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Chega até você a terceira edição digital interativa 
da nossa revista dentro do cenário da pandemia 
que ainda persiste em todo o mundo e que exige 
de nós muita superação, criatividade e adequação 
a uma nova postura pessoal e profissional. Des-
taque especial de capa para “Mercado de Luxo”, 
um dos segmentos que mais cresceram, princi-
palmente em venda de automóveis premium, 
imóveis de alto padrão, vinhos, ciclismo, corrida e 
esportes náuticos. Estudo feito pela Euromonitor 
projeta para o mercado de luxo brasileiro uma alta 
superior a 20% até 2023 ou 4% ao ano. Caso esta 
previsão se confirme, o Brasil deve recuperar em 
2021 o posto de maior mercado de luxo da Amé-
rica Latina.  Mantendo o padrão de excelência do 
nosso conteúdo editorial, você confere temas re-
levantes sobre saúde e qualidade de vida, comu-
nicação e marketing, gastronomia, psicologia, re-
lacionamento e comportamento, design, estética, 
cinema, música e cultura, além das pessoas e fa-
tos que agitam a sociedade de Uberlândia, Ituiu-
taba e Uberaba. Tudo isso com o profissionalismo 
de uma equipe que, integrada a colunistas e cola-
boradores de alto conceito, se empenha na pro-
dução de uma revista surpreendente em termos 
de informação, conhecimento e boa leitura. 
Até a próxima! 

Célio Cardoso

Tempo de 
superação! 

Diretoria Cult

Redação 

Av. João Naves de Ávila, 81 - Centro 
34 3232-6600

Uberlândia - MG - CEP 38400-042
www.revistacultnet.com.br

revistacult
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Para assinar: www.revistacultnet.com.br
Para anunciar: comercial@netcult.com.br

Os anúncios, artigos e imagens publicados e assinados são de 
responsabilidade de seus autores. É expressamente proibido a reprodução, 
parcial ou total, sem autorização prévia dos seus autores. O conteúdo 
editorial desta edição não reflete necessariamente a opinião da revista.
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Na atividade física é comum a motivação 
ir diminuindo e quando você vê já não 
consegue mais sair de casa. Quando isto 
acontecer, não se desespere, há maneiras 
de reacender o ânimo. Se está iniciando é 
preciso ir devagar. Corra por 1 minuto e 
caminhe por 1 minuto durante 10 minu-
tos. Suba para 2 minutos de corrida e 1 
minuto de caminhada pelos próximos 10 
minutos. Faça os 10 minutos finais de for-
ma confortável. Pronto, nesta brincadeira 
já se foram 30 minutos de um bom treino. 
Seja disciplinado e faça isto regularmente 
3 vezes por semana. Se for viajar leve seu 
tênis e procure um local onde possa cor-
rer ou então prefira um hotel que tenha 
academia com uma esteira. Para não ficar 
entediado procure não manter a mesma 
rotina diária, invente corridas diferentes, 
saiu um pouco do asfalto, corra em bair-
ros diferentes. Alterne os ritmos em um 
treino um pouco mais longo. Chame um 
amigo para treinar com você ou vá a um 
local que nunca correu. Faça seus testes. 
Fixe a meta de superar o tempo que cor-
reu na semana anterior no mesmo local. 
Semana sim, semana não, diminua a ve-
locidade da sua corrida mais longa e au-
mente a distância habitual. Ver a quilo-

Fixe a meta de superar o tempo que
correu na semana anterior no mesmo local.

Reaqueça 
o ânimo 

metragem aumentar e o tempo diminuir 
é uma ótima forma de determinar seu 
progresso e sentir-se motivado. E, se fi-
nalmente a sua desculpa é correr mesmo 
só no fim de semana, não deixe de fazer. 
Correr uma vez a cada sete dias é melhor 
do que nada, desde que não seja algo in-
tenso. Enquanto corre, mantenha o ritmo 
lento e a respiração regular. Calce o seu 
tênis e siga adiante, não deixe que o âni-
mo seja motivo para desistir. Nos vemos 
por aí.

Nilson Paulo Lima é maratonista. 
Facebook: Nilson Paulo Lima 
Instagram: @nilsonpaulolima 
Email: nilsonpaulolima@gmail.com
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Estética

Publi Editorial | Eduarda Yamaguchi - Serifa Comunicação
Fotos Kaká Fotografias | Divulgação

A queda de cabelo ainda é vista, por muitos, como um pro-
blema exclusivamente masculino. Porém, engana-se quem 
pensa assim. A calvície hereditária, conhecida como alope-
cia androgenética, é bastante comum nos homens, mas, ao 
mesmo tempo, pode afetar também a população feminina. 
De acordo com a dermatologista e tricologista, Thalita Car-
lesso, esta condição provoca a perda progressiva dos cabelos 
e pode aparecer associada a outros sintomas. “O afinamen-
to dos fios é a queixa mais frequente, tornando os cabelos 
mais ralos e o couro cabeludo mais aberto. Nas mulheres, a 
região central é a mais afetada, mas pode causar também 
irregularidade menstrual, acne, obesidade e aumento dos 
pelos em todo o corpo”, explica. 

Transplante capilar 
Muitas mulheres sofrem com problemas capilares em silên-
cio por medo e vergonha da perda de cabelo. Mas, hoje, com 
a evolução da técnica e dos resultados obtidos pelo trans-
plante capilar, o procedimento já é visto como uma alter-
nativa para a população feminina. O método mais indicado 
para o processo, atualmente, é o Follicular Unit Extraction 
(FUE), que consiste na remoção das unidades foliculares in-
dividuais e em sua implantação fio a fio. Considerado um 
procedimento mais complexo e minimamente invasivo, 
Thalita Carlesso aponta que a técnica é a mais procurada 
no momento. “O procedimento proporciona a densidade e 
a naturalidade desejada dos pacientes, sem deixar cicatriz 
linear aparente”, ressalta a especialista. Desta forma, o FUE 
utiliza método motorizado, com auxílio de uma máquina 
manual ou robótica, que agiliza a extração dos fios que se-
rão transplantados para outra região. Com pós-operatório 
rápido e praticamente indolor, o resultado final, visto após 
um ano do procedimento, é bastante compensatório ao pa-
ciente. 

Testa alta 
Uma das reclamações mais comuns entre as mulheres é a 
respeito da fronte alta. A linha de frente é a parte da face que 

Transplante 
capilar 

Procedimento pode estimular 
autoestima das mulheres.

produz o padrão de “moldura do rosto feminino” e, quan-
do há um recuo evidente, as medidas harmônicas da face 
podem se tornar desproporcionais. “O desconforto se rela-
ciona com a distinção do formato do rosto entre homens e 
mulheres, já que, na maioria das vezes, a linha masculina 
costuma seguir forma de ‘M’, enquanto a feminina se carac-
teriza em formato oval”, observa a dermatologista. Através 
do transplante capilar, a redução da fronte alta pode ser 
uma possibilidade. Com a implantação de folículos capila-
res na área defasada, a densidade capilar na linha frontal 
aumenta e o rosto ganha a “moldura” harmônica desejada. 

Autoestima 
O cabelo sempre foi visto como símbolo do poder femini-
no e, quando os fios começam a cair, a autoestima também 
pode se ver abalada. Neste sentido, o acompanhamento 
dermatológico é fundamental para garantir a saúde dos ca-
belos e o aprimoramento estético sonhado. A confiança en-
tre médico e paciente, como aponta Thalita, é de suma im-
portância para que seja possível restaurar o sentimento de 
amor próprio em relação aos cabelos. “É preciso que haja 
parceria entre as duas partes, para que o resultado seja o 
melhor possível, de acordo com as possibilidades cirúrgicas 
e os desejos individuais da paciente”, finaliza. 

