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Esta é a única certeza que temos, pois o mundo
mudou e as pessoas também. A grande e esperada transformação digital chegou de vez, mudando hábitos e atitudes. A ficha caiu pra todo mundo
e chegamos à difícil conclusão de que a zona de
conforto é o pior lugar para se viver. Os modelos
de negócios estão mudando e muitos deixando
de existir. Os formatos de empregabilidade e contratos estão se adequando pela dor, onde aceitar
é o mais coerente e sensato para o momento. Ambientes de trabalho com grandes espaços estão
sendo revistos, onde sair para trabalhar não será
mais necessário transporte. As mídias estão cada
vez mais digitais com tudo em cliques. Shows e
eventos viraram lives, é o novo rádio com imagem que chegou. Tudo parece muito assustador,
mas relaxe, pois é apenas o chamado novo normal. Nesse novo contexto apresentamos a vocês
a nova versão digital interativa da revista que,
como outros veículos, também está se reinventando e adequando, a cada dia que passa, a este
novo ciclo que começa. Tudo tão real e natural.
Tenha uma boa leitura!
Célio Cardoso

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
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Fotos Mauro Marques

Novos e seminovos
nacionais e importados
Foco da empresa é a satisfação do cliente!
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Com menos de dois anos em nossa cidade, a Rofe Motors
destaca-se pela postura personalizada no mercado premium de veículos, dentro de um novo conceito de trabalho e atendimento que visa oferecer sempre o melhor aos
seus clientes. Nascida através da paixão por automóveis,
atua na comercialização de veículos novos e seminovos de
qualquer marca, nacionais e importados, mantendo uma
concepção familiar fundamentada em princípios de vida
pessoais e profissionais junto aos seus colaboradores e
clientes.

LEIA E COMPARTILHE
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CONFIRA AQUI
OPORTUNIDADES ROFE

“Identificados com a necessidade do nosso cliente e pro- Os diretores Luiz Gustavo Rezende e Silvia Helena Rezende, liderança e
curando oferecer as melhores opções, atuamos na com- dinamismo na Rofe Motors.
pra e venda de veículos novos e seminovos verificados e
certificados, sempre com os melhores preços, condições e
taxas de financiamento, além de serviços terceirizados de
despachantes e limpeza automotiva de comprovada qualidade. Com absoluta transparência e estoque próprio, a
Rofe Motors atende clientes que procuram desde um car34 3225-5990 | 34 99897-0004
ro popular até um super esportivo. Realize o seu sonho.
Av. João Pinheiro, 3250 - Uberlândia - MG
Agende uma visita e venha falar conosco”, convidam os diretores Luiz Gustavo Rezende e Silvia Helena Rezende.
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Cirurgia Plástica
Redação
Foto Hugo Matos | Divulgação

Dr. Alysson Marcondes
amplia estrutura!
Espaço ganhará Centro Cirúrgico e Hospital Dia, com
o suporte de profissionais altamente especializados.
ra com um Hospital Dia, onde você poderá
realizar sua consulta e cirurgia, aos cuidados integrais da nossa equipe, Dr. Alysson Marcondes, cirurgião plástico, médico
anestesiologista e enfermeiras capacitadas. A equipe conta também com todo o
apoio da Dra. Isabela Araújo, responsável
pelo atendimento geral, comunicação e
questões administrativas.

A Clínica Dr. Alysson Marcondes Cirurgia
Plástica traz novidades para você! Pensando no seu bem-estar, estamos expandindo nossas estruturas para atendê-lo(a) com maior comodidade e toda
a segurança que você merece. Em breve, vamos inaugurar nosso centro-cirúrgico, todo equipado e seguindo todas as
normas de segurança. Contaremos ago-
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Fotografia Hugo Matos | Modelo Thairine Noronha

Acesse Uberlândia.
Anuncie Conteúdo Cult.

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.

Bem-Estar

Publi Editorial
Analú Guimarães - Serifa Comunicação
Foto Kaká Fotografias

Transplante capilar promove
restauração aos fios
“É importante discutir o resultado esperado com
seu cirurgião e desenvolver expectativas realistas”
A perda de cabelo pode provocar desconforto e preocupação. Felizmente, temos disponíveis hoje modernas técnicas
de implante capilar, capazes de recuperar a autoestima física e emocional de quem sofre com a calvície. Procedimentos
inovadores, como os transplantes, são investimentos para a
vida inteira, já que não interferem apenas na parte estética: é uma transformação pessoal, que afeta a confiança e o
sentimento de amor próprio. Os transplantes de cabelo são
realizados em consultórios médicos, com auxílio de anestesia local. Nessa técnica, o cirurgião dermatológico move
os fios da parte de trás ou lateral da cabeça para a frente ou
para o topo, de acordo com as particularidades de cada um.
Com habilidade artística é possível restaurar o desenho da
linha anterior com naturalidade e resolver o problema da
calvície, deixando para trás os conhecidos “cabelos de boneca” ou “tufos” de antigamente.
Técnicas modernas e precisas
A evolução de tecnologias e da ciência possibilitou avanços
ao procedimento. É o caso do método de Extração de Unidades Foliculares, do termo em inglês Follicular Unit Extraction (FUE), em que as unidades foliculares são removidas,
uma a uma, diretamente da área doadora de cabelo para o
transplante. Assim, sem a necessidade de incisão, não existe cicatriz linear, já que os pequenos orifícios, de 0,7 a 0,9
mm, cicatrizam rapidamente. O aperfeiçoamento da técnica, com o tempo, garantiu a popularização deste recurso. É
o caso do aumento do número de mulheres, por exemplo,
que recorrem à cirurgia em busca de aprimoramento estético, para corrigir a perda de cabelo ou a própria calvície,
também comum à população feminina. Além disso, cada
vez mais, clínicas vêm se especializando em métodos que
auxiliam no crescimento de pelos em outras áreas do corpo,
como o transplante capilar de barba e sobrancelhas. Cada
situação é única. Assim, para que se faça a avaliação individual, é necessária uma consulta detalhada. É importante
discutir o resultado esperado com seu cirurgião e desenvolver expectativas realistas. O paciente, portanto, deve estar
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ciente de todo o procedimento, levando em conta prós e
contras, para estabelecer uma relação de confiança com o
profissional. Afinal, uma má decisão pode deixar resultados
desastrosos e permanentes se não realizado por médicos e
clínicas qualificadas para tais técnicas.

Dra. Thalita Machado Carlesso

Residência Médica de Dermatologia da Faculdade de Medicina Estadual de São José do Rio Preto - SP - FAMERP.
Pós-Graduação em Cabelos e Unhas pela Universidade de Mogi das Cruzes.
Pós-Graduação em Cosmiatria, Laser e Procedimentos Injetáveis pelo Hospital Albert Einstein - SP.
Pós-Graduação em Restauração Capilar e Transplante Capilar pelo Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo.
Speaker de Injetáveis da Indústria - Rennova: Inovapharma.
Fellow em Transplante Capilar no Centro de Pesquisa
Kaloni na Cidade do México - México.
Fellow em doenças dermatológicas no Hospital Saint
Louis em Paris - França.
Membro Titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia.
Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Dermatológica.
Membro da Associação Brasileira de Cirurgia de Restauração Capilar.

34 9.9662-6321 | 3211-5500
Rua José Bonifácio, 310 - Bairro Tabajaras - Uberlândia - MG
dra.thalita.dermato@gmail.com | @dra.thalita.dermato

Acesse Uberlândia.
Anuncie Conteúdo Cult.

Dra. Thalita Machado Carlesso,
médica dermatologista
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Foto Divulgação

COVID-19: Quais são os
cuidados necessários
para proteger os idosos?
Idosos são o maior grupo de risco
e representam 14,8% das mortes.
Todo cuidado é pouco, no que diz respeito a proteção de pessoas mais velhas. Segundo dados da Organização Mundial de
Saúde (OMS), os idosos são o maior grupo de risco e representam 14,8% das mortes, segundo as últimas informações e por
isso, separamos para você várias dicas que
irão te ajudar a manter o vírus do lado de
fora. Se você está morando com alguém de
mais de 60 anos é muito importante manter esse idoso em isolamento social. Isso
quer dizer evitar todo tipo de contato físico, principalmente com as crianças, que
são assintomáticas em sua maioria. Além
de não permitir a saída desse familiar, a
não ser em casos de extrema urgência.

tamente. Antes de entrar em contato com
qualquer familiar, tome banho.

4. Se você está trazendo compras para
dentro de casa, limpe cada uma com álcool 70% ou água e sabão. Nesse momento,
o idoso pode ficar triste por perceber esse
distanciamento das pessoas que ele tanto ama. É muito importante que o familiar
explique para ele o motivo de todas essas
medidas e tente sempre fazer o máximo
de companhia e demostrar muito amor.
Quer saber outras dicas de como proteger os seus idosos? Temos uma entrevisSe os familiares precisarem sair de casa, ta completa com a médica geriatra e ideuma série de passos e medidas devem ser alizadora da Rede de Residenciais Sênior
tomadas:
Terça da Serra.
1. Use sempre máscara ao sair. Dessa forma você protege a si mesmo e todos aqueles que têm contato com você.
2. Na rua, use sempre álcool em gel e evite
levar as mãos ao rosto.
3. Quando chegar em casa, deixe os sapatos para o lado de fora. Tire a roupa usada na rua e a coloque para lavar imedia-

34 3210-1250 | 9 9995-0495
Rua Beija-Flor, 700 - Cidade Jardim
Uberlândia - MG
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Dr. Ricardo Manoel Lourenço
Fotos Divulgação

Esclarecimentos sobre a
utilização de tecnologia em
atendimentos odontológicos
Pandemia trouxe muitos desafios
para os serviços de saúde.

O momento atual decorrente da pandemia
do novo coronavírus trouxe muitos desafios, em especial para os serviços de saúde.
Para regulamentar e normatizar o exercício
da Odontologia a distância foi publicada,
em 4 de junho, a Resolução 226 do Conselho Federal de Odontologia. Dr. Ricardo
Lourenço, Delegado do Conselho Regional
de Odontologia de Uberlândia, esclarece

algumas dúvidas em relação a atendimentos de pacientes. Frisa que “de acordo com
a resolução é vedada a teleconsulta e o
exercício da Odontologia a distância, mediado por tecnologias, para fins de consulta, diagnóstico, prescrição e elaboração de
plano de tratamento odontológico”.
Dr. Ricardo Manoel Lourenço.
Delegado CRO MG - Regional Uberlândia.
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Entrevista
Por Flávia Tucci
Fotos Divulgação

Idosos na
pandemia
Especialista conta quais os cuidados necessários para
proteger os idosos durante a pandemia do COVID-19.

Dra. Joyce Caseiro, idealizadora da Rede
de Residenciais Sênior Terça da Serra,
conta em detalhes nesta entrevista todas
as medidas tomadas para combater o coronavírus em seus residenciais. Os idosos
estão classificados como grupo de risco
para o novo COVID-19, com letalidade de
14,8%, segundo os dados mais recentes.
Para proteger os mais velhos é necessário
cuidado redobrado, tanto para aqueles

que estão em seus lares, quanto para os
hospedados em residenciais ou casas de
repouso. Conversamos com a médica geriatra Dra. Joyce Caseiro que encabeçou a
criação de um extenso protocolo de prevenção contra o coronavírus em sua rede
de residenciais sênior.
Doutora, quais são as medidas que os
familiares podem tomar para proteger
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Acesse Uberlândia.
Anuncie Conteúdo Cult.
os mais velhos no ambiente familiar?
Precisamos evitar que o coronavírus entre
dentro da casa que esse idoso mora. A primeira coisa que precisamos ter consciência é que esse idoso deve estar em isolamento social, evitando contato físico com
outros membros da família, principalmente as crianças que têm grandes chances de
serem assintomáticas. O segundo passo
fica a cargo dos familiares que precisam
sair de casa. Usem sempre a máscara, higienize as compras e as mãos com água e
sabão e troque as roupas assim que chegarem.
Imagino que dentro de um residencial
sênior essas medidas de prevenção devem ser redobradas. Quais as ações criadas pelo Terça da Serra?
Na nossa rede criamos protocolos que atacam a entrada do vírus em quatro frentes
diferentes. A primeira é evitar visitas dos
familiares, pois como já sabemos, muitas pessoas podem ser assintomáticas.
Nós disponibilizamos para cada familiar
a possibilidade de chamadas por vídeo,
ligações e envio de fotos. A segunda frente é em relação à saída do idoso. O hóspede está proibido de sair do residencial
a não que seja algo de extrema emergência. Por isso todas as atividades externas,
como idas para parques e passeios, foram
canceladas. A terceira frente de combate
é em relação à higienização. Triplicamos
a quantidade de limpezas terminais dentro do residencial e protocolamos o uso
do hipoclorito 1% três vezes ao dia na lavagem de chão, paredes e banheiros. Nas
bancadas, superfícies e poltronas usamos
o álcool 70% para realizar a higienização
também três vezes ao dia. A quarta frente
é em relação aos colaboradores. Eles trocam de roupas e sapatos assim que chegam ao local, fazem a higienização das
mãos com água e sabão até os cotovelos,
vestem máscara e avental descartável. Antes do contato com qualquer idoso higienizam as mãos com álcool em gel e só assim poderão ir para dentro do residencial
dar suporte aos hóspedes.
Você encabeçou a criação do protocolo
de prevenção muito antes da pandemia

estourar no Brasil. Qual foi a importância dessa ação tão antecipada para a segurança da sua rede de residenciais?
Nós encabeçamos a criação de um protocolo muito antes de estourar a pandemia,
pois há muito tempo já estávamos antenados nos acontecimentos do COVID-19 em
outros países. Quando os estudos sobre os
assintomáticos saíram iniciamos rapidamente o isolamento dos nossos hóspedes
para evitar ao máximo que colaboradores
e familiares pudessem passar o vírus para
os idosos. Isso nos permitiu amadurecer
as ações tomadas e treinar com mais eficiência os colaboradores.
Se você pudesse aconselhar uma família que tem um idoso dentro de casa em
como mantê-lo mais seguro, o que falaria?
Primeiramente, cuide muito desse idoso.
Faça todas as medidas de segurança possíveis. Explique para ele sobre como se prevenir e o porquê de tudo isso estar sendo
feito. Por último, se você não tiver certeza
que vai conseguir mantê-lo seguro, leve-o
para um local que esteja fazendo todos os
protocolos de limpeza para que ele tenha
uma chance bem baixa de ter contato com
o vírus.
Dra. Joyce Caseiro é médica geriatra e idealizadora da Rede de
Residenciais Sênior Terça da Serra.

34 3210-1250 | 9 9995-0495
Rua Beija-Flor, 700 - Cidade Jardim
Uberlândia - MG

LEIA A E COMPARTILHE
ACESSE CONTEÚDO CULT

Bem-Estar
Saúde Bucal
Dr. Alexandre Fernandes
Fotos Arquivo Pessoal | SXC

Lesões bucais
e estresse
O relaxamento mental e físico
proporciona muitos benefícios à saúde.
Em tempos de pandemia é importante
lembrar os reflexos que o estresse gerado
por essa situação, ainda que passageira,
podem atingir não somente a mente, mas
também várias partes do corpo, inclusive
a boca. O estresse, seja de natureza física,
psicológica ou social, pode levar a um desequilíbrio no organismo, afetando-o de
diversas formas. Como outros distúrbios
de comportamento, o estresse pode alterar as defesas orgânicas, aumentando a
vulnerabilidade às enfermidades associadas a mecanismos imunológicos, como
infecção e doenças autoimunes. Várias
patologias que estão associadas a mucosa oral podem ser influenciadas por fatores psicossociais como o estresse. Em casos mais extremos pode provocar infartos,
úlceras gástricas e ainda ocasionar lesões
bucais, como língua geográfica, herpes
simples recidivante, pênfigo vulgar, líquen
plano e úlceras aftosas recorrentes (aftas).
Nestes tempos em que os níveis de estresse estão maiores, devido às mudanças de
hábitos impostas pelo Covid19, é muito
importante que o cirurgião dentista faça
uma avaliação cuidadosa dos pacientes
para que possa diagnosticar e tratar adequadamente as referidas lesões bucais, o
que é possível através de uma boa anam-

nese e exame clínico. O relaxamento mental e físico proporciona muitos benefícios
à saúde. Quando praticado regularmente
tem efeitos no sistema imunológico, tornando a pessoa mais resistente aos agentes transmissores de doenças, além de
baixar a pressão arterial e o nível de colesterol. (Fonte: https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/psicologia/
relacao-do-stress-com-o-aparecimento-de-lesoes-na-cavidade-oral/2940).
Dr. Alexandre Vieira Fernandes - CRO-MG: 12.398. Mestre
em Estomatologia, Mestre e Doutor em Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofacial. Responsável técnico da Primer Odontocenter.
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Aliteia Milagre | Serifa Comunicação
Fotos Divulgação

Início das obras

Hospital do Câncer
comemora 20 anos
Data é marcada com campanha
de apelo por doações.
O Hospital do Câncer em Uberlândia acaba de completar duas décadas de trabalho na luta contra o câncer, oferecendo
um tratamento de qualidade e 100% gratuito. Por meio das ações do Grupo Luta
Pela Vida, o Hospital tornou-se referência
no tratamento do câncer no interior de
Minas, com corpo clínico e estrutura física especializados. Desde sua inauguração, o Grupo Luta Pela Vida captou recursos para investir na ampliação, adquirir
equipamentos e construir uma nova unidade. Todas estas ações ainda precisam
de recursos para funcionamento e finalização. Tudo para atender mais de 8500
pacientes, vindos de Uberlândia e mais
de 80 cidades da região, que além do tratamento clínico da doença, também recebem apoio psicossocial. Com uma história de amor à vida, desafios vencidos
e outros a vencer, a celebração dos 20
anos chega abraçada de muita solidariedade, com a campanha “Juntos Lutamos
Pela Vida”, que acompanha o movimento
global #DiadeDoarAgora para atender ao
momento de emergência atual. O conceito da campanha vai ao encontro com o
propósito maior do Grupo Luta Pela Vida
e do Hospital do Câncer: mobilizar doações para ajudar a salvar vidas e oferecer
o melhor atendimento humanizado e tratamento na luta contra o câncer, mesmo
frente a pandemia.

Para a presidente do Grupo Luta Pela Vida,
Thaísa Gapski Pereira Galicioli, a campanha acontece num momento delicado
da saúde e da economia com a repentina
chegada do COVID-19. “Mas, para o atendimento não parar, precisamos da solidariedade da população que sempre teve
disposição em contribuir. Somos gratos
por muitas conquistas em prol dos pacientes, conquistas que vieram transformadas
em recursos graças a empatia e o amor ao
próximo da população e de empresas. Alcançamos grandes alvos e queremos fazer
muito mais por aqueles que não têm tempo
a perder”, afirma. As doações em dinheiro de qualquer quantia podem ser feitas
pela plataforma doehospitaldocancer.org
ou pelo telefone 0800 34 2062. Para as doações, a partir de R$100,00, o doador garante uma camiseta #EuLutoPelaVida. O envio
da camiseta, para Uberlândia, ocorrerá via
motoboy e, em caso de doadores de outras
cidades, será avaliado caso a caso.

Hospital do Cancêr hoje
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Alimentos
Aline Montenegro e Fernanda Muniz
Fotos Divulgação | SXC

Sistema de
delivery
Cuidados com
os alimentos
As boas práticas do seu estabelecimento vão muito além
da área de manipulação. Ela engloba desde a escolha da
matéria-prima até chegar ao consumidor e isso inclui as
entregas, mantendo assim os mesmos cuidados. Aqui vão
algumas dicas para otimizar essa etapa: tenha embalagens adequadas para cada tipo de alimento de forma que
garanta que chegue nas temperaturas adequadas (alimentos frios até 10°C, alimentos quentes acima de 60°C), faça
higienização das embalagens, todas as embalagens deve
passar pelo processo de sanitização, no qual são utilizados produtos para eliminar e/ou reduzir os níveis de micro-organismos, assim é possível garantir que os alimentos que serão armazenados nesses recipientes não serão
contaminados, tenha um controle de temperatura efetiva
e eficaz, isso em todas as etapas do processo de produção,
mantenha a higienização das ecobags diariamente e não
acumule muitos alimentos, devido à demora na entrega,
pois pode acarretar alteração nas temperaturas e causar
algum risco. Além disso, a atenção também tem que ser
para os entregadores, que são considerados manipuladores indiretos no processo de produção dos alimentos,
e devem receber instruções como: higienização das mãos
antes e após as entregas, uso do álcool em gel e vestimentas adequadas. Seguindo essas dicas, o alimento chega
seguro para o consumidor. Conte com a Aliment Consultoria para otimizar o processo produtivo do seu negócio e
até a próxima.
Aline Montenegro e Fernanda Muniz são Consultoras de Alimentos.
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Saúde
Juliana Veloso
Fotos Arquivo Pessoal | SXC

Aproveitamento
integral dos alimentos
Diga não ao desperdício!
Numa época em que o mundo mergulha
em um colapso social e financeiro, uma estatística brasileira preocupante: cada pessoa desperdiça mais de 41 quilos de alimentos por ano. É o que revela um estudo
realizado com 700 famílias pela Fundação
Getúlio Vargas em parceria com a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). São quase 37 milhões de toneladas
de lixo orgânico, ou seja, restos de alimentos, o que representa quase 50% do lixo
recolhido em todo o país. Uma alternativa para evitar o desperdício é o aproveitamento integral dos alimentos, usando-os
em sua totalidade, ou seja, cascas, folhas,
talos, sementes, raízes, polpas, e que são
muitas vezes até mais nutritivos. Utilizar o
alimento em sua totalidade significa, além
de economia, reciclar, respeitar a natureza e alimentar-se bem, com prazer e dignidade. Poupar recursos é mais fácil do que
parece. Siga estas cinco dicas para não
desperdiçar alimentos, poupar dinheiro e
proteger o meio ambiente.
1 - Receitas nutritivas - com a casca da banana, prepare um delicioso bolo, um suco
de casca de abacaxi, sopa de talo de couve, torta da casca de abóbora, farofa com
casca de melão, dentre outras inúmeras
receitas.

2 - Planeje as suas compras - verifique o
que falta na dispensa e faça lista dos produtos que realmente precisa, isso evita
compras por impulso.
3 - Verifique as datas de validade, fique
atento se estão próximos de vencer.
4 - Congele os alimentos - para que conservem por mais tempo. De forma organizada, com etiquetas identificando o alimento e a data de validade.
5 - Reaproveite - não jogue fora sobras de
uma refeição, elabore novos pratos, ou
congele em porções menores.
Juliana Veloso é nutricionista (CRN9 21891), especialista em nutrição
clínica, emagrecimento, saúde e bem-estar.
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Crônica Mônica
Mônica Cunha
Fotos Bruno Fernandes | Arquivo Pessoal

Meu amuleto
Essa pulseira é meu símbolo de
‘vai dar tudo certo’, falta pouco.
Não sei se coincidência, mas antes mesmo do vírus
dar as caras por aqui eu passei a usar uma pulseira com seis flores. As pétalas são em lilás claro e o
miolinho quase bordô. Outro dia, uma das pessoas
que acompanham o Manhã Total reparou no meu
braço. Foi aí que me dei conta de que sem querer o
acessório virou meu amuleto. E percebi que, além
das orações, as flores unidas por pequenas esferas
não era só um enfeite. Agora são mais: também são
beleza e força. Pelo menos assim decidi que é. É só
um objeto, mas acredito que em alguns momentos eles podem trazer um significado para a vida
da gente. Aprendi que objetos, canções e outras
referências do nosso cotidiano funcionam como
uma âncora que, naqueles momentos mais críticos, sofridos, se a gente pensar ou olhar para eles,
despertamos os melhores sentimentos que temos
para seguir o rumo. Essa pulseira é meu símbolo
de ‘vai dar tudo certo’, falta pouco. Comprei essa
pulseira de rosas em terras desérticas. Estava em
uma lojinha da mesquita de Abu Dhabi. Sim, lembrancinhas até mesmo onde se reza. Havia outras,
mas essa me fez gastar porque as pedrinhas nela
significam equilíbrio e vigor. Há poucos dias trouxe
companhia para ela: um terço rosa, com contas minúsculas, que ganhei da minha avó Divina quando
menina. Tirei do meu espelho e com duas voltas
ajustei ao braço. Está funcionando. Vem um susto,
olho para elas. Vem o apavoramento, olho de novo.
Vem uma boa notícia, faço o mesmo. Assim, meu
jardim não seca, floresce em pleno outono.
Mônica Cunha é jornalista e apresentadora de televisão.
monikacunha@uol.com.br

18

LEIA E COMPARTILHE
ACESSE CONTEÚDO CULT

Bem-Estar
Cidadania
Karolina Cordeiro
Foto Arquivo Pessoal

Uma nova forma
de viver
Não estamos somente “esperando” tudo
voltar ao normal. Não existe mais normal.
Se para pais típicos, que já tinham uma
vida comum e normal, a pandemia do Covid - 19 abalou todas as estruturas, imagina para famílias atípicas, com filhos com
deficiência e doenças raras. Para estas, é
sem dúvida, mais desfavorável e desafiador. Medo, que já faz parte da rotina, se
torna pânico, um misto de sentimentos
que vão de desespero a tristeza. E no caminho do meio tem a fé. Qual a saída? Teremos que achar um novo caminho. Melhor que achar, sentir. O meio termo entre
o bom senso de priorizar a vida e ter o mínimo de qualidade de vida. Sem dúvida,
essa nova pandemia também nos pede,
enquanto pais de crianças com deficiência, uma nova postura para e diante à vida.
Teremos que parar de pensar o que afeta
e caminhar para a reflexão do que o tem
nos transformado. Uma pandemia que
está nos levando para um único caminho.
Estrada do nada mais será como antes.
Não estamos somente “esperando” tudo
voltar ao normal. Não existe mais normal.
De sexta pra sábado, às três horas da manhã, com a janela aberta, eu e Pedro deitados no quarto somente com a luz da lua
ouvindo Almir Sater. E conversamos sobre
essa nova forma que vamos viver. E no re-

flexo da lua em seus olhos eu li: a palavra
desistir nunca fez parte dos meus planos,
mamãe. E, para a solidão do isolamento,
me dá logo um sorriso, que do restante eu
me encarrego.
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 sexto ano do Ensino Fundamental
numa escola pública municipal.
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Publi Editorial
Por Dr. Carlos Humberto da Silva Junior
Fotos Mauro Marques | Divulgação

Obesidade mórbida, cirurgia
bariátrica e pandemia do COVID 19
Na obesidade mórbida a cirurgia pode ser a solução.

A obesidade mórbida é um grave problema de saúde.
Tem como principais causas a ingestão excessiva de calorias, a falta de atividade física e os fatores genéticos.
Segundo dados da OMS, atualmente, 40% dos adultos e
20% das crianças são obesas nos Estados Unidos. As populações da América Latina e Caribe também são vítimas
da obesidade, sendo que obesidade afeta quase 25% da
população e 60% dos habitantes têm sobrepeso. Diversos problemas de saúde estão relacionados a obesidade,
como hipertensão arterial, diabetes, patologias osteoarticulares, pneumopatias, apneia do sono, impotência sexual, eventos tromboembólicos, esteatose hepática, dislipidemia, dentre outros.

O tratamento convencional da obesidade é realizado pela dieta e atividade física. O acompanhamento deverá ser realizado por uma equipe
multidisciplinar com endocrinologista, nutrólogo e nutricionista. Na falha do tratamento convencional a cirurgia bariátrica (popular redução
do estômago) pode ser uma opção nos casos de
obesidade mórbida. A indicação depende do índice de massa corporal (IMC) que deve ser maior
que 40 em pacientes saudáveis ou maior de 35
em pacientes com comorbidades associadas a
obesidade, como pressão alta ou diabetes, por
exemplo.
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O número de cirurgias bariátricas realizadas no mês de
março de 2020 pelo Sistema Único de Saúde (SUS) caiu
em 35,6% se comparado com o mesmo período do ano
passado, segundo levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), devido a
pandemia pelo COVID 19. Em contrapartida, as mortes
por COVID-19 relacionadas a doenças associadas à obesidade, como o diabetes, hipertensão e cardiopatias, representam 63% dos óbitos. Diante deste cenário, o Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou a Recomendação
Nº 1/2020 que dispõe sobre a continuidade dos serviços
de cirurgia bariátrica e metabólica em hospitais da rede
pública e privada, pois os obesos mórbidos são um dos
principais grupos de risco para as formas graves pela infecção pelo COVID 19.
A cirurgia bariátrica e metabólica tem excelentes resultados com perda de peso sustentada de 50% do excesso
de peso e com melhora da qualidade de vida. As técnicas
clássicas têm respaldo científico comprovado e podem
ser realizadas por vias convencionais por laparotomia ou
minimamente invasivas como laparoscopia. (Fonte - https://www.sbcbm.org.br).

