ITUIUTABA ASSUME
PRESIDÊNCIA DO CBO
O médico oftalmologista José Beniz Neto, natural de
Ituiutaba, é o novo Presidente do CBO - Conselho Brasileiro
de Oftalmologia. A solenidade de posse ocorreu em São

Paulo. O CBO é uma associação científica e cultural
de médicos oftalmologistas. Principal entidade representativa da especialidade no Brasil, tem como
missão fundamental a promoção da saúde visual e
ocular da população.

SUNSET 2020
Uma prestigiada sunset tomou conta do point mais
favorito da cidade. A festa em si contou com a presença
da famosa dupla Humberto & Ronaldo que agitou toda a
cena festeira com seus sucessos em um big show. Com-

pletando a noite, a top Dj Larissa Lahw chegou
arrasando com um maravilhoso e dançante set
eletrônico, levando todos a dançar e curtir cada
música. Realmente foi uma tarde de muito agito
no alto da cidade.

Apresentação:

Cerveja oficial:

ATENÇÃO BUTEQUEIROS. A DATA DO CONCURSO COMIDA
DI BUTECO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES EM VIRTUDE DO
COVID-19. FIQUEM ATENTOS AO SITE DA CULT.
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Patrocinador:

Banco oficial:

Apoio:
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Fotografia Mauro Marques | Modelo Gyovana Rizza

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.