34 9.9662-6321 | 3211-5500 
Rua José Bonifácio, 310 - Bairro Tabajaras - Uberlândia - MG

dra.thalita.dermato@gmail.com | @drathalitacarlesso

https://www.instagram.com/drathalitacarlesso/
mailto:dra.thalita.dermato@gmail.com
https://api.whatsapp.com/send?l=pt_BR&phone=5534996626321
https://revistacultnet.com.br/2020/10/20/transplante-capilar/


Dra. Thalita Machado Carlesso, 
médica dermatologista

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.
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Alimentos

Aline Montenegro e Fernanda Muniz
Fotos Divulgação | SXC

Nome técnico, mas que é fundamental para 
as empresas. Trata-se de um sistema que 
trabalha com foco em evitar/reduzir desper-
dícios, buscando usar o máximo de proveito 
dos recursos, mantendo assim a alta quali-
dade no processo. O desperdício nas empre-
sas é um dos fatores que mais prejudicam a 
mesma, são necessárias várias ações e im-
plantações para melhorar todo o processo, 
fazendo assim uma análise de cada etapa e 
verificar onde estão as falhas e corrigi-las.  
Tais falhas podem ocorrer devido à mão de 
obra não qualificada, falhas nas capitações 
dos colaboradores, compras excessivas, fal-
ta de conhecimento da lucratividade do seu 
negócio, produtos vencidos e ingredientes 
de má qualidade. É de extrema importância 
que você, gestor de negócios de alimenta-
ção, conheça seu empreendimento, qual o 
preço do seu produto, assim podemos fazer 
o planejamento e criarmos várias soluções 
criativas com o Lean Manufacturing e ter 
resultados e qualidade em todo processo. 
Uma das ferramentas utilizadas neste siste-
ma de qualidade é o 5S, onde cada letra é 
de cinco palavras japonesas: Seiri, Seiton, 
Seisou, Seiketsu e Shitsuke que significam 
Senso de Utilização, Senso de Ordenação, 
Senso de Limpeza, Senso de Saúde e Senso 

Lean Manufacturing, 
você sabe o que é? 

O desperdício é um dos fatores 
que mais prejudicam as empresas.

de Autodisciplina. Com isso, é possível de-
senvolver um ambiente organizado e pro-
dutivo, consecutivamente, os resultados 
dessa implantação serão melhor qualidade 
de vida dos colaboradores, menor rotativi-
dade, redução dos desperdícios, redução 
de custo, controle de compras e estoque, 
layout adequado ao processo, redução/eli-
minação de contaminação, condições higi-
ênico-sanitário satisfatório, maior produ-
tividade e lucratividade.  Que máximo este 
sistema e nós, da Aliment Consultoria, o 
utilizamos. Quer conhecer melhor e saber 
como isso trará muito benefícios para sua 
empresa? Entre em contato e iremos até sua 
empresa, temos certeza que isso fará toda a 
diferença no seu negócio. 

Aline Montenegro e Fernanda Muniz
Consultoras de Alimentos.   
alimentconsultoria@gmail.com
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Saúde

Juliana Veloso
Fotos Arquivo Pessoal | SXC 

Cinco erros que levam 
você a exagerar.

Quem aí nunca se pegou comendo tudo 
o que vê pela frente à noite? Parece que 
independente do que você coma, a fome 
não passa, e você acaba exagerando. Isso 
pode estar ocorrendo por alguns erros: 

1 - Baixa ingestão de fibras e proteínas. Eles 
são os grandes responsáveis por promo-
ver saciedade. Se ao longo do dia sua ali-
mentação está baseada no alto consumo 
de carboidratos refinados (açúcar, quitan-
das, lanches, biscoitos) com certeza você 
irá descontar à noite.

2 - Baixo consumo de água. Você sabia que 
a água aumenta a saciedade? Quando há 
o consumo adequado, sua fome tende a 
reduzir. 

3 - Poucas horas de sono. Impacta na pro-
dução de hormônios, gerando aumento 
da fome.

4 - Sedentarismo. Ao exercitar, temos alte-
ração do eixo fome-saciedade através de 
mudanças hormonais, fazendo com que 
se sinta saciado por mais tempo. 

5 - Estresse. Pessoas estressadas tendem 
a ter maior procura por alimentos recon-
fortantes (industrializados, com excesso 

de realçadores de sabor ou de açúcar) e, 
consequentemente, são pobres em fibras 
e proteínas. A dica é o manejo do estresse, 
que significa buscar formas para geren-
ciá-lo: música calma, meditação, passeio 
com o cachorro, banho relaxante, etc. 

O processo de mudança de hábitos e ema-
grecimento é muito mais do que apenas 
perder gordura, é uma grande jornada de 
transformação de hábitos, estilo de vida e 
de pensamento.

Juliana Veloso - CRN9-21891. 
Nutricionista Clínica e Esportiva
- Método PNP: Emagrecimento e Saúde Plena. 
Instagram: @julianavelosonutri
Facebook: Ju Veloso Nutri

Fome 
à noite? 

https://revistacultnet.com.br/2020/10/20/lean-manufacturing-voce-sabe-o-que-e/
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SABOR E NUTRIÇÃO
EQUILÍBRIO ENTRE

Olá! Somos a É Fit pi�a! 
A primeira pi�a fit de Uberlândia!

No�as ma�as são elaboradas sem adição
de açúcares e não contém glúten e lactose.

Você sabe por que i�o é importante? 

Não contendo estes elementos em nossas massas você só tem a ganhar em benefícios à 
sua saúde.

Melhora da saúde intestinal, diminuição do inchaço abdominal, diminuição da ocorrência 
de alergias, auxílio no controle da glicemia e muito mais.

Nosso mix de farinhas super premium utilizamos o psylium, farinha de amêndoas e a 
linhaça dourada, ingredientes ricos em fibras que proporcionam saciedade e auxiliam no 
emagrecimento. 
Além disso possui baixo índice glicêmico, auxilia na regulação dos níveis lipídicos e da 
pressão arterial.

Adicionando a couve-flor e a batata doce à massa, acrescentamos textura, maciez e 
nutrientes super importantes como vitaminas e minerais que fortalecem o sistema 
imunológico, são antioxidantes que ajudam a prevenir o envelhecimento precoce e 
também possuem ação desintoxicante.

Além de todos estes benefícios á sua saúde nossa massa ainda tem um sabor incrível !
É sequinha, crocante e aromática, uma delícia .

Utilizamos queijos mais saudáveis e deliciosos  como a mozarela de búfala que é rico em 
proteínas, ômega 3, cálcio, fósforo e é de fácil digestão.
Opção da mozarela lacfree para os intolerantes à lactose.

Para os veganos trabalhamos com um delicioso queijo a base de amêndoas. 

Nosso molho de tomate é natural e feito com tomates selecionados.

@EFITPI�A
siga-nos no instagram:

Bem-Estar
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Melhor Idade

Dra. Geni de Araújo Costa
Fotos Mauro Marques | SXC

A espiritualidade encontra cada vez mais um
lugar inquestionável nos cenários da saúde.

“É da fé que derivam as mais poderosas fontes de energia” 
- Friedrich Nietzsche. “A fé e a razão caminham juntas, mas 

a fé vai mais longe” - Santo Agostinho. 
“A ciência não é apenas compatível com a espiritualidade; 

é uma fonte profunda de espiritualidade” - Carl Sagan. 
“Peca contra a caridade para consigo mesmo quem trata 
com negligência sua saúde espiritual ou corporal” - Santo 

Afonso de Ligório.