Dr. Carlos Humberto da Silva Junior
CRM 43502

- Graduação em medicina na UFU
- Residência médica em Cirurgia Geral no HC UFU
- Residência médica em Cirurgia do Aparelho Digestivo
no HC FMRP USP
- Residência médica em Cirurgia e Transplante de fígado no Hospital Israelita Albert Einstein
- Especialização em endoscopia digestiva no HC FMRP
USP
- Membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões
- Membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva
- Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica
e Metabólica
- Membro da Federacíon Latinoamericana de Cirugía
- Preceptor do internato e residência de cirurgia no HC
UFU

34 3233-3700
Gastroclínica - Av. Getúlio Vargas, 838
Uberlândia - MG
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Melhor Idade
Dra. Geni de Araújo Costa
Fotos Mauro Marques | SXC

Atividade física
turbina o cérebro
Exercícios fortalecem tanto a massa muscular
e óssea, como também a massa cinzenta.
O país está envelhecendo de forma acelerada. A população está experimentando a
maior longevidade já vista na história da
humanidade. Escutamos muitas pessoas dizerem categoricamente - “não queremos envelhecer”. Porém, certamente,
querem viver muito. Sinto dizer: isso será
impossível. O tempo passa. Os anos chegam. A vida segue. A melhor coisa a fazer
será aceitar a sequência natural da vida.
Entre pesquisadores é praticamente consenso de que a atividade física é fator determinante no processo do envelhecimento bem-sucedido. Sabe aquela história de
que o número de neurônios não muda na
fase adulta? Isso é uma tremenda balela.
As atividades de ginástica, musculação,
hidroginástica, dentre tantas outras, auxiliam no aumento das células nervosas no
cérebro. Estudiosos apontam que a prática regular de exercícios diminui o risco
de declínio cognitivo leve em 35% e o de
Alzheimer em 51%. MEXAM-SE. Eis aí uma
importante iniciativa para se garantir o
equilíbrio geral do corpo e da mente. Os
exercícios fortalecem tanto a massa muscular e óssea como, também, a massa cinzenta. Acreditem - algumas medidas sim-

ples podem “bombar” o cérebro: subir e
descer lances de escadas, andar o maior
tempo possível nos afazeres diários, realizar pequenas compras à pé, evitar ficar
sentado por mais de 30 minutos, ou seja,
MEXAM-SE! As células nervosas “gostam”
de estímulos rápidos e desafiadores, de
dificuldades extremas e tensos improvisos
para serem melhor estimuladas. Os exercícios suprem estas necessidades. Isso se
dá pelo aporte sanguíneo extra que as unidades celulares recebem e pelas inúmeras ramificações que surgem e facilitam a
comunicação entre elas. Essas alterações
podem auxiliar a explicar o fato de o sedentarismo ser o terceiro maior fator de
risco passível de intervenção para demências, perdendo apenas para o nível educacional e o tabagismo. Então, MEXAM-SE!
Nosso cérebro agradecerá e, certamente,
agirá a pleno vapor!
Profª. Dra. Geni de Araújo Costa - Universidade Federal de Uberlândia.
Pesquisadora: Envelhecimento, bem-estar e qualidade de vida. Palestrante, escritora e comunicadora.
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Reflexão
Anita Godoy
Fotos Marcela Bortone | SXC

Ponto de vista
Alegria, otimismo e fé aumentam
nossa resistência, imunidade e vida.
Ser feliz ou infeliz não depende de nada externo,
mas da forma como enxergamos nossa vida e os
desafios apresentados. Alegria, otimismo e fé aumentam nossa resistência, imunidade e vida. Confie sempre. Veja que linda lição: Uma menininha,
diariamente, vai e volta andando para a sua escola.
Apesar do mau tempo daquela manhã e de nuvens
estarem se formando, ela fez seu caminho diário
para a escola. Com o passar do tempo, os ventos
aumentaram e junto os raios e trovões. A mãe pensou que sua filhinha poderia ter muito medo no caminho de volta, pois ela mesma estava assustada
com os raios e trovões. Preocupada, a mãe rapidamente entrou em seu carro e dirigiu pelo caminho
em direção a escola. Logo ela avistou sua filhinha
andando, mas, a cada relâmpago, a criança parava, olhava para cima e sorria. Outro e outro trovão e, após cada um, ela parava, olhava para cima
e sorria! A mãe ficou indignada com aquela cena,
pois o tempo estava terrível e sua filha parecia nem
se importar, pelo contrário estava muito feliz, sorrindo toda hora. Finalmente, a menininha entrou
no carro e a mãe curiosa foi logo perguntando: - O
que você estava fazendo? O tempo está horrível e
você andando tranquilamente e sorrindo pela rua?
A garotinha respondeu: - Que isso, mamãe, para
que tantas preocupações? Eu estava sorrindo, sim!
Deus não para de tirar fotos minhas! Momentos
fáceis ou difíceis da vida vão depender da forma
como os enxergamos.
Anita Godoy é Taróloga, Escritora e Palestrante Motivacional.
anita.godoy@yahoo.com.br | www.anitagodoy.com.br
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Terapia
Dra. Talyene Alvarenga
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

Alimentação e prazer
O segredo da alimentação que você
sabe, mas nunca te contaram.
Há algum tempo, eu vi uma pessoa muito querida dizer, depois de 7 dias doente
e comendo errado, voltamos a velha vida
de dieta. Isso me gerou alguns insights de
como os profissionais da área de saúde
(médicos, nutricionistas, educadores físicos...) juntamente com o mercado que
dita padrões estéticos, colaboram para
a perpetuação da mentalidade de dieta.
Comer se tornou confusão, certo e errado,
pode e não pode, saudável e não saudável. E a culpa relacionada ao ato de comer,
quando não o desenvolvimento dos transtornos mentais, como compulsão alimentar, ortorexia, bulimia e anorexia, estão se
tornando mais evidentes. É que a alimentação foi se transformando em um ato
desconectado dos sinais internos, e o excesso, expressão de faltas emocionais. O
segredo é que nascemos com a habilidade de comer quando estamos com fome
e parar quando estamos satisfeitos, livres
das mensagens da sociedade sobre comida e corpo e com sabedoria interna para
regular nossa alimentação de acordo com
as nossas necessidades corporais. Apenas
desperto sua atenção de que existe inato
em nós a capacidade intuitiva para a alimentação e não precisamos fazer da hora
de escolher os alimentos uma guerra interna. Entenda, não existe o comer errado, se
a pessoa adoeceu e conseguiu melhorar,
provavelmente o que comeu a ajudou nu-

trir seu corpo para reestabelecer a saúde,
já a dieta que seguia anteriormente poderia até ter contribuído para o adoecimento. Comida deve ser prazer, união entre as
pessoas, autocuidado, amizade, espiritualidade, expressão de cultura, não uma
fonte de culpa, de adoecimento físico e
mental.
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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Bem-Estar
Oftalmologia
Serifa Comunicação
Fotos Divulgação

Ceratocone pode levar à
perda gradativa da visão
“Os descendentes de pacientes com a
doença são afetados em 10% dos casos”
Por apresentar sintomas muitas vezes semelhantes a outros problemas comuns de
vista, como miopia e astigmatismo, o ceratocone, distúrbio progressivo no qual a
córnea adquire forma cônica, pode demorar a ser diagnosticado. O problema ocular,
que tem como característica a deformação
progressiva da curvatura da córnea, provoca seu abaulamento e afinamento. “Ele
deforma a região central ou paracentral
da córnea, deixando-a mais fina e fraca, o
que acaba gerando distorção da imagem
e causando perda da acuidade visual. Ambos os olhos são afetados em quase todos
os casos, mesmo que somente detectáveis em topografia, fazendo com que o paciente demore a diagnosticar a condição”,
explica a oftalmologista Letícia Naves. A
médica detalha que o papel da hereditariedade não foi claramente definido e a
maioria dos pacientes não apresenta ocorrência familiar da doença. Os descendentes de pacientes com a doença são afetados em 10% dos casos. No entanto, existe
forte associação do ceratocone com o ato
frequente de esfregar os olhos e associações oculares, como conjuntivite alérgica
e retinose pigmentar.
Acompanhamento periódico
De acordo com o oftalmologista Marcelo
Menegatti, a doença é mais propensa a se
desenvolver em torno da puberdade com
Dra. Letícia Naves, oftalmologista
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lenta progressão subsequente, até a terceira ou quarta década de vida, quando
normalmente se estaciona, muito embora
a ectasia possa parar de progredir a qualquer momento. “Por isso, é importante
fazer acompanhamento periódico com o
oftalmologista. Quanto antes for diagnosticado, mais eficaz o tratamento. Se não
tratado, o ceratocone pode desencadear
em elevado grau de astigmatismo, sem reversão”, alerta. O especialista conta que é
preciso ficar atento à evolução da doença,
pois pode haver um aumento contínuo e
muito rápido do grau com mudanças frequentes na prescrição de óculos ou diminuição da tolerância ao uso de lentes de
contato. “Entre os principais sintomas estão a visão embaçada e distorcida, cocei-

ra nos olhos, muita sensibilidade à luz,
ver círculos ao redor das fontes de luz e
dor de cabeça”, observa o profissional.
Sobre o tratamento, ele explica que nos
casos iniciais os óculos podem corrigir o
astigmatismo. Já nos casos moderados
é necessário o uso de lentes de contato
rígidas ou anel intracorneano e nos casos avançados o transplante de córnea
é indicado. “Por último, temos o crosslinking, procedimento que consiste no
uso de radiação ultravioleta, associada
a uma substância chamada riboflavina,
aumentando a rigidez biomecânica da
córnea, cujo objetivo é minimizar a progressão da doença e, com isso, retardar
ou até mesmo evitar um futuro transplante de córnea”, enfatiza.

Dr. Marcelo Menegatti, oftalmologista
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Cirurgia Plástica
Analú Guimarães - Serifa Comunicação
Fotos Divulgação

Lipo de papada: procedimento
é capaz de melhorar contorno
facial do rosto
Queridinha do momento, técnica retira gordura
acumulada na região e deixa aparência do rosto mais fina.

Dr. Francisco Naves, cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

O que para muitos era apenas um detalhe, de incômodo. Ela possuía a famosa “papor vezes, até imperceptível, para a tatua- pada” embaixo do queixo, o que dava ao
dora Joyce Maria Fava, 22 anos, era motivo seu rosto a aparência de mais arredonda-
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do. A papada costuma aparecer após
os 35 anos, quando a pele começa a
ficar flácida devido ao envelhecimento natural, mas também pode surgir
em qualquer idade, resultado de um
processo de emagrecimento ou por
causas genéticas. No caso de Joyce, a
genética a incomodava, refletindo em
um incômodo, sobretudo na hora de
sorrir, pelo fato de ressaltar a papada.
“Eu não me sentia bem porque meu
rosto era muito arredondado e eu não
gostava assim”, lembra Joyce. Assim
que tomou conhecimento da técnica
para retirada da papada por meio de
lipoaspiração, não hesitou em saber
detalhes e tomou a decisão de fazer
procedimento estético, que além de
afinar seu rosto, também devolveu sua
autoestima e segurança. “Hoje me sinto bem mais bonita e de bem comigo
mesma”, afirma.
Baixa complexidade
O procedimento foi realizado pelo cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
(SBCP), Francisco Naves. Ele explica
que podem ser indicados dois tipos
de procedimentos estéticos, dependendo da condição da papada. “Nos
casos em que há apenas acúmulo de
gordura, o mais indicado é a lipoaspiração da região. Quando há flacidez de
pele, pode ser preciso um lifting facial.
É importante ressaltar que esta lipoaspiração melhora não só o acúmulo de
gordura como também o contorno da
mandíbula e, quando indicado, é feito
o preenchimento do queixo com ácido
hialurônico no mesmo procedimento”,
detalha o cirurgião. O procedimento
retira toda gordura da papada, proporcionando um melhor contorno da face
e a aparência de um rosto mais fino e
jovem. “É um procedimento em que,
na imensa maioria das vezes, a recuperação é muito tranquila, estando o
paciente apto a trabalhar, inclusive no
dia seguinte, dependendo da profissão. A cirurgia é feita com anestesia local e dura 45 minutos”, explica Naves.
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Psicologia
Résia Morais
Fotos Mauro Marques | SXC

Como nos reinventarmos
para o novo mundo!
A pandemia nos desafia a viver e não a sobreviver.
Nada será como antes
(Milton Nascimento e Ronaldo Bastos)

Eu já estou com o pé nessa estrada
Qualquer dia a gente se vê
Sei que nada será como antes, amanhã
Que notícias me dão dos amigos?
Que notícias me dão de você?
Alvoroço em meu coração
Amanhã ou depois de amanhã
Resistindo na boca da noite
Um gosto de sol
Num domingo qualquer, qualquer hora
Ventania em qualquer direção
Sei que nada será como antes, amanhã
Que notícias me dão dos amigos?
Que notícias me dão de você?
Sei que nada será como está
Amanhã ou depois de amanhã
Resistindo na boca da noite
Um gosto de sol.
Quanta sensibilidade nestas palavras. A
vida é cheia de tempestades sim, a única
coisa que temos certeza é da mudança.
Eu também já estou com o pé nessa estrada, para esse novo mundo que se inicia, e resistindo a noite pandêmica com
a esperança de um novo sol. Um sol que
brilha nos corações de todos, principalmente daqueles que choram de fome e
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desespero. Tudo não voltará como antes,
nem gostaria daquele mundo que se dizia “normal”. Não quero aquele mundo de
antes, cheio de preconceito, quero caminhar para um novo mundo que lute pela
redução das disparidades econômicas e
sociais, que aprofundem em uma democracia política e que garanta os direitos
humanos e ambientais. Posso dizer que
o mundo novo interrompeu a marcha da
insensatez, que tantas vezes parece nos
encaminhar para o abismo social, para o
abismo ambiental, para o abismo moral.
Estamos caminhando para um novo mundo, onde viver o hoje, valorizar a família e
amigos de verdade se tornaram algo essencial. Há, e não se esqueça de perguntar se o seu vizinho está precisando de
algo, a solidariedade precisa voltar a reinar no mundo. É preciso reinventar-se,
ou seja, se transformar, se permitir viver
novas experiências, buscar coisas novas
para fazer, não contentar com o agora e
se desafiar. A pandemia nos desafia a VIVER e não a sobreviver. Não podemos esmorecer, se entregar. A História já provou

com tantas outras pandemias no passado
que o mundo e você se reinventará. Então,
vamos reinventar? 1) Persista e não desista: reinventar-se é um processo contínuo.
Não é fácil, então, não desista. 2) Carpe
diem: aproveite o dia, e deixe passar. 3)
Volte para suas crenças de orientação: retome suas crenças religiosas ou seus estudos e leituras agnósticas ou ateístas, mas
busque se orientar. Dê sentido à vida. 4)
Seja otimista: dê sentido para as coisas e
não destruição das coisas, então, sonhe.
5) Acredite em você: acredite na sua intuição, na força que teve em tantos outros
momentos difíceis. 6) Invista em você: na
saúde, em cursos, leituras e autocontrole. 7) Converse: busque conversar com as
pessoas, mesmo virtualmente, mas não
se isole completamente. Nada será como
antes, mas que notícias me darão de você
amanhã? Otimismo sempre, passividade
nunca. Contem comigo. Desejo muita luz
a todos, porque o sol voltará a reinar!
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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Psicanálise
Dr. Jorge Pfeifer
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

A indiferença de
todos nós
A violência atual se manifesta como expressão
de uma grave doença que nos contamina.
Vivemos em uma sociedade complexa e
turbulenta, onde o mundo das imagens se
confunde com o mundo das relações. Nesse contexto e ao lado de uma parafernália
tecnológica e midiática, uma violência de
homens primitivos está solta por toda parte, no trabalho, nas famílias, nas escolas e
até nos lazeres cotidianos. Assim percebida, a violência dos nossos dias não deve
ser aceita como um problema cultural de
um mundo em constantes mudanças. Ela
se manifesta como expressão de uma grave doença que nos contamina. Nessa situação pensamos que outros fatores podem
intervir nesse mal-estar. Eles expressam
a fragilidade entre os indivíduos que acabam adquirindo uma atitude violenta e
desestabilizadora. O resultado está na ausência de limites, desrespeito às leis, delinquência, drogas e na má qualidade das
relações humanas. A visão de uma sociedade democrática se baseia na manutenção de certos valores e direitos iguais.
Somos todos iguais perante a lei. Infelizmente, hoje observamos que nem sempre funciona dessa maneira, aumentando
a tensão e insegurança dos indivíduos. O
desrespeito e as humilhações representam o empobrecimento da nossa capacidade de lutar para mudar. Pela negação

da lei e da ordem como valores, nos tornamos indiferentes e coniventes. O prazer
de crescer e sobreviver, custe o que custar,
promove a descarga de nossos impulsos
agressivos e nos tornamos também agressivos. Isso não torna a nossa vida melhor,
apenas estimula nossa hostilidade e descontrole. Como exemplo, vemos que a juventude busca fora da família grupos para
se afirmar. Infelizmente, esses grupos estabelecem acordos onde o compromisso
e a responsabilidade podem ser substituídos desde que promovam o caos. Roubos,
violência contra a mulher, crimes insolúveis e grandes gastos de dinheiro público
sem contas a prestar. A nossa passividade
e conformismo, fazendo vista grossa para
tudo, desde que não afete os nossos privilégios, acabam por nos acostumar a falar
a mesma língua, sem nos dar conta de que
essa sociedade somos nós.
Dr. Jorge Pfeifer é psicólogo, psicanalista e articulista.
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Relacionamento
Cássia Freitas
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

Eu me vi só
Existe diferença entre isolamento
social e introspecção.
Quando começamos o isolamento, ouvi
alguém dizer que estávamos tomando
medidas de guerra. Percebi que nossa forma de combate era o toque de retirada e
me lembrei de uma citação do apóstolo
Paulo - “combati o bom combate”. Combate geralmente é enfrentamento de duas
partes. É muito difícil imaginar um combate em retirada. Mas a ordem foi essa. Não
que haja consenso. Obedecer nem sempre é bem visto, já que a palavra de ordem
é rebelar-se. Voltando ao combate, descobri que essa palavra tem, como tradução,
local de disputa. Paulo falava de uma luta
em um lugar específico para isso. Comecei
a entender que essa retirada nos levaria
para o verdadeiro local de combate, nossas mentes. Isso é atestado por outra citação bíblica, “no Getsêmani, Jesus orava
em agonia”. Agonia tem o mesmo radical
grego que combate. Ainda que pudéssemos filosofar sobre o conceito de combate
conter agonia, a de Jesus foi tão intensa
que Ele suou gotas de sangue. Mas Jesus
estava só fisicamente afastado daqueles
que sempre estavam com Ele. Por duas
vezes, Ele os buscou e eles dormiam. Existe uma diferença entre isolamento social
e introspecção. O primeiro pode nos levar
ao segundo, mas a recíproca nem sempre
é verdadeira. Os combates de Jesus e Paulo tinham o mesmo objetivo, obediência
mediante a renúncia de suas vontades a
fim de alcançar um bem maior. Essa retira-

da tem ou teve esse mesmo objetivo. Não
existem guerras grandes ou pequenas.
Os combates travados por Jesus e Paulo
podem parecer distantes, irreais, mas foram legítimos para eles e para todos os
que creem. Somos levados à cruz todos os
dias para deixarmos tudo aquilo que não
edifica e viver uma vida plena. Retirada, à
primeira vista, significa desistência, mas
a palavra que melhor define essa ação é
renúncia, e sua motivação é obedecer por
amor.
Cássia de Figueiredo Freitas tem combatido o bom combate,
tem percorrido a carreira e certamente guardará a fé.
cassiafreitas7@gmail.com

33

LEIA E COMPARTILHE
ACESSE CONTEÚDO CULT

Bem-Estar
Estética
Lucineide Pagano
Fotos Divulgação

Como se reinventar neste
momento de crise
“É hora de se reinventar, buscar soluções
e quem sabe até descobrir novos talentos”
Já pensou que nesse momento que estamos vivendo, ficar choramingando e desesperado não irá ajudar em nada? Agora
é hora de se reinventar, buscar soluções e
quem sabe até descobrir novos talentos.
Foi pensando em como poderia ajudar as
minhas coachees nesse momento de confinamento, que surgiu o Personal Esthetic,
um método onde você poderá continuar
atendendo sua cliente e dando todas as dicas de beleza pra ela, de forma exclusiva,
personalizada e melhor, de forma online.
Todos nós sabemos que a baixa autoesti-

ma está intimamente ligada a dificuldade
de autoaceitação, amor-próprio e a falta
de autoconhecimento. Uma pessoa nesse
estado não se sente capaz de alcançar seus
objetivos e com isso, acaba perdendo inúmeras oportunidades de crescimento na
vida, prejudicando seu próprio desenvolvimento. A pessoa fica mais ansiosa, come
mais, engorda, fica sem ânimo. E é nesse
momento que você precisa auxiliar a sua
cliente. Mostre pra ela a importância de
manter os cuidados em casa, como você
poderá auxiliá-la nesse momento com exclusividade, fazendo com ela não perca os
resultados obtidos.
- Crie um atendimento de forma que ela
possa fazer em casa e ajudar a solucionar
a queixa dela.
- Dê dicas de atividades física, alimentação, link de aplicativos lembrando de beber água.
- Venda produtos Home Care (sabonete
pra pele, vitamina C facial, creme rejuvenescedor, creme para celulite, protetor solar, etc). Seja realmente uma Personal Esthetic, segure na mão dela e faça com que
ela se sinta bem, se sinta cuidada, se ame.
#rumoaosucessonaestetica
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Bem-Estar
Esporte
Nilson Paulo Lima
Fotos Divulgação

Corpo e mente
na corrida
“Correr duas maratonas seguidas
sem dormir é algo assustador”
O nosso corpo é um mistério e na corrida
sempre nos surpreende. Tem dia que você
acha que dá e não dá; em outros você acha
que não dá e ele consegue. Foi assim comigo na última Maratona de Moscou. Meu
objetivo era concluir os 42 km, sem preocupação com o tempo, pois havia corrido
uma maratona no dia anterior em Oslo, na
Noruega. Depois de um voo com conexão
na Lituânia, cheguei no hotel em Moscou
as 4 horas da manhã. Só tive tempo de ir
ao quarto trocar de roupa, pois a largada
da prova era logo em seguida. Correr duas
maratonas seguidas sem dormir é algo assustador. Diante das circunstâncias, apenas completar já me deixaria feliz, pois era
a primeira vez que corria na Rússia e estava no meu roteiro de concluir uma maratona em cada um dos 48 países da Europa. Dada a largada, só pensava em acabar
com dignidade e orgulhoso em correr três
maratonas numa semana no velho continente, já que, além de Oslo, corri em Londres. Os primeiros 5 km foram vencidos
com uma média de 5 minutos por km. O
percurso plano e o clima frio me deixaram
animado. Completar a prova ou um honroso tempo? Pensei em diminuir o ritmo e

poupar para quando o urso cravasse suas
unhas em minhas costas na segunda parte da corrida. Segui nos 5 minutos por km,
mas preocupado com o que viria pela frente. Do km 25 ao 30, senti que o corpo aceitava bem. Pensei não só em concluir, mas
conseguir um resultado razoável pra minha faixa etária. Mas a chuva e o cansaço
acumulado cobraram sua conta. As coisas
pareciam se complicar e, no km 36, caiu
para algo em torno de 5’50’’ por km. Restavam apenas 6 km, o que pode ser uma
eternidade se o corpo não obedece. Mas
ele reagiu e, assim como o anjinho e o diabinho brigando pelo controle do joystick
do cérebro, desta vez o corpo saiu consagrado e terminei os 42 kms melhor do que
planejado.
Nilson Paulo Lima é maratonista.
Facebook: nilsonpaulo.lima
Instagram: @nilsonpaulolima
Email: nilsonpaulolima@gmail.com
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Homenagem
Thiago Ribeiro | Triatleta - Ironman
Foto Divulgação

Pessoas que inspiram
“Nilsão é um raro exemplar de um
corredor absurdamente fora da curva” Nilson Lima, maratonista e um exemplo de ser humano.
O que você faz para enfrentar momentos de
dificuldade? Eu procuro pensar em quem me
inspira. Hoje vivemos a ameaça de uma doença
que desconhece fronteiras. Que convive com
a fome dos amontoados e com a abundância
dos abastados. Uma doença que prende da
porta para dentro os privilegiados e quase expulsa da porta para fora os que dependem da
rua para colocar o pão de cada dia dentro de
casa. Hoje vivemos uma quarentena por tempo indefinido. Hoje enfrentamos angústia, incertezas. Excesso de perguntas, falta de respostas. Nesse cenário caótico, o primeiro que
me veio à mente foi o Nilson Lima. Talvez você
já tenha cruzado com ele por aí, sem ter a mínima ideia do que ele já fez - e continua fazendo. As aparências enganam, mas os hábitos
não. E muito menos os apetrechos. Nas madrugadas, a cidade ainda descansa em sono
profundo, enquanto ele passa correndo para
lá e para cá em sua terapia diária. Quando todos acordam, ele já de banho tomado e barriga cheia deixa vestígios que denunciam seu
estilo de vida. Um despretensioso - e repleto
de valor sentimental - boné de uma das tantas
maratonas que completou, ou mesmo o tênis
com um solado alto e estranho. Marcas registradas dos que se aventuram em sair correndo por aí. Até aqui, poderia ser qualquer um
que gosta de correr e leva isso como um estilo
de vida. Mas o Nilsão vai além. Muito além. É
uma lenda, uma inspiração. Tanto para os que
arriscam os primeiros passos neste universo
particular da corrida, quanto para os que seguem acumulando horas e horas de passadas consistentes. O Nilsão já passou a régua
em todas as maratonas da América do Sul. De
São Paulo a Bogotá, da Patagônia a Manaus.
Fez uma maratona em cada estado dos Estados Unidos. Já fez Londres, Chicago, Berlin,

Tóquio, Nova Iorque, Boston. Todas as “Six
Majors”. E algumas delas várias vezes.
Como se não bastassem maratonas, um dos
marcos culturais da África do Sul é uma famosa corrida chamada Comrades. Uma ultramaratona de 90 quilômetros, que nasceu
e se alimenta da recente e sofrida história de
um povo tão rico em vida e força. O Nilsão
segue acumulando medalhas da Comrades
e lá marca presença há 7 anos. Em busca da
10ª, do Green Number, e muito mais. No total, são quase 300 maratonas e ultramaratonas mundo afora. Os números impressionam, mas não contam toda a história. Quem
conhece sabe: o Nilsão é uma aula viva de
humildade. Ele não é só um raro exemplar
de um corredor absurdamente fora da curva. Ele é bem mais que isso: um inestimável
exemplo de ser humano. Dono de um coração gigantesco, ele absorve nos momentos
mais simples o que tantos procuram a vida
inteira e não acham. Na simplicidade de colocar um passo após o outro, sem pressa
e com um baita sorriso no rosto, o Nilsão
transborda felicidade. Quer um exemplo?
Um momento que lembro como feliz da minha vida foi acordar às 3 da manhã em um
modesto hotel de Bertioga e juntos comemos um pão envelhecido do dia anterior antes de seguirmos espremidos no carro para
a largada de uma prova. Momento simples,
mas cheio de alegria. Por isso, hoje é o Nilsão que me vem em mente. Para manter
viva na mente a noção de que a vida é feita
da reunião de vários momentos comuns, e
alguns poucos momentos extraordinários. E
que a tal da felicidade pode (e com certeza
vai) estar escondida até mesmo nas coisas
mais corriqueiras.
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MARCAS, PATENTES e FRANQUIAS

CLICK NO ANÚNCIO E
ACESSE SUA INTERATIVIDADE

Bem-Estar

Esporte
Leonardo Santos
Foto Divulgação

De Uberlândia
para o mundo!
Cerrado Poker, há mais de 30 anos no
seio da típica família tradicional mineira.
Domingo, 8 horas da manhã. A vó já acorda os cinco netos
que dormiram a noite anterior em colchões espalhados
pela casa; tomamos um café feito ali na hora e descemos
todos para a feira na Monsenhor Eduardo para comprar o
frango, verduras e outras iguarias que vão servir pelo menos 15 ou 20 pessoas, entre pais, irmãos, primos e amigos.
Às 9h30, no máximo, estamos de volta e começam então
os preparativos. Enquanto isso, na grande mesa de madeira da área aos fundos, a turma se reúne para o início da
sessão. “Traz o baralho e os tentos!”. Assim começa a história do Cerrado Poker, há mais de 30 anos no seio da típica família tradicional mineira, onde a relação de amizade
com uma pitada de competitividade começa desde cedo.
Lógico, acompanhado de muitas gargalhadas e regradas
ao típico café e pãozinho de queijo da vovó. De lá para os
dias de hoje muita coisa mudou, mas a paixão continua a
mesma. Com a expansão da acessibilidade a dispositivos
móveis e acesso irrestrito a internet e meios de comunicação de forma geral, o jogo de cartas também ganhou espaço no mundo online. No mês de janeiro de 2009 foi oficialmente fundada a Confederação Brasileira de Texas Hold
(CBTH), que é responsável pela regulamentação do poker
no Brasil. No ano seguinte, o poker foi reconhecido pela
Associação Internacional de Esportes da Mente (International Mind Games Association - IMSA) como um esporte
da mente, assim como o xadrez e o gamão (Bello, 2012).
Em 2012, a CBTH passou a ser uma entidade cadastrada
no Ministério dos Esportes brasileiro. E nós, do Cerrado
Poker, trouxemos de forma pioneira o poker online para
o interior do país há três anos, expandindo de Uberlândia
para todo o Triângulo Mineiro uma forma inovadora de poder praticar este que é o esporte que mais cresce no mundo, do conforto de sua casa ou onde estiver, 24 horas por
dia. Nossa bandeira? Jogue Poker, Faça Amigos! Faça seu
cadastro através de nossa central e comece a jogar hoje
mesmo. (Saiba mais aqui: bit.ly/cerrado-rev-cult-2020).
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Mais

Estética
Clau Borges
Fotos Divulgação

Queda de cabelo:
como cuidar dos fios?
“Até que se recupere, invista em tratamentos poderosos
que devem ajudar no processo de reconstrução”
tes ao couro cabelo e ao folículo, sendo realizada através
de procedimentos específicos para o paciente, efetuados
em clínica”, esclarece. Dentre os tratamentos mais comuns, destacam-se a intradermoterapia ou mesoterapia e
o microagulhamento capilar. Aliados ao atendimento profissional, os cuidados em casa são de extrema importância
para um bom resultado. Para Clau Borges, os produtos Natylla Professional, em especial, o kit Power Force, podem
ser ótimos parceiros para o home care. “Essa linha auxilia
no fortalecimento dos fios, diminui a queda e devolve os
nutrientes perdidos com a química, cuidando da saúde diária dos fios”, afirma.
Dra. Mariana Garvil,
farmacêutica
especialista em
estética avançada.

Você sabia que existe um ciclo natural dos fios, no qual
eles nascem, crescem, se estabilizam e depois caem? Mas
é preciso prestar atenção aos sinais: se os fios estiverem
caindo demais, pode indicar problemas severos de quedas de cabelo causadas por fatores externos ao organismo. Aprender a identificar a queda excessiva é importante para garantir o melhor tratamento a ser adotado. Se
sentir o cabelo mais frágil após os procedimentos feitos
em salão, por exemplo, dê uma pausa na química. “Até
que se recupere, invista em tratamentos poderosos que
devem ajudar no processo de reconstrução”, explica a
hair stylist, Clau Borges. Após um tempo, avalie novamente: caso ainda haja queda, o ideal é procurar um profissional tricologista.
Tratamento adequado
De acordo com Mariana Garvil, farmacêutica especialista
em estética avançada, a partir da identificação real do problema, seja por falta de nutrientes, estresse ou oleosidade nos fios, é possível iniciar o processo de terapia capilar.
“Essa técnica se baseia em oferecer nutrientes importan-
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Etiqueta
Bruna Barcelos
Fotos Mauro Marques | SXC

Elegância em época
de pandemia
Com dicas que as nossas mães nos ensinaram
vamos juntos vencer essa pandemia mundial.
Infelizmente estamos passando por maus
bocados por conta do Covid 19, porém é,
sim, elegante seguir todas as regras de etiqueta para o melhor convívio social e para
que o vírus não se espalhe com tanta rapidez.
Não devo beijar: quando encontrar alguém, realmente não dê beijinhos, sabemos que somos latinos e isso é muito difícil
de seguir, mas devemos realmente agora
cumprimentar somente de longe.
Ao tossir ou espirrar: tenha sempre na bolsa ou no bolso um lencinho de papel para
que, assim que usar, jogue imediatamente
dentro do lixo. Caso não tenha papel, o ideal é usar o cotovelo para abafar o espirro.
Mãos: mantenha as mãos limpas, higienizadas com álcool em gel e sabão sempre
que chegar da rua, ir ao banheiro, antes das
refeições após usar o transporte público.
Uso de máscara: apenas para quem está
gripado ou com sintomas, também está
permitido para profissionais da saúde e
lembre-se: após 2 horas de uso ela deverá
ser descartada.

Fique em casa: sim! Se você pode, fique.
Vamos seguir as recomendações do Ministério da Saúde para que possamos passar
o mais rápido possível por essa crise. Com
dicas simples que as nossas mães sempre
nos ensinaram vamos todos juntos vencer
essa pandemia mundial, com mudanças de
hábitos simples podemos fazer nossa parte. Afinal, juntos somos mais fortes!
Bruna Barcelos é consultora comportamental.
www.brunabarcelos.com.br | @bruna barcelos
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Comportamento
Michelle Aguiar
Fotos Arquivo Pessoal | SXC

É tempo de se
reinventar!
Se reinventar gera aprendizado,
novo caminho e satisfação.
Estamos em constante mudança e transformação. Mesmo sem perceber, ou sem que
haja um planejamento, as mudanças estão
acontecendo e hoje não somos mais as mesmas que alguns anos atrás. E que bom que,
em todas as áreas da vida, tem crescido um
desejo latente entre nós: o de se sentir-se
bem. Assim, quando percebemos que algo
não está nos fazendo bem, que não estamos felizes, quando queremos algo a mais
como profissional, é chegada a hora de mudar, de se reinventar. É o momento de sair
da zona de conforto, quebrar paradigmas e
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olhar a situação por um ângulo ainda não
visto. Neste momento, desconstruir ideias,
valores e opiniões existentes é fundamental para aceitar outras possibilidades, fazer
novas escolhas e trilhar novos caminhos.
A cada dia, novas demandas surgem juntamente com o avanço tecnológico. Para
conseguir acompanhar essas mudanças,
precisamos nos adaptar frequentemente.
E se reinventar é um processo essencial
para que possamos melhorar quem somos
e o que fazemos. Para alguns, se reinventar
exige um desafio tremendo. Para outros, se
reinventar faz parte da rotina e é visto como
algo estimulante. Adapte-se às novidades,
mas seja também uma agente de mudança, se aperfeiçoe continuamente e inove como pessoa e como profissional, seja
diante do mercado, da crise, da concorrência ou de insatisfações pessoais. Planeje-se
e aja, mesmo que em alguns momentos
adaptações precisem ser feitas. Se reinventar gera aprendizado, gera novo caminho,
gera satisfação. Reinvente-se e tenha coragem para recomeçar quantas vezes forem
necessárias. Hoje pode ser desafiador, mas
tempos mais à frente, sentirá orgulho de si
mesma e agradecerá por ter mudado a sua
jornada.
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
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Mais
Postura
Andrea de Castro
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

A importância
da celebração
Temos celebrado nossas vitórias
como elas merecem?
Celebrar vem do latim Celebrare, que
corresponde a honrar, fazer solenidade,
e também do verbete Celeber, “digno de
honras”. Nos atuais tempos de quarentena este verbo pesa em nossa memória,
com um gostinho de arrependimento: “Ah
por que não fiz isto” ou “Por que não fiz
aquilo...”. O balanço que geralmente fazemos da nossa vida no final do ano, estamos fazendo nestes dias de reclusão forçada e imprevista. E por que precisamos
celebrar? Precisamos confirmar, para nós
mesmos, que “valeu a pena”. A celebração
alimenta nosso ânimo e nos dá confiança
para os próximos passos da jornada porque somos movidos pela luta e pelo desejo de alcançar nossas realizações. E, desta
forma, partir para novos ciclos. O “Celebrar” tem sentido quando há a partilha,
quando há a reunião, quando há o encontro e, geralmente em torno de uma mesa,
quando laços são reforçados. É receber o
outro para reconhecer com você todo o
esforço empreendido. Qualquer que seja
o motivo. Nestes dias, estamos convivendo muito de perto com a tênue linha que
existe entre a sensação de termos, ou não,
o controle de nossas vidas. E isto nos fará
ter, ao final desta quarentena, uma visão

fortalecida da necessidade da celebração,
da necessidade do encontro pessoal, da
necessidade do abraço. Ah... o estar junto!
Será que você é do grupo que precisou estar longe para valorizar o estar perto? Pense nisto!
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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Bem-Estar
Redes Sociais
Nando Medeiros
@fashionando
www.fashionando.com

Lifestyle
Nando Medeiros | Publicitário | Blogger | Produtor de Eventos
Fotos Arquivo Pessoal

Como melhorar suas
habilidades na quarentena
Esqueça a ideia de trabalhar “mais”.
O segredo é trabalhar “melhor”.
Confira algumas dicas de como utilizar melhor o seu tempo durante o isolamento social. Vamos aproveitar as horas livres para
desenvolver habilidades que te transformarão em um profissional melhor? Desta forma, assim que acabar a pandemia,
você estará preparado para crescer na sua
carreira, seja buscando uma promoção na
empresa em que trabalha, abrindo um negócio próprio ou conseguindo um emprego novo.
Dominar uma segunda língua
Falar inglês com fluência abre muitas portas no mercado de trabalho. Que tal se
cadastrar num curso online ou baixar um
aplicativo de línguas para praticar o idioma?

Esqueça a ideia de trabalhar “mais”. O segredo é trabalhar “melhor”. Para isso é fundamental gerenciar bem o tempo. Assim,
você será altamente produtivo nas horas
de atividade.
Desenvolver sua imagem pessoal
Uma boa imagem pessoal com muda tudo.
Aproveite as horas livres na quarentena
para se aprofundar no assunto. Quando
as coisas voltarem ao normal, você será
um novo homem.

Melhorar a escrita
A capacidade de escrever bem é essencial
para todos os profissionais. Só para ficar
em alguns exemplos, desta maneira você
consegue enviar emails melhores, se comunicar com mais clareza no WhatsApp
Aprender a editar vídeo
e assim por diante. Uma ideia para praMesmo que você não trabalhe na área, sa- ticar a escrita? Primeiro, leia mais livros.
ber editar vídeos é um grande diferencial Segundo, crie um diário de bordo ou um
na carreira. Afinal, cada vez mais conteúdo blog pessoal.
desta natureza são consumidos na internet. Todas as marcas precisam ter presença digital hoje em dia, senão ficam para Estudar marketing digital
trás. Além disso, você pode também usar Como no caso da edição de vídeos, o
vídeos em redes sociais para impulsionar marketing digital é uma tendência sem
o seu marketing pessoal.
volta. Você pode agregar muito a uma empresa, seja você dono ou funcionário dela,
Otimizar a gestão de tempo
se tiver domínio do assunto.
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Anuncie nas Mídias Digitais Cult.
Informação e resultados na palma da mão.

Mais
Design
Marcos Dagostin
Fotos Ronald Pimentel | Divulgação

Um ponto em convergência,
a natureza em sua criação!
Projetos se tornam organismos vivos, elaborados,
dando espaço ao mais primordial, a natureza ao lar.

Tempos novos pedem acolhimento e equilíbrio entre o morar e o ser humano, e a arquitetura pode fazer isso, o resgate para o
interior não somente do lar, mas ditar novas regras de rotina e pensar. Muitos são
os projetos em que a partir da inexistência vegetal, profissionais optam por inserir novas árvores, um olhar mais apurado
ao paisagismo, e detalhes projetuais que
permitem criar novas vistas interiores e
benefícios ao bem-estar.
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Acesse Uberlândia.
Anuncie Conteúdo Cult.

Projetos se tornam organismos vivos, elaborados, e dando espaço ao mais primordial, a natureza ao lar. A paisagem fortalece quem os habitam, mesmo em espaços
pequenos, como em apenas um cômodo,
dando significado, equilíbrio e o elo afetivo com a natureza. Neste projeto, Móveis
Tidelli Outdoor, feitos à mão, com uma
curadoria super apurada para o design autoral.
Marcos Dagostin nasceu em 1994, é artista visual e designer
e leva seu nome à frente do estúdio, desde 2010, em Santa Catarina.
marcosdagostin@hotmail.com

A arquiteta Ana Cláudia Barbieri
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Mais
Moda
Darah Gomes
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

O reflexo da pandemia
no mundo da moda
Cancelamento de desfiles tem um
impacto significativo para a moda.

A crise mundial do novo coronavírus atingiu diretamente todas as áreas. Com a
moda não foi diferente. Os primeiros sinais
de problemas surgiram durante as Semanas de Moda no exterior, como em Milão
e Xangai. Desfiles sem plateia transmitidos virtualmente marcaram os eventos. Os
cancelamentos do São Paulo Fashion Week
e o Minas Trend foram outros efeitos colaterais do vírus. O cancelamento de desfiles
tem um impacto significativo para a moda.
É lá que as marcas de maior evidência lançam as principais tendências. É um marco
que orienta lojistas sobre as peças que vão
repor os estoques. Os transtornos chegaram, por fim, nos empreendedores locais,
que são um elo na cadeia da comercializa-

ção e precisaram inovar para continuar as
vendas e salvar os negócios. Com o efeito
dominó, as lojas de roupas também são
afetadas. Além da dificuldade de vender
durante uma crise, muitas peças são produzidas na China, onde o surto do Covid-19
teve início e as indústrias precisaram parar.
Viviane Soares, proprietária de um estabelecimento em Uberlândia, optou por fechar a empresa totalmente. Ela contou que
as vendas já não estavam altas desde o fim
de 2019, mas esperava uma melhora após
o Carnaval. Com isso e mais o fechamento
pela pandemia houve um prejuízo de mais
de 70% nas vendas dos últimos meses. “Afetará muito porque viemos de final e início
de ano fracos. Estamos muito preocupados, mas a saúde sempre vem em primeiro lugar”, explica. A empresária foca agora
em se manter conectada de alguma forma
com os clientes, seja por redes sociais ou
aplicativos de mensagens, além de buscar
novas ideias para quando for reabrir a loja.
Seja através de desfiles virtuais ou de medidas para não perder a clientela durante
a pandemia, o Coronavírus fez com que os
envolvidos na área da moda fizessem o que
sabem de melhor: serem criativos.
Darah Gomes é jornalista, webwriter e apaixonada por moda.
@in.Darah | darahfgomes@gmail.com
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Anuncie na Revista Cult Digital Interativa.
Conteúdo com muito mais
audiência para seus negócios.

mundo
Hub Conector
Publi Editorial
Foto Divulgação

Célio Cardoso é hub de
negócios, especialista em
network, empreendedor
nato, mentor de negócios.

Network
& Negócios
Empreendedor é especialista em
conectar pessoas para geração
de negócios, ativação de marcas,
produtos e serviços.
O hub de negócios é uma plataforma de
conexões de negócios em segmentos
estratégicos e com parceiros de credibilidade. É dirigido por Célio Cardoso,
influenciador de negócios, especialista
em network, com 35 anos de mercado,
empreendedor nato, mentor de projetos
e fundador da revista Cult.
Hub de Negócios
Especialista em conectar pessoas para
geração de negócios, ativação de marcas, compra e venda de empresas, produtos e serviços em todos os segmentos
com conhecimento, informações privilegiadas e credibilidade, através de conhecimento adquirido ao longo dos anos.
Hub Revista Cult
Diretor sócio-fundador da revista Cult
especialista em projetos de mídia impressa, digital com estratégia de ativa-
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ção, posicionamento e geração de valor
através de marketing de conteúdo, ideal
para lançamentos de produtos e serviços para público qualificado. A revista
Cult possui 15 anos de mercado, sendo
a principal publicação de Uberlândia e
região.

lista em transformação digital de jornais
e revistas, adequando linguagem e canais de leitura e mídia, buscando aumento de faturamento e reposicionamento
de marca e estratégia de negócios. Especialista em publicações e criação de
produtos de mídia.

Hub Mentoria
Empreendedor nato e experiente na criação de projetos e planos de negócios,
captação de recursos e linhas de crédito, venda de franquias, investimentos,
mercado financeiro, avaliação de riscos
e retorno com orientação para empresas
do mercado e novas, desde a ideia até
execução, com parceiros e coligados nas
áreas de consultoria financeira, mercado de investimentos e gestão empresarial.

Hub Revisão Tributária
Facilitador de tecnologia para análise
de tributos pagos indevidamente e que
podem ser recuperados, tais como PIS,
COFINS e ICMS. Atuamos em todos os regimes tributários e trabalhamos somente Ad êxito.

Hub Mercado Imobiliário
Aliança estratégica e informações privilegiadas para conexão entre as principais
incorporadoras, imobiliárias, empreendimentos e construtoras da região, viaHub Comunicação
bilizando negociações para aquisição de
Experiência comprovada em todas as áreas, imóveis comerciais e residenciais
áreas da comunicação e marketing com
estratégia e planejamento de ações, Hub Palestras e Treinamentos
sempre buscando o melhor resultado e Conector para shows e palestras moticusto-benefício. Possui alianças estra- vacionais, treinamentos de inteligência
tégicas com as principais agências de emocional com os mais conceituados
comunicação, veículos, registro de mar- profissionais e centros de formação do
cas, fornecedores profissionais criativos país.
de mídia tradicional e digital.
Hub Conexões
Hub de Eventos
Gestão de carreira de artistas, intermeVasta experiência na criação e gestão de diação de patrocínios para comerciais,
eventos, lançamentos imobiliários, pa- eventos e campanhas. Vasta experiência
lestras corporativas com foco em ativa- e contatos com as principais assessorias
ção e posicionamento de marcas e lan- do país.
çamento de produtos, através de mailing
pessoal e network adquirido. Possui parcerias e faz gestão de terceiros com os
melhores fornecedores de eventos, produtos e serviços da área.
Hub Transformação Digital
Através do conhecimento no segmento
de mídia e conteúdo editorial é especia-
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Publi Editorial
Spini Negócios Imobiliários
Foto Mauro Marques

Um novo conceito no
mercado imobiliário
Empresa oferece as melhores opções em
venda, aluguel e administração de imóveis.
A expansão imobiliária está em franco desenvolvimento em nossa cidade, atraindo e viabilizando a implantação de empreendimentos que primam pela qualidade de
construção, inovações em materiais e técnicas construtivas, adequação às exigências do mercado, visando como
meta final a satisfação do cliente em termos de conforto e
qualidade de vida. Neste contexto, destacam- se empresas
e empresários de visão futurista e alinhados com o novo
perfil da construção civil e do processo que envolve todas
as etapas, desde a aquisição da área até a entrega do produto final, seja ele de pequeno, médio ou grande porte.

Sinergia - referência em Uberlândia, a Spini Negócios Imobiliários é uma empresa que se pauta pela
sinergia com seus clientes e que, nestes 10 anos de
atividades, consolidou-se pelo trabalho e relacionamento fundamentados em sua estrutura de atendimento e comportamento ético no segmento de aluguel, vendas e loteamentos. Através de consultoria
especializada privilegia a confiança e sinergia com
parceiros investidores e o cliente final, viabilizando
todo o aporte necessário para construção e entrega
do empreendimento.

Neto Spini, profissional com 12 anos de atuação no mercado imobiliário.
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CONFIRA OPORTUNIDADES SPINI
EM NOSSO GUIA DE COMPRAS

Vem aí mais um lançamento incrível da Brasal Incorporações

- Torre única
- Um por andar
- 346m2
- Lazer completo.
FAÇA SEU PRÉ CADASTRO CONOSCO!

Visão futurista - através de constante pesquisa de mercado, mantém um portifólio atualizado com imóveis disponíveis para locação ou venda e os melhores ativos e oportunidades em sua área de atuação, garantindo assim o melhor
atendimento aos clientes, seja comercial ou residencial.
Um trabalho diferenciado e exclusivo para prospecção de
pequenas, médias e grandes obras, inclusive promovendo
a fusão entre empresas de renome nacional, IntelCorp (Inteligência Corporativa), tendência que melhora acertos na
atividade e diminui os riscos com vantagem competitiva,
inovação, aumento da tecnologia de negócio, além da otimização de perspectivas futuras de serviços. A inteligência de mercado ajuda a identificar seu público-alvo para
atingi-lo de maneira correta, aumentar a competitividade,
detectar novas tendências de mercado e auxiliar nas tomadas de decisão.
Liderança - a empresa foi idealizada por Neto Spini, profissional com 12 anos de atuação no mercado imobiliário
e ampla experiência em empreendimentos de alto padrão
e condomínios que crescem, a cada dia, em Uberlândia.
“Somos muito fortes em locações de médio e alto padrão,
principalmente na área comercial, oferecendo atendimento exclusivo e diferenciado aos nossos clientes, com uma

equipe de colaboradores altamente qualificados e com
perfil alinhado à nossa missão, visão e valores. Este é o
nosso grande diferencial”, enfatiza o diretor.
Força, meta e atitude - a Spini Negócios Imobiliários presta serviço personalizado na venda, aluguel, administração
de imóveis e execução de grandes empreendimentos na
prospecção de áreas e investidores com foco na satisfação
dos seus clientes. Alicerçada neste compromisso, sente-se orgulhosa e motivada em oferecer sempre as melhores
opções do mercado, renovando diariamente a força, meta
e atitudes que marcam sua trajetória de sucesso ao longo
destes 10 anos.

34 3238-1616 | 34 99936-7575
Rua da Carioca, 415/450
Bairro Copacabana
Uberlândia - MG
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ESPECIAL
ACIUB 87 ANOS
Novo normal: o que será, e como
será, na visão de empreendedores.
Como será o ‘novo normal’ pós-pandemia
da Covid-19? Quais os desafios para os empreendedores dos mais diversos segmentos e como eles enxergam o futuro? Para
tentar responder estas e outras questões
cruciais para este momento inédito na história, abrimos espaço nesta edição especial da Cult para diretores e associados da
Associação Comercial e Industrial de Uberlândia - Aciub.
Uma oportunidade para compartilhar as
mais diversas visões de futuro no momento em que ainda há mais dúvidas do que
certezas sobre o que se pode esperar da
economia pós-crise. Ao menos um ponto
há em comum: crise também é sinônimo
de oportunidades para o mundo dos negócios e convidamos um grupo de empresários associados da Aciub para compartilhar
conhecimentos baseados na prática do dia
a dia à frente dos respectivos negócios.
Por meio de artigos e depoimentos serão
apresentadas perspectivas distintas de
como os empresários estão vislumbrando
o futuro e se preparando para conseguir
manter os negócios. São dicas preciosas
de quem entende do assunto e enfrenta
uma realidade totalmente inesperada com
a Covid-19.
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Fale com a Aciub

Além do presidente da Aciub, Paulo Romes
Junqueira, os vice-presidentes, representantes internacionais da Aciub, do Aciub
Mulher, Aciub Jovem e dezenas de participantes dos Núcleos do Programa Empreender da Aciub, deram depoimentos falando
sobre como será o ‘novo normal’ e quais janelas de oportunidades podem surgir daqui em diante.
Com os textos que seguem, empreendedores ou não, poderão entender melhor o
que vem por aí e como se preparar para a
pós-pandemia e seus desafios. Além disso,
será apresentada também uma relação de
produtos e serviços disponibilizados pela
Aciub para apoiar as pessoas que têm negócios, principalmente ao micro, pequeno
e médio empreendedor.
Confira este especial, faça parte da Aciub
e não deixe de acessar informações atualizadas no site Aciub.com.br e também nas
redes sociais da entidade no Instagram (@
aciub), Facebook (aciububerlandia), YouTube (aciuboficial) e Linkedin (Aciub Uberlandia).
Este conteúdo inédito começa com a palavra do presidente da Aciub, Paulo Romes
Junqueira, que faz uma análise do cenário e destaca as ações desta entidade de 87
anos de história, sempre atuando em parceria com as demais organizações empresariais representativas de Uberlândia.
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TODOS PRECISAMOS FAZER
NOSSA PARTE PARA PROSSEGUIR
E TRANSFORMAR

Paulo Romes Junqueira | Presidente da Aciub

Desde março de 2020, vivemos um processo de transformações profundas e instantâneas que não estavam previstas no planejamento de nenhuma empresa e que exigiu
de todos os empreendedores atitude equilíbrio e muita determinação. No lugar de
seguir os planos de expansão, criação e investimentos - caminho natural do empreendedorismo - tivemos que focar na sobrevivência diante de mudanças que afetaram
de forma muito imediata o funcionamento
das empresas e que já geram impactos sociais crescentes e imprevisíveis, principalmente quanto à geração de renda e oportunidades.

Empreendedores estão vendo sua renda
despencar desde o início da pandemia e
muitos que ainda estão fechados por conta
de deliberações não sabem se conseguirão
retornar às atividades. Precisamos de apoio
dos entes do Executivo, assim como do Legislativo, para a retomada das atividades e
criação de medidas que possibilitam contribuir para a recomposição das condições
para que empresas possam seguir ofertando produtos e serviços, além de empregos
e subsistência para as famílias.

Vivemos a expectativa das novas medidas
a cada dia, sempre na esperança de seguir
com nosso negócio e provendo o trabalho
a milhares de pessoas que dependem do
seu salário para sobrevivência. Infelizmente, os números mostram que o desemprego é cada dia maior, assim como o número
de empresas que deixam de existir.
Desde nossa primeira manifestação pela
Aciub, assim como as demais junto com
entidades do setor produtivo de Uberlândia, temos defendido a preservação da
vida e da saúde, mas também alertado sobre a importância do emprego e economia
para o equilíbrio social. Entendemos que
todos, dentro de suas responsabilidades,
estão atuando de forma a contribuir, mas
o momento exige um esforço ainda maior.
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Acesse Uberlândia.
Anuncie Conteúdo Cult.
Vale destacar que o setor produtivo de
Uberlândia tem atuado de forma efetiva
com a força-tarefa ‘Juntos por Uberlândia’,
que também conta com apoio da comunidade, já tendo conseguido uma arrecadação de R$3 milhões utilizados em diversas
ações, como a aquisição de equipamentos
para hospitais públicos da cidade, EPI’s distribuídos aos profissionais de saúde, além
de mais de 30 mil cestas básicas doadas
para entidades que atendem à famílias em
condições de vulnerabilidade. Seguimos
em uma busca constante por mais doações, como parte de nossa agenda positiva
e engajamento em prol do equilíbrio entre
saúde e economia. Queremos construir um
novo viés para esta questão e já nos colocando à disposição do Comitê Municipal
de Enfrentamento à Covid-19 e do Município, inclusive oferecemos a viabilização de
75 respiradores, em fase final de aprovação pela Anvisa, disponibilização de 20 mil
testes com aplicação e laudo médico para
setor da indústria, comércio e serviços, disponibilização da utilização do Hospital das
Acácias, por meio da Fundação Maçônica
Manoel dos Santos, mobilização para arrecadação de fundos financeiros para alocação de demais insumos nas unidades de
saúde e a contribuição com a divulgação,
nas mídias das entidades, de campanhas
de sensibilização e mobilização da socieda-

de na adoção das medidas de isolamento.
Além destes desafios, temos ainda em nosso dia a dia, por meio da Aciub, a missão
de apoiar os empreendedores, principalmente os pequenos, para que sobrevivam
e sigam com suas atividades pós-pandemia. Criamos novos programas e iniciativas, além de contribuir com informações e
apoio para o acompanhamento de tantas
medidas e mudanças contínuas. Também
estamos apoiando na digitalização dos
negócios, pois sabemos que se este processo, junto com a automação, já era uma
tendência, agora é essencial para se manter no mercado. Além destes aspectos, estamos atentos ao que muitos chamam de
‘novo normal’, pois sabemos da nossa responsabilidade de unir forças com todos os
empreendedores para que sigam com seus
negócios e assim também contribuiremos
com milhares de famílias que precisam de
sua renda para sobreviver.
Enfim, estas e muitas outras ações são parte de um trabalho desafiador e contínuo,
que tem mobilizado a todos, mas temos
a certeza de que, assim como nós, muitos
ainda podem fazer mais. Conclamo para
que possamos, juntos, cuidar da sociedade
de Uberlândia, salvando vidas com os cuidados da saúde e olhando para a sobrevivência, enfatiza o presidente Paulo Romes.

É PRECISO TRANSFORMAR,
AUTOMATIZAR, CONHECER O
CONSUMIDOR E BUSCAR
A EXCELÊNCIA

Fábio Túlio Felippe | Vice-Presidente da Aciub

Nossos comportamentos, hábitos, expectativas e paradigmas foram chacoalhados e
abalados com esta pandemia da Covid-19.
Basta prestarmos atenção em como nos
comportamos, avaliamos e vemos as coisas, que perceberemos diversos impactos.
Nosso “timing”, nossa urgência, a aceitação
ou não de muitas coisas, tudo foi afetado.
Hoje temos um outro senso de urgência.
Dentre as mudanças que já ocorreram, que
estão em andamento, e tendem a aconte-

cer, podemos destacar algumas. A primeira é o fato de que tudo que puder ser automatizado e digitalizado deve ser feito e está
em andamento de forma ainda mais acelerada nestes dias, pois trata-se da única
maneira das empresas ficarem mais competitivas e rápidas. Se você está pensando
se deve aderir ao e-commerce, não pense
mais, faça já, implante esta forma de venda
que para muitos tem sido a única neste momento. O mesmo serve para aquela análise
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sobre um processo manual, que pode ser
automatizado. Agilize e coloque em prática
agora, racionalizando ao máximo seus processos.

Neste processo, as pessoas terão o papel
essencial de humanizar, e isso é um grande
diferencial, pois teremos muito mais informações sobre o comportamento do consumidor, de forma a contribuir com todo
tipo de empresa. Estaremos cada vez mais
cientes dos perfis e hábitos, o que permitirá
personalizar de forma ainda mais intensa
as experiências, dentro do que é conhecido como a ‘jornada do cliente’, garantindo
cada vez mais sucesso. Essa é uma tendência forte e que gera um nível de competitividade muito alto, mas que não é absurdo,
pois está dentro do nível de exigência que
buscamos. Olhe ao seu redor, ninguém quer
ir em um lugar e ser mal atendido, mesmo
que o produto seja muito bom, assim como
também não quer ser bem atendido, e ter
um produto ou serviço de baixa qualidade.
Temos que ter excelência em tudo. Existem
muitas empresas fazendo isso, mais e melhor. Temos que ficar atentos às tendências
e transformá-las em prática para deixar
nossas empresas cada vez mais competitivas nesta nova realidade que muda a todo
Quando falamos assim, vem sempre aque- instante.
la questão: mas vamos cortar vagas de empregos? A resposta é não, pois a tendên- Junto com estas transformações vêm as
cia é que para cada vaga que se fecha no oportunidades, que são as mais diversas
modelo antigo, se abram novas fronteiras. e não acontecem apenas agora. Se obserTudo está muito mais dinâmico e o tão fa- varmos veremos quantos negócios difelado ‘novo normal’ significa uma nova for- rentes existem hoje, e que não eram nem
ma de se fazer as coisas acontecerem, com imaginados há cinco, 10, 20 anos. São vátudo muito mais ágil e utilizando a tecno- rios e cada dia tem surgido mais serviços
logia para revisar os processos e práticas. especializados para as mais diferentes áreNão voltaremos àquele normal que vivía- as. É fundamental entender que o seu púmos e estamos em processo de transfor- blico não está mais apenas no seu bairro,
mação. Temos que enxergar estes cenários cidade, região ou na sua convivência e recomo um filme e não uma foto, pois tudo lacionamento, ele está em todo o mundo,
está em movimento. É fundamental nos podendo ser acessado à distância. O digital
adaptarmos a mudanças que o mundo já deu um poder ao empreendedor que ele
adotou, mas, às vezes, muitos ainda esta- não tinha e agora cada um pode buscar esvam apenas observando, como é o caso da pecializações que interessem a muito mais
Inteligência Artificial, da digitalização, au- pessoas. Talvez seus clientes possam até
tomação e muitas outras transformações. não se interessar em algo novo, mas pen-
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se que você tem um mundo todo a explorar e que por meio da especialização pode
ganhar outros espaços, agregar um valor
diferente e atender a novos públicos, seja
com produtos ou serviços.
Como exemplo desta prática, hoje existem terapeutas atendendo a brasileiros
espalhados pelo mundo, via online. Eles
usam o conhecimento e a bagagem cultural local para ajudar pessoas daqui que
estão nos mais variados países. Existem
oportunidades assim em quase todas as
áreas, sendo necessário pesquisar e entender como seu negócio pode gerar alguma especialização. Esta tendência já
é realidade na área de tecnologia, que
há 30 anos não tinham sequer cursos
acadêmicos bem estruturados, enquanto hoje tem dezenas de especializações,
como em games, engenharia, fotografia,
desenvolvimento de aplicativos, processos e muito mais, assim como acontece
há muito mais tempo na medicina, com
seus vários especialistas. Ao buscar uma
especialização para seu negócio, lem-

bre-se que o consumidor está cada vez
mais exigente, e desta forma não é algo
simples adotar esta prática. Para encontrar o caminho é fundamental observar e estudar bastante para identificar as necessidades do ser humano que
não estão sendo bem atendidas e assim
abrem novos espaços para você atuar. A
questão é que muitas delas estão ocultas, então é preciso um olhar especial
para encontrar estes direcionamentos.
Ao observar o mercado poderá identificar vários negócios que surgiram desta
forma. E uma dica, não foque e se inspire apenas em cases disruptivos conhecidos, como o Google, Uber, Airbnb
e outros. Amplie seu olhar, pois existem
oportunidades em todas as áreas para
se fazer algo diferente e atender espaços
com carência de atendimento e inovação.
Fique atento, as oportunidades estão aí,
muitas vezes bem perto de nós, mas não
conseguimos enxergar por conta de nossos hábitos, expectativas e paradigmas,
alerta Fábio Túlio.

ESTAMOS VIVENDO UM
MUNDO NOVO, UMA VIDA
NOVA DAQUI PRA FRENTE

Humberto Pereira Carneiro | Vice-Presidente da Aciub

Não teremos mais o normal, já estamos
vivendo um mundo novo, uma vida nova
daqui pra frente. É assim que avalio este
momento e o que está por vir, sendo que
a primeira coisa que precisamos entender
é que este vírus não é passageiro. Ele veio
para ficar. Assim, teremos que aprender a
viver com ele. É muito importante que possamos fazer isso, sem pegar a parte ruim
desta situação, que é o medo, e focar apenas nela. Infelizmente, muitos estão concentrados em disseminar apenas o medo,
o que é um desserviço muito grande para
toda a sociedade, e que afeta a convivência, os investimentos e as oportunidades. É
preciso aceitar que o mundo mudou e que
precisamos aprender e entender que somos parte disso.

59

LEIA E COMPARTILHE
ACESSE CONTEÚDO CULT

mundo
Aciub 87 anos
GA Comunicação
Fotos Mauro Marques | Divulgação

Infelizmente, ainda temos também um envolvimento político muito grande e com
pessoas sem ética utilizando desta pandemia para monetizar e gerar benefícios próprios, o que é muito ruim. A sociedade está
vendo que boa parte dos políticos não estão
preocupados com quem morreu ou não,
mas sim em manter o poder e o controle
sobre as pessoas. Entendo que temos que
trabalhar, daqui pra frente, com uma resistência muito grande em relação a isso e em
prol de termos um pouco mais de segurança, sem deixar que tirem nossa liberdade.
Já diziam desde muito tempo que quem
dá um pouco de sua liberdade em troca de
segurança não merece nenhum dos dois.
Por isso estamos sofrendo e vamos sofrer o
impacto destas situações.
Acredito que a grande crise, em decorrência de algumas medidas tomadas agora,
virá em setembro e outubro, com a alta
inadimplência e o fim das reservas, o que
exigirá de nós estarmos ainda mais preparados. Temos que entender e promover
mudanças, desde já, para tentar minimizar este impacto, o que inclui a forma de
se trabalhar, sendo essencial manter a atividade econômica. Acredito que hoje 40%
das lojas de shoppings, por exemplo, não
voltarão mais às atividades e se as medidas impeditivas de funcionamento forem
mantidas por mais tempo este índice poderá chegar a 60%, e este impacto será, e
está sendo, ainda maior nos pequenos empreendedores. Avalio que é muito melhor e
mais lógico a visão de ampliação do horário de atendimento do que a sua redução,
pois com mais tempo aberto é possível evitar a concentração. Tudo está sendo feito
de uma forma tão ilógica, que daí você vê a
concentração nos ônibus, que é muito mais
agravante.

setores. O mercado financeiro, por exemplo, nunca esteve tão volátil como agora,
mas as pessoas que sabem trabalhar e jogar este jogo, logicamente ganham muito
dinheiro. Também tem novos investimentos na área de tecnologia, que vai se desenvolver ainda mais, setor de serviços como
o delivery, o trabalho a distância e muitos
outros. Além disso, muitas empresas terão que repensar sua área e estrutura, pois
não precisarão mais de espaços tão grandes com a adoção da modalidade de trabalho em home office, que deixou de ser tendência e virou realidade. Temos que ter em
mente que tudo será repensado. O fundador do Airbnb disse recentemente que uma
empresa que foi construída em 12 anos foi
destruída em duas ou três semanas. Isso
mostra o impacto do que vivemos.
Sobre o ‘novo normal’ eu não acredito nele,
mas sim em processos diferentes, em um
novo caminhar. As oportunidades virão em
negócios diferenciados. Para identificá-los
é necessário analisar aquilo em que você
vê oportunidades de te fortalecer. Todos os
empreendedores terão que se reinventar.
Basta olhar para trás e verá que grandes organizações já vinham se definhando. Por
exemplo, alguns grandes magazines. Em
outra direção, por que o Magazine Luiza
tem crescido? Porque ele tem um sistema
de vendas online muito similar ao da Amazon na internet, que será o ambiente de
grande parte das soluções. Para quem hoje
é empregado, fica o alerta de que não se
pode apenas esperar o emprego fixo, pois
ele provavelmente deixará de existir. Estas
pessoas também precisarão inovar e estar
atentas às novas oportunidades.