É inquestionável o sentido da vida. E a espiritualida-
de faz parte dela. Embora não consigamos explicar 
certos fenômenos, eles acontecem. Mesmo sem sa-
bermos como e por qual razão, não podemos ignorá-
-los.  É bem verdade que com o pensamento somos 
capazes de desencadear emoções, sentimentos, ex-
pectativas, ações e diversos comportamentos. São 
pensamentos sobre a realidade que transcende a ex-
periência sensível, se transformando em força impul-
sionadora. A espiritualidade, segundo Puchalski. C., 
pode ser definida como uma dimensão fundamen-
tal da humanidade, de buscar significado para a vida 
por meio de conceitos que transcendem o tangível, 
o palpável. Podemos dizer que ela é a busca de um 
sentido de conexão com algo maior que si próprio, 
rumo ao sagrado. Como é possível perceber, trata-
-se de um conceito bastante amplo e abstrato. Atu-
almente, a espiritualidade encontra cada vez mais 
um lugar inquestionável nos cenários da saúde. A 
espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vi-
vência religiosa. Aqui os conceitos e representações 
estão no campo da transcendência, no caminho do 

ir além, como seres relativos, abertos ao absoluto. 
Como elemento estruturante da experiência huma-
na, a espiritualidade pode influenciar amplamente 
no funcionamento e manutenção de todo o orga-
nismo. A Organização Mundial de Saúde (OMS) vem 
aprofundando as investigações sobre a espiritualida-
de, enquanto constituinte do conceito multidimen-
sional de saúde. Estudos e pesquisas, cada vez mais 
qualificados, apontam novas evidências científicas e 
resultados tangíveis para o cuidado em saúde. Atu-
almente, o bem-estar espiritual vem sendo conside-
rado mais uma dimensão do estado de saúde, junto 
às dimensões corporais, psíquicas e sociais. Por fim, 
quando começamos a pensar o porquê da vida, a es-
piritualidade se torna importante e bastante precisa 
para o equilíbrio integral de todos nós. 

Profª. Dra. Geni de Araújo Costa. 
Pesquisadora: Envelhecimento, 
bem-estar e qualidade de vida.
Palestrante/comunicadora/escritora.
Instagram e Spotify: @benditaidade
Email: genicosta6@gmail.com

Interface entre 
saúde e espiritualidade 

https://revistacultnet.com.br/2020/10/20/interface-entre-saude-e-espiritualidade/
https://wp.me/p9MQWS-1n0
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Reflexão

Anita Godoy
Fotos Marcela Bortone | SXC 

“Entenda que só nós mesmos 
poderemos curar nossas vidas”
Pessoas magoadas machucam outras pes-
soas. Se eu quiser construir relacionamen-
tos fortes, a primeira pessoa a ser forte, 
quem é? Sou EU! Se eu quiser construir re-
lacionamentos saudáveis, quem deve ser a 
primeira pessoa saudável? EU. Mas infeliz-
mente, o que mais vemos no dia a dia, são 
chefes, colegas, maridos, esposas, pais, 
filhos, que ferem uns aos outros. Mas por 
quê? A maior parte das pessoas que con-
vivem conosco estão fraturadas nas suas 
emoções, estão magoadas nos seus senti-
mentos, com coisas do passado que elas 
não fecharam, não conseguiram resolver 
dentro delas ou não quiseram ver, aceitar 
ou entender. Por isso, carregam situações 
nos seus relacionamentos interpessoais 
que as machucaram e hoje estas pessoas 
machucadas estão machucando outras 
pessoas. Não queira ser uma pessoa infe-
liz, dessas que vivem presas no passado, se 
achando as únicas prejudicadas e sofridas 
no mundo, destas que falam (muitas vezes 
com orgulho: isso eu não esqueço jamais). 
Esse tipo de pessoa será eternamente infe-
liz se não resolver mudar sua forma de ver 
a vida. Eleve seu pensamento acima das 
necessidades terrenas e seus problemas 
ficarão pequenos. Enxergue o mundo de 
forma real, pare de culpar os outros pelas 
suas dificuldades, assuma sua responsa-
bilidade em tudo que te acontece. Enten-

Pessoas infelizes 
machucam pessoas 

da que ser feliz ou infeliz é escolha nossa. 
Entenda que só nós mesmos poderemos 
curar nossas vidas, através da mudança 
de pensamentos, sentimentos e atitudes. 
Gente infeliz espalha amargura, tristeza e 
ódio. Escolha ser feliz e construa um mun-
do melhor ao seu redor. 

Anita Godoy é taróloga, escritora 
e palestrante motivacional. 
www.anitagodoy.com.br
anita.godoy@yahoo.com.br

https://revistacultnet.com.br/2020/10/20/pessoas-infelizes-machucam-pessoas/
https://wp.me/p9MQWS-1mq
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Terapia

Dra. Talyene Alvarenga
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação 

A vida reduzida a uma profissão é o
caminho mais curto para o burnout.

O mundo atual tem estimulado uma dis-
puta por status e resultados, assim, os 
profissionais mais qualificados, em teo-
ria com maiores chances de despontar no 

Como você pode 
incendiar o burnout

mercado de trabalho, acabam caindo em 
uma armadilha, visto que as cargas ho-
rárias exorbitantes, além de privação de 
sono, pouca socialização e lazer, resultam 

https://revistacultnet.com.br/2020/10/20/como-voce-pode-incendiar-o-burnout/
https://wp.me/p9MQWS-1mD


em exaustão emocional. O bornout é uma 
síndrome que resulta de intenso estresse, 
com redução da capacidade de trabalho, 
afastamento emocional das coisas e das 
pessoas, relacionado à carga de trabalho 
excessiva.

Mas o que nos interessa é como jogar esta 
síndrome na fogueira, antes que ela quei-
me seus sonhos e o prazer na vida: 
- O entendimento do que é necessário para 
sua felicidade é indispensável para assim 
estabelecer um equilíbrio da vida pessoal 
e profissional. 
-  Práticas de autorreflexão, liberação das 
emoções, autoconhecimento, através de 
ferramentas específicas, psicoterapia, e/
ou práticas integrativas. 
-  Verificar os agentes que geram maior es-
tresse, buscar eliminá-los da rotina. 
- Prática de espiritualidade, entender o 

centro de sua vida, viver por princípios e 
valores éticos, além de meditação e con-
tato com a natureza. 
- Entender quais são seus hobbies e outras 
atividades de interesse e destinar tempo 
para se dedicar a eles. 
- Alimentação balanceada, sono reparador 
e prática de atividade física regular. 
- Realizar pausas de qualidade durante a ro-
tina de trabalho e honrar as férias, desfru-
tando e deixando o trabalho no modo off. 

O que vai te libertar da necessidade de 
aprovação pelo elevado desempenho não 
é um trabalho e, sim, a descoberta da sua 
identidade. A vida reduzida a uma profis-
são é o caminho mais curto para o bur-
nout.

Dra. Talyene Alvarenga é médica psiquiatra e digital in-
fluencer, usa as redes sociais para facilitar a ativação da fe-
licidade. Siga @dratalyene
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Psicologia

Résia Morais
Fotos Mauro Marques | SXC 

Estamos perdendo o controle de quem
realmente somos e o que queremos.
Desde meados da década de 60, a psico-
logia vem tendo uma forte ligação com a 
tecnologia. Joseph Weizenbaum criou o 
primeiro computador-terapeuta, um Cha-
tbot denominado Eliza. O programa foi 
desenvolvido para responder de manei-
ra semelhante à técnica construída pelo 
psicólogo Carl Rogers. O método consiste 
em devolver para o paciente os questio-
namentos e afirmações apresentados ao 
programa Elisa. A técnica propõe que o 
paciente, ao ouvir seus próprios questio-
namentos, conseguirá avaliar suas ações e 
fazer mudanças. Portanto, o roteiro de Eli-
za era considerar as palavras e/ou o con-
junto de palavras que eram mais presen-
tes no diálogo da pessoa e reproduzi-las. É 
claro que a moda passou e hoje ninguém 
consideraria Eliza, ou algo mais desenvol-
vido como a Alexa, uma terapeuta extra-
ordinária. Entretanto, novas tecnologias 
têm surgido e, de fato, essencial em vários 
tratamentos. A técnica de Exposição com 
Prevenção de Respostas, por exemplo, 
utiliza tecnologias de realidade virtual e 
proporciona dessensibilizar o paciente, 
aproximando-o do objeto ou animal temi-
do, estruturando o cérebro a assimilar que 
o objeto fóbico não aciona seu sistema de 
prevenção e ansiedade (medo). 

A psicologia e 
o mundo virtual 

https://revistacultnet.com.br/2020/10/20/a-psicologia-e-o-mundo-virtual/
https://wp.me/p9MQWS-1lY


É sabido que as dependências tecnológi-
cas vêm crescendo de forma exponencial, 
entretanto precisamos refletir que tudo pode 
se tornar algo destrutivo com estruturas de 
dependência. Tudo pode ter uma referência 
comportamental consumista e obsessiva. O 
segredo está na palavra “controle”. Nós es-
tamos perdendo o controle. O controle de 
quem realmente somos e o que queremos. 
Estamos deixando as tecnologias nos con-
trolar. Nós precisamos mudar. Eu acredito 
que a AI (Inteligência Artificial), com o uso 
das redes neurais artificiais, poderão filtrar e 
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disponibilizar a nós, profissionais da Saúde 
Mental, estruturas de controle com mais agi-
lidade e fidedignidade. Portanto, devemos 
repensar sobre nossos recursos de contro-
le que estamos utilizando para administrar 
nossas emoções e comportamentos. Quem 
sabe fazer da tecnologia nossa aliada, já que 
ela vem provando a importância de existir 
neste momento de pandemia. 

Résia Silva de Morais - CRP-MG 04/31203, Doutoranda em Ci-
ências - UFU. Profª. Psicóloga Clínica em TCC e Psicopedago-
ga - UFU, Especialista em Terapia Familiar e Hospitalar, Mestre 
em Psicologia da Saúde - UFU. resiamorais@gmail.com

https://revistacultnet.com.br/2020/10/20/a-psicologia-e-o-mundo-virtual/
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Psicanálise

Dr. Jorge Pfeifer
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

O bem-estar dos neuróticos felizes.

O que fazemos para nos sentirmos de 
bem com a vida, com as nossas escolhas 
e a nossa identidade? Um velho provérbio 
nos diz que “fazer sem olhar a quem” é o 
que define nossos lugares e papéis neste 
universo mutante. Pensar e fazer para sa-
ber a nossa razão de ser no mundo. A este 
processo também chamamos de “Auto-
cuidado”, que nasce da nossa dificuldade 
de enfrentar os grandes desafios por não 
aceitarmos viver com os nossos próprios 
limites. Ele se manifesta como a antevisão 
de uma fatalidade que nos acovarda e nos 
torna reféns da nossa vaidade. O seu exis-
tir psíquico é o que nos leva desejar ser 
maiores que os nossos sonhos e idealiza-
ções. O autocuidado é uma volta para nós 
mesmos. 

A sua humanidade não é incômoda, nem 
transforma as pessoas em protótipos hu-
manos sem importância. Ele é mutante e 
raramente estabelece hábitos que só aten-
dam à nossa visão de mundo. Ele escolhe 
e tudo que precisar será útil porque o que 
escolheu serve à sua causa. É um individu-
alista que cuida bem de si e um socialista 
quando cuida bem dos outros. Ele é sujeito 
e objeto do seu próprio desejo. Não é indul-
gente, nem indiferente. Não é um ET, nem 
um ser mumificado. Não é uma Fênix que 
renasce das cinzas para salvar e sim para 
resolver. Nele, a perfeição acontece. Nele, 
vive a autoconfiança, capaz de produzir o 

Autocuidado

que faz da melhor maneira. Com tantos pri-
vilégios, ele permanece humano. 

Ele é capaz de somar e dividir. Na dúvi-
da, ele consulta para manter-se seguro e 
confiante de que fazer bem a sua tarefa é 
o que o qualifica como um bom profissio-
nal. Quando sai do trabalho energizado e 
confiante nos leva a pensar no que é se dar 
bem na vida. Ele cuida bem de si mesmo, 
é capaz de fazer mudanças e isso o atesta 
como um bom profissional. Fique atento. 
Ele existe e pode estar trabalhando ao seu 
lado. Observe-o, converse com ele, se pre-
cisar, consulte-o. Com o tempo serão bons 
companheiros. Por acaso, não é assim que 
se constrói uma boa amizade e o mito dos 
nossos heróis? 

Dr. Jorge Pfeifer é psicólogo, psicanalista e articulista.

https://revistacultnet.com.br/2020/10/20/a-psicologia-e-o-mundo-virtual/
https://wp.me/p9MQWS-1m6
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Relacionamento

Cássia Freitas 
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

Qual você escolheria ser: um grande homem
ou mulher ou ser pais de grandes filhos?

Isso depende do que para nós significa 
“ser grande”. Criar filhos está intimamen-
te ligado senão com a perpetuação, mas, 
com a replicação de nossas ações. Filhos 
não são resultados de nossa capacidade 
física, mas da decisão de nos esforçarmos 
em passar nossos princípios a um ser que 
nos foi dado. Essa para mim é a definição 
de adoção. O contrário disso na forma fe-
minina seria maternagem. Entre pais e fi-
lhos, o esforço é todo dos pais, assim como 
os julgamentos. Já classificamos a geração 
repressora, a libertadora, a trabalhadora, 
a permissiva. Durante as últimas gerações 
vimos que os filhos dos pais repressores 
eram liberais com os próprios filhos. Os fi-
lhos dos pais liberais saíram cedo para tra-
balhar, uma geração bem-sucedida, que 
criou seus filhos de forma permissiva. Isso 
não foi a regra, mas é bem comum. Não 
posso afirmar se nestes exemplos citados 
poderíamos ver a resposta à pergunta feita 
acima, mas posso afirmar que a maioria se 
considera grande, com grandes filhos. Isso 
é mais forte do que nós. Nossa tendência 
é a de acharmos nossos filhos os mais be-
los e inteligentes e de sermos os melho-
res. Mas entre a realidade e o discurso... 
O fato é que criamos um padrão de “ser 
grande”, focamos no “grande” e esquece-
mo-nos de “ser” sem entender o conceito. 
Isso me lembra de Abraão. Abraão foi um 

Gigantes

grande homem. Aquele que creu em Deus 
e, segundo a Bíblia, foi considerado justo. 
Abraão não tinha filhos, mas ansiava por. 
Então, Deus lhe deu Isaque. Isaque nasceu 
quando Abraão era velho. O que se fala so-
bre Isaque é que o pai escolheu sua esposa, 
ele orava a Deus nas adversidades e cava-
va poços. Em resumo, ele obedecia ao pai, 
confiava em Deus e garantia que todos te-
riam água. Isso para mim é ser grande. Ser 
“descansado” em Deus é ser gigante. 

Cássia de Figueiredo Freitas “é” e criou filhos que 
“são” em Deus, com Deus e para Deus, gigantes! 
cassiafreitas7@gmail.com
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Estética

Lucineide Pagano
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

Qual é o melhor investimento:
mentoria personalizada ou aparelho?
Sabe quando você está sem ideias de qual 
tratamento você vai vender? Quando você 
já usou todas as divulgações e a cliente só 
compra se tiver uma novidade, porque ela 
já fez todos os tratamentos que você tinha 
para oferecer na clínica? Pior, e quando 
elas chegam ditando qual aparelhos que-
rem usar e qual tratamento fazer, porque 
ela pesquisou no Google. Você já passou 
por isso? Já precisou atingir uma meta 
financeira e ficou sem saber como divul-
gar nas redes sociais e atrair novos clien-
tes? Muitos profissionais não investem em 
Mentoria e quando pensam em fazer isso 
acham que precisa estar com dinheiro so-
brando, que a prioridade é investir em cur-
sos e aparelhos. 

Agora me responda: 
- Você é uma autoridade na sua área? 
- Quando alguém pensa em Estética, logo 
pensa em vocês? 
- Você se diferencia e tem um público fiel? 
- Quando você lança um tratamento novo, 
precisa divulgar muito para conseguir ven-
der? 
- Você é um faz tudo dentro da clínica: re-
cepcionista, esteticista, estoque, limpeza, 

Mentoria 
personalizada 

caixa, marketing e está sempre cansada, 
exausta e nunca vê realmente o dinheiro 
que queria no fim do mês? 