A internet é um espaço que, cada dia, ganha
mais importância e não podemos deixar
que seja censurada, a exemplo da pressão
Pensando sobre outro aspecto, o das opor- que estamos sofrendo hoje. Isso não pode
tunidades, elas serão muitas em diversos acontecer, pois se tirarem nossa liberdade
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não nos sobrará mais nada lá na frente. Temos que trabalhar com resistência em relação a isso. A democracia não é uma garantia, é um processo que temos de reforçar
todos os dias para conquistar seu espaço e
desenvolvimento.

vendo uma revolução dele em relação ao
indivíduo. Temos um país em que o Estado é grande e a economia é fraca. A nossa
meta deve ser chegarmos a ser um país em
que o povo é grande e o Estado pequeno.
Consequentemente, a economia será forte.

Reforço que não tem nada melhor e mais
eficiente do que o empreendedor, pois ele
gera riqueza enquanto o Estado distribui.
Não por acaso essa função do Estado como
gestor está sendo questionada. Estamos vi-

Enfim, sairemos vivos de tudo isso sim, lá
na frente, alguns mais machucados, outros
menos. Mas, lembrem-se, a doença existe,
porém o grande segredo é aprender a conviver com ela, observa Humberto Carneiro.

É HORA DE AMPLIAR BOAS
PRÁTICAS E ATENTAR-SE ÀS
MUDANÇAS DE COMPORTAMENTO
DO CONSUMIDOR

Sérgio Tannus | Vice-Presidente da Aciub

Temos vivido dias de intensas transformações diante desta pandemia, acelerando
um processo que já vinha acontecendo. A
expectativa do que vem por aí é grande e
tem gerado inúmeros debates. Afinal, o desafio é lidar com este momento inédito e
preparar para um amanhã que será impactado com todas estas mudanças e que gera
incertezas.
Fala-se muito em um novo normal, mas
temos que pensar que todas estas adaptações que promovemos não surgiram do
nada, na verdade elas foram intensificadas
em cima de processos que já vinham acontecendo. O que temos agora é uma aceleração de questões que estavam sendo pensadas e executadas para o futuro, mas que
tiveram sua aplicação ampliada por conta
das necessidades de adaptação por conta
deste vírus.
Temos que aproveitar este momento para
observar outras questões, além das rotinas
das transformações imediatas, e que podem contribuir e muito com os novos cenários. Um exemplo disso está na discussão dos biocombustíveis, que foi tema da
reunião de junho do Conselho Superior do

Agronegócio - Cosag, que faz parte da Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo - Fiesp, e que participo como representante da Aciub.
Especialistas participaram deste encontro
e reforçaram que é preciso ter uma visão
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estratégica para o futuro da mobilidade
no Brasil, e que é totalmente viável ter um
crescimento da produção e utilização dos
biocombustíveis, o que gera impacto nas
questões ambientais, econômicas e até de
saúde, uma vez que sua utilização pode
melhorar radicalmente a qualidade do ar.
Neste momento que se fala tanto em doenças respiratórias, esta alternativa gera impactos positivos. E mais uma vez ressalto,
não estamos falando de algo a ser desenvolvido, pois já temos a tecnologia e sabemos como fabricar e utilizar, ou seja, precisamos é intensificar, planejar e promover
sua maior utilização. Temos que aproveitar
este momento não apenas para buscar novas alternativas, mas também para olhar o
que já temos pronto e que pode ser ampliado gerando mais benefícios junto a todas
estas transformações.
Sobre o que vem por aí e as oportunidades
do que muitos estão chamando de ‘novo
normal’, eu entendo que teremos uma revisão dos processos e práticas em cima dos
aprendizados que estamos vivendo agora,
isso em todos setores. Pegando, por exemplo, na construção civil, que é minha área de
atuação, já estão sendo analisados os impactos dos longos períodos de isolamento
social, imposto para combate à Covid-19,
na relação das pessoas com suas casas. O
que será que as pessoas irão buscar a par-

tir de agora? Antes, a maior parte do tempo
era vivido no trabalho, mas isso mudou e
muitos estão há dias em home office, o que
pode mudar a percepção sobre o que desejam como lar. Os cuidados amplamente
difundidos pelos infectologistas também
deverão gerar mudanças, com uma busca maior pela autoproteção e cuidados ao
próximo, diante de novos protocolos de higiene e segurança que devem afetar a configuração dos ambientes.
Enfim, tudo isso que estamos vivendo poderá alterar sensivelmente não apenas os
processos, mas também o desejo das pessoas e suas escolhas, o que deverá levar a
novos modelos de habitação e de instalações corporativas, no setor da construção.
De forma geral, acredito que o que vem por
aí vai sendo definido por meio da observação das mudanças comportamentais e culturais que afetam toda a humanidade, assim como a aplicação da tecnologia e dos
conhecimentos já existentes e nos novos
que estão em desenvolvimento. O mais importante é não ficar parado, acompanhar
o que está acontecendo e estar atento a
tudo, principalmente no que o público do
seu negócio busca e precisa, assim que as
novas oportunidades surgem, e poderão
ser muitas diante destas transformações,
prevê Sérgio Tannus.

A HORA É DE FOCAR
NO ESSENCIAL

Tomaídes Rosa | Presidente do Aciub Mulher

Neste momento de pandemia e muitas
dúvidas o que não falta para todos nós,
principalmente os empreendedores, são
informações, pois recebemos a todo instante uma avalanche de medidas e ideias
para nos adequarmos a este novo cenário.

Como sempre soubemos que, em uma tomada de decisão, ter informação é fundamental, então por que estamos com tantas
incertezas? A resposta é simples, é porque
vivemos um momento em que tudo está
incerto, não somos apenas nós. Ninguém
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tem a convicção necessária para apontar
o melhor caminho ou a decisão acertada,
pois não se sabe como será o amanhã, e daí
o melhor agora é focar no essencial.

vamos nos ancorar. Para isso é fundamental entender a nossa essência, quais
nossas capacidades e o que as pessoas
estão buscando, e com o que podemos
contribuir. É a hora de ajudar uns aos
outros e o que vemos é uma busca pelo
básico, pela sobrevivência. Todos querem dar conta do mínimo e necessário,
para depois se redescobrirem e iniciarem uma nova guinada. Este vírus colocou todos nós no mesmo patamar da incerteza, então é fundamental enxergar o
que o outro precisa de mais imediato e
se ajustar para oferecer aquilo que é essencial. O que você tem capacidade para
fazer e o mercado busca? Avalie e foque
neste item, lembrando-se sempre que
é fundamental fazer chegar às pessoas
o que você tem a oferecer, pois de nada
adianta ter algo útil neste instante, se as
pessoas não souberem.

Apesar da grande quantidade de dados,
análises, previsões e expectativas, a verdade é que sabemos muito pouco diante da
complexidade do todo, em uma realidade
onde tudo está do avesso, em que os pilares foram abalados e muito do que era assertivo, virou duvidoso.

Enfim, diante deste momento de incertezas reforço que nós, do Aciub Mulher, estamos unidas para seguir fazendo a diferença, encontrar nossas essências e nos
prepararmos para um futuro que será
desafiador, mas de muitas oportunidades. Não tenho dúvidas de que tudo vai
passar e que, juntas, vamos fazer muitas
Neste momento precisamos elevar o nos- transformações, partindo de nossas esso nível de consciência e descobrir aonde sências, ressalta Tomaídes Rosa.

EXPECTATIVAS PÓS-PANDEMIA,
A VISÃO DO QUE VEM POR AÍ

Rodrigo Braga, Presidente do Aciub Jovem

Há décadas, o poder público transfere para
empresas e sociedade custos e responsabilidades indevidas. Assembleias e Câmaras Legislativas por todo o país têm
se tornado depósitos de leis que oneram
empresas e cidadãos. Alguns exemplos
básicos são notórios, como a lei que obriga produtores de eventos e empresas de
ônibus a venderem ingressos e passagens
pela metade do preço para determinados
grupos da sociedade.
O cidadão está impedido de usar celular
dentro de banco, pois o poder público é incapaz de lhe oferecer o mínimo de segurança. Em shoppings é inútil ter um sensor de
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presença para as escadas rolantes, pois
a exigência é que funcionem ininterruptamente. Em algumas cidades, as academias, além de darem palestras sobre os
riscos de anabolizantes todo mês, têm
de ter um posto médico. Custos e mais
custos. Em uma pandemia de efeito global não seria diferente.

de casos, ocupação de leitos e mortes.
As expectativas não são boas para um
cenário que tem empresas quebradas
e alta taxa de desemprego. O histórico
deixa qualquer um de sobreaviso: novas taxas e novos impostos podem ser
criados para recompor os orçamentos públicos, que ajudarão a manter
benesses e mordomias de políticos e
Em Uberlândia, a Prefeitura ignorou a funcionários públicos.
pandemia por meses, tomou decisões
atrasadas e ignorou sua função de fisca- Minha sugestão, se você quer começar
lizar o cumprimento de seus decretos. a empreender, comece empreendenImpondo às empresas a culpa e o mais do e inovando nas eleições, em busca
duro golpe, proibindo suas atividades de uma agenda de desenvolvimento,
por demasiado tempo, em troca de re- moralidade e redução de custos, consultados pífios no controle do número sidera Rodrigo Braga.

O FUTURO PÓS COVID-19

Raquel Mohn, Country Manager da Aciub em Portugal

Várias empresas e negócios mudaram
seu modo de atuar para se adaptarem
aos novos tempos, correndo para fecharem parcerias estratégicas, lançando
campanhas agressivas de marketing e
novos modelos para o e-commerce.
A pandemia transformará não só o mercado de consumo, mas também as pessoas. Muitos apostam no crescimento
do SER em contraposição ao TER. Quem
entender e for mais aberto a esse conceito, sai na frente nessa evolução do
‘novo normal’.

Há dois anos, assisti a uma palestra que
dizia que, em 2030, 80% das profissões
como conhecemos hoje não existiriam
mais. Acredito que a pandemia da Covid-19 acelerou este processo, trazendo
essa realidade já para 2020. Conseguimos
perceber nitidamente essa antecipação.

O momento é delicado e difícil para todos, por isso é importante manter o otimismo sobre o futuro, fazer os ajustes
necessários para o curto prazo, sem tirar
de perspectiva o médio e longo prazo. A
hora de agir e aperfeiçoar o alvo para o
seu consumidor/cliente é agora. Proteger e agregar valor ao seu produto/marca, porque o branding será, mais do que
nunca, vital para o sucesso, destaca Raquel Mohn.
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EXPECTATIVAS
PÓS-PANDEMIA NOS EUA

Rui Sérgio Maierá | International Advisor da Aciub nos EUA

Novos casos da Covid-19 estão batendo
recordes, porém o número de mortes/dia
está declinando, por isso considero que os
Estados Unidos já ultrapassaram o pico da
pandemia e o que estamos vivendo agora é uma crise política sem precedentes
na história mundial. A palavra de ordem
é derrotar Trump, mesmo que para isso
milhares de vítimas venham a perecer e
a economia do país seja transformada
em escombros. A grande mídia continua
a disseminar o medo entre a população,
tentando manter a quarentena em voga
pelo menos até as próximas eleições em
novembro.

dãos um sentimento de ter sido dada uma
segunda chance e isso cria uma explosão
de energia criativa e vontade de reconstrução para a rápida volta ao desenvolvimento. Existe uma demanda reprimida
para produtos e serviços e uma vontade
de voltar ao trabalho e investir em novas
ideias e empreendimentos. Alguns negócios terão que sofrer adaptações ou mesmo serem reinventados, mas certamente
a economia não vai ficar estagnada por
mais tempo e precisamos estar atentos
para não perdermos as oportunidades,
acentua Rui Maierá.

A economia americana já está mostrando sinais de recuperação e, com exceção
de alguns setores mais atingidos como o
transporte aéreo, turismo internacional e
bens de consumo durável, já é visível a volta do consumo e o retorno gradual à normalidade dos gastos familiares. O governo
não mediu esforços para manter a renda
pessoal o mais perto do normal possível,
dando um auxílio de US$1,200.00 por adulto, e US$500.00 por criança, para todos os
contribuintes que tiveram renda inferior a
US$75,000.00 na declaração de renda do
ano passado. As empresas também receberam inúmeros empréstimos com juros
baixíssimos e alguns a fundo perdido.
Após qualquer período de crise prolongada, como nas guerras, emerge nos cida-

EMPREENDER: EXPECTATIVAS
PARA A PÓS-PANDEMIA
Confira depoimentos de dezenas de empreendedores:
O Programa Empreender da Aciub reúne quase 400 empresas distribuídas em
aproximadamente 30 núcleos, por áreas
de atuação. Criado pela Confederação das
Associações Comerciais e Empresariais do
Brasil (CACB), juntamente com o Sebrae,

o objetivo do Programa é promover o associativismo entre empresários de micro
e pequenas empresas, que se reúnem nos
chamados núcleos setoriais para tratar de
questões comuns de seus negócios e desenvolver ações e estratégias visando o
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fortalecimento perante o mercado e ge- de fortalecer seus participantes, que agora
ração de novas oportunidades.
enfrentam o desafio de se manter no mercado e entender como será o “novo normal”.
Diante da pandemia, o Empreender também
precisou se reorganizar e os encontros se- Confira os depoimentos dos representanmanais ou quinzenais passaram a ser feitos tes de alguns núcleos sobre “Como será o
por meio virtual, mas mantendo o objetivo novo normal após a pandemia”:
Núcleo de Academias
Suzirley Tomás

Núcleo de Agronegócios
Kelly Anderson Oliveira

“Entendemos que o novo normal será
ditado por clientes mais exigentes e
decididos, os quais, para estar conosco, deverão ter um atendimento mais
personalizado e que atenda além das
necessidades básicas, algo totalmente
diferenciado e que traz valor agregado. Vemos que, cada vez mais, teremos
que oferecer planos com alternativas
presenciais e também online, e ainda
entender que a mesmice não mais fará
parte do calendário de nossos clientes.
O mercado fitness terá que ser totalmente inovador”.

“As ações são contínuas e antigas dentro
do agronegócio, não começaram durante o atual momento de pandemia causada pela Covid-19 e este é um dos motivos
pelo qual sempre escutamos o velho e
conhecido jargão: O AGRO NÃO PARA. Temos mostrado, por meio de números, que
cada vez mais há recordes atrás de recordes sendo batidos na exportação, como
na colheita das commodities e em outras
áreas. Com este fato, o agronegócio vem
ajudando o PIB brasileiro a não ter um
tombo maior do que o previsto por órgãos internacionais e nacionais. O agronegócio está se adaptando a uma nova
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forma de prevenção no cuidar de seus
colaboradores, como nas colheitas de
café, que estão acontecendo não só em
Minas Gerais, mas em todo o país. Acima de tudo, a situação mostra que não
podemos parar, pois somos a máquina
que alimenta o mundo e, para tanto,
amadurecemos com as novas tendências de negócios. Aprendemos a fazer
as vendas online ou até mesmo vender
direto ao consumidor final, o que vem
acontecendo com alguns produtores
que comercializam para programas de
fomento, por exemplo, o Merenda Escolar. Nestes casos, eles se viram com
dificuldades em escoar sua produção e
a lição que fica e aprendemos, acima de
tudo, é que precisamos continuar com
os aprendizados de segurança que a
pandemia nos mostrou e temos que ter
a confiança que nos é depositada dia
após dia para o setor do agronegócio. O
Agro não para”.

O trabalho em equipe, sem o líder estar fisicamente por perto, ganhou muita
força. A habilidade dos profissionais de
gestão de pessoas demonstrou protagonismo, principalmente quando teve que
cuidar mais ainda do bem-estar e promover a saúde física e mental dos colaboradores. Não há mais espaço para o trabalho como feito anteriormente, não há
‘novo normal’, até porque não será mais
‘normal’. Outras capacidades e demandas serão requeridas, pois não temos
garantia de nada e tudo será diferente.
Então, acredito que as competências
que terão muito valor serão a empatia, a
gentileza, a criatividade e o desenvolvimento do senso de equipe”.
Núcleo de Músicos
Marco Ajej

Núcleo de Gestão de Pessoas
Marta Ajej
“Como estamos todos passando por esta
pandemia, nosso principal comportamento adaptativo foi o de humanização.
Foi preciso muita resiliência para nos reorganizarmos e adaptarmos muitas posições de trabalho com a possibilidade de
atuar remotamente. Foi necessário também reinventar novas formas de produtividade e, com isso, o desenvolvimento
de outras habilidades foi requerido.
“Na área musical, em shows e eventos,
mais do que o ‘novo normal’, teremos o
‘novo diferente’. Ainda sem um horizonte claro, e talvez até mesmo sem algum
horizonte, nossa área de atuação é, está
sendo, e será uma das mais impactadas
com esta pandemia, pois será um dos últimos setores a retornar suas atividades
ou pelo menos voltar próximo do que
já foi um dia. As incertezas de quando,
se, e como, deixam uma ‘nuvem negra’
pairando sobre todos, pois sem público
o músico não vive, e sem música, como
disse Nietzsche, a vida seria um erro. O
que temos pela frente é muito trabalho
na inovação do futuro novo mercado,
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por exemplo as lives cada vez mais elaboradas que tentam proporcionar experiências e mais emoções (no que for possível), mantendo a chama musical viva e
uma interação com o público o mais próximo possível. O mais importante agora
para os músicos é manter o trabalho com
a sua marca, sua identidade presente e
o público ao seu lado, para que este ajude e participe no que der até esse novo
diferente”.
Núcleo de Veterinários
Filipe Araújo
“Inove. Acho que a lição que a pandemia
vai deixar após tudo se controlar é isso:
mantenham-se constantemente inovando. Os setores de clínicas veterinárias e
pet shops sempre buscam novas maneiras criativas de fazer a mesma coisa. Porém, não precisamos inovar apenas as
tarefas dessa vez, e creio que assim será
pós-pandemia, um novo normal está
surgindo. É preciso, mais do que nunca,
se reinventar nas relações com os clientes, entender que a necessidade deles
vai além de uma consulta pro animalzinho doente, e cada vez mais estreitar estes laços de confiança”.

Núcleo de Dentistas
Dr. Luiz Cláudio Nunes Maciel
“A odontologia é uma profissão de alto
risco de contaminação biológica e quanto a este tema devemos nos adequar,
ou melhor, aderir aos novos protocolos
de biossegurança e aos EPIs, visando a
nossa proteção e a de nosso paciente,
isto é um fato. Mas é fundamental estarmos atentos à saúde financeira de nossos consultórios e clínicas particulares,
sendo assim devemos nos preparar para
estabelecermos uma gestão adequada.
Algumas dúvidas pairam sobre nossas
cabeças: vale a pena manter o consultório com tantos horários vagos? Como
sustentar o custo de todos os EPIs? Como
gerir da melhor maneira a secretária,
os parceiros, o marketing? Como calcular hora clínica? Precificação? E talvez o
mais difícil, como administrar o tempo
entre atendimentos e tantas outras tarefas? Diante de tantos pontos a serem
considerados, podemos nos sentir perdidos. Na minha humilde opinião, o ideal é nos inserirmos em grupos de classe
para evoluirmos juntos, nos cercarmos
de pessoas progressistas que vivem ou
viveram os mesmos problemas, entender e trocar experiências, e ir incorporando práticas melhores no nosso dia a
dia. No Núcleo de Dentistas da Aciub já
exercitamos esta prática e sempre buscamos ações concretas que possam ajudar a todos”.
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Núcleo de Agro Pet
Paulo Roberto Rodrigues de Deus

Núcleo de Técnicos Agrícolas e Agrônomos
Luciano Caixeta

“Muitos de nós nem sabíamos o significado da palavra Pandemia, até nos encontrarmos bem no meio dela, e todos
os canais de comunicação falarem até
à exaustão sobre esse assunto. Ficamos
apreensivos, ansiosos e amedrontados,
sem saber o que isso causaria na população e no comportamento do consumidor. Hoje, após 90 dias de isolamento
social decretado em nosso país, começamos a vislumbrar o que virá a ser o
novo normal no comportamento humano e seus impactos na economia. Que a
venda online será muito importante e
terá um crescimento destacado, nós já
sabemos. Na verdade, neste momento
de isolamento, isso já aconteceu. Porém, o consumidor não é somente uma
“máquina de compras”, ele pensa, sente,
percebe e experimenta. Falo isso, pois
neste período de pandemia, o qual nos
isolamos mais, sentimos que o consumidor quer estar mais próximo dos produtos, poder tocá-los e explorá-los mais
do que somente as suas características
e benefícios. O cliente quer ‘trocar ideia’
com alguém sobre como o objeto funciona, quer entender como a experiência do outro com o produto foi positiva
e como a pessoa conseguiu absorver ao
máximo a capacidade e tudo que aquele produto lhe oferecia. Enfim, acredito
que a consultoria prestada pelos vendedores no ato da compra será mais valorizada e mais procurada após este período
de isolamento. Isso se refletirá no movimento do comércio, implicará em mais
trabalho para os vendedores e é exatamente isso que queremos”.

“Para nós, do Núcleo de Técnicos Agrícolas e Agrônomos, a pandemia está nos
mostrando um novo cenário que tem
surgido a cada dia, com novas propostas
e novos desafios. Acreditamos na força
que vem do campo, uma vez que o agronegócio brasileiro não parou. Estamos
plantando e colhendo todos os dias seja
nas pequenas, médias ou grandes propriedades, cuidando de nossos animais
e produzindo sempre os alimentos que
irão para a mesa de nossa população.
Creio que o pós-pandemia abrirá mais
portas do que imaginamos, pois neste período aprendemos a observar um
pouco mais a natureza e aprender com
ela sobre seus ciclos e novas formas de
produzirmos, sem agredir tanto o meio
ambiente. Esperamos que ao final da
pandemia fique a lição: que cuidemos
melhor do planeta onde moramos, pois
o agro está em constante movimento”.
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Núcleo Arte das Mãos
Luciana Couto
“O novo artesão, em meio à pandemia,
vai precisar pensar fora da caixinha se
quiser sobreviver. Se antes tudo vinha
se encaminhando para digitalização,
hoje é imprescindível que o artesão esteja conectado. Sempre tive um olhar no
futuro e vejo que chegou a hora de quem
não teme mudanças. Por exemplo: nosso público-alvo é a família, que está reaprendendo a viver em grupo com todos
em casa, uma situação que nos remete à
nostalgia, coisa de vó e abraço de mãe.
Cabe a nós aproveitar este pensamento,
porque artesanato é lembrança e carinho, e a forma que levaremos isso para
dentro das casas é nossa tarefa diária.
Vivemos em um momento de incerteza e oportunidade, ganha quem souber
aproveitar a segunda”.

Portanto, temos que potencializar os
atendimentos individualizados, manter
cadeiras e macas, por exemplo, com superfícies impermeáveis e aprimorar a higiene de materiais, que já exigiam muitos cuidados, mas que agora deverão ser
redobrados.

Além disso, é necessário sempre apresentar novas formas de atender o cliente, pois nesse momento de quarentena
muitos estão aprendendo a fazer trabalhos em casa. Assim, quando procuram
o profissional da beleza, estão buscando
um atendimento diferenciado e de alta
qualidade”.
Núcleo de Contabilistas
Rodrigo Almeida
“Acreditamos que o novo normal pós-pandemia será mais pautado no fato de
que todo setor econômico estará mais
entrelaçado a tecnologia. Mas, que toNúcleo de Salões de Beleza
dos deverão tomar cuidados jurídicos e
Elvis Silvaro e Franck Leão
de proteção de dados tecnológicos para
essa disrupção. Grande parte das empre“Engana-se quem acha que após a qua- sas entendia que as vendas aconteciam
rentena voltaremos ao normal, pois o ví- somente no balcão da sede, agora este
rus não sumirá tão fácil como apareceu. pensamento foi quebrado em sua maio-

70

LEIA E COMPARTILHE
ACESSE CONTEÚDO CULT

Acesse Uberlândia.
Anuncie Conteúdo Cult.
ria e as vendas não têm barreiras: podem
acontecer em qualquer lugar. Devemos
estar preparados para lidar com diversos
tipos de perfis e sermos cada vez mais
associativos às entidades de classe”.

O que nos fazia crer que havia estabilidade? Os clientes que costumavam aparecer rotineiramente? Agora, se há o que
não podemos controlar, o que podemos
fazer? Aquilo que nos cabe: assumir o
controle do que está sob o nosso domínio. Isso significa que, assim como não
dá para aceitar que exista um negócio
que não faça uma boa gestão do caixa, não dá mais para aceitar que ainda
existam negócios que não são digitais,
ou que pelo menos não tenham a sua
presença na Internet. Todos vão acordar para isso? Pensamos que não, mas
almejamos que seja o maior número de
pessoas possível”.
Núcleo de Moda
Lorena Matuziro

Núcleo de Negócios Digitais
Rafael Recidive
“O novo normal será aquilo que já deveríamos considerar normal, antes mesmo do início da quarentena. Primeiro,
constatamos que existem questões muito maiores do que aquilo que podemos
controlar, e embora isso pareça uma
conversa sobre a pandemia, tem mais a
ver com a vida em todos os momentos.

“É o fim da era do comerciante ‘pescador’
e o início da era do comerciante ‘caçador’. Se antes todos esperavam os clientes na loja, agora precisam ir em busca
deles. Mesmo após o confinamento, essa
tendência deve continuar. A pandemia
exigiu que todos se reinventassem para
sobreviver, mas mesmo com a retomada
econômica será necessário muito jogo
de cintura para atender consumidores
exigentes que aprenderam a consumir
na internet”.
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Núcleo de Pilates
do que nunca, a busca pela qualidade,
Cristiane Machado, Carla Brito e Estela o desenvolvimento da consciência e a
Rodrigues
promoção da saúde se fará necessária e
estará mais valorizada.
Um estudo divulgado pelo Correio Braziliense, no dia 18 de maio deste ano,
realizado na Coreia do Sul pela Universidade de Cheonan e publicado na revista Emerging Infection Diseases, comprovou que não houve contaminação nos
ambientes de Pilates e Yoga, contrastando com outras atividades pesquisadas.
Pilates já é sinônimo de valorização
dos detalhes, da qualidade em todos os
sentidos e de saúde, de segurança e de
combate ao estresse. Nós, membros do
Núcleo, estamos unidos, acima de tudo,
com o objetivo de garantir a qualidade
do Método, pois como em todos os setores, profissionais sem a formação adequada e a guerra de preços tem coloca“Estamos bastante otimistas com o nos- do em risco a credibilidade do Método.
so setor diante das perspectivas do novo
normal, não só pós, mas o que já esta- Qualidade tem preço e exige uma excemos vivenciando durante a pandemia. lente formação de seus profissionais e
Nossos studios já estão com alta procu- nós, do Núcleo, oferecemos qualidade
ra pelo fato de que o formato das ses- por preço justo. Então, estamos otimistas
sões ou aulas de Pilates sempre foi de e já vivenciando essa nova realidade”.
pequenos grupos, onde a higienização
sistemática de cada aparelho e acessó- Núcleo de Eventos
rios sempre foi realizada como rotina, e Mariana Castro, Flávia Castro, Darielli
onde o instrutor, com boa formação, é ca- Alves, Sueli Pereira, Poliana Luisa e João
paz de levar qualquer paciente ou aluno Porto
a trabalhar todos os músculos do corpo
de uma forma intensa e profunda, sem “Apesar de a pandemia ter alcançado
compartilhar aparelhos e acessórios, todos os setores profissionais, o Setor
fortalecendo e alongando-os, ao mesmo de Eventos foi, inegavelmente, o mais
tempo que corrige, de fato, a postura e atingido. Muitas sugestões têm sido deensina a respirar corretamente.
batidas para que os eventos possam ser
retomados dentro das medidas de biosNo novo normal, este será o fator mais segurança, porém, ainda há uma grande
importante: diminuir o risco de conta- distância separando o concreto do absminação, evitando o compartilhamen- trato. Embora para os eventos empresato de materiais e aglomerações, e, mais riais, como feiras e workshops, pareça
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ser viável um retorno dentro das normas
sanitárias indispensáveis, para o setor
de eventos privados, como casamentos
e festas em geral, isso ainda parece ser
uma realidade distante, visto que são
eventos que lidam com sentimentos e
emoções, sendo a proximidade entre as
pessoas e os gestos de carinho os protagonistas da ocasião.

quando começou. Estamos disponíveis
para ajudar todos que venham até nós,
para juntos criarmos novas oportunidades, novas estratégias e novas conexões. Sabemos que onde há problema,
há solução, e o novo normal está aí para
fazer com que tiremos o melhor de nós
mesmos, cada dia mais. Entender essa
nova realidade é entender o Novo Consumidor, como ele pensa, o que ele fala,
o que ele vê, onde ele está. Quem entender isso, estará no caminho certo. Nosso mercado nunca cresceu tanto quanto agora: empresas buscam mentorias
para ajudar a criar novas possibilidades
e incentivar seus colaboradores, mostrando que é o momento de entregar
algo a mais. Os trabalhadores podem se
preparar para novas possibilidades nas
suas carreiras, incluindo, cada vez mais,
tecnologia e conhecimento, pensando
sempre na inovação. Sabemos que vamos passar por isso, somos uma só nação e nosso país é forte e próspero”.

Para estes profissionais de eventos privados, sem muito a fazer enquanto a situação pandêmica não se esvair, é imprescindível aproveitar a pausa para
investirem na capacitação profissional e
assim estarem preparados para as novas
exigências do setor, buscando um equilíbrio físico e emocional para continuarem atendendo seus clientes com excelência, diante da nova realidade que se
apresentará”.
Núcleo de Coaches
Núcleo de Arquitetos e Designers
Cristina Lima, Ana Clara Dias, Aleriano de Interiores
Rosa e Camila Silva
Thamara Tannus e Lina Tannus
“Temos uma visão clara e positiva de
onde queremos chegar, e que o novo normal é fazer o básico bem feito, usando
todas as ferramentas disponíveis, com o
nosso algo mais. Este momento é passageiro e vamos sair dele melhores do que

“Estamos passando por uma crise mundial, mas devemos nos reinventar, para
podermos lidar com uma nova maneira
de viver e trabalhar. Sabemos que ainda iremos enfrentar uma série de imprevistos, além do Covid-19. Sendo assim,
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este contexto nos mostra que o segredo para sobrevivermos está na capacidade de reagirmos frente às modificações constantes em nossas vidas,
sejam elas gerais ou pessoais.
Podemos observar, durante a crise que
estamos vivendo, especialmente, uma
grande mudança no cotidiano. A necessidade de permanecer em casa criou
um novo conceito de lar. Em outras palavras, aquele ambiente que antes era
utilizado apenas como moradia, agora serve também para trabalho, maior
convivência familiar e entretenimento.
Diante dessa nova maneira de viver,
em casa, o nosso papel de Arquitetos e
Designers de Interiores é o de otimizar
ainda mais estes espaços, para que as
pessoas possam ter, neste novo conceito de lar, qualidade de vida, conforto e praticidade”.