Agora pare e pense. 
Qual o melhor investimento: uma mento-
ria personalizada ou um aparelho? Se você 
tem a ferramenta, mas não sabe como 
atrair, vender, fidelizar, se diferenciar e se 
tornar destaque, de nada adianta. Che-
gou a hora de você investir numa Mentoria 
para você alcançar seus objetivos e avan-
çar para um próximo nível.

Lucineide Pagano é Coach e Mentora para 
empreendedores na área da Estética e Beleza. 
#rumoaosucessonaestetica

https://revistacultnet.com.br/2020/10/21/mentoria-personalizada/
https://wp.me/p9MQWS-1mK
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Saúde Bucal

Dr. Alexandre Fernandes
Fotos Arquivo Pessoal | SXC

A higiene bucal adequada é a chave para
prevenir a dor em dentes sensíveis.
Você já sentiu dor nos dentes ao tomar 
sorvete ou café, ou mesmo percebeu al-
gum desconforto ao escovar ou passar 
fio dental?  Se sim, provavelmente você é 
portador de hipersensibilidade dentiná-
ria, cujas possíveis causas incluem: cárie 
dentária, dentes fraturados, restaurações 
desgastadas, doença gengival, desgaste 
de esmalte, raiz de dente exposta.  Em den-
tes saudáveis, a camada de esmalte pro-
tege a coroa dos dentes, localizada acima 
da linha da gengiva. Abaixo dessa linha, 
uma camada de cemento protege a raiz 
do dente. Sob o esmalte e o cemento está 
a dentina. Quando a dentina perde sua 
cobertura protetora, esses túbulos ficam 
expostos e permitem que calor e frio, ou 
alimentos ácidos ou pegajosos, cheguem 
aos nervos e células dentro do dente, que 
geram a dor. A dentina também pode se 
tornar exposta quando a gengiva recua.  
A boa notícia é que essa hipersensibilida-
de nos dentes pode ser tratada. O tipo de 
tratamento dependerá do diagnóstico do 
que está causando a sensibilidade. 

Existe uma variedade de tratamentos que 
podem ser selecionados para cada caso 
específico, dentre eles: 
-  Uso de pasta de dente dessensibilizante. 

Dentes sensíveis, 
o que fazer? 

- Gel de flúor. Realizada no consultório, 
fortalece o esmalte dos dentes e reduz a 
transmissão de sensações.
- Coroas, restaurações ou colagens dentá-
rias podem ser usados para corrigir uma 
falha que poderá resultar em aumento da 
sensibilidade. 
- Enxerto cirúrgico de gengiva. Se o tecido 
gengival foi perdido pela raiz, isso prote-
gerá a raiz e reduzirá a sensibilidade.
- Canal radicular. Se a sensibilidade for 
grave e persistente, e não puder ser trata-
da por outros meios, poderá ser recomen-
dado esse tratamento para eliminar o pro-
blema.

A higiene bucal adequada é a chave para 
prevenir a dor em dentes sensíveis. Per-
gunte ao seu dentista se tiver alguma dúvi-
da sobre a sua rotina de higiene oral diária 
ou se tiver dúvidas sobre a sensibilidade 
dentária. (Fonte: https://www.mouthhe-
althy.org/en/az-topics/s/sensitive-teeth).

Dr. Alexandre Vieira Fernandes - CRO-MG: 12.398. Mestre 
em Estomatologia, Mestre e Doutor em Cirurgia e Trauma-
tologia Bucomaxilofacial. Responsável técnico da Primer 
Odontocenter.

https://revistacultnet.com.br/2020/10/21/dentes-sensiveis-o-que-fazer/
https://wp.me/p9MQWS-1n2
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Crônica

Mônica Cunha
Fotos Bruno Fernandes | Caprice Cerchi

“Uma ao lado da outra, as flores
da Sibipiruna da minha infância
Eu estava entre o sonho e a preocupação 
de perder a hora. Quase todo dia é assim, 
medo de acordar depois do sol. Foi quando 
meus ouvidos perceberam o som parecido 
com a aterrissagem de quem pula o muro. 
No caso, algum meliante perdido na ma-
drugada. Estiquei a escuta. Fiquei vigian-
do e o coração acelerou um pouquinho.  
Levantei meio cambaleando e fui até a ja-
nela. Abri uma parte da veneziana e espiei 
noite adentro. Meus olhos embaçados per-
ceberam que não havia ninguém, graças a 
Deus! Mas, bastou inspirar mais profunda-
mente para sentir a presença da chuva. O 
barulho era de pingos grossos espalhados 
pelo telhado e lá no banco de madeira. Fi-
quei um tempinho com o cheiro da terra 
molhada no nariz. Nem vi que horas eram. 
O ar me deixou mais sonolenta e me fez 
dormir até às quatro. Ao sair de casa tudo 
mais sereno, literalmente. Logo à minha 
frente o asfalto sumiu! Diminui mais ain-
da a velocidade para não estragar aquela 
beleza: a rua forrada de amarelo. Uma ao 
lado da outra, as flores da Sibipiruna da 
minha infância. Despencaram com a ven-
tania e com o toque suave da garoa. Que-
ria ter parado para tirar uma foto, observar 
de pertinho aquela obra divina, mas tive 
que seguir. Assim como avançamos nes-
sa nova estação. Primavera... é tempo de 
florescer. Será que teremos coragem para 
tanto? Acredito que vale tentar!

Mônica Cunha é jornalista e apresentadora de televisão. 
monikacunha@uol.com.br

A surpresa da chuva 

https://revistacultnet.com.br/2020/10/21/a-surpresa-da-chuva/
http://encurtador.com.br/lDFGZ
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Cidadania

Karolina Cordeiro
Fotos Arquivo Pessoal | Freepik

Pensar novas formas de avaliação
também é de extrema importância.
Na semana em que se lançou a Nova Po-
lítica de Educação Especial, onde se de-
fende salas específicas para alunos com 
deficiência, e também autonomia para 
que os pais possam ter o poder de esco-
lha entre ensino regular e ensino espe-
cial, surge um convite à reflexão ao que 
é realmente o sentido que se dá a edu-
cação. Pois, se voltarmos rápido no tem-
po, vamos entender que o processo de 
construção da inclusão na escola é uma 
dinâmica em movimento contínuo. A ela-
boração da melhor forma de Educação 
deveria permear tanto a família, quanto 
profissionais da área da pessoa com de-
ficiência que agende este aluno fora do 
período da escola, e educadores, gesto-
res e cuidadores. Numa rede que se co-
munique uma com a outra. E mesmo 
sendo objeto de todos que é possibilitar 
a qualquer aluno a desenvolver seu me-
lhor potencial, tanto qualitativo ou quan-
titativo pedagógico, tem que existir lugar 
de fala e de escuta de todos. Pensar no-
vas formas de avaliação também é de ex-
trema importância, visto que mesmo alu-
nos sem deficiência visíveis atravessam 
desafios em estruturas engessadas e po-
larizadas, na forma de se viver a escola. 
Como diz o sociólogo que gosto muito, 
Boaventura de Sousa: “Temos o direito a 
sermos iguais quando a nossa diferença 

Deficiências não visíveis 
na educação inclusiva 

nos inferioriza e temos o direito de ser-
mos diferentes quando nossa igualdade 
nos descaracteriza”. O caminho do meio 
sempre será a melhor escolha. Nem es-
pecial, nem regular, humana. 

Sou Karolina Cordeiro, uma mãe que transforma a expe-
riência de ter um filho com deficiência em aprendizado 
e oportunidade de criar relações significativas e impor-
tantes para um mundo melhor. O Pedro, meu filho, tem 
12 anos, está no sexto ano do Ensino Fundamental numa 
escola pública municipal.

https://revistacultnet.com.br/2020/10/21/a-surpresa-da-chuva/
https://revistacultnet.com.br/2020/10/21/deficiencias-nao-visiveis-na-educacao-inclusiva/
http://encurtador.com.br/lDFGZ
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Comportamento

Michelle Aguiar
Fotos Arquivo Pessoal | SXC

Seja uma mulher que admira,
impulsiona e torce por outras mulheres.

Mulheres 
inspiradoras! 

Inspiramos e somos inspiradas a todo mo-
mento. E que bom que podemos melhorar 
e ajudar as outras a melhorarem também. 
O ideal seria se todas nós pensássemos 
assim. Que juntas somos mais fortes! E há 
muito a ser feito para mudarmos de uma 
cultura patriarcal e nos tornarmos, de fato, 
uma rede de apoio. Há quem ainda se per-
ceba como “exclusiva”, que todos os seus 
esforços são independentes das outras, 
reafirmando a sua autossuficiência. Pri-
meiro, é importante fazer esta mudança de 
dentro para fora, tomando consciência do 
seu próprio valor, de quem se é, do que é 
importante para si e depois, estendendo 
esta consciência às outras mulheres, en-
xergando-as, valorizando-as e tornando-se 
como parte de todas. É criar fortes alianças 
entre nós, percebendo que podemos ser 
aliadas, não rivais, e que assim podemos 
conquistar mudanças ainda mais signifi-
cativas. É ter sororidade (união de mulhe-
res que compartilham os mesmos ideais e 
propósitos), termo antigo, mas ainda bem 
atual. É comum nos depararmos com crí-
ticas femininas às próprias mulheres, com 
desconfiança diante de situações de cres-
cimento ou de sofrimento. Se algo de bom 
aconteceu ou se houve algum maltrato, “o 

que ela fez para que isso acontecesse?”. E 
assim, muitas vezes, condenamos, duvida-
mos e julgamos, ao invés de realçar o seu 
valor ou estender as mãos dando o devido 
apoio. Somos mulheres, dotadas de sen-
sibilidade, capacidade e empatia.  Cabe a 
nós nutrir o nosso valor e assim, nutrir o 
valor das outras mulheres também, com 
solidariedade, cumplicidade, restaurando 
a feminilidade fragmentada e nos fortale-
cendo como mulheres, mães, profissionais 
e como irmãs. 

Michelle Aguiar atua no Desenvolvimento Humano. Espe-
cialista em Gestão Estratégica de Pessoas, Análise de Per-
fil Comportamental e de Competências, Coach, Master em 
PNL e Coautora do livro Mulheres Empreendedoras de Alta 
Performance de Minas Gerais. Linkedin: michelleaguiar.coa-
ch | Instagram: @michelleaguiar.coach

https://revistacultnet.com.br/2020/10/21/mulheres-inspiradoras/
https://wp.me/p9MQWS-1mM


Etimologia

Andrea de Castro
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

Ser simples não é fácil.

A arte de ser 
sofisticado 

É muito interessante saber a etimologia das 
palavras. Sim, as palavras possuem uma his-
tória. Este é um assunto que gosto muito. Eti-
mologia é a parte da gramática que estuda a 
origem das palavras e da explicação do signifi-
cado delas através da história de seus elemen-
tos. Parece complicado?! Vejamos a palavra 
SOFISTICADO... Ela vem do latim sophisticus, 
que significa inteligente com as palavras, ela-
boração e raciocínio com elas. Que, por sua 
vez, vem da raiz sophistes que em português 
está relacionada à palavra sofistas, que eram 
professores de retórica. Xiii, mas o que é retóri-
ca? Calma... é a arte de falar bem. De se comu-
nicar de forma clara. Isto mesmo, tão antigo e 
tão atual. Voltando... e a palavra sofistes vem 
da raiz sofia, que significa sabedoria, conheci-
mento. Mais tarde, bem mais tarde, a palavra 
passou a significar conhecimento do mundo, 
que levou ao conceito de cultura, de conheci-
mento e refinamento (tornar fino, puro). Per-
cebe que, historicamente, a palavra nunca es-
teve relacionada a algo caro, financeiramente, 
mas está sim relacionada a algo bem feito, ela-
borado, com atenção aos detalhes. Esta sim-
plicidade última de entendimento só se faz 
possível quando você passa da superfície para 
a profundeza do significado das coisas. E olha 
que ser simples não é fácil. 

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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Etiqueta

Bruna Barcelos
Fotos Arquivo Pessoal | SXC

A pandemia tornou algumas
situações sociais constrangedoras.

Etiqueta na 
pandemia 

Você já parou pra pensar como os aconteci-
mentos da vida podem influenciar na nossa 
cultura e no nosso modo de agir? Pois bem, 
com a vinda da pandemia para o mundo, 
muitas coisas que eram dadas como certas, 
agora nos deixam em situações um tanto 
quanto embaraçosas. Vamos a algumas di-
cas que podem te ajudar a sair melhor ou 
menos constrangido de alguma situação: 

1 - Supermercado: mantenha sua cabeça 
fria, não precisa achar que só porque a pes-
soa te encostou você estará contaminado. 
Faça sua parte, vá de máscara e se puder 
vá de luvas também, isso vai te deixar mais 
seguro. 

2 - Um conhecido tenta dar um aperto de 
mão ou um abraço: normal isso não é? So-
mos latinos e gostamos muito de contato. 
Mas, neste caso o melhor a fazer é levar 
na brincadeira. Fale: “agora não podemos 
mais abraçar e nem pegar na mão, né?, mas 
vamos acostumar” e sorria. 

3 - Reunião em casa com poucas pessoas: 
sim, os eventos intimistas estão aconte-
cendo. A regra aqui é se você for o anfitrião, 

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/etiqueta-na-pandemia/
https://wp.me/p9MQWS-1mo
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prepare álcool em gel, meias ou pantufas 
na porta da sua casa e deixe álcool líquido 
para que as pessoas que não quiserem ti-
rar os sapatos batam na sola dos mesmos. 
Se possível faça o jantar, o lanche, em um 
ambiente da casa mais aberto, isso ajuda a 
circulação do ar. 

O interessante neste momento é respeitar 
as pessoas, tem umas que serão mais leves 
com a pandemia e a forma como encara e 
tem outras que ainda estão receosas e vão 
continuar assim até que a solução chegue 
(como a vacina, por exemplo). Seja gentil e 
respeite ainda mais o limite do outro. 

Bruna Barcelos é consultora comportamental. 
@sis.porvoce

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/etiqueta-na-pandemia/
https://revistacultnet.com.br/2020/07/17/qual-a-importancia-de-registrar-sua-marca/
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Design

Marcos Dagostin
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

Espaço despertou experiências sensoriais
aos visitantes, como o olfato e o paladar.

32

Arquitetura poética 
resgata potencial regional 

A arquitetura tem como um 
dos objetivos resgatar ques-
tões ligadas à afetividade. 
Foi nesse intuito que a ar-
quiteta mineira Cynthia Sil-
va desenvolveu o espaço 
“Armazém Origem Minas”, 
juntamente com o Sebrae-
-MG, onde traduz através da 
primeira loja física o concei-
to de fomentar o desenvol-
vimento das micro e peque-
nas empresas mineiras da 
gastronomia e do agrone-
gócio. O projeto teve como 
ponto de partida da sua 
concepção o resgate de ele-
mentos regionais, unindo 
histórias, sentidos e poesia. 

A arquiteta mineira Cynthia Silva

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/arquitetura-poetica-resgata-potencial-regional/
https://wp.me/p9MQWS-1ma
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O conceito Armazém Boutique apresenta-
va de forma peculiar uma vitrine com uma 
seleção do que tem de melhor em Minas 
Gerais. O espaço despertou experiências 
sensoriais únicas aos visitantes, como o 
olfato e o paladar. Demonstrando cada vez 
mais uma arquitetura funcional, autoral e 
de muito simbolismo, a arquiteta Cynthia 
Silva forma mais uma parceria nas próxi-
mas semanas juntamente com o Estúdio 
Mineral e o Estúdio Marcos Dagostin. 

Marcos Dagostin é artista visual, designer e leva o seu 
nome à frente do estúdio, desde 2010, em Santa Catarina. 
marcosdagostin@hotmail.com

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/arquitetura-poetica-resgata-potencial-regional/
https://wp.me/p9MQWS-1mB
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Solidariedade

Darah Gomes
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

Bazar da Thássia é realizado 
virtualmente pela primeira vez.