Serviços da Aciub para associados
A Aciub tem o apoio aos empreendedores
em sua essência, estando sempre atenta
às suas demandas e necessidades. Neste
período de pandemia, além dos serviços
tradicionais oferecidos, outros foram incluídos no portifólio. Confira tudo o que
a Aciub oferece aos associados em aciub.
com.br e conheça alguns dos destaques
para este período:
- Aciub Responde: um canal no site da
Aciub para empreendedores - associados
ou não - enviarem suas dúvidas sobre temas variados relacionados ao dia a dia e
obter respostas por meio de especialistas
parceiros da Aciub.
- Orientação ao Crédito: serviço de orientação aos associados sobre linhas de crédito disponíveis, incluindo parcerias como
a da Aciub com o BDMG.
- Catálogo de Ofertas e Oportunidades:
novo canal em que associados podem entrar com uma promoção mensal e as principais necessidades de produtos e serviços. Um espaço para gerar oportunidades
de negócios.
- Empreender: com seus vários núcleos
de apoio ao micro e pequeno empresário,
que segue com as reuniões e atividades
online.
- Núcleo de Negócios Digitais do Empreender: permite a troca de experiência
com quem é do ramo. É possível participar
de uma das reuniões, mesmo antes de se
associar, além de informar os contatos do
Empreender para os interessados.
- Soluções Digitais e Incentivo a Vendas Online: uma parceria com o Sebrae
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para apoiar a digitalização das empresas, como a gestão de redes sociais, o
que impacta no impulsionamento nas
vendas via contato por meio dos novos
canais.
Outros Serviços:
Aciub Energia Renovável
Aciub Auxílio Funeral
Aciub Tributos
Aciub Capacitações
Aciub Crédito
Aciub Saúde Médico
Aciub Proteção ao Crédito
Aciub Estágios
Aciub Salas
Aciub Saúde Odonto

ção, além da força da entidade junto à
sociedade e ao poder público.
Conselhos e Programas
Aciub Jovem: Conselho ligado à diretoria da Aciub que representa e inspira
os jovens empresários de Uberlândia e
suas empresas.
Aciub Mulher: Conselho que reúne várias lideranças femininas que, juntas,
promovem ações inovadoras para incentivar e apoiar a participação da mulher
em diversas atividades econômicas.

Fade - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial: Tem como
objetivos principais promover, exercer e
apoiar o desenvolvimento da educação,
ACIUB - Associação Comercial e
apoiar e promover a prática do empreenIndustrial de Uberlândia.
dedorismo, promover o desenvolvimenUm resumo desta entidade de 87 anos. to da indústria, do comércio, da prestação de serviços, do emprego, do crédito
Fundação: 15 de outubro de 1933
e da renda.
Associados: aproximadamente 2 mil
Colaboradores: 30
Programa Empreender: Aciub desenPresidentes desde a fundação: 43
volve em Uberlândia este programa da
Benefícios para associados: capaci- Confederação das Associações Comertações, certificação digital (incluindo ciais e Empresariais do Brasil (CACB),
opção online), seguros de saúde e pre- com o Sebrae, que visa o fortalecimento
vidência, consultorias empresariais, das micro e pequenas empresas, ao reuorientação ao crédito, análise de perfil nir empresários de um mesmo municíprofissional, serviços de apoio em saú- pio nos chamados núcleos setoriais. São
de, consultoria tributária, espaços para mais de 300 empresas que participam de
reuniões e eventos, canais de informa- 30 núcleos.
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VOCÊ SABIA QUE EXISTEM
IMPOSTOS PAGOS INDEVIDAMENTE
QUE PODEM SER RESTITUÍDOS?
Somos a Código Líder Fiscal, uma empresa de tecnologia e inteligência artificial consagrada no mercado
nacional em análise de tributos pagos indevidamente e que podem ser recuperados, tais como PIS,

COFINS e ICMS. Nossa atuação gira tem torno de todos
os regimes tributários e a remuneração baseia-se
apenas sobre o êxito obtido.

SUPORTE E
ATENDIMENTO

SEGURANÇA
Soluções com base em
parametrização nas regras contidas
em todo ordenamento jurídico vigente.

Com uma equipe de
especialistas no segmento
tributário, jurídico, fiscal e
contábil, a Código Líder Fiscal
trás soluções e assertividade
em seus trabalhos.

TECNOLOGIA
Através de poderosos softwares
apresentamos soluções para análise e
apontamento de impostos pagos indevidamente.

“

A Código Líder Fiscal é uma empresa
com tecnologia de ponta que tem como
objetivo prover soluções tributárias
e fiscais para o mercado empresarial.
JEAN CARLO DE SENE SOUSA
CEO da Código Líder Fiscal

Veja o que o Léo Chaves
tem a falar sobre a
Código Líder Fiscal.
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CRÉDITOS FEDERAIS

EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE
DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
Descrição do Serviço:
Apurações e cálculos dos créditos
provenientes da exclusão do
ICMS da base de cálculos do PIS e
da COFINS.

CRÉDITOS DE PIS E COFINS
NÃO CUMULATIVO.
Descrição do Serviço:
Processamento e cruzamento de
dados dos arquivos digitais e
análises de especialistas que
visam apurar valores de créditos
de PIS e COFINS não utilizados.

Metodologia:
Método decisões do Judiciário. (STF)
Método COSIT 13/2018. (Receita Federal)
Observações:
Apuramos também os valores de
outras exclusões de tributos
como ISS, ICMS da BC da CPRB,
do IRPJ e da CSLL.

Metodologia:
Processamento de Dados
Validação de Arquivos
Análise e Fundamentação
Relatório Final.

CRÉDITO ACUMULADO
DO ICMS SP - eCREDAC

CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS

ASSESSORIA AO PROCESSO DE
PEDIDO DE APROPRIAÇÃO
DE CRÉDITO ACUMULADO.

RETIFICAÇÕES DE SEFIP
Descrição do Serviço:
Cruzamento de dados e informações das folhas de pagamentos,
arquivos SEFIPs e geração de
arquivos SEFIPs retificados.

Descrição do Serviço:
Contando com a experiência adquirida em diversos
casos, a Código Líder Fiscal combina equipe e tecnologia que possibilitam a assessoria necessária para
produzir todo o processo junto à SEFAZ-SP, desde a
elaboração e acolhimento dos arquivos magnéticos e
dos DGCAs, ao atendimento às fiscalizações da Secretaria da Fazenda do Estado de SP, para alcançar o
deferimento e homologação dos créditos.

A quem se destina?
Empresas que realizaram
apurações de créditos
previdenciários.

w w w . c o d i g o l i d e r fi s c a l . c o m . b r
Belo Horizonte - MG

Matriz
Av. do Contorno, 2905 - Conj. 405/406
- Santa Efigênia - CEP: 30110-915

(31) 3236-1446

Brasília -DF

Rio de Janeiro - RJ

São Paulo - SP

Salvador - BA

SHIS QI 05, Bloco D, Sala 10,
Edifício Hangar 5 - Lago Sul
CEP: 71615-485

Av. Atlântica, 2964
Praia de Copacabana - Copacabana
CEP: 22070-000

Av. Paulista, 807 23° andar,
Conj. 2315 CEP: 01311-100

Av. Tancredo Neves 1632, Ed. Salvador
Trade Center, Torre Sul, Sala 505
CEP: 41820-02

(61) 3246-4461

(21) 2042-0747

(11) 3181-0084

(71) 3838-9962
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Tomaídes Rosa
Fotos Divulgação | SXC

A hora é de focar
no essencial
“Neste momento precisamos elevar nosso nível de
consciência e descobrir onde vamos nos ancorar”
Neste momento de pandemia e muitas
dúvidas o que não falta para todos nós,
principalmente os empreendedores, são
informações, pois recebemos a todo instante uma avalanche de medidas e ideias
para nos adequarmos a este novo cenário.
Como sempre soubemos que, em uma tomada de decisão, ter informação é fundamental, então por que estamos com tantas
incertezas? A resposta é simples, é porque
vivemos um momento em que tudo está
incerto, não somos apenas nós. Ninguém
tem a convicção necessária para apontar
o melhor caminho ou a decisão acertada,
pois não se sabe como será o amanhã, e
daí o melhor agora é focar no essencial.
Apesar da grande quantidade de dados,
análises, previsões e expectativas, a verdade é que sabemos muito pouco diante
da complexidade do todo, em uma realidade onde tudo está do avesso, em que os
pilares foram abalados e muito do que era
assertivo virou duvidoso. Neste momento
precisamos elevar o nosso nível de consciência e descobrir onde vamos nos ancorar.
Para isso é fundamental entender a nossa
essência, quais são nossas capacidades e
o que as pessoas estão buscando, e com o
que podemos contribuir. É a hora de ajudar uns aos outros, e o que vemos é uma

busca pelo básico, pela sobrevivência. Todos querem dar conta do mínimo e necessário, para depois se redescobrirem e iniciar uma nova guinada. Este vírus colocou
todos nós no mesmo patamar da incerteza, então é fundamental enxergar o que o
outro precisa de mais imediato e se ajustar para oferecer aquilo que é essencial.
O que você tem capacidade para fazer e o
mercado busca? Avalie e foque neste item,
sempre se lembrando que é fundamental
fazer chegar às pessoas o que você tem a
oferecer, pois de nada adianta ter algo útil
neste instante, se as pessoas não souberem. Enfim, diante deste momento de incertezas reforço que nós, do Aciub Mulher,
estamos unidas para seguir fazendo a diferença, encontrar nossas essências e nos
prepararmos para um futuro que será desafiador, mas de muitas oportunidades.
Não tenho dúvidas de que tudo vai passar
e que juntas vamos fazer muitas transformações, partindo de nossas essências!
Tomaídes Rosa é empresária e presidente do Aciub Mulher (Conselho
da Mulher Empreendedora).
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Adapte-se à nova
cultura do ‘em casa’
Surge uma nova economia, um novo jeito de fazer
negócio, com menos contato e mais entregas.
Segundo Darwin, os organismos mais bem
adaptados ao meio têm maiores chances
de sobrevivência. Há 60 dias, o Brasil teve
que parar e #ficaremcasa pelo tal ‘motivo
de força maior’ que se vê nos contratos. O
coronavírus se espalhou pelo país e nos fez
enfrentar a temida imprevisibilidade. No começo, milhares de lives com conteúdo davam orientações de como ‘apagar incêndio’
nas empresas. E foi assim que, como empreendedora em duas empresas de eventos,
junto a outros milhões de empresários de todos os setores, passamos os últimos meses:
nos adaptando. Profissionais do setor de
eventos e empresas fornecedoras estão se
mobilizando em busca de alternativas e medidas para evitar o desemprego em massa e
outras consequências drásticas que podem
ocorrer devido à paralisação do mercado
pelo coronavírus. Redução de custos, revisão de fluxo de caixa, questões trabalhistas,
remarcação de eventos para datas futuras,
como o final de 2020, 2021 e até 2022, além
de renegociar pagamentos de acordo com
cada cliente, são algumas das medidas que
tivemos que tomar. Sempre pensando na
manutenção do relacionamento e buscando ter uma consciência colaborativa para
tentar amenizar ao máximo os prejuízos,
quase inevitável a todos.
Então, surge uma nova economia, um novo
jeito de fazer negócio, com menos contato

e mais entregas. Na prática, adaptei os serviços oferecidos por minhas empresas, levando-os até as pessoas. Na Magic Eventos,
inspirada em um serviço que era feito nas
festas, criei um novo produto: as fotos lembrancinhas, são reveladas em formato de
polaroid, personalizadas e entregues, para
que os clientes matem um pouquinho da
saudade das pessoas que estão longe nesse momento. Já na Flairs Coquetelaria, iniciamos a ‘Flairs em Casa’, dando a oportunidade de os clientes terem a experiência de
serem bartenders. Enviamos todos os insumos artesanais, utensílios, fichas técnicas
com receitas exclusivas, além de vídeo aula
com suporte. Nestas ações de adaptação é
importante fazer um alerta quanto à exposição das marcas, pois se não for planejada,
pode trazer prejuízos imensuráveis para o
posicionamento das empresas, ao invés de
ser uma salvação para o momento da pandemia. Cuide de manter a mesma essência
que a marca entregava antes, fidelizando
clientes, surpreendendo nos detalhes e, ainda, criando conexão emocional nesse momento tão ímpar.
Camila Vilela é membro do Aciub Jovem e diretora de
experiências da Magic Soluções Criativas e Flairs Coquetelaria.
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Qual a importância de
registrar sua marca?
É de suma importância ter segurança jurídica no
seu negócio e se atentar ao registro de sua marca.
O início de uma empresa, normalmente, começa pelo nome, pela logomarca e pela formação da identidade visual. O empreendedor idealiza a identidade perfeita para sua
empresa, a fim de transmitir uma imagem
positiva e captar clientes com a expansão
do seu nome no mercado. Porém, depois
que já está tudo fluindo como o desejado,
o empresário é surpreendido ao ser notificado que está infringindo a lei, pois a marca que ele utiliza no seu comércio já é registrada por outra empresa. E a dor de cabeça
não para por aí. A falta do registro de marca pode acarretar muitos problemas, como
perda do direito de uso, sendo necessária
uma reestruturação do marketing e persona, quebra de consumo e perda de clientes,
uma vez que os clientes criam uma fidelização pela marca, e, caso esta mude, há uma
regressão à estaca zero e é necessário refazer-se no mercado, correndo o risco de perder os clientes para a empresa que agora é
detentora da marca. Por isso, é de suma importância ter segurança jurídica no seu negócio e se atentar ao registro de sua marca.
Nesse sentido, venha conhecer mais sobre a
Magna e como ajudamos empresários com
o registro de marca, entre outros.

movimento estudantil mundial e no Brasil
tem o intuito de formar empreendedores
comprometidos e capazes de mudar a realidade do país. Somos jovens buscando conhecimento e crescimento na área empresarial, formados por empresas de variados
cursos, amparados por professores orientadores e empresas seniores parceiras, sendo
uma organização sem fins lucrativos em que
os investimentos dos serviços prestados
são revertidos na capacitação dos próprios
membros. A Magna é a empresa júnior de direito da Universidade Federal de Uberlândia
(UFU), fundada em 2016, formada por alunos que buscam vivência no direito empresarial. Nossa missão é capacitar membros e
promover a prática empresarial a fim de realizar sonhos por meio da democratização
de serviços jurídicos. Trabalhamos com soluções para assessoria jurídica, abrangendo, registro de marcas e patentes, consultoria jurídica, pesquisa jurídica, estruturação
de empresas, capacitações e treinamentos
jurídicos, elaboração e/ou revisão de estaO que é o Movimento Empresa Júnior e a tuto, regimento interno e contratos. Para
saber mais sobre a Magna e/ou sobre o MoMagna?
O Movimento Empresa Júnior (MEJ) é um vimento entre em contato conosco!
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DEMOCRATIZANDO
SERVIÇOS
JURÍDICOS POR
MEIO DA CULTURA
EMPREENDEDORA

Registro de Marca

Quem somos?
A Magna Empresa Jurídica Júnior
atua no âmbito consultivo jurídico
com o objetivo de criar estratégias
e soluções práticas para o mercado. Fundada em 2015, conta com
os alunos de Direito da Universidade Federal de Uberlândia.

Consultoria Jurídica

Assessoria Jurídica

Pesquisa Jurídica

Elaboração de Contratos

Treinamentos Jurídicos

CONTATO
NEGOCIOS@MAGNAEMPRESAJUNIOR.COM.BR
WWW.MAGNAEMPRESAJUNIOR.COM.BR
@MAGNAEMPRESAJR

Av. João Naves de Ávila 2121
Bloco 1A - Sala 253
Uberlândia - MG
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O novo planeta. A reinvenção
dos negócios para vencedores.
Pandemia trouxe o “novo normal” e a certeza
de que nada mais será como antes.

O novo coronavírus parou o mundo. Esse “acontecimento”,
antes nunca visto por essa geração, ficará marcado na história. A Covid-19 mudou totalmente a rotina das pessoas,
impactou o sistema de saúde, o comércio, serviços, fez governos, em todas as suas esferas, voltarem suas atenções
para a pandemia, pensando em uma saída para salvar vidas e a economia. Mexeu com a forma de fazer negócios e
o que se vê são empresas gerindo crises e se reinventando,
sejam pequenos, médios ou grandes e dos mais diversos
segmentos. Muitas das experiências pelas quais as pessoas foram obrigadas a passar não serão esquecidas e muitas delas serão, inclusive, incluídas, no novo cotidiano.
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Repensando prioridades
É verdade que muitas empresas fecharam e outras estão
enfrentando dificuldades pela grande queda no faturamento, comprometendo o fluxo de caixa. Porém, as que
puderam reajustar produtos da linha de produção ou diferenciaram seu core business podem não ter perdido tempo. Elas começaram a gerar produtos que o mercado sinalizou maior demanda, a exemplo de algumas indústrias de
cosméticos que iniciaram a produção de álcool em gel e
até máscaras, porque o consumo do seu produto de fabricação original estava aquém. Por questão de sobrevivência
viu nesses artigos a oportunidade de atender à demanda
de mercado. “Essa situação gerou uma reflexão sobre modelo de negócio das empresas, fazendo-as repensar que o
digital pode vir a somar e ser um novo canal de vendas e
relacionamento com seus clientes. As empresas também
estão tendo que repensar o que é prioridade no negócio,
se a forma que estavam trabalhando faz sentido ou algo
era de baixa necessidade”, diz o analista de negócios do
Sebrae, Fabiano Alves.

Ele reforça que é preciso repensar os negócios. “Listamos
diversas plataformas de venda online para empresas que
antes não estavam no mercado digital. Fizemos um resumo explicando para que serve, como funciona e o link para
se cadastrar. Existem muitos empreendedores, alguns
bem pequenos, que acreditam que para vender pela internet precisam ter um website. Eles não fazem ideia que
podem começar por plataformas abertas e não são apenas plataformas para pedir comida, mas de varejo, como a
Pertinho de Casa, criada para facilitar o dia a dia do consumidor, apoiar os pequenos negócios locais e dar vazão ao
que é produzido no campo, movimentando a economia
local no difícil momento atual. A plataforma faz a conexão
entre cliente, comércio de bairro e produtor rural e é uma
parceria do Sebrae com Facebook, Google e outras grandes empresas. Muitos não sabem, por exemplo, que podem vender junto à plataforma Mercado Livre ou OLX e pagar só uma taxa de cadastro para divulgação do produto e
que o WhatsApp Business é totalmente gratuito e de uso
universal. Tudo vai depender da visão do empreendedor
em ampliar suas estratégias de negócio. Cada empreendimento tem seu estágio e seu público-alvo e o empresário
é quem define quando será o melhor momento de investir

em um website ou um e-commerce próprio. O fato é que,
desta crise, ficarão vários aprendizados”, avalia o analista
de negócios do Sebrae.
E-commerce e delivery em destaque
Como se reinventar para amenizar os efeitos causados,
não somente nos negócios, mas em toda a cadeia de suprimentos e consumo? O presidente da CDL Uberlândia,
Cícero Heraldo Novaes, ressalta que as vendas pelo e-commerce cresceram 50% durante este momento de pandemia e a opção pela comercialização através deste meio é
fundamental para garantir o futuro das empresas. Ele ressaltou que as lojas físicas continuarão a existir, mas com
áreas reduzidas e mercadorias apenas para serem apreciadas e experimentadas pelos clientes e a entrega será
via delivery.

“As empresas que tiverem capacidade de montar sua plataforma própria de comércio eletrônico deverão investir
nisto e as pequenas que não puderem desenvolver a sua
deverão procurar um Market Place para colocar seus produtos. A CDL, inclusive, lançou uma ferramenta exclusiva
para seus associados, antecipando um projeto que já estava sendo planejado. A plataforma de e-commerce CDL
Mebox possibilita aos empresários garantir suas vendas
de forma virtual e ainda proporcionar troca de experiências, programas de mentoria que inclui lives, treinamentos, suporte e atendimento personalizado. É a forma que
encontramos para ajudar os nossos associados”, observa
o presidente.
Digital
Um dos setores que foi mais atingido com a pandemia e
as medidas de prevenção da Covid19, desta vez de forma
positiva, foi a comunicação digital e o e-commerce. Muitas empresas precisaram se reinventar para não fechar as
portas e foi necessário se adequar ao “novo” mercado online como forma de se manter. “O digital já estava aí, antes mesmo da pandemia, o que ocorreu é que muitas em-
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presas ainda não estavam preparadas para atender essa
nova forma de venda, ou seja, não tinham canais próprios
e adequados nas redes sociais, sites, e-commerce, bem
como a cultura em investir na comunicação digital pelos
veículos online”, explica Toni Valente, presidente da Associação dos Profissionais de Propaganda (APP).

Ele ressalta que agora, com essa nova realidade, as empresas tiveram que se reinventar e buscar alternativas para
manter o negócio e a marca na mente das pessoas através
da publicidade. “A mídia online, pela internet, vem crescendo rapidamente. Hoje, representa 30% dos investimentos em publicidade, de acordo com o estudo Cenp Meios,
atrás apenas da TV Aberta que detém mais de 50%”, salienta o presidente. Ele acredita que a tendência, daqui pra
frente, é que as marcas, as empresas, busquem aprimorar
cada vez mais os seus canais proprietários e passem a destinar parte dos seus investimentos na mídia online diante
da facilidade e do baixo investimento. “Acredito que para
muitas empresas e marcas, até de forma inédita, pois passaram a entender que não dá para ficar sem um canal de
comunicação com o seu público. Esse momento delicado
mostrou o quanto é importante a publicidade em período
de crises”, avalia Toni. Sobre um “novo começo” pós-pandemia, acredita que este “novo” já está nos dias atuais, em
que estamos vivendo isolamentos, distanciamentos, cuidados com a higiene e home office. “Já vivemos um novo
normal, seja na forma de fazer publicidade, de trabalhar
em home office e ver que é possível, a preocupação com
a higiene que todos devemos ter, em qualquer tempo, o
respeito e a solidariedade entre as pessoas. Uma coisa é
certa: será um grande aprendizado e, certamente, nunca
mais será igual como antes, e pode até ser melhor, se le-

varmos em consideração o aprendizado no campo social”,
acredita.
Conectividade em alta
E por falar com comunicação, nos últimos meses, os serviços de telecomunicações se tornaram ainda mais essenciais para o bom funcionamento das atividades e divulgação das informações a respeito da pandemia. Pensando
nisso, a Algar Telecom, empresa de Telecomunicações do
Grupo Algar, tomou várias medidas para apoiar seus clientes, a sociedade e seus associados a atravessarem este momento com segurança, bem-estar e conectividade. Com
toda essa mudança e com muita gente precisando trabalhar de casa, a Algar Telecom registrou um aumento médio
de tráfego de rede que fica entre 30% e 35%. O maior aumento veio da banda larga e serviços fixos. A empresa realizou recentemente uma modernização de toda a rede em
Uberlândia. A rede em fibra óptica que eles possuem na
cidade traz vários benefícios, como maior capacidade de
transmissão, menor degradação de sinal e menor latência. Então, apesar do aumento de tráfego, a rede já é bastante robusta e tem capacidade instalada para garantir a
conectividade. As equipes internas da Algar Telecom vêm
se dedicando dia a dia para acompanhar todos os dados
relacionados às redes. Isso ajuda a garantir a conectividade e o atendimento eficaz ao cliente, pois, com a questão
do home office, a conectividade tem se tornado cada vez
mais importante para todos que fazem parte da empresa.
“A Algar Telecom conseguiu se adaptar ao novo momento,
que é de empatia e colaboração. E acredita que um novo
futuro se desenha e várias coisas irão mudar, já que agora
o mundo é virtual. A empresa se adaptou ao novo normal,
vê nisso novas oportunidades e acredita que seus clientes
também. Com isso, está buscando novas oportunidade
para sempre melhorar a sua experiência”, acentua Gerson
de Souza, diretor de relacionamento com o mercado da
Algar Telecom.
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Drive-Thru
Quem agiu rápido, se renovando neste cenário foi o Uberlândia Shopping, que logo no início da pandemia, foi o
primeiro shopping center na cidade a oferecer maior facilidade aos clientes na hora das compras com o serviço
de Drive-Thru. Por esse formato, a loja participante efetua
suas vendas por telefone ou pelo aplicativo WhatsApp e o
cliente tem a opção de retirar o produto, com horário previamente agendado, no ponto de apoio disponibilizado
pelo shopping. As entregas são realizadas dentro dos veículos para evitar aglomerações.

“O novo coronavírus quebrou uma série de paradigmas e
nesse período de pandemia já tivemos muitos aprendizados que nos mostraram o quanto podemos ser diferentes.
Nossa ambição é aproveitar essas lições para construir
uma nova Tech, ainda mais ágil, digital e preparada para
o futuro. Essa decisão vai estimular a companhia a dar um
salto ainda mais rápido na digitalização e no ajuste de processos, com impactos positivos para todos os nossos associados e clientes”, comenta Luciana Gonçalves, diretora de
Estratégia e Marca da Algar Tech. Além de reduzir a necessidade por infraestrutura, permitindo o uso mais racional
de recursos para crescimento das operações, a mudança
também vem para atender um desejo dos próprios associados. A maior parte da força de trabalho da empresa tem
preferência pela manutenção do modelo, conforme indicou uma pesquisa conduzida internamente. Na busca por
melhor qualidade de vida e maior proximidade com suas
famílias, 75% gostariam de manter o formato de trabalho
após a crise. O questionário apontou ainda que 81% se
sentem produtivos trabalhando em casa e 86% se sentem
conectados com o time, mesmo à distância.

Novas competências
“A mudança definitiva do staff para o Home Office também
envolve, é claro, a necessidade de desenvolvermos novas
competências, como agilidade, liderança remota e gestão
de tempo. Trata-se de uma mudança cultural, que exige
Da mesma forma, no Drive-Thru, somente um funcionário um novo mindset. Daí a urgência de começarmos a reforpor loja, identificado com crachá ou uniforme, faz o atendi- çar pontos como a importância de se orientar por entregas
mento, sempre utilizando máscaras, luvas e álcool em gel. e não por tempo de trabalho. Além disso, quando for possível, sempre destacaremos o valor dos rituais presenciais
Anywhere office
e da colaboração entre toda a equipe”, complementa LuOutro comportamento que está mudando a realidade ciana Gonçalves.
de muitas empresas em todo o mundo é a possibilidade
de continuar com a modalidade de home office, mesmo
depois que a pandemia estiver controlada. A Algar Tech,
multinacional brasileira especializada em gestão do relacionamento com o cliente e gestão do ambiente de tecnologia, já tomou esta decisão. Na primeira etapa, o formato
contempla staff e comercial. Isto significa que mais de 600
associados, como a empresa chama seus colaboradores,
não retornarão ao trabalho presencialmente, mesmo após
a flexibilização das medidas de isolamento. A mudança envolve áreas como administrativo, jurídico, recursos humanos, comunicação e marketing, entre outras. Inicialmente,
a exceção fica por conta da operação, que depende de negociações pontuais com cada cliente para manutenção do
formato. Atualmente, mais de 80% dos 11 mil associados da
companhia - incluindo operação - estão em Home Office.

Resiliência
Um dos setores que sentiu de forma menos intensa os impactos da pandemia foi o setor da construção civil. Apesar de haver uma queda nos lançamentos imobiliários, as
construções e venda de imóveis puderam seguir em pleno vapor, seguindo as recomendações de segurança dos
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órgãos de saúde. O presidente do Sindicato da Indústria
da Construção Civil do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
(Sinduscon - TAP), Efthymios Panayotes Emmanuel Tsatsakis, destaca que o setor viu no primeiro trimestre deste ano a queda dos lançamentos imobiliários, porém não
teve tanto impacto na venda de imóveis.

o potencial comprador pode fazer um tour virtual, em 360
graus, aos apartamentos decorados dos últimos lançamentos e, durante o passeio remoto, saber as medidas de
cada cômodo e conferir todos os detalhes dos apartamentos que compõem os edifícios. A empresa também lançou
um aplicativo de relacionamento que dá acesso a informações sobre lançamentos, empreendimentos em obras
e que já foram entregues, além de serviços de informações
financeiras, com acesso à segunda via de boletos e antecipação de parcelas. Os clientes também podem atualizar
dados cadastrais, solicitar assistência técnica e tirar dúvidas com atendente virtual. São novas formas de vender e
fazer negócios. Quem se adaptar ao novo tempo, terá mais
chances de ser bem-sucedido. Já a Inter Construtora, empresa com sede de Juiz de Fora, que finca raízes em Uberlândia, lançou o Park Martins, um condomínio vertical de
360 unidades com dois dormitórios, distribuídos em duas
torres, que serão comercializados com preços a partir de
R$ 150 mil, no Bairro Martins. Esse lançamento aconteceu
ao vivo, através do canal no YouTube. “A inovação faz com
que tenhamos uma nova visão sobre nosso cenário de atuação, mudando nosso comportamento e implementando
novas estratégias, pensando sempre na melhoria contínua
de nossas ações”, afirma o gerente de Marketing da Inter
“Tivemos a felicidade de continuar trabalhando, com to- Construtora, Pedro Alvarenga.
dos os cuidados exigidos nesse momento de pandemia, o
que nos proporcionou a grande oportunidade de manter
a maioria dos canteiros funcionando, com isso mantendo
os empregos e renda, praticamente sem demissões”. Tais
ações mantiveram as empresas construindo e vendendo
seus lançamentos imobiliários, na escala possível, e assim continuando sua função social de manutenção dos
empregos. Pós-pandemia, o presidente acredita em melhoras, tanto humanas, quanto para o planeta. Ele ressalta
que o “novo normal” imposto pela pandemia seja melhor
que antes. “Nas grandes crises, guerras e revoluções mundiais se concentram as grandes descobertas, soluções,
procedimentos, relações humanas, etc. Nesta não será diferente. Todas mudanças e conquistas nas relações humanas e suas comunicações incorporadas em nosso dia a dia
influenciarão nosso “modus vivendi”. Esperamos que para
melhor. Home office, vendas imobiliárias online, videoconferências que viralizaram nessa pandemia, tudo isso
faz com que ganhemos tempo, menos deslocamentos,
poluição, com economia de recursos e o meio ambiente
agradece. São muitas as lições que podemos tirar dessa
pandemia para construirmos o futuro que necessitamos”, E o Agro?
anuncia.
O presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, Gustavo
Galassi Gargalhone, considera que a agropecuária tamSeguindo a onda
bém vai sofrer impactos devido à pandemia. “Iria demorar
O processo de transformação digital tornou-se priorida- um pouco mais, porém vai acontecer porque nós produde para as empresas com sede de crescer e ser ainda mais zimos para uma economia que precisa consumir. Se não
competitivas. A Brasal Incorporações, por exemplo, lançou tem economia e consumo, não tem produção, e todos esduas inovações em benefício dos clientes. Uma delas é que tão buscando formas de se reinventar para permanecer no
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mercado. Para superar este momento, alguns cuidados,
que nunca foram necessários antes, passaram a ser feitos.
Além disso, muitos agropecuaristas buscaram formas mais
digitais e online de vender seus produtos e menos presenciais”, observa Galassi. Inclusive, ele conta que a própria
entidade vem se reinventando e aderiu ao online para atividades que antes eram apenas presenciais. “Nosso leilão,
que sempre foi um grande evento, desta vez aconteceu de
forma virtual e foi um sucesso”, enfatiza. Certo de que isso
vai passar e todos sairão transformados, ele não acredita
em um ‘novo começo’, mas, sim, em um ‘novo amanhã’.
“A verdade é que nada mais vai ser “normal” depois desta pandemia. Penso que por mais que queiramos que volte ao normal, como antes, vai ficar uma cicatriz grande e,
principalmente, um aprendizado. As relações pessoais se
tornarão mais frias, mas, em contrapartida, as interações
virtuais serão mais fortes e cada vez mais procuradas. Muita coisa vai mudar e quem se adequar a esse ‘novo amanhã’ sairá na frente”, garante o presidente.

crise com oportunidades e conseguir fazer salto para disruptar seus negócios. “Estamos debaixo da mesma tempestade, mas cada um age e reage de formas diferentes. O
que observo é que o governo está perdido e desconectado,
não pensa no coletivo. A taxa de desemprego é a pior da
história, com milhares de pessoas sem saber como sustentarão as suas famílias. Já as empresas vão sobreviver, darão jeito de se reinventar. Os bancos estão mais alinhados
e os cortes recentes na Taxa Selic indicam um sinal de que
é para investir”, analisa. Para Tomaídes, a crise vai passar,
porém ainda restam as dúvidas de quando, como e quais
estragos deixará. “Não sairemos da mesma forma que entramos. Vamos ter que repensar tudo, a forma que vivemos, monetizamos e fazemos nossos negócios”, ressalta.