Conectados 
Pelo Amor 

O Bazar da Thássia está na 6ª edição e já en-
trou para agenda de Uberlândia. O evento 
atrai público de diversas cidades da região 
e de outros estados e toda a renda é reverti-
da para a ONG Casa do Menor Nova Canaã. 
Com a pandemia da Covid-19, o formato 
do bazar precisou ser repensado e nasceu 
o “Conectados Pelo Amor”. Nesse novo for-
mato, o evento foi realizado 100% virtual 
por meio da plataforma Enjoei, especia-
lizada em compra e venda online. A ideia 
atendeu ao pedido de vários admiradores 
de Thássia Naves que moram em outros 
estados. “O cenário mundial mudou, então 
resolvi atender um pedido antigo dos meus 
seguidores e fazer um bazar virtual (...). O 

alcance nacional fez do tema Conectados 
pelo Amor uma edição muito especial”, 
afirma a idealizadora. O nome da nova edi-
ção do bazar se deve ao cunho assistencial: 
arrecadar fundos para Casa do Menor Novo 
Canaã, uma ONG que atende crianças ca-
rentes, fornecendo complemento escolar, 
alimentação e atendimento dentário em 
Uberlândia. A influencer conheceu o traba-
lho da instituição pela avó, que era volun-
tária, e sentiu a necessidade de fazer uma 
ação beneficente, momento em que surgiu 
a ideia do primeiro bazar. “Achei que seria 
muito legal casar uma ação com roupas do 
meu acervo para reverter o lucro integral ao 
projeto social. É conciliar a moda, universo 
que amo, com a responsabilidade social e 
compromisso de ajudar o próximo”, ressal-
ta Naves. 

A edição virtual ainda manteve o contato 
da criadora com os seguidores que apoiam 
a causa através de uma transmissão ao vivo 
no YouTube. A live contou com participação 
do fotógrafo e amigo pessoal da influencer, 
Rhaiffe Ortiz. “Apesar da distância física, fui 
cercada de apoio e parcerias que abraça-
ram a causa. Pensando em formas de agra-
decer e promover uma interação descon-
traída com o meu público chegamos na live, 

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/conectados-pelo-amor/
https://wp.me/p9MQWS-1mo
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uma alternativa que dá para seguir à 
risca as medidas de segurança”, reve-
la. Foram abordados assuntos como 
moda, empreendedorismo pessoal e 
os bastidores do evento, além de Na-
ves ter conversado com participantes 
do bazar. Uma delas foi a mineira Va-
nessa, que teceu diversos elogios ao 
evento. Ela comprou um vestido que 
Thássia usou em um jantar durante a 
lua de mel. “Eu já era apaixonada (na 
peça) e tinha tentado comprar ele, 
mas estava esgotado. (...) Com cer-
teza (o vestido) está vindo com uma 
energia maravilhosa porque veio de 
você (Thássia) e já tem uma história. 
Torna a peça ainda mais especial”, 
observa. Na primeira edição virtual 
do bazar mais de 2200 peças foram 
vendidas, sendo 50% adquiridas na 
primeira hora após a abertura das 
vendas. No total, foram arrecadados 
R$398.442 mil, sendo que em seis 
edições, Thássia já angariou R$1,5 
milhões e sete mil brinquedos. Todo 
o valor foi repassado para ONGs. 

Coleção de Mesa Posta 
Outro projeto criado durante a pan-
demia e que também atende a Casa 
do Menor foi uma coleção de mesa 
posta. “A ONG tem despesas fixas ao 
longo do ano que o bazar não conse-
gue cobrir porque a arrecadação se 
destina a outras necessidades, então 
toda ajuda é bem-vinda”, enfatiza 
Thássia. Ela sempre foi apaixonada 
por jogos americanos, pois acredita 
que os itens refletem a personalida-
de das pessoas no lar. Dessa forma, 
nasceu a ideia de criar os produtos, 
que foram confeccionados na pró-
pria instituição e contou com ideias 
da influencer em todo processo de 
criação. A coleção conta com toalhas 
de mesa, sousplats e guardanapos. 
Os itens foram esgotados em pouco 
tempo e o valor arrecadado foi de 
R$96.726 mil.

Darah Gomes é jornalista especializada em moda.
@In.Darah I www.indarah.com

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/conectados-pelo-amor/
https://revistacultnet.com.br/2020/07/17/qual-a-importancia-de-registrar-sua-marca/
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Bem-Estar

Lifestyle

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

Para ser criativo é 
necessário ser curioso.
Olá pessoal, tudo bem? Que tal deixar seus sto-
ries ainda mais divertidos, bonitos e criativos. 
Confira quatro dias e manda bala nos posts! 

1 - Mescle Fontes 
Um texto todo da mesma forma fica cansativo 
visualmente, por isso para que seus textos fi-
quem mais criativos, compensa sempre mesclar 
as fontes, pois assim se tornará mais interessan-
te para a leitura e seu público vai ter mais inte-
resse em realizar a mesma. É muito importante 
sempre colocar o assunto que você está falando 
em forma de texto, pois muitos veem o story no 
mundo. 

3 - Use Gifs 
Estes são aliados para deixar os stories criativos 
e atrativos. Vale a pena sempre usá-los a seu fa-
vor, pois os seguidores amam stories criativos. 
Nota: tenha cuidado para usar gifs que são mui-
tos visíveis e podem tirar a atenção de algo mais 
importante que queira mostrar. 

4 - Use Recurso das Fontes 
Você pode usar as fontes não só para escrever, 
mas também para enfeitar. Use símbolos como 
“_______”, “..............” ou “*******” para formar 
linhas, fundo para textos, entre outras coisas. 
Nesta hora tem que colocar a criatividade em 
ação. Sempre falo que para ser criativo é neces-
sário ser curioso! Digite vários símbolos segui-
dos e imagine onde você poderia usá-los. 

5 - Harmonize as Cores 
Outra coisa que sempre digo é “um story bem 
feito, chama atenção dos seguidores pelo cui-
dado que você teve ao fazê-lo”. Um destes cui-
dados, é sempre harmonizar as cores das fo-
tos com as das fontes e fundos (como na foto 
abaixo).

Dicas para fazer 
stories criativos 

Redes Sociais
Nando Medeiros
@fashionando
www.fashionando.com

https://revistacultnet.com.br/wp-admin/post.php?post=7383&action=edit
https://wp.me/p9MQWS-1m0
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https://www.instagram.com/aparattojoias/
tel:+553432364722


Homenagens

Equipe Cult
Fotos Divulgação

Nossos colunistas
colaboradores

Agradecemos a todos vocês que sempre nos
ajudaram a fazer uma revista cada vez melhor.
A Revista Cult tem como regra gerar conteú-
dos relevantes para informar seus leitores. 
Para isto se cerca de colunistas que são re-
ferências e reconhecidos em suas especia-
lidades ou área de atuação, profissionais 
exemplares, são responsáveis por trans-
mitir, em linguagem direta, informações 

mundo

LEIA E COMPARTILHE
ACESSE CONTEÚDO CULT

imprescindíveis e experiências práticas do 
dia a dia. Para vocês, leitores, conheça-os. 
Para vocês, colunistas, nosso muito obriga-
do. Nossa gratidão também a todos os co-
laboradores que já passaram pela Revista 
Cult nestes nossos 16 anos no mercado de 
comunicação.
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https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/homenagem-3/
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Aline Montenegro e Fernanda 
Muniz são Consultoras de 
Alimentos.   
alimentconsultoria@gmail.com

Dr. Alexandre Vieira Fernandes - CRO-
MG: 12.398. Mestre em Estomatologia, 
Mestre e Doutor em Cirurgia e 
Traumatologia Bucomaxilofacial. 
Responsável técnico da Primer 
Odontocenter.
alexandre@primerodontocenter.com.br

Dra. Talyene Alvarenga é médica 
psiquiatra e digital influencer, usa 
as redes sociais para facilitar a 
ativação da felicidade. 
Siga @dratalyene | talyene.m.a@
hotmail.com