Tudo passa
De fato, neste embaraço de se reinventar entra o investimento e a necessidade de dinheiro em caixa. Tomaídes
Rosa, consultora em Gestão Empresarial e fundadora e
sócia da Trust Mentoring, empresa especializada em desenvolvimento de conceitos de gestão e microeconomia,
afirma que os empresários precisarão reinventar seus negócios e quem tiver dinheiro em caixa vai atravessar esta
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A reinvenção dos
negócios
Mudamos o pensamento para focarmos em
novas atitudes e alcançarmos novos resultados.
Quando iríamos imaginar que nossos valores e mentalidades estariam emergindo tão
rapidamente durante a crise do Covid-19,
quando o consumidor brasileiro começou
a realizar, online, atividades que não imaginaríamos antes da crise? Desse modo
podemos citar: os aplicativos de bem-estar, a telessaúde, o ensino a distância, videoconferências para uso profissional, jogos
online, vídeo chamadas para fins pessoais,
mudança no comportamento de consumo
(um consumo repensado com a retirada
do supérfluo), sustentabilidade redefinida,
novos modelos de negócios como redes de
lojas físicas repensadas, aceleração do investimento em mídia digital, ecossistema
de ofertas de serviços que asseguram disponibilidade de produtos em canais chaves
explorando conexões afetivas entre marcas e consumidor. É preciso agora repensar
como a sustentabilidade deve ser incorporada na proposta de valorização das marcas e negócios, saúde e qualidade de vida.
Para tanto, o mundo tecnológico e digital
deverá encabeçar as transformações se conectando ao novo estilo de consumo, mas
para isso precisamos mudar o ‘mindset’ fixo
para o ‘mindset’ progressivo. Dessa forma,
mudamos o pensamento para focarmos
em novas atitudes e alcançarmos novos resultados. Na verdade, precisamos ter um

grande equilíbrio emocional para suportar,
absorver e promover as mudanças necessárias, já que a velocidade das informações
nos faz seguir um novo ritmo.
Ricardo Lourenço é Presidente da Uniodonto Uberlândia e Delegado do
CROMG.
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Cenário de negócios
após pandemia
Qual será o novo normal
no universo empresarial?
O coronavírus mudou completamente o
que esperávamos não somente do empreendedorismo, mas de nós mesmos. Isso é
fato, porém as novas regras ficam mais claras e factíveis se olharmos para o cenário
dos negócios e sua dinâmica crescente antes mesmo da chegada da Covid 19. Antes
da pandemia, um relatório do World Economic Forum, já apontava mudanças no
mercado de trabalho entre 2015 e 2020. Os
cargos mais afetados estão relacionados a
atividades administrativas e de rotina em
escritórios. Contudo, no mesmo período
novos empregos seriam gerados, principalmente nas áreas de Computação, Matemática, Arquitetura e Engenharia. Vemos, com
isso, que a tecnologia exige do ser humano
adaptações e novas jornadas de conhecimento. Ou seja, a transformação já estava
posta e de forma intensa. O Sars Cov 2 acentuou, em largas medidas, o que os estudos
já sinalizavam com rigor: a otimização dos
processos e a implementação da Indústria
4.0. Ao lado disso, a pandemia infelizmente
destacou a desigualdade social no Brasil e
suas tristes consequências para as famílias
mais vulneráveis.

também o consumo de energia entre 10%
e 20% e aumentar a eficiência do trabalho
entre 10% e 25%, por exemplo. E a FIEMG
tem oferecido uma atenção especial ao
assunto há alguns anos. Desta forma, fica
claro que, para além das mudanças trazidas pelo coronavírus em si, como o uso de
máscaras, entre outros hábitos que estão
fazendo parte da rotina empresarial, temos
que dar continuidade aos desafios que já
estavam se escancarando, como a necessidade de estarmos mais produtivos, mais
conectados, menos analógicos e, sem dúvidas, mais resilientes. Para conhecer um
pouco mais do que já está sendo realizado
nesta esfera pela FIEMG como o Lab 4.0, os
eventos e projetos que apresentam de forma concreta a Indústria 4.0 auxiliando os
negócios e seus pares, acesse: www.fiemg.
Indústria 4.0 - a quarta revolução industrial com.br/senai.
A Indústria 4.0 tem o potencial de reduzir
os custos de manutenção entre 10% e 40%, Pedro César Spina é presidente da FIEMG Regional Vale do Paranaíba.
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ABRASEL - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes é uma
organização de cunho associativo empresarial, sem fins
lucrativos, que tem como missão representar, desenvolver e
apoiar o setor da Alimentação Fora do Lar (AFL), estimulando o
empreendedorismo, a geração de renda e melhoria do padrão
de vida em todo o território nacional. Em Uberlândia, temos a
Regional Triângulo Mineiro, que reúne em seu quadro empresas
que oferecem cardápios diversificados, com todos os critérios
de segurança alimentar e padrão de qualidade no atendimento
aos seus clientes.

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - Triângulo Mineiro

www.abraseltmg.com.br

Conhec¸a alguns de nossos associados e os servic¸os oferecidos em
seu carda´pio, clicando na logo de seu interesse.

Conhec¸a alguns de nossos associados e os servic¸os oferecidos em
seu carda´pio, clicando na logo de seu interesse.

Conhec¸a alguns de nossos associados e os servic¸os oferecidos em
seu carda´pio, clicando na logo de seu interesse.

Seja você também um associado Abrasel - TMG. Acesse
nosso site e veja as vantagens de fazer parte de umas das
associações mais representativas do país.
Maiores informações pelo (34) 99869-0133

www.abraseltmg.com.br

Acesse Uberlândia.
Anuncie Conteúdo Cult.

A novA educAção começou…
com o velho Amor de semPre!

educAção 4.0

*AulAs coletivAs e individuAis on-line
*PlAntão de dúvidAs on-line
*suPorte PArA PAis on-line
*PlAnos de estudo PArA cAsA PersonAliZAdo
*lives nA internet

desde
1988

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

de YogA A robóticA,
construtivistA e bilíngue

34 3235 7047 - 34 99105 0324
rua: quintino bocaiuva, 862
centro - uberlândia - mg
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Do campo à mesa com
sabor do cerrado mineiro
Marca destaca café do cerrado
mineiro no cenário nacional.

O cerrado mineiro é responsável por 12,7% da produção
brasileira de café e reconhecido como uma das principais
regiões produtoras do Brasil. Com altitudes de 800 a 1300
metros, a produção de café na região ocupa uma área superior a 200 mil hectares. Há pouco mais de quatro décadas, a região ganhou destaque tanto pela qualidade
superior de seus grãos, quanto pela ousadia e união de
seus produtores. Referência no Brasil, a produção do cerrado mineiro está alinhada às exigências dos apreciadores de café que, além de qualidade, se preocupam com a

procedência do produto e consciência ambiental. A Denominação de Origem representa a demarcação de uma
produção com características únicas, que não são encontradas em outro lugar. Este modelo de reconhecimento
foi realizado em 2013, ou seja, a procedência e as características do Café do Cerrado são próprias e exclusivas,
tornando a região destaque no quadro cafeeiro nacional.
“No Princípio era o Verbo. E sem o intermédio Dele, Nada
do que feito se fez”. Nosso Patriarca veio a terra e, des-
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de 1999, quando pisamos em solo do Cerrado Mineiro,
houve Luz! A FAMÍLIA OLIVI honrosamente desenvolveu o CAFÉ BORORÓ, cuja propriedade está situada
na divisa de Patrocínio e Serra do Salitre, às margens
do Rio Salitre, com altitude média de 980 metros. Essa
Luz continua brilhando com sua Produção Sustentável, Colheita Seletiva e Cafés Arábica de altíssima qualidade, agradando os paladares mais requintados.
Café Bororó Tradicional - Nosso café tradicional possui uma qualidade excepcional e é perfeito para o dia a
dia, um sabor que só o Bororó pode oferecer. Usamos
apenas cafés 100% arábica em sua produção, o que
garante um sabor intenso e não muito amargo que é
notado imediatamente quando bebemos uma xícara
dele.
Café Bororó Gourmet - Os grãos são 100% arábica
de variedade catuaí amarelo e vermelho. O café possui aromas com notas achocolatadas e caramelizadas.
Seu sabor doce com notas de geleia de amora e passas
tem corpo licoroso e uma finalização prazerosa que só
o Café Bororó pode oferecer.
Café Bororó Premium - Sazonalmente produzimos
microlotes que trazem o melhor do grão, expressando
todos os sabores e características sensoriais dos cafés
utilizados.
Sustentabilidade, ética e respeito ao consumidor
Nosso trabalho é fundamentado em pontos considerados essenciais: Todos os produtos utilizados estão
dentro das normas e padrões exigidos. Avaliamos
nossos fornecedores segundo suas ações sustentáveis. Mantemos uma reserva permanente, cercada e
preservada, contribuindo para o meio ambiente e o
ecossistema. Proteção de erosão e nascentes. Áreas
de reflorestamento. Área recreativa para colaboradores. Redução do uso de adubos químicos. Uso de técnicas que evitam a poluição do ar, do solo e da água.
Uso de sistemas de captação de água das chuvas para
irrigação. Altitude média de 1050 metros. Respeito às
leis trabalhistas dos funcionários em campo e fornecimento de EPI para todos os colaboradores. No processo operacional utilizamos máquinas italianas prontas
para serem instaladas, máquinas automáticas, máquinas profissionais, máquinas multibebidas e soluções
food service.

Benefícios do Café

A segunda bebida mais consumida no mundo
não é apenas super amada, possui também
inúmeros benefícios para sua saúde.
Efeito estimulante: A sensação de estar revigorado após beber uma xícara de café não
é coincidência. A cafeína, uma das principais
substâncias do produto, é como uma energia
extra para o organismo, pois estimula e potencializa suas ações.
Favorece a inteligência: Quando se bebe
café, parte da cafeína vai direto para o cérebro, agindo como um potente estimulante
psicoativo.
Fonte de nutrientes: Além da presença da
cafeína, o café é fonte de diversos outros nutrientes importantes para o corpo humano.
Vitaminas B2, B3, B5, Manganês, Potássio e
Magnésio são exemplos de substâncias presentes na bebida.
Afasta doenças e problemas cardíacos: Pesquisa realizada pela Universidade de Harvard,
nos Estados Unidos, revelou que a ingestão
de quatro doses diárias de café reduz em até
11% o risco de problemas cardíacos.
Combate a depressão: A dopamina ou “substância do prazer” atua no controle emocional,
evitando o desenvolvimento da depressão
e até suicídio. Beber café diariamente deixa
você mais feliz e menos propenso a desenvolver doenças emocionais. Além disso, o café é
uma bebida social, propiciando a conversa e
a convivência mais saudáveis.
Aumenta a queima de calorias: A cafeína é
uma das substâncias naturais mais eficazes
quando o objetivo é queimar calorias. O consumo da substância acelera o metabolismo,
elevando os níveis de adrenalina - que atua
na quebra de gordura - melhorando a performance nas atividades físicas.
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Mousse de Café
Super prática e rápida de ser preparada, essa deliciosa
receita de Mousse de Café é perfeita para ser saboreada
com muito prazer. Experimente!

Ingredientes
1 envelope de gelatina em pó incolor (12g)
5 colheres sopa de água
2 xícaras chá de café Bororó coado ou espresso
1 lata de creme de leite
1 colher sopa de açúcar
1 lata de leite condensado
2 colheres sopa de chocolate em pó
1 caixa de chantilly UHT
1 pacote de confeito Pepita
Modo de preparo
Hidrate a gelatina em pó incolor com água e misture bem
no café quente. Coloque no liquidificador, acrescente o
creme de leite, o açúcar, o leite condensado, o chocolate
em pó e bata por 1 minuto. Coloque em taças de sobremesa ou em um refratário de vidro de 20x20cm e leve à
geladeira por 3 horas. Bata o creme tipo chantilly conforme as instruções da embalagem. Decore com chantilly e
pepita de chocolate. Sirva gelado!
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Comida di Buteco 2020
traz o tema ‘Raízes’
Pandemia adiou o concurso para nova data.
O Comida di Buteco, que precisou ser adiado
pela comissão organizadora para ajudar na
luta contra o novo Coronavírus, está previsto para acontecer em outra data. Os amantes da boa comida de cozinha raiz podem se
preparar para a temporada que ocorrerá de
10 de julho a 9 de agosto de 2020, desde que
a realização do mesmo seja viável e dentro
dos regimentos que garantam a segurança
de todos os envolvidos. O tema desse ano é
“Raízes”, o que torna o concurso ainda mais
gostoso, já que são muitas opções de fácil
acessibilidade e infinitas possibilidades de
combinações. Batata, mandioquinha, beterraba, cenoura, são apenas alguns exemplos
das várias opções que aguçaram a criatividade dos cozinheiros e que vão despertar
a curiosidade do público. Todos os butecos
participantes desenvolveram as receitas dos
petiscos 2020 contendo uma ou mais raízes e
também terão o desafio de contar ao público
sua história e origem. E continuando a tradição de oferecer petiscos a um preço justo, e
que permita aos “butequeiros” visitarem vários butecos no mesmo dia, os petiscos 2020
terão um preço fixo de R$ 22,00. Algumas
características são primordiais. “Participam
do concurso apenas os negócios familiares,
não entram redes nem franquias. O buteco
não paga para participar, são as marcas patrocinadoras a fonte financiadora. O poder
público ganha, pois colhe os frutos da am-

pliação da atividade econômica do buteco
que gera empregos, impostos e turismo. O
Comida di Buteco envolve parceiros, mídia
jornalismo, influenciadores e, finalmente, o
público que visita e vota nos butecos ao longo de todo o mês do concurso. “O concurso
alavanca de forma poderosa toda a cadeia
em que o buteco está inserido”, ressalta Maria Eulália Araújo, uma das organizadoras do
Comida di Buteco.
Mecânica
Para eleger o Melhor Buteco da cidade, na primeira etapa, em cada uma das cidades participantes, os butecos pré-selecionados apresentam os petiscos criados especialmente para a
competição. O público e um corpo de jurados
visita, vota e elege o campeão, avaliando quatro categorias (petisco, atendimento, higiene
e temperatura da bebida). O petisco leva 70%
do peso da nota e as demais categorias 10%
cada uma. O voto do público vale 50% do peso
total e dos jurados 50%. Na segunda etapa,
uma nova comissão de jurados, escolhida especificamente para esse momento, visita os
campeões de cada cidade, avaliando sua performance nas mesmas quatro categorias (petisco, atendimento, temperatura da bebida e
higiene). Cada campeão recebe três jurados
(um da sua cidade e dois de outras cidades).
Elege-se aí o “Melhor Buteco do Brasil” que
será conhecido e premiado.
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Um produto PREMIUM,
com cortes especiais que esta
conquistando os Uberlandenses!
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Perplan convidou chef
Luciano Macri para
fazer prato especial do
Divino em “live show”
A atividade foi uma iniciativa do
Liberdade 1226, produto de alto
padrão da Perplan em Uberlândia,
assinado pelo premiado arquiteto
João Armentano.
O jovem ítalo-brasileiro Luciano Macri, chef
de cozinha residente do Empório Divino, em
Uberlândia (MG), e curador do projeto “Faca
e Fogo”, foi o convidado da “live show” “Perplan Gourmet - Liberdade 1226” no dia 15
de julho. Enquanto preparava os pratos, ele
apresentou o contexto histórico e as transformações pelas quais passou o Steak Tartar,
iguaria que se divide entre Itália e França, mas
com origens que remontam 4000 a.C., na Eurásia, e os povos tártaros russos. Quem apresentou a “live show” e interagiu com o chef
Macri foi a jornalista e apresentadora de TV
Patrícia Penteado. Na pauta da conversa estiveram a alta gastronomia que tornou Uberlândia uma referência; a qualidade de vida
da cidade, que vem se expandindo e oferecendo cada vez mais oportunidades de se viver bem; e os rumos do “novo cotidiano”, tônica dos tempos pós-distanciamento social.
A atividade aconteceu, a partir das 19h30, no
Instagram @divinocozinha. O “Perplan Gourmet” foi uma iniciativa do Liberdade 1226,
produto de alto padrão da incorporadora em
Uberlândia, em parceria com o Empório Divino. O Steak Tartar pode ser pedido para delivery, por telefone divulgado durante a “live
show”, com 20% de desconto - bônus oferecido pela incorporadora.
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Liberdade 1226
Com localização privilegiada na cidade de Uberlândia, na desejada avenida Liberdade, entre o
Praia Clube e o Cajubá Country Club, está sendo erguido o primeiro empreendimento da
Perplan no Triângulo Mineiro. Com projeto único do premiado arquiteto João Armentano, o
Liberdade 1226 será um presente arquitetônico para a cidade. Moderno e com layouts versáteis, o empreendimento oferecerá diversas tipologias, com possibilidades de customização,
atendendo a diversos gostos e necessidades
dos consumidores. Ele terá 23 andares e apenas 32 apartamentos, em um mix que inclui
duplex, unidades maison, que ocupam todo o
pavimento, apartamentos de 200m² e coberturas triplex de 500m². A escolha do arquiteto faz
parte da preocupação com os detalhes, o que é
uma das características da Perplan. “Sabíamos
que a arquitetura da torre seria ousada, mas
que ao mesmo tempo o interior teria todo um
conforto trazido pelas combinações propostas
pelo João Armentano”, afirma Rafael Batista,
diretor de Incorporação da empresa.
Rafael Batista

Chef Luciano Macri
Após concluir o Curso de Tecnologia em Ciências Aeronáuticas, Luciano Macri decidiu
aprender mais sobre a arte de cozinhar e
migrou de profissão. Em 2000, transferiu-se
para Roma, na Itália, onde estudou e trabalhou no maior instituto gastronômico da Europa, o Gambero Rosso. Após seis anos, decidiu morar na ilha de Tilos, no Sul da Grécia,
sendo o responsável pelas receitas de um
restaurante às margens do mar Egeu. Em
2010, foi convidado pelo Hotel Villa Danica,
nos Alpes, para chefiar sua cozinha nas Termas de Merano. Macri retornou ao Brasil em
2012 e trouxe na bagagem um vasto leque
de receitas inovadoras. Suas três especialidades principais em culinária são Cru Mediterrâneo, Mediterranée clássica e italiana.
Prestou consultoria para diversos restaurantes no Brasil. Colabora com as emissoras
Band e TV Gazeta em programas culinários
em rede nacional. Além disso, atuou como
sócio-executivo da empresa Crudo e Cotto
Gastronomia Aplicada e foi desenvolvedor
do sistema e-Stock Food, uma inédita plataforma comercial B2B voltada ao ramo alimentício.
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Luxo e inovação
O empreendimento será construído no terreno que pertenceu à tradicional família
Testa. Quando tomaram a decisão de negociar a área, fizeram questão que ali fosse
desenvolvido um projeto diferenciado. “Ele
combinará elegância e fluidez ao que há de
mais moderno na tendência atual do design. Tomado por uma arquitetura inovadora, tende a ser um ícone para Uberlândia”,
salienta Ricardo Telles, diretor Presidente
da Perplan. Pensado em cada detalhe, o Liberdade 1226 tende a se tornar uma referência no segmento de luxo na cidade. Não
só por unificar o know how da Perplan ao
renomado arquiteto João Armentano, mas,
também, por envolver o cenário da cidade
a um empreendimento ímpar para a região
e estabelecer um novo padrão para o segmento. “A tradição e a sofisticação da Perplan são traduzidas em um projeto que se
propõe ser o primeiro de uma nova era de
alto padrão, rompendo com o que se viu até
agora”, completa Batista. O site do empreendimento é www.liberdade1226.com.br.
Ricardo Telles
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Economize até 95% da sua
conta de energia usando o sol
“Seja um investidor de sucesso num
mercado novo, seguro e altamente lucrativo”
Em momentos de instabilidade, cada decisão deve ser
calculada e analisada com muita atenção para investir o
seu dinheiro. É preciso ser racional e não deixar as emoções influenciarem suas decisões. Seja um investidor de
sucesso num mercado novo, seguro e altamente lucrativo: o mercado de geração de energia solar fotovoltaica.
Além de gerar a sua própria energia, você aplica o seu
dinheiro de forma segura, sem desvalorização e com retorno garantido. Mesmo que o seu imóvel seja uma residência, indústria, chácara, fazenda ou uma pequena empresa, o investimento em sistemas de geração de energia
fotovoltaica vai lhe trazer muita economia e um retorno
extremamente significativo.
- Você instala agora e reduz a sua conta de energia em até
95%.
- Retorno total do investimento em até 5 anos com uma
redução de custos vitalícia na sua conta de energia elétrica.
- Garantia de até 25 anos nos equipamentos.
- Valorização do imóvel gerando um ganho financeiro e
patrimonial, pois imóvel com sistema de energia solar fotovoltaica instalado chega a se valorizar em até 10%.
- Se houver qualquer racionamento de energia elétrica,
com o sistema de energia Solar, você pode consumir energia à vontade sem pagar por bandeiras ou multas.
A Solmix Energias Renováveis é uma empresa altamente
capacitada e experiente em sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica no Brasil. Garantindo agilidade e a
qualidade do projeto, dos equipamentos e da instalação,
valorizando sempre a qualidade em cada detalhe da operação. Consulte as condições especiais e use a economia
que você terá na conta de luz para investir no seu sistema
de energia solar. A Solmix cuida de tudo para você, desde
o projeto até o financiamento e a perfeita instalação.

34 3229-1480
Rua General Osório, 432
Fundinho - Uberlândia - MG
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Letícia Pereira Alves
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

Tecnologia em obras moeda forte!
Profissionais e empresas que adotarem estratégias
de competitividade podem colher excelentes resultados.

O cenário atual se tornou desafiador para
grande parte dos negócios, mas a boa notícia é que as crises trazem mudanças importantes e a de mentalidade é uma delas.
As empresas brasileiras já estão buscando
maneiras de aumentar a produtividade e a
lucratividade. E o uso da tecnologia pode
contribuir (e muito) para isso, favorecendo
o consumidor.

Mudança de Paradigma
O emprego crescente da tecnologia é um
caminho sem volta, estratégias de negócios
que deram certo no passado dificilmente
conseguirão manter resultados satisfatórios e consistentes para os contextos social e
econômico atuais, necessitando mudar e se
adaptar às demandas da atualidade. O consumidor dispõe de diversos mecanismos de
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comparação de produtos, serviços e preços,
portanto as companhias devem contar com
ferramentas tecnológicas para oferecer soluções não apenas otimizadas, mas rápidas.
Se no passado o consumidor estava disposto a esperar por um produto, hoje ele se tornou mais impaciente. Dessa forma, cabe às
empresas se modernizarem para atender a
um novo perfil de cliente. Obras que extrapolam no tempo e no custo estão com os
dias contados.

Redução de Custos
Uma alternativa de crescimento viável é a busca pelo aumento da eficiência com a redução de gargalos e o
ganho de produtividade. Neste quesito, o Sistema Construtivo Steel Frame sai na frente, sendo uma opção
altamente competitiva com a alvenaria e apresentando valores convidativos a seus clientes. Com vários diferenciais competitivos, o Steel Frame
possui grandes chances de chegar a
posições de liderança no mercado residencial de casas.
Superação via Inovações
Em cenário de crise, profissionais e
empresas que adotarem estratégias
de competitividade podem colher
excelentes resultados. E uma delas é
justamente o investimento em inovações, o Steel Frame é altamente tecnológico, reduzindo o tempo de execução, erros, eliminando retrabalhos
e custos em geral, eficiente e eficaz
confere agilidade e segurança às edificações. Quer saber mais? Acesse: revistacultnet.com.br e confira a edição
157 (páginas 94 e 95). Me acompanhe
nas redes sociais também. E economize aprendendo!
Letícia Pereira Alves é arquiteta e urbanista.
Instagram: @arqleticiadesign
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Loteamento para
condomínio de alto
luxo assinado pela
Ennead Architects
Cidade é a primeira do Brasil a receber um empreendimento
assinado pelo escritório norte-americano, reconhecido por
obras visionárias e futurísticas.
Quem passa pela avenida Vereador Carlito Cordeiro, 2885,
na zona Sul da cidade, já avista o novo empreendimento
de condomínios de luxo que apresenta uma nova linguagem
de moradia de alto padrão, conforto, lazer, segurança e qualidade: o Arts Uberlândia. Com excelente localização, próximo
ao Uberlândia Shopping, Pátio Vinhedos e Faculdade Unitri,
o local também tem fácil acesso ao Anel Viário. Com área total de cerca de 184 mil/m², o condomínio tem à disposição
283 lotes, área de lazer com 12 mil/m² e área verde de 14 mil/

m². Segundo Daniel de Mello Sitolin, gerente comercial e de
marketing da GSP Loteamentos, é um projeto pensado e inspirado na construção da arquitetura contemporânea desconstrutivista. “Ao invés de uma estrutura padronizada e reta,
o empreendimento apresenta um projeto inovador e diferenciado. Essa linha de arquitetura é muito popular em países
como Estados Unidos. No Brasil, essa ideia desconstrutivista
é nova e Uberlândia está sendo contemplada de forma inédita com um projeto deste porte”, conta.
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Exclusividade
Uberlândia é a primeira cidade no Brasil a receber um
projeto inovador e diferenciado assinado pelo escritório
norte-americano Ennead Architects. Seus projetos são
reconhecidos por apresentarem estruturas visionárias,
tecnológicas e flexíveis, sem deixar de lado o conforto e
usabilidade. Com escritórios em Nova York e Xangai, a Ennead Architects assinou projetos de grandes obras, como
o Planetário de Xangai e Taopu Smart City (China), Universidade de Stanford e o Museu de História Natural de Utah
(EUA).
O empreendimento oferecerá conforto e tranquilidade
para os futuros moradores, com segurança 24 horas por
dia e sistema de segurança avançado, projeto da consultoria de segurança NSA Brasil. Além disso, possui fechamento perimetral com muro de 3 metros de altura e cerca
elétrica, além de controle de acesso ao empreendimento
com gaiola. Uma extensa área de lazer, com diversas opções de divertimento e entretenimento, serão os grandes
diferenciais do empreendimento. Em uma área com 12
mil/m², os moradores terão à disposição lobby, salão de
festa, brinquedoteca, sala de jogos e garage band, além de
playground, pergolado e water place. Já a área fitness será
composta por academia, quadra squash, piscina, sauna,
hidromassagem, sala de descanso e yoga, além de quadra
de peteca, tênis, quadra poliesportiva, campo de futebol
e society, quiosque com churrasqueira, ginástica ao ar livre, estação das duchas, Spa para os pés e labitrilha. Para
quem busca segurança e lazer, o Arts Uberlândia atende
todas as necessidades por ter uma ampla área de lazer,
com diversas opções para descanso e entretenimento, assim como quadras e opções de atividades físicas. Isso tudo
sem a necessidade de sair do condomínio e com o conforto de estar perto de casa. Além disso, em questão de estrutura, o empreendimento é destaque na inovação e em
projetos futurísticos. Isso porque a pavimentação do empreendimento será toda em “pavimentação paver”, que se
trata de blocos intertravados feitos em concretos. Projetos desses possuem o benefício que facilita o escoamento
de água e para manutenção, já que é necessário apenas
tirar os blocos e depois recolocá-los, sem necessidade de
emendas, como em asfaltos comuns. Já na parte da fiação
elétrica, o empreendimento teve todo cuidado para evitar
a poluição visual ao utilizar a fiação subterrânea. “Essa fiação é toda por baixo da terra, não sendo visível, nem as de
poste em poste, muito menos os fios de travessia. Isso garante uma paisagem mais limpa para o empreendimento”,
detalha Sitolin.

Tecnologia
Sempre inovando, a GSP traz para os interessados em conhecer o Arts e ter uma visão ampla e futurística de projetos para os terrenos uma visita virtual a casas decoradas.
Por meio de um aplicativo de celular, os visitantes podem
andar pelo loteamento e ter uma visão 3D do projeto de
uma casa decorada, o que oferece uma ideia mais clara
de como pode ser melhor projetada a construção da moradia. “O aplicativo permite que o futuro morador tenha
uma visão real de como ficaria a construção da residência,
assim como a distribuição dos cômodos de acordo com a
área disponível”, explica Daniel.

Plantão de Vendas
Av. Vereador Carlito Cordeiro, 2885
Informações
34 98404-6630
www.artsuberlandia.com.br
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Saindo da pandemia
ainda mais forte!
A dificuldade é o que desperta o
gênio que existe latente em cada um.
Antifragilidade! Este é um tema instigante e bem propício
para o contexto que estamos vivendo. Depois de ler isto,
provavelmente acontecerá uma espécie de starts em você
para algumas formas de pensamento e atitudes novas. Enquanto a resiliência propõe resistir aos impactos, permanecendo da mesma forma, a antifragilidade faz com que
possamos sair melhores e mais desenvolvidos de uma situação de adversidade. Formando uma tríade com os conceitos de fragilidade, robustez e antifragilidade, pense em
três exemplos muito conhecidos, que deixam ainda mais
claros o que quero dizer:
Fragilidade: A Espada de Dâmocles. Nesta narrativa, a espada exprimiu um efeito colateral do poder e do sucesso
para mostrar que não se sobe ao poder sem antes enfrentar certas doses de perigo. Hoje em dia, pelo momento em
que estamos vivendo, a fragilidade tem sido observada também se torna mais imprevisível e passível de tornar-se
em grande parte das organizações, mostrando que não es- um Cisne Negro, ou seja, vítima de eventos imprevisíveis e
tavam preparadas para tempos de escassez ou de neces- irregulares em larga escala, com grandes consequências.
sária ressignificação.
É bem neste contexto que entra a antifragilidade, já que
Robusto: Fênix. Este pássaro milenar, quando se vê em de- ela não é apenas um remédio para a síndrome do Cisne
cadência ou próximo da morte, se isola e ressurge das cin- Negro, ela nos torna menos temerosos em aceitar o papel
zas, se renovando, porém da mesma forma que foi antes, destes acontecimentos como necessários para a história.
Precisamos nos curar da cegueira ao que é misterioso e
isto é, sem evolução.
deixar de lado as características fragilistas, seja de nossas
Antifragilidade: Hidra. Esta serpente mitológica tinha mui- empresas, de nosso governo, do mundo financeiro ou de
tas cabeças e sempre que uma delas era cortada, duas nas- nossas próprias vidas. A dificuldade é o que desperta o gêciam no lugar. A tecnologia, por exemplo é um resultado nio que existe latente em cada um, responsável por torda antifragilidade, já que por meio dela é possível explorar nar novo aquilo que era velho e dar um novo sentido para
ao máximo os recursos, assumindo riscos sob a forma de aquela história que todo mundo já previa o final. Antifragiajustes e de tentativa e erro, como por exemplo, Steve Jobs, lidade: Desafie-se, e saia ainda melhor!
Bill Gates, Elon Musk e Cristina Arcangeli. À medida que o
Ana Maria Lahor é publicitária, proprietária da Soul Inteligência Criativa
mundo moderno evolui em conhecimentos tecnológicos, e docente na área de Comunicação e Marketing.
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Visite Uberlândia
Vinícius Martins Naves - Comunicação e Marketing Visite Uberlândia
Fotos Luciana Santos

Coronavírus e o
setor do turismo
Os profissionais da área turística buscam
alternativas que devem apoiar o setor.
O ano é 2020 e, com ele, muita coisa foi alterada devido a um fator problemático: o
novo Covid-19 ou Coronavírus. A pandemia, declarada pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) no dia 11 de março, deixou
o mundo inteiro em uma situação de alarde e cautela, pois envolveu a saúde de todos os indivíduos. Sua forma de contágio é
feita através do ar ou por contato pessoal
com secreções, como gotículas de saliva,
espirro, tosse, entre outras. Para evitar a
transmissão e auxiliar a achatar a curva de
propagação do vírus as pessoas devem realizar constante assepsia das mãos, utilizar
o cotovelo para cobrir a tosse, evitar tocar
no rosto, manter a quarentena indicada e
evitar aglomerações. Entretanto, um dos
setores mais afetados por essa pandemia, é
o turismo, que pode movimentar economicamente na região cerca de outros 57, como
gastronomia e hotelaria. Esta situação representa uma variável que, infelizmente,
não está no controle dos promotores culturais, sendo obrigados a cancelar eventos
e atrações em razão dos acontecimentos,
seguindo orientações da OMS. Contudo,
os profissionais da área turística estão buscando alternativas que devem apoiar o setor: produzindo ofícios com medidas relevantes para ajudar a sanar a crise, que são

entregues às autoridades e também executando pronunciamentos, como foi o caso
do presidente Pedro Paulo Schwindt, da
Fundação Visite Uberlândia, que em uma
entrevista para a TV disse: “2019 foi um ano
muito bom e março deste ano seria um mês
muito promissor. Mas, infelizmente tivemos
essa pandemia que não compete a nós do
turismo discutir as ações tomadas pra minimizar seus impactos, pois concordamos
plenamente com as medidas de controle e
preservação da saúde”.
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Turismo
Paulo Roberto Orlandini
Fotos Divulgação | SXC

Vem aí
oportunidades!
O turismo não deixará de existir, mas
se adaptará a uma nova situação.

Períodos de instabilidade econômica podem ser a porta de grandes possibilidades
para quem é capaz de perceber as necessidades das pessoas, tem ideias criativas,
inovadoras e buscam oportunidades. Um
exemplo evidente pode ser observado no
atual cenário, onde é fácil perceber que a
alta do dólar e eventuais barreiras sanitárias trarão dificuldades aos turistas para
viajar ao exterior, a situação possibilitará a
exploração dos potenciais de negócios locais, turísticos regionais e do campo, no entanto, é preciso considerar que a exploração
da atividade turística é recente no Brasil e
potencialmente concentrada em circuitos e
roteiros bem divulgados. Apesar da existência destes circuitos turísticos, quase todos
os municípios brasileiros têm atrativos que
formam, ou poderiam formar, outras rotas
para serem exploradas pelo turismo, e, embora seja uma importante atividade eco-

nômica, abrangendo o setor de serviços, o
comércio e a indústria, pouquíssimos municípios, empresas ou pessoas estão preparadas para exploração da cadeia desse negócio. Seja por recreação, descanso, atividade
física, religião, um bate e volta, gastronomia
ou uma pousada rural, o turismo não deixará de existir, mas se adaptará a uma nova situação. O turista buscará atrações próximas,
viagens curtas e que proporcionem grandes
e satisfatórias experiências, mas, para atender a demanda, o próprio mercado precisará de profissionalização e profissionais capacitados com boas práticas e atitudes. É
óbvio que existem barreiras técnicas, culturais e políticas para a implantação de projetos turísticos, apesar delas, existem oportunidades de todos os tamanhos.
Paulo Roberto Orlandini - Gestor de Projetos da Revista Cult
e desenvolvedor do projeto Rota do Turista.
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Comércio Eletrônico
Redação
Foto Divulgação

Empresas aceleram planos
de comércio eletrônico
à medida que mais
consumidores ficam online.
Revista Cult revoluciona sua plataforma de divulgação
de marcas, produtos e serviços, e lança o Guia Cult.

É certo que o comércio eletrônico estava se acelerando
no Brasil e no mundo, mas, em função do atual contexto,
tudo está acontecendo muito mais rápido. Por isso, sua
marca, produtos e serviços não podem chegar atrasados
ao cenário das compras online, defina uma estratégia robusta de comércio eletrônico, ferramentas e estratégia
de comunicação. O comércio eletrônico não se destina
apenas para vendas, mas também para garantir que sua
marca atinja seu público, e é crucial como o primeiro
ponto de contato com um cliente. Independentemente
de onde um cliente esteja para a compra de um produto,
você pode apostar que eles vão pesquisar primeiro produtos online. Uma presença no varejo online também
pode ajudar as empresas a entender melhor os tipos de
coisas que os clientes desejam comprar, conhecer seus
hábitos e assim definir estratégias vinculadas ao plano
de negócio.

serviços, e lança o Guia Cult, uma ferramenta de comércio eletrônico, um anúncio ligado a um catálogo digital,
que poderá ser encaminhado aos contatos através do
WhatsApp ou outras ferramentas de prospecção. Os catálogos digitais são ferramentas modernas que afetam
o comportamento de compra dos clientes e aumentam
as vendas, oferecendo os produtos da sua empresa em
um formato virtual e interativo.
Confira as principais vantagens:
Permite que clientes encontrem seus produtos de qualquer lugar.
Atualização instantânea dos seus preços e produtos.
Aumento do seu alcance proporcionalmente.
Economia de tempo no processo de vendas.
Baixo investimento.

Para superar o atual momento não é possível ficar fora
A Revista Cult, atenta a essas necessidades, revolucio- das vendas online e de um catálogo virtual, como os disna sua plataforma de divulgação de marcas, produtos e poníveis na Revista Cult.
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Segurança Pública
Cabo PM Cleidson Daniel Pereira
Fotos Divulgação

Entendendo
a Polícia 4.0
A PMMG procura sempre estar alinhada
com o que se tem de melhor em tecnologia.
A Polícia Militar de Minas Gerais lançou o Programa Minas Segura 2ª Edição, tendo como
um dos eixos principais a Polícia 4.0, que
visa desenvolver e aprimorar estratégias na
prevenção e repressão criminal, sendo definida como uma estratégia de utilização de
um conjunto de tecnologias e digitalização
da PMMG para criar processos mais rápidos,
autônomos e eficientes, otimizando os recursos disponíveis. Com esse objetivo foi
implementado o sistema Hélios, que visa a
utilização de câmeras de segurança com tecnologia LPR (do inglês License Plate Recognition, Reconhecimento de Placas de Veículos) ou com câmeras comuns que tenham
acopladas a elas IA (Inteligência Artificial),
este sistema permite que todos os militares
tenham através de seu smartphone informações sobre veículos, furtados, roubados,
com impedimento judicial ou impedimentos administrativos, atuando de forma efetiva e eficiente nas ocorrências que tenham
como alvo veículos.

nhecimento facial e inteligência artificial,
que possibilitará o acompanhamento em
tempo real, durante 24 horas, de indivíduos
procurados pela justiça, todas as notificações realizadas através de BOT/ROBÔS são
encaminhadas para os militares através de
aplicativo de celular, enviando também as
informações do suspeito, cópia do mandado judicial e localização georreferenciada,
sendo utilizado o próprio celular do policial militar para direcioná-lo até a localização do indivíduo suspeito. Este recurso irá
otimizar sobremaneira a atividade policial,
tenho um ganho significativo na eficiência
do serviço policial. É importante ressaltar
que a Polícia Militar de Minas Gerais procura
sempre estar alinhada com o que se tem de
melhor em tecnologia, sendo que o conceito
4.0, além de ser uma inovação em ambiente industrial, educacional e outros, está presente também no meio policial, fazendo-se
necessária uma mudança na estratégia de
posicionamento, sempre procurando soluções tecnológicas ou comportamentais para
Foi desenvolvido também na cidade de o sucesso do nosso produto final: transforUberlândia o primeiro sistema de Reconhe- mar o Estado de Minas Gerais o mais seguro
cimento Facial de Minas Gerais, que inicial- de se viver.
mente está conectado às câmeras da PolíPM Daniel serve no 32º Batalhão de Polícia Militar (zona oeste
cia Militar, mas a tecnologia permitirá que OdeCabo
Uberlândia), é Bacharel em Sistemas para Internet pelo IFTM, Bacâmeras públicas e privadas sejam integra- charel
em Sistemas de Informações, Técnico em Eletrônica, Técnico
Informática, atuando na atividade de Inteligência Artificial com
das ao sistema, onde a central de monito- em
foco em Segurança Pública, e responsável pela integração das soluramento existe. Contará também com reco- ções tecnológicas em ambiente policial desde 2005.
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Perspectivas
Paulo Gabriel Jr
Fotos Divulgação | SXC

Se for mudar, que
seja para melhor
Como a transição de carreira pode
te dar paz de espírito e felicidade.
Quero começar esse texto lembrando a todos que isso não é um convite indiscriminado à mudança de profissão, mas sim um
relato de alguém que encontrou neste processo uma forma de conquistar qualidade
de vida e paz de espírito. Desde muito cedo,
somos pressionados a escolher qual carreira iremos seguir. Uma decisão que precisa
ser tomada ainda na juventude e que pode
trazer grandes problemas com o passar do
tempo. A gente acaba ficando preso e sem
tempo para refletir. Somos moldados a pensar sempre nas grandes corporações, em
planos de carreira, em compra de bens materiais e afins, porém, no final do dia acabamos vendendo o que temos de mais precioso, que é o nosso tempo e a nossa paz de
espírito. A quantidade de profissionais insatisfeitos com a carreira e que deseja fazer
uma transição de mercado é impressionante. Uma pesquisa realizada pela Isma Brasil
(International Stress Management Association) em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto
Alegre mostrou que 72% das pessoas entrevistadas estão insatisfeitas com o trabalho.
Já ouvi colegas dizendo que ainda não seguiram os seus sonhos porque acreditam
estar velhos demais para isso, que precisariam de muito tempo para conseguir se
destacar no que realmente gostam de fazer.
Que já não dá tempo mais. Que ainda espera
o momento certo. Etc. etc. Eu queria muito
poder ajudar vocês com esse texto. Esqueça

as desculpas, planeje o futuro e vá atrás do
que você realmente tem vontade e alegria
de fazer. Sua felicidade só depende de você
e sua vida não pode passar em vão. Se entregue ao que você realmente ama.
Paulo Gabriel Jr possui três pós-graduações em comunicação social, é
professor de marketing, publicitário e agora está prestes a se aventurar no ramo da beleza.
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Danusa Biasi e Fabiana Barcelos
Foto Divulgação

Semana do Combate
à Pedofilia
Os abusadores são, na maioria das
vezes, pessoas aparentemente normais.
Psicóloga Mônica Lima e arquiteta Danusa Biasi

Há 12 anos, o Instituto Carrossel - ICAS,
entrou na luta contra a exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes em
Uberlândia. A entidade foi fundada pela arquiteta Danusa Biasi. Dentre os crimes de
pedofilia, existem várias vertentes: pratica
um crime ligado à pedofilia aquela pessoa
que comete um estupro contra uma criança, um atentado violento ao pudor contra

uma criança, aquele que produz, vende,
troca ou publica pornografia infantil, aquele que assedia sexualmente uma criança
usando a internet, aquele que promove a
prostituição infantil, etc. Existe o pedófilo não criminoso. O que isso quer dizer? É
uma pessoa que é portadora da parafilia
denominada pedofilia (que, portanto, tem
atração sexual por crianças), que pode ja-
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mais praticar um crime ligado à pedofilia,
justamente porque sabe que é errado ter relação de natureza sexual com uma criança
ou usar pornografia infantil. O ICAS acredita
que a prevenção é a melhor forma de evitar
o abuso e que tratar o pedófilo é também
uma forma de prevenir. E na Semana do
Combate à Pedofilia, o Instituto Carrossel
conversou com a psicóloga Mônica Lima,
co-fundadora do Centro de Referência em
Sexualidade - Cresex, profissional de extrema competência e experiência no tema,
que sana algumas dúvidas em relação ao
tratamento para pedófilos.
Mônica, obrigada por se disponibilizar a
nos atender. O Instituto Carrossel resolveu
trazer à tona esse tema, pois preocupados
com o índice de abuso sexual, queremos
saber todas as formas de prevenir o abuso. Por isso, nossa dúvida é: o tratamento
pode evitar que ocorra abuso sexual?
Eu quem agradeço o convite. É muito importante falar sobre esse assunto e, sim, o
tratamento do pedófilo evita o abuso sexual. O tratamento pode ajudar que não haja
novas vítimas e para que aqueles que já cometeram algum crime não voltem a fazê-lo.
E bom definir que abuso sexual é a violação
à liberdade sexual e aos direitos humanos
da criança e do adolescente. É toda e qualquer prática ou situação em que crianças e
adolescentes são estimulados sexualmente, ou usados para gratificação sexual de
pessoas mais velhas (adultos, adolescentes e crianças mais velhas, com diferença
significava de desenvolvimento psicossexual). Não é necessário que haja contato
ou violência física para que seja abuso sexual, pois a violência pode ser tanto física,
quanto psicológica. Por isso, tanto conjunção carnal, como ato libidinoso, comportamento de estímulo sexual ou com intenção
de gratificação sexual, por meio de palavras
ou atitudes é abuso sexual.
A procura no seu consultório para tratamento é significante?
Infelizmente a procura é insignificante. É
bom ressaltar que pedofilia é um distúrbio
parafílico, ou seja, é um comportamento
sexual que não segue a normalidade. Na
pedofilia, a pessoa tem interesse intenso

e persistente por crianças. Os abusadores
são, na maioria das vezes, pessoas aparentemente normais e do círculo de confiança
das crianças e adolescentes, como por exemplo, familiares, amigos, vizinhos, colegas ou
mesmo os seus responsáveis. E o medo de
ser preso(a), a falta de informação a respeito
do tratamento impede quem sofre com esse
transtorno de procurar a ajuda.
Quando um pedófilo pode procurar ajuda para se livrar dos impulsos e ou desejos sexuais por crianças e adolescentes?
Qual é a hora?
A partir do momento em que perceber o
desejo por crianças ou adolescentes. Não
há como mudar o interesse destas pessoas, mas com a terapia é possível ajudá-los a
controlar e não agir a partir de seus impulsos. O tratamento pode ajudar que não haja
novas vítimas e para que aqueles que já cometeram algum crime não voltem a fazê-lo.
O que impede o pedófilo de procurar ajuda?
Medo de ser preso, medo de estar pensando sobre algo tão sujo e repugnante, mas
incontrolável muitas vezes para essa pessoa. A falta de divulgação sobre o tratamento também é um dos agravantes para
o pedófilo não procurar ajuda.
Como é feito esse tratamento? Há uso de
medicamentos?
Na psicologia é feito o acolhimento dessa
pessoa e nenhuma área do conhecimento dá conta de todas as particularidades de
uma situação de abuso sexual sozinha. Por
isso, o tratamento é feito de forma multidisciplinar e em muitos casos, sim, é necessário a medicação para controle dos impulsos.

“Apesar de sentir desejo sexual, não significa que eu irei ceder a esse desejo. Não quero
abusar de nenhuma criança, já que entendo o grande potencial que tal ação tem de
lhes causar mal, algo que dure uma vida inteira. Todos, sejam pedófilos ou não pedófilos, sentimos desejos sexuais por alguém,
mas não por causa disso agimos por impulso sobre esses desejos. Controle sobre tais
desejos é perfeitamente possível”, escreveu
o brasileiro identificado como Lucas P. Folle
em texto publicado no Medium em 2016.
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Não podemos ter medo
do coronavírus
Quando estamos com medo,
não criamos nada.
Chegou o coronavírus. Algo que está criando de fato uma desordem na economia
mundial em proporções jamais vistas. Com
medo, não vamos resolver esse grande problema, que pode virar uma ameaça. Então,
não podemos ter medo, mas cuidado e dedicação para solucionar e sair de mais uma
crise - isso, sim. O psicanalista Jorge Forbes,
em recente artigo, esclarece que “O contrário do medo é o entusiasmo. O medo é certo,
o entusiasmo é um risco. Quando estamos
com medo, não criamos nada. A criatividade
implica riscos e quando estamos com medo
ficamos prevenidos, encolhidos, não queremos sair da zona de conforto”. Partindo de
que não podemos ter medo, começamos a
atrair a ideia de que os vencedores e, principalmente, os pioneiros na sociedade das
corporações são pessoas inovadoras, criativas e, consequentemente, entusiasmadas.
Passamos por um momento de mudança
geopolítica, cuja principal característica é
a incerteza, não mais como nos tempos da
Segunda Guerra Mundial e muito menos das
Navegações: a tecnologia é a arma da nova
geopolítica. Podemos, com certo grau de
ironia, dizer que não há mais uma polarização, uma guerra fria, em que duas potências
comandavam a nave chamada Terra. Em
gestão, sempre apresentamos quatro posturas estratégicas que uma empresa ou um
país podem usar: recuo, manutenção, crescimento e expansão. Antes da era virtual,

escolher e permanecer em uma dessas posturas era fácil, comparado à dinâmica que o
mercado tomou recentemente, na qual não
se discutem mais países, mas regionalismo
versus globalização. O jogo, que era de “isso
ou aquilo”, parece-nos que caminha para
“tudo ou nada”. Necessitamos de equipes
hiperprofissionais e de contar com um fator
nada recomendável, ou seja, com a sorte.
Mas há uma certeza: não podemos ter medo
de nada, e sim cuidado em situações cujo
cenário oscila entre realista e pessimista.
Hélio Mendes é professor e consultor de Planejamento
Estratégico e Gestão Quântica nas áreas privada e pública.
www.institutolatino.com.br
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Andrea Martins - Assessoria de Comunicação - FTD Educação
Foto Divulgação
Leo Fraiman é professor,
psicoterapeuta e
especialista em
psicologia educacional.

Vida
e Superação
Iniciativa visa oferecer conteúdo de
qualidade em tempos de isolamento.
“O Projeto de Vida como Caminho para Superação”. Este foi o tema da live do professor
e psicoterapeuta Leo Fraiman, dia 3 de abril,
no Instagram da FTD Educação. O especialista em psicologia educacional é autor de mais
de 20 livros, entre os quais se destaca Metodologia OPEE (Projeto de Vida e Atitude Empreendedora), presente em mais de 1500 escolas, utilizada por mais de 250 mil alunos em
todo o Brasil e editada pela FTD Educação. A
iniciativa faz parte de um conjunto de ações
que a FTD Educação, referência nacional no
mercado de livros didáticos e literatura e de
soluções educacionais, promove neste período de quarentena para levar a professores,
gestores, pais e alunos conteúdo gratuito de
qualidade e com a curadoria de especialistas.
A FTD Educação também liberou recursos e
materiais para auxiliar professores e gestores
de escolas na rotina de aulas à distância em
tempos de isolamento na plataforma Conteúdo Aberto FTD Educação (conteudoaberto.
ftd.com.br). “Neste momento tão desafiador
para todos, queremos dar nossa contribuição
para as pessoas, oferecendo conteúdo e informação de qualidade. Entendemos que as
lives são um meio bastante democrático de
atingir as famílias para seguirmos com o compromisso de sermos parceiros da sociedade”,
afirma Gisele Cruz, gerente de marketing da
FTD Educação. A live de Leo Fraiman teve moderação da doutora em Educação, Ceciliany
Feitosa, diretora educacional da FTD Educação. Durante 45 minutos, o público também

enviou mensagens e sugestões de temas
futuros para outras lives no perfil. “Unirmos
os conhecimentos da Logoterapia, ciência
que estuda o sentido da vida e a responsabilidade que temos diante de nosso destino
como seres humanos, à FTD Educação, que
há mais de 115 anos contribui com a educação de crianças e jovens transformadores,
é uma oportunidade ímpar para levarmos
inspiração, luz, acolhimento e conforto a
todos que estiverem conosco, conectados
com o melhor que reside em nossos corações para superarmos este momento com
serenidade e sabedoria”, acentua Leo Fraiman.
Sobre a FTD Educação
Há 118 anos, a FTD Educação tem como
missão transformar a sociedade por meio
da Educação, pensando além e inspirando
a descoberta, a escolha, a liberdade e a cidadania. Reconhecida como uma empresa parceira, flexível e humana conta com
o slogan “Educar bem é pensar além”. Sua
proposta é integrada para escolas, alunos,
professores e sociedade e conta com materiais didáticos e de literatura, Soluções
Educacionais - com suporte para escolas,
consultoria educacional, formação de professores, entre outros, novas tecnologias
- ferramentas que ampliam possibilidades
de ensino dentro e fora da sala de aula,
obras e serviços que envolvem a família na
busca por uma Educação completa.

121

LEIA E COMPARTILHE
ACESSE CONTEÚDO CULT

mundo
Comunicação
Lara Paulinny
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

Marketing x
Coronavírus
Estratégias digitais na
crise do Covid-19.
O cenário é terrível. Ruas vazias, cidades
vazias. Empresas quebrando, funcionários
sendo demitidos aos montes. Pânico, tristeza e solidão são os principais sentimentos
do mundo inteiro. O caos se instaura. Eis
que chega com toda velocidade uma pandemia. Tão forte e imprevista que não houve
tempo para se preparar, ela veio detonando
tudo e nós fomos obrigados a nos adaptar
com urgência, numa tentativa de diminuir o
impacto causado por ela. O Home Office foi
a melhor saída para muitas empresas continuarem funcionando e aí surge a grande
dificuldade: como sobreviver perante essa
crise? Como reduzir o impacto financeiro
provocado por ela? Será que a comunicação
poderia nos salvar nesse momento? Todos
estamos sendo afetados, mas os pequenos
negócios com certeza se enxergam na berlinda. É preciso criar uma estratégia emergencial para sobreviver. O momento exige
um posicionamento das marcas e uma pesquisa realizada pela MindMiners aponta que
50,7% acreditam que é papel das marcas se
posicionarem e aproveitarem sua influência na conscientização das pessoas, além
de atestarem que dão preferência no consumo de marcas que demonstram que estão
fazendo algo em relação ao Coronavírus.
As tratativas que elas estão dando aos seus
funcionários também contam na tomada
de decisão dos consumidores. Humanizem

suas marcas. As pessoas estão mais conectadas que nunca, por isso invista na presença digital. Se já está nas redes sociais e ainda
não possui um site, por exemplo, é um bom
momento para isso, ou aprimore as plataformas que já possui. Some esforços nos
atendimentos dos canais online e otimize os
serviços nessas plataformas. A divulgação
dos diferenciais (combos, preços, brindes,
rapidez nos serviços de delivery, entregas
grátis) são fatores que também contribuem
bastante para a escolha das marcas e empresas. Nunca se exigiu tanta criatividade
como agora. Os conteúdos relevantes nunca
foram tão importantes na comunicação das
empresas. Conheça seus clientes e seguidores, identifique as mudanças de comportamento, seus hábitos e preferências e saiba
como conversar com eles, trazendo conteúdos de valor, criando confiança e credibilidade. Anúncios online ajudam a ganhar
fôlego neste momento, é necessário definir
objetivos e mensurar os resultados. O mais
importante é ter fé e esperança. Vamos sair
juntos dessa!
Lara Paulinny é publicitária e relações públicas, especialista
em marketing digital, vendas e trade marketing, inovação
e empreendedorismo e gestão de negócios.

122

LEIA E COMPARTILHE
ACESSE CONTEÚDO CULT

mundo
Comunicação
Marcos Maracanã
Fotos Divulgação | SXC

Tempos de
reinventar
“Não há nada melhor para começar essa
reciclagem do que adotar determinadas atitudes”

Precisamos recuperar o prazer de respirar
calmamente e de comer sem culpa. Precisamos estar pela alegria da conversa, pelo
cheiro, pelo olhar, enfim, pelo jeito da pessoa. Precisamos esquecer um pouco do depois e experimentar todos os sentidos do
agora. Nunca teremos o tanto de dinheiro
que precisamos. Sempre estamos a postergar nosso momento de usufruir a vida. Não
podemos tomar a vida - o tempo todo - como
incompleta. Posso não ter o que quero agora
- e esse não pode ser o meu único prazer de
viver. E não há nada melhor para começar

essa reciclagem do que adotar determinadas atitudes. A paciência é uma delas,
aprender a esperar por certas coisas e entender que elas vêm no seu próprio ritmo
e tempo. Compreender que a maioria das
pessoas não age com o imediatismo e da
forma que você deseja é essencial nesta
reeducação. A humildade também compõe o pacote - admitir e reconhecer os
próprios erros, pedir desculpas por eles e
aprender como consertá-los é essencial à
vida.
Marcos Maracanã - Apresentador Band Minas.
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Informação zumbi: você
pode conter essa ameaça.
Notícias falsas podem deixar de circular
com uma simples atitude: não compartilhe!
Já ouviu falar em informação zumbi? Aquelas que, mesmo falsas, continuam circulando? Elas ganham vida nos compartilhamentos via redes sociais digitais e nos grupos
de whatsapp. Ainda que plataformas de
checagem e cientistas tenham provado que
são falsas, elas vivem. São mortas-vivas.
Por isso, informação zumbi. A expressão foi
criada pelos americanos Cailin O’Connor
e James Weatheral, professores de lógica
e filosofia na Universidade da Califórnia e
autores do livro “A era da desinformação”.
Em maio, participaram de um seminário no
Brasil que discutiu a liberdade de imprensa
na cobertura da pandemia do Covid-19. Os
autores afirmam que as informações zumbi resultam de rumores sem embasamento,
desinformação proposital e teorias da conspiração. Para dar um exemplo, uma deputada federal brasileira postou recentemente
que caixões estariam sendo enterrados va-

zios em Manaus para inflar estatísticas. As
agências de checagem identificaram que as
fotos eram verdadeiras, mas feitas há alguns
anos, dentro de um contexto diferente. Notícia falsa, mas ainda em circulação. Existe
uma cruzada contra a informação falsa no
Brasil e no mundo. Agências de checagem
recebem denúncias diárias e investigam todas, basta pesquisar. Redes sociais como
Facebook, Twitter e Instagram passaram a
bloquear automaticamente conteúdos falsos postados por seus usuários. Todos juntos contra a invasão zumbi. Nós também
podemos contribuir para evitar que continuem comendo nossos cérebros. Primeiro,
ao não repassar notícia falsa, não alimentamos zumbis. Mas se cairmos em tentação,
que tenhamos a humildade de corrigir nosso erro, usando o mesmo canal da postagem original. E sejamos rápidos. Porque em
um apocalipse zumbi, sobrevive quem corre mais e consegue manter seu cérebro livre
dos mortos-vivos. Eles caminham devagar,
mas são fortes e têm fome. Muita fome.
Adriana Sousa é jornalista e professora de Jornalismo
na Esamc Uberlândia. Escreve para pessoas e empresas.
adrifaria90@gmail.com | www.adrianasousa.com.br
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Qual é o seu
talento?
Todos nós temos algum talento,
somos bons em algo.
No que você se destaca? O que você faz que
faria as pessoas “virarem a cadeira” para
você? Qual é o seu grande talento? Todos
nós temos algum talento, somos bons em
algo. A dificuldade em identificarmos esse
tal dom, está no fato de, na maioria dos casos, considerarmos o nosso talento como
básico e nos sabotarmos com a frase clássica: Mas isso qualquer um faz! Se você está
lendo esse texto agora, peço que reflita sobre no que realmente é bom. Pode ser que
seja um exímio cozinheiro, ou fera em Excel,
o cara em fazer apresentações em Power
Point, o churrasqueiro da família ou ótimo
em relacionamento, isso é você que vai dizer. Uma coisa é certa: VOCÊ tem um talento. E praticar esse talento é fundamental,
seja para ganhar dinheiro com ele ou para
potencializar a sua qualidade de vida. A prática desse talento deve ser colocada à prova
e precisamos estar preparados para encarar
os obstáculos que nós mesmos colocamos
com o simples objetivo de minimizar nossa
competência. E isso exige a consciência de
que enfrentaremos um processo de aceitação frente à mudança de pensamento em
relação a nós mesmos. E toda mudança
provoca choque, negação, aceitação, raiva,
ressentimento, rebeldia, medo, apreciação,
euforia, remissão. Mudanças são inevitáveis. E as reações que temos durante o processo de cada uma delas também são. Cabe

a cada um de nós conseguirmos identificar em qual fase estamos, para termos
condições de enfrentá-la rumo a libertação. E aí? Qual é o SEU talento?
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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Existe oportunidade em
meio a uma pandemia?
A crise do novo coronavírus impactou
diretamente na oferta e demanda das empresas.
A OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou, no dia 11 de março, a pandemia do
novo coronavírus, notícia que abalou todos os setores, inclusive o mercado financeiro. Nesta data, os preços da Bolsa Brasileira de Valores despencaram, chegando
aos 10% de declínio, causando o primeiro
Circuit Breaker, pausando as negociações
em 30 minutos. Além dos impactos causados pela repercussão da doença, outros
acontecimentos fizeram com que o Ibovespa chegasse a quedas históricas diante de
uma crise, como a desvalorização do barril do petróleo junto a instabilidade política e institucional brasileira. A crise do coronavírus impactou diretamente na oferta
e demanda das empresas, após o início da
quarentena diversas indústrias precisaram
parar os seus processos, migrar o trabalho
presencial para o home office e, em consequência disso, gerou também o aumento
no índice do desemprego pela demissão
em massa de funcionários. Em comparação com o fim de 2019, a taxa de desemprego chegou a 11%, no ano. Com os impactos
gerados pelo vírus, essa taxa passou para
12,2% no trimestre que se encerrou em
março de 2020, de acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Isso mostra que mais de 1 milhão de pessoas estão à procura de um emprego, cená-
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rio que analistas apontam piorar devido ao de o anúncio da pandemia até hoje, indicando baixo preço e uma oportunidade de
avanço da Covid-19 em todo o país.
ganhos futuros. As oportunidades apareDesânimo descartado entre investidores cem em uma palavra indicada pelo assesO acúmulo de queda de 30% no Ibovespa sor de investimentos, Lenon Viegas, a “dinão fez os investidores desanimarem. A B3 versificação”. Viegas observa que é possível
registrou uma alta de 15% de registros de e acredita que seja um momento excelente
pessoas físicas, renovando o seu recorde de se ter uma carteira de investimento dide 2,24 milhões de pessoas registradas na versificada com Renda Fixa, podendo conBolsa. Levando em consideração o ano de ter Fundos de Investimentos, Tesouro Dire2019, que foi de 33% do número de inves- to e Cdb’s junto a ativos da Renda Variável.
tidores que entraram para a Bolsa de Va- É um momento de aproveitar a volatilidade
lores. O primeiro trimestre de 2020 trouxe do mercado para comprar barato e vender
um ótimo resultado em meio a uma pande- caro ou vice-versa, podendo ter um ganho
mia. Alexandre Oliveira, gestor comercial e igual optando por um dos processos indicoach, é um desses investidores que estão cando rentabilidade em curto prazo. Para
entrando no mercado financeiro durante a quem já investe, este é o momento de decrise. O que mais chamou a atenção de Oli- finir estratégias para a recuperação de caveira foi a possibilidade de ter rendimentos pital perdido em meio às quedas do início
melhores do que as aplicações tradicionais. da pandemia. Adriel Rezende, investidor
Como a sua inserção no mundo dos inves- há mais de um ano, está aproveitando esse
timentos é recente, ele se considera um momento para comprar e também fazer
conservador que opta por preservar seus liquidação de suas posições. Mesmo com
recursos independentemente da situação. calma, ainda tem a incerteza como um obsO economista e assessor de investimentos, táculo para entender quando a Bolsa irá suJoão Rodrigues, afirma que o pior momen- bir novamente. Como novas maneiras de
to de baixa nos preços dos ativos já passou, investimentos, ele espera a baixa do dólar
visto que o mercado já precificou todo o - que só no mês de abril acumulou alta de
cenário negativo, estopim para quem bus- 4,69%, se valorizando em 35,51%, fechanca oportunidade dentro do mundo dos in- do o mês em R$ 5,45, - para realizar aplicavestimentos. O investidor poderá se tornar ção do seu capital na moeda americana.
sócio de empresas que antes da crise apresentavam um preço mais elevado, mas que Opções de investimentos seguros
agora foram desvalorizados, como o Bra- Os investidores precisam se atentar em
desco, que sofreu uma queda de 50% des- como suas aplicações estão alocadas, devido a qualquer alteração econômica, gerando assim um impacto relevante para elas.
Para as pessoas que têm dinheiro aplicado
em poupança ou investimentos conservadores necessitam de atenção na rentabilidade que está sendo gerada e também na
inflação para evitar perda de dinheiro. O
gestor da Chronos Investimentos, Daniel
Prado, apresenta investimentos mais rentáveis que a poupança e que leva ao cliente
segurança e acessibilidade na gestão do seu
capital. Uma das opções mais seguras do
Brasil, protegida e garantida pelo Tesouro
Nacional, o Tesouro Direto se trata de títulos públicos do governo que são utilizados
para investimentos no próprio governo.
Laura Lany está concluindo o Curso de Jornalismo na Esamc Uberlândia.
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mundo
Opinião
Dr. Guilherme de Freitas
Fotos Arquivo Pessoal | SXC

Tempo de
renovação
Utilizemos esse período de isolamento
para fazer uma viagem ao nosso interior.
É fato que estamos vivendo uma conturbação histórica. Tal turbulência fez com que
todos nós vivêssemos em pura ansiedade;
emoções à flor da pele. Praticamente fomos
obrigados a reclusão. Em meio a essa dificuldade temos que colher alguns frutos. Nunca
se falou tanto em assistencialismo e altruísmo; do Aurélio, atitude que visa o bem-estar do próximo, não tendo em consideração
interesses particulares. Dedicação desinteressada; ato de amar ao próximo sem esperar nada em troca; filantropia. Na filosofia
de Augusto Comte (1798-1857), tendência
natural do indivíduo que se preocupa com
o outro e, embora seja espontânea, precisa
ser aperfeiçoada através da educação positivista, evitando os instintos relacionados
ao egoísmo. Pois bem, esse sentimento só
é visto na época de Natal. Subjetivamente
o ser humano somente acredita que pode
ajudar alguém quando passa por alguma
atribulação. Por exemplo: se sente frio faz a
Campanha do Agasalho, na Páscoa dá chocolate, Dia das Crianças é brinquedo, e por aí
vai. Eu tenho algumas coisas para falar sobre
isso: Primeiro, alguém acha que o restante
do ano faz calor todas as noites? Ou que as
crianças só brincam em outubro? Chocolate
só abril? Segundo o altruísmo, pelo conceito, é uma doação ou assistência desinteressada. O que se vê por aí é que o povo vem
constrangendo os necessitados com selfies

e rede social, distorcendo o conceito de não
haver fins particulares. Por último, quero salientar a necessidade de poder ajudar o ano
todo. Muita gente tem fome, quer poder sorrir. Desse modo, utilizemos esse período de
isolamento para fazer uma viagem ao nosso
interior. Para que possamos vir a compreender o que realmente é importante. O que
é essencial para viver. Leia mais (aquele livro que ganhou há anos); escreva qualquer
coisa (uma história); assista menos televisão (se não conseguir, veja filmes ou série).
Deixe o telefone um pouco de lado, cuidado
com as famosas fake news que só aumentam a ansiedade. Mas o importante é essa
reflexão sobre tudo; entender que você vai
se encontrar na família e no amor.
#ficaadica
Dr. Guilherme de Freitas é médico bariátrico, ortopedista e traumatologista subespecializado em Cirurgia do Quadril (USP), com atualização em Exeter (UK-Inglaterra) e Naples (FL-EUA). Trabalhou no Hospital Santa Genoveva como cirurgião ortopedista. De família médica
uberlandense, sofreu um AVC com Síndrome do Encarceramento aos
33 anos de idade, perdendo grande parte dos movimentos e fala, e
tornou-se escritor. É autor de “O quarto 65: uma janela para a vida”,
“Desafiando a ciência: uma metáfora da vida” e “Room 65: a window
to life”.
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mundo
Opinião
Paulo Roberto Orlandini
Fotos Divulgação | SXC

Negócios e
oportunidades
A partir de agora, o comportamento humano será diferente
e os negócios devem se adaptar a essas mudanças.
Enquanto discutem mortes de CNPJ x CPF,
nós precisamos ter clareza sobre o que realmente importa para fazer sentido. Se é certo que a COVID-19 atingiu drasticamente a
economia e mudou setores de negócios de
forma radical, mudou também o comportamento de boa parcela da população. Sem
tratamento e cura, as mudanças não serão
temporárias. Por isso, as pessoas e os negócios atingidos diretamente precisam fazer mudanças mais profundas e criar uma
estratégia de negócios e ações mais definidas. A partir de agora, o comportamento
humano será diferente e os negócios devem se adaptar a essas mudanças. As pessoas viajarão menos e buscarão opções
mais próximas de sua casa, mais seguras,
acessíveis e que proporcionem satisfação.
Outra questão relevante é que o período de
isolamento social impôs para muitas pessoas a necessidade de controlar seus impulsos, atentar ao necessário e fazer pes-

quisas para compras de forma remota. No
entanto, elas também vão querer algo que
parece que lhes foi tirado - a conexão humana. Apesar de estarmos no meio de um
turbilhão, algumas coisas estão mais claras do que nunca, o mundo precisará de
conexões humanas confiáveis, facilidades
e satisfação. O primeiro passo é criar uma
estratégia de negócios mais formatada em
um modelo de custo sustentável, foco na
gestão, na marca, produtos e serviços, para
isto, selecione o que há de melhor em você
e sua equipe, estabeleça padrões rígidos e
prime pela excelência na execução de tarefas ou serviços que lhe forem confiadas,
pare de tratar cliente como cliente e trate-o com paixão. Afinal, a COVID-19 trouxe
muitas dificuldades e consequências, mas
também abriu oportunidades para velhos
negócios e alternativas para quem busca
novas oportunidades.
Paulo Roberto Orlandini é especialista em Propriedade Intelectual.
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Almanaque
Cultura
Carlos Guimarães
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

Tempo de
despertar
A pandemia mudou a rota de nossos destinos,
tornando-nos ainda mais reféns de nós mesmos.

Já se foram mais de três meses. O ano
que, para muitos, começava promissor,
cheio de planos, projetos, metas, ideais,
foi interrompido pela dramática crônica
de mortes anunciadas. Lá se foram os
esboços da vida que queríamos para a
terceira década do século. Veio a pandemia e mudou a rota de nossos destinos.
Tornamo-nos ainda mais reféns de nós

mesmos. Obrigados a nos recolhermos
em nossos lares e distantes de nossos afetos, começamos a ver a vida sob outros
paradigmas. Algo começou a mudar em
nós. Recolhidos em nossas insignificâncias, absortos em espelhamentos que não
esperávamos, todos os sentidos converteram-se em prevenção, em manutenção de
uma vida da qual mal tínhamos consciên-
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cia. A ciência, ultrajada em seu poder de
evolução, tornou-se a ferramenta maior
da esperança. A educação, quase reduzida ao status de desnecessária, mostrou-se
essência ao transferir-se para dentro de
casa. E os artistas, estes ofendidos como
reles parasitas da sociedade e usurpadores de recursos públicos, tornaram-se o
alento, a alegria e a emoção avisando a
todos que, apesar de tudo, a vida ainda
pulsa e, por incrível que pareça, há humanidade em nós. A pandemia veio nos devolver isso, as verdades desprezadas e a
consciência de quem somos e para o caos
onde estávamos nos levando. A arte, desde sempre, nos aponta caminhos e possibilidades. Até esse início de maio, o mundo parece um pesadelo. Mergulhamos em
sono profundo, de um estado caquético.
E dele ainda não despertamos. Entramos
em transe, sonâmbulos que somos. E nesse sonambulismo brigamos, esperneamos, nos agarramos à moeda, à economia
e a tudo que sempre nos prendeu com a
ilusão que fosse vida.

é por que planejamos mal nosso destino.
Diariamente inventamos vírus: do descontentamento, do poder, da inveja, da cobiça, do ressentimento, do juízo de valor
sobre todas as coisas e pessoas. Milhões
de vírus que se agigantam e produzem as
armas letais da civilização. A arte, embora
nem todos percebam, está e sempre esteve ali, nos disponibilizando as ferramentas para combatê-los. No filme que você
assiste agora, nos espetáculos improvisados em sacadas de edifícios, na música
ouvida na TV, na tela fixada na parede da
sua sala, nas postagens em vídeos e charges que te divertem na internet, no livro
estacionado em sua estante, nas histórias
em quadrinhos que você contempla, nas
plataformas digitais, nas mensagens poéticas e musicais, nas redes e nos relacionamentos, estão a arte e as respostas para
todos os temores e inquietações. Elas podem vir metafóricas, abstratas, científicas,
desenhadas nas fórmulas quase matemáticas de nossos sonhos. Mas são sonhos,
não pesadelos. São sonhos que nos acolhem dentro desse pesadelo. É arte, com
o seu poder despertador, com seu poder
transformador. Acolha um artista. Colabore com o movimento Cultura Luta e ajude a manter a arte de nossa cidade. Você
pode obter mais informações sobre como
fazer isso pelos telezaps (34) 99232-0679,
99222-0066, 99118-6224 ou nas páginas
virtuais culturaluta.
Carlos Guimarães Coelho é jornalista e produtor cultural.

Sobre a vida, ainda estamos atônitos sem
entender direito o que de fato significa,
por mais que diariamente haja o grito do
inconsciente nos revelando a sua matériaprima. E a arte sempre ali, na esfera lírica
da imaginação, nos despertando, revelando mais sobre nós mesmos do que poderíamos imaginar. Se estamos assim, ao Deus
dará, desde o mais pobre até o mais rico,
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Almanaque
Cinema
Kelson Venâncio
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

O Poço
O filme é bem o que está acontecendo
nesta pandemia de coronavírus.
“O Poço” é uma das melhores sugestões
pra você assistir em quarentena no conforto da sua casa nesta época de pandemia de coronavírus. No filme, a história
se passa em um futuro distópico, onde
uma prisão vertical mantém duas pessoas em cada andar, com a comida sendo distribuída de cima para baixo. Quem
está na parte de cima come melhor e
quem está embaixo precisa lutar pela sobrevivência. A história que acompanhamos durante a projeção é simplesmente brilhante. A comida (ou a falta dela)
desencadeia acontecimentos que vão
nos deixar boquiabertos, cada um mais
assustador que o outro. Temos uma junção do estilo “horror movie” com o drama, em cenas de extrema violência e
muito sangue, mas também mensagens
interessantes em cada uma delas. Adoro
filmes com baixos recursos, poucas locações, elenco pequeno, mas criativos
e eficientes porque trazem uma boa história. “O Poço” é assim, já que tudo se
passa em apenas um lugar, uma prisão
vertical que deixa qualquer pessoa louca. O melhor deste filme espanhol são as
discussões e reflexões que ele propõe ao
público. É bem o que está acontecendo
em plena pandemia de coronavírus. As
pessoas vão ao supermercado e farmácias e enchem os carrinhos de alimentos, máscaras e álcool em gel, ignorando o outro que também precisa. O filme

traz um final surpreendente e inesperado
que nos leva à reflexão do que pode ter
acontecido no desfecho. É daquelas produções que quando acabam vem aquele
nó na cabeça e provoca inúmeras discussões. Será que? Mas se for assim, isso era
daquele jeito! Mas por que isso? A quantidade de hipóteses levantadas ao término de “O Poço” é muito grande e o melhor
que, mesmo raciocinando, muito depois
de assistir ao filme, a gente sempre vai ficar com ‘a pulga atrás da orelha’. É preciso ter estômago pra assistir, mas se você
aceitar o desafio, te garanto que a experiência será incrível.
Nota 10
Kelson Venâncio é jornalista, crítico de cinema e diretor-presidente da
rede de mídias Cinema & Vídeo | www.cinemaevideo.com
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Almanaque
Sétima Arte
Elizete Moura
Fotos Thiago Mesquita | Divulgação

E o tema é:
filmes de horror!
Os vampiros são seres imbuídos em
uma aura de mistério e misticismo.
O gênero horror/terror é tão antigo quanto a história do cinema e nas décadas de
20 e 30 era um dos gêneros mais populares. Para quem gosta, e quem ainda não
gosta, trago alguns títulos que não podem deixar de ser vistos pelos amantes
do cinema clássico. Vamos a eles, arrepiem e divirtam-se! Os vampiros são seres imbuídos em uma aura de mistério e
misticismo, uma das primeiras versões
deste personagem foi “Nosferatu - Uma
Sinfonia de Horror”, dirigido por F.W Murnau. O filme de 1922 traz o conde Orlok
na versão mais grotesca e sombria do
personagem, com características quase
animalescas, ele avidamente necessita
de sangue para se manter vivo. Tendo algumas adaptações e inserções de novos
personagens (talvez para que passasse
despercebido que era uma reprodução
não autorizada da obra de Bram Stoker),
e um cenário próximo do sobrenatural,
esta é a mais perturbadora das versões.
Ainda falando de vampiros, temos a espetacular obra de Bram Stoker (desta
vez autorizada), “Drácula”, dirigida por
Tod Browning (1931), e incorporada magistralmente por Bela Lugosi (diga-se de
passagem, meu Drácula preferido). Lugosi, fielmente à obra, encarna um personagem misterioso, urbano e sedutor. A
presença imponente, o sotaque carrega-

do (Lugosi era húngaro) e os movimentos
teatrais fizeram com que esta versão fosse a mais popular e mais replicada da história do cinema. Contemporâneo de Drácula, temos a versão baseada na obra de
Mary Shelley, “Frankenstein”, dirigido por
James Whale, que definitivamente fixou
os filmes de horror como uma categoria a
ser explorada exaustivamente por muitos
diretores da época. O monstro (criação do
ambicioso Dr. Henry Frankestein, não tem
nome no filme), criado a partir de partes
de cadáveres, recebe vida ao ser exposto a
uma tempestade elétrica. Boris Karloff clamorosamente traz um personagem horripilante, e ao mesmo tempo digno de empatia, dada a cena da brincadeira no lago
com a menina, que desencadeia a caçada
genial do filme. O monstro teve inúmeras
versões e adaptações ao longo da história,
sendo replicado em trilogias, desenhos
animados e séries. Estas são as obras mais
marcantes do início do gênero de horror,
vale a pena ver os grandes gênios que deram vida a essas criaturas tão assustadoras e marcantes.
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Almanaque
Figurinhas
Giulliano Lazzarini
Foto Arquivo Pessoal

Maravilhas
colecionáveis!
“Os que me chamaram mais atenção até hoje foram
as incríveis imagens dos monstrinhos do Ploc Monster”
“Quem não viveu
nessa década deve
pensar que somos
loucos por conseguirmos viver sem
tablets, celular ou
internet”, observa
Giulliano Lazzarini.

Nos anos 80 e 90 era muito fácil começarmos uma coleção e nos contentávamos
com pouco. Esse pouco era de uma alegria infinita e vou citar as figurinhas colecionáveis que vinham nos chicletes. As
marcas sempre tentavam inovar, me lembro desde Ploc Atari, no qual vinham com
imagens dos jogos que até então naquela
época eram incríveis até os anos 90, com
os chicletes Buzzy que vinham com as figurinhas da Tiazinha. Mas os que me chamaram mais atenção até hoje foram as incríveis imagens dos monstrinhos do Ploc
Monster. Bullying naquela época era achar
a figurinha de monstro com o nome de algum amigo, as figuras eram engraçadíssimas e você ainda conseguia um pôster
para colá-las, criando uma das coleções
mais legais e disputadas. As imagens vieram da cabeça do profissional Céu D’Ellia,

que ganhou o prêmio Top de Marketing,
em 1988, pelo sucesso dos 128 personagens criados para esta campanha. Foram
80 milhões de unidades vendidas em um
único mês. Contribuí muito com essa margem, meu dentista agradeceu. Houve também uma fase de transfix. Eu colocava as
figurinhas no caderno, rabiscava o verso
com caneta ou lápis, e a imagem passava para o papel (geralmente faltava uma
perninha ou braço). Houve também as figurinhas de tatuagem, era só passarmos
a língua (ela inclusive ficava roxa) e colocávamos na pele, passando a imagem da
figurinha para uma super tatuagem, e nos
sentíamos incríveis com aqueles borrões
pelo corpo. Existiam também os “Futebol
Cards” de vários times, era uma figurinha
grande e o chiclete (Ping-Pong) era do mesmo tamanho. Para quem não viveu nessa
década maravilhosa deve pensar que somos loucos por conseguirmos viver sem
tablets, celular ou internet. Só quem viveu
realmente sabe o quanto o pouco nos fazia infinitamente felizes. Fica aqui minha
admiração e agradecimento a todos que
tiveram suas “vendinhas” e mercearias
da época e que eram nossos fornecedores
dessas maravilhas colecionáveis. Viva os
anos 80!
Giulliano Lazzarini é co-fundador da Máquina Pop.
Instagram: @giullianoasa | Facebook: maquinapop.oficial
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ADQUIRA LIVROS EM NOSSO
GUIA DE COMPRAS

Infelizmente, a Semana Literária
da Revista Cult não pôde ser
realizada, mas você pode
conhecer e adquirir livros de alguns
autores que estariam presentes.
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Gente

Fotolegenda
Célio Cardoso
Fotos Divulgação

Acontecimentos
Emerson & Jean
A dupla de Uberaba
lançou seu primeiro
trabalho em todas as
plataformas digitais e
promete ser uma das
grandes revelações do
sertanejo do país. Vale a
pena conferir! (foto Luis
Crosara)

LOCAÇÃO E VENDAS DE VEICULOS
34 3226-0400 / 9 9211-5210
Av. Brasil, 3400
Bairro Brasil - Uberlândia - MG
www.maisautomoveis.com.br
@fernandomaislocadora
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CIA Lançamentos Imobiliários em Uberlândia
Com expertise de mais de 22 anos de mercado,
a CIA Lançamentos Imobiliários chega a
Uberlândia, expandindo sua força de vendas
em toda a região do Triângulo Mineiro e Alto
Paranaíba. A empresa, pioneira em implantar no
mercado de lançamentos imobiliários o sistema
de vendas sob coordenação, já atuou em mais
de 100 cidades de 24 estados brasileiros, com
staff de centenas de profissionais diretos e
indiretos altamente qualificados e cerca de
2200 imobiliárias parceiras. Em Uberlândia,
foi responsável pelo sucesso de vendas dos
Condomínios Cyrela 1 e 2 e do residencial
Tamboré Uberlândia, com 100% de vendas.
Bem-vindo Cláudio Leite e toda equipe.

Brain Innovation Academy
O Brain, Centro de Inovação em Negócios Digitais, fundado pela Algar Telecom, anunciou o
lançamento da Brain Innovation Academy. Trata-se da abertura de um braço de educação com
o objetivo de capacitar e desenvolver profissionais para os desafios do futuro. A iniciativa vai
ser voltada para os profissionais que estejam
procurando capacitação e para empresas que
precisam treinar seus funcionários. Sucesso à
presidente Zaima e toda equipe.

Farroupilhagrill
34 3216-1387
Rua Natal, 1262
Bairro Aparecida
Uberlândia - MG
@churrascariafarropilha
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Célio Cardoso
Fotos Divulgação

A Hora da
Venenosa Minas
Dan Rocha,
Reinaldo Gottino,
Fabíola Reipert,
Judite e Juliana
Lessa. Dia
de visita à Record
TV em São Paulo.

Melhor empresa para as mulheres trabalharem
no Brasil
A Algar Tech foi escolhida como uma das melhores
empresas para as mulheres trabalharem no
Brasil, segundo o ranking do GPTW Mulher 2020.
A multinacional conta com 56% dos cargos de
liderança ocupados por mulheres. Além disso,
a companhia tem como sua principal líder a
presidente Tatiane Panato, primeira mulher à frente
de uma empresa do Grupo Algar.

Parceria
A AllCare, uma das maiores
administradoras de planos de
saúde coletivos do país, anuncia
parceria com a Unimed Uberlândia.
Na foto, Fábio Andrade, diretor de
mercado Unimed Uberlândia.
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34 9.9914-1706

Gente

Em sociedade
Sonia Sampaio
Fotos Divulgação

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

Eventos, pessoas
e fatos
Para refletir

“Tudo que é bom dura o tempo que
precisa para ser inesquecível”
(Fernando Pessoa)

À frente do tempo
Sempre inovadora, a farmacêutica e
esteticista Laura Attie acabou de lançar seu próprio batom regenerador. De
olho neste tempo seco, ela criou uma
fórmula exclusiva para cuidar dos lábios, deixando-os bem hidratados.
Parabéns, Laura, por estar sempre trazendo novidades.

Mudança
A dermatologista Thalita Carlesso mudou definitivamente para Uberlândia. Antes na ponte aérea SP - Uberlândia para finalizar seu mestrado em
transplante capilar no hospital Albert Einstein, agora ela está dedicando
todo o seu tempo para os pacientes da cidade. E, inclusive, já está fazendo
aqui as cirurgias de transplante capilar.
Adiado
O Comida di Buteco, o maior concurso de buteco do Brasil, que visa transformar vidas através da cozinha de raiz, precisou ser prorrogado pela comissão organizadora para ajudar na luta contra o novo coronavírus. A edição foi transferida para o período de 10 de abril a 10 de maio de 2021. O
tema continuará sendo Raízes.
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Uma novidade surgida em decorrência da pandemia foi
com a celebração de casamentos. Tenho visto muitos
deles sendo realizados de forma virtual. Por meio de
um aplicativo, os noivos recebem os convidados, que
assistem à cerimônia. Há também os casais que optam
por manter a cerimônia, mas limitando-a à presença
somente das pessoas mais íntimas, como familiares,
padrinhos e madrinhas. Foi o caso de Lívia Ribeiro e Roberto Martins. Ele, filho da minha queridíssima amiga
de longa data, Cristiane Lazarinni. O casamento civil
aconteceu, de forma bastante intimista, na fazenda do
avô do noivo, o empresário Alair Martins. A festa teria
sido em alto estilo, no litoral Sul da Bahia, mas foi adiada para novembro.
Oftalmologia
Filho de peixe, peixinho é… A médica oftalmologista Leticia Naves vem fazendo um ótimo trabalho desde que retornou para a cidade. Seguindo os passos do pai, Paulo
Naves, ela, juntamente com o marido, o também oftalmo
Marcelo Menegatti, definiram atuar em Uberlândia, trazendo o que há de mais atual na área para seus pacientes.
Desejo sucesso!

Memória Algar
No dia 10 de outubro, o Grupo Algar completa 90 anos de
história. E, para comemorar seu nonagésimo aniversário,
o Grupo desenvolveu um acervo digital para que todos
possam ter acesso e conhecer um pouco mais sobre sua
trajetória. O site tem uma detalhada linha do tempo contando como começou a história até os dias de hoje. Além
disso, também é possível ter acesso a uma biblioteca, com
exemplares da revista Teleco e livros publicados ao longo
dos anos. Outra funcionalidade é a cápsula do tempo. O
Memória Algar vai permitir que qualquer pessoa mande
uma mensagem para ela mesma daqui 10 anos. Para conhecer o site Memória Algar, basta entrar no link www.memoriaalgar.com.br.

Prestação de contas
O Grupo Luta Pela Vida, com o intuito de mostrar transparência, todo ano presta contas de todas as contribuições e
como elas foram investidas e direcionadas para aprimorar
o atendimento do paciente dentro do Hospital do Câncer
e ainda apresentar todo o trabalho de qualidade e humanizado desenvolvido. Essa prestação de contas se dá por
meio do Relatório de Atividades. Além de apresentar o
que foi feito com os recursos doados, o Relatório expõe
números de atendimentos, procedimentos e serviços oferecidos. O Relatório também traz todas as ações e projetos que o Grupo Luta Pela Vida desenvolveu ao longo do
último ano e outras informações pertinentes.

Mais um empreendimento
A Inter Construtora, de Juiz de Fora, lançou recentemente
o Park Martins, um condomínio vertical de 360 unidades
com dois dormitórios, distribuídos em duas torres. O projeto contempla apartamentos inteligentes de 50 metros
quadrados e condomínio multiuso. Os apartamentos inteligentes da Inter Construtora são construídos com alternativas que buscam conservação ambiental e economia
para os moradores. Em tempos de pandemia, muito bom
saber que os investimentos continuam chegando por aqui.
Sejam bem-vindos!

Aniversário com Live
O cirurgião plástico Francisco Naves comemorou recentemente seu níver seguindo o que o tempo atual exige. Sem
grandes comemorações, ele nos brindou com uma Live,
já que também é um exímio guitarrista, tendo o vocalista
Hugo Venosa, da banda Venosa, como seu acompanhante. Na verdade, o presente foi nosso!
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Acontece Ituiutaba
Mauro Almeida
Fotos Antonio Rizza | Flávio Araújo | Divulgação

Sociedade
tijucana
Um giro pela vida social das personas
de Ituiutaba e região.
Nesta coluna procurei destacar um pouco da ala feminina que, com todo carisma e beleza, faz girar o
circuito social de nossa cidade e que também participa dos grandes eventos realizados com aquele
brilho extra de descontração e muita alegria. Em
alta também um enlace que movimentou grande

parte da sociedade local nos primeiros meses do ano,
em uma linda noite regada a muita emoção por parte
dos noivos e seus convidados. E para finalizar ressaltamos a importância de continuamos firmes para atender-lhe da melhor forma possível. E, desde já, agradeço
por estarmos juntos em mais esta edição.

BARBEARIA
Os empresários André Baduy e Isac Simião na mais
conceituada barbearia de Ituiutaba.
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BRUNA & ELIZEU
Com imensa alegria, a coluna registra os cumprimentos e destaca
o enlace do estimado casal Bruna & Elizeu que trocou alianças em
uma belíssima cerimônia com a presença de amigos e familiares.
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BANDA CxDxFx
A banda CxDxFx fecha assessoria com a Roadie Metal e
anuncia oficialmente novo material de estúdio para 2020.
Mesclando Punk com Thrash e tendo sua linha criativa
voltada ao Crossover, a banda CxDxFx (Chafun di Formio)
prepara várias novidades para 2020. Oriundo de Ituiutaba,
o grupo tem dois EPs e um single lançados em sua trajetória. Para esse ano um novo registro está sendo preparado
pela banda, onde músicas inéditas estão na fase final de
gravações e muito em breve todos os detalhes acerca deste
registro serão revelados aos fãs e seguidores do grupo. A
primeira ação confirmada pela banda nesta nova empreitada é que o grupo agora conta com uma nova assessoria
de imprensa. A parceria acaba de ser fechada com a Roadie
Metal, que será responsável por elaborar todo e qualquer
conteúdo sobre a banda. O mais recente trabalho da banda
lançado, o clipe de Olhos de Borracha, tem a participação
de Rafael Torido (Rockão) e você confere logo abaixo. Caso
ainda não saiba, o material do CxDxFx, pode ser encontrado
em todas as plataformas de Streaming. A CxDxFx é composta por Léo Araújo - vocal, Zé Denes - guitarra, Silas Demétrio
- baixo, Thales Matheus - bateria.

MODA E COMPORTAMENTO
O empresário Jackson Lucas participou de um curso sobre
moda e comportamento com o consultor de imagem e estilo
Alexandre Taleb no Rio de Janeiro.

ELAS POR ELAS
Em destaque a beleza da mulher tijucana que com seu carisma e alegria enriquece os principais eventos de nossa cidade.

Bruna Rezende

Fernanda Chamoun

Carita Souto

Patricia Alves Rezende Franco

Fernanda Baduy

Patricia Franco Marquez
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Acontece Uberaba
Marise Ferreira Gil Romano
Fotos Marise Romano

Um novo
tempo!
Luz, paz, saúde, harmonia e gratidão.
A coluna deste mês traz um carinho
especial por você, que busca na Revista Cult um alento para as dificuldades
enfrentadas nesta fase da vida. Que os
dias voltem à sua normalidade de um
jeito mais tranquilo, menos exigente...
Luz, paz, saúde, harmonia e gratidão!

Rosani de Fátima Lopes enfeita a coluna social
deste mês por se destacar como voluntária
em várias ações sociais durante esta nova
fase da vida, onde a solidariedade tornou-se
fundamental.

Tacianne Rodrigues da Cunha Oliveira
é exemplo de mulher que supera os
obstáculos sem perder a fé e a esperança.
Parabéns, querida!

Médica veterinária, Alexandra Maia, recebe a
homenagem desta coluna social por demonstrar
extremo carinho e preocupação com os pacientes e seus
tutores durante esta fase de cuidados com a saúde.

146

A cirurgiã-dentista e mestre em Biopatologia,
Mariana Cassimiro, em breve estará atendendo
seus pacientes de Uberaba e região com
novidades na harmonização orofacial.

Pedagoga, educadora, formada em Letras e
muito atuante (inclusive próxima presidente) do
Lions Club Nair. Esta é a doce Verinha Ramos,
ícone da sociedade uberabense nos quesitos
solidariedade e simpatia.

Thais Nascimento, técnica nacional do Belezza
Black, tem se destacado pelo trabalho personalizado
como palestrante. Atualmente está com suas aulas
online, sempre muito elogiada.

Christiane Pinheiro, pós-graduada em Psicologia
Hospitalar e da Saúde, tem realizado um lindo trabalho
online, focado na saúde emocional dos seus pacientes
nesta fase difícil da vida, sempre firme na busca da
saúde emocional de cada um deles.

A médica Juliana Haruho Hatano Morinaka,
sempre elegante no jeito de ser e agir, tem
sido elogiada pelo seu trabalho neste novo
ciclo de nossas vidas
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Aniversariante do dia 16 de junho, a cirurgiãdentista Joyce Tomás retorna às atividades
em seu consultório com todas as medidas de
segurança para o conforto dos seus clientes.

Diretora da Cefipa (Central de Fiscalização das
Penas Alternativas) do TJMG e Justiça Federal
de Uberaba, integrante do Lions e do Rotary,
Vanilda Guimarães Leite ilumina a coluna
social deste mês.

Médica alergista e imunologista, Juliana
Lima Ribeiro, tem sido muito elogiada
em suas consultas online e lives sobre o
trabalho da @alergosclinica.

Artesã Lu Cantarino recebe a homenagem
desta coluna por se destacar como voluntária
em várias ações sociais.

Competente Débora Maria Rezende Ferreira
é bacharel em Direito e responsável pelas
áreas comercial e trabalhista da Apoio
Administradora de Condomínios e da
Uberaba Contábil.

Dra. Geórgia Maciel, atuando na área de
Harmonização Orofacial em Uberaba e São
Paulo, traz sempre o que há de mais novo na
área para seus pacientes e alunos.

Maria José de Souza é servidora pública
municipal na Secretaria de Desenvolvimento
do Agronegócio. É também coordenadora
do projeto de palestras socioeducativas pelo
Programa Agrovilas. Parabéns por servir as
comunidades que agora, mais do que nunca,
precisam do seu apoio, bonitona!

Cirurgiã-dentista, Solange Madruga,
recebe o carinho desta coluna social por
ser exemplo de dedicação em momentos
delicados como os de agora.

Personal Trainer, Karol Dutra, desenvolve
um belo trabalho como educadora física,
com aulas presenciais e online.
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