Dr. Jorge Pfeifer é psicólogo, 
psicanalista e articulista de 
Comportamento da revista Cult. 
jesuaniamgap@gmail.com

Lucineide Pagano é Coach e 
Mentora para empreendedores na 
área da Estética e Beleza. 
#rumoaosucessonaestetica

Mônica Cunha é jornalista, 
escritora, palestrante e 
apresentadora de televisão. 
monikacunha@uol.com.br

Juliana Veloso é Nutricionista 
Clínica e Esportiva - Método PNP: 
Emagrecimento e Saúde Plena. 
CRN9-21891  
Instagram: @julianavelosonutri | 
Facebook: Ju Veloso Nutri

Karolina Cordeiro é geógrafa, 
corredora, escritora, palestrante, 
mãe do Pedro que possui 
uma síndrome rara - Aicardi 
Goutieres, da Ana Júlia e da 
Giovana. Especialista em projetos 
de acessibilidade física, mas 
principalmente humana. É 
coordenadora do Projeto Angel 
Hair e coautora do projeto Muda do 
Afeto. Sonhadora, vê amorosidade 
em tudo.
E-mail: projetoangelhair@gmail.
com.br

Profª. Dra. Geni de Araújo Costa. 
Pesquisadora: Envelhecimento, 
bem-estar e qualidade de vida. 
Palestrante/comunicadora/
escritora. Instagram e Spotify: @
benditaidade | E-mail: genicosta6@
gmail.com

Anita Godoy é taróloga, escritora e 
palestrante motivacional. 
www.anitagodoy.com.br | anita.
godoy@yahoo.com.br

Cássia de Figueiredo Freitas 
é psicóloga e articulista de 
Relacionamento da revista Cult. 
cassiafreitas7@gmail.com
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Nilson Paulo Lima é maratonista. 
Facebook: Nilson Paulo Lima 
Instagram: @nilsonpaulolima 
E-mail: nilsonpaulolima@gmail.com

Mauro Almeida é colunista social 
da revista Cult na cidade de 
Ituiutaba.
maurofsalmeida@bol.com.br

Marise Romano é fotógrafa e 
colunista social da revista Cult na 
cidade de Uberaba.
contato@mariseromano.com.br

Sonia Sampaio é colunista social 
da revista Cult em Uberlândia.
Site www.soniasampaio.com.br 
Instagram @soniasampaio 
Facebook Sonia Sampaio

Nando Medeiros é publicitário, 
blogger, digital influencer e 
produtor de eventos. 
nandomedeiros6@gmail.com

Tomaídes Rosa é empresária 
e presidente do Aciub 
Mulher - Conselho da Mulher 
Empreendedora.

Adriana Sousa é jornalista, 
redatora e professora universitária.
contato@adrianasousa.com.br

Marcos Dagostin é artista visual, 
designer e leva o seu nome à frente 
do estúdio, desde 2010, em Santa 
Catarina. 
marcosdagostin@hotmail.com

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

Andrea de Castro Cordeiro Silva, 
amante da família, do receber bem, 
design de interiores. 
E-mail: casa.da.dea73@gmail.com | 
Instagram: @casada_dea |

Bruna Barcelos é consultora 
comportamental. 
contato@bruna barcelos.com.br | 
@sis.porvoce 

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/homenagem-3/


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. q9@agenciaq9.
com.br

Dr. Guilherme de Freitas é 
médico hiperbárico, 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”. 

Célio Cardoso é Hub de negócios. 
Especialista em conectar pessoas 

para geração de negócios, ativação 
de marcas com credibilidade, 

através de conhecimento adquirido 
ao longo de 35 anos no mercado de 

comunicação e marketing .
Siga @hubceliocardoso

Hélio Mendes é Consultor de 
Estratégia e Gestão, professor 
da Associação dos Diplomados 
da Escola Superior de Guerra, 
com curso de Negociação pela 
University of Michigan, Gestão 
Estratégica pela University of 
Copenhagen e Fundamentos 
Estratégicos pela University of 
Virginia.
www.institutolatino.com.br | 
latino@institutolatino.com.br

Lara Paulinny é publicitária e 
relações públicas, especialista 
em marketing digital, vendas 
e trade marketing, inovação e 
empreendedorismo e gestão de 
negócios.
larinha_hehe@hotmail.com

Marcos Maracanã é jornalista, 
apresentador de televisão e gestor 
em comunicação.
maracananasruas@gmail.com

Paulo Gabriel Júnior é criador 
de vídeos de humor para internet, 
possui três pós-graduações em 
comunicação social e professor de 
marketing.
paulo_sergiogabriel@hotmail.com

Paulo Roberto Orlandini é 
CEO da Revista Cult, advogado, 
especialista em propriedade 
intelectual e expansão de negócios.
paulororlandini@hotmail.com

Vinícius Martins Naves é responsável 
pela Comunicação e Marketing do Visite 
Uberlândia. Órgão que busca captar e 
apoiar eventos turísticos profissionais 
para Uberlândia, prestando apoio 
técnico, disponibilizando material 
promocional, além de organizar e 
acompanhar visitas de familiarização e 
inspeção a Uberlândia. 
marketing@visiteuberlandia.com.br 

Ana Maria Lahor é sócia 
proprietária da Soul Inteligência 
Criativa.
analahor@hotmail.com

Darah Gomes é jornalista 
especializada em moda.
darahfgomes@gmail.com | @
In.Darah I www.indarah.com
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Résia Silva de Morais é 
Doutoranda em Ciências - UFU. 
Mestre em Psicologia da Saúde - 
UFU. Profª. Psicóloga Clínica e TCC.  
Psicopedagoga - UFU. Especialista 
em Terapia Familiar e Hospitalar. 
CRP-MG 04/31203. resiamorais@
gmail.com

Mathaus Sanchez é empresário, 
promoter e colaborador em 
matérias especiais para a revista 
Cult. 
mathaussanchez@gmail.com

Serifa Comunicação - Analú 
Guimarães e sua equipe, 
responsável pela assessoria de 
imprensa e conteúdos editoriais 
para a revista Cult. analu@
serifacomunicaçao.com.br

GA Comunicação - Sérgio Gouvêa 
e sua equipe, responsável pela 
cobertura do Aciub Jovem e Aciub 
Mulher e conteúdos especiais para 
a revista Cult. 
sergio@gacomunicaçao.com.br

Laura Lanny é jornalista e 
colunista de Economia da revista 
Cult. 
lauralannysilva@gmail.com

Letícia Pereira Alves é arquiteta e 
urbanista. 
arquitetaelemental@gmail.com | 
Instagram: @arqleticiadesign 
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Carlos Guimarães Coelho é 
jornalista, produtor cultural e 
colunista de Cultura da revista Cult. 
cgc2006@hotmail.com

Kelson Venâncio é jornalista, 
crítico de cinema e diretor-
presidente da rede de mídias 
Cinema & Vídeo | www.
cinemaevideo.com  
kelsonvenancio@hotmail.com

Elizete Moura é formada em 
Administração de Empresas, 
especialista em Marketing, gerente 
de Vendas e apaixonada por 
cinema clássico. 
Instagram: elizeteemoura | Email: 
elizete.crismoura@gmail.com 
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Uberlândia respirará 
voleibol em 2020/21 

“Para a temporada 20/21 fizemos quatro contratações pontuais 
para elevar ainda mais o excelente nível do nosso elenco”. 

Com a participação do Dentil Praia Clube 
e do Azulim/Gabarito/Uberlândia, a cida-
de de Uberlândia terá grande exposição 
na Superliga Feminina e a Masculina de 
voleibol, dois dos mais importantes cam-

peonatos de voleibol do mundo, excelente 
oportunidade para a divulgação de mar-
cas, negócios e oportunidades locais, além 
de atrair investimentos econômicos e me-
lhorar o desempenho da economia, e ain-

Equipe Dentil Praia Clube
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da, sem falar da importância do esporte na 
formação, recreação e paixão das pessoas. 
Paixão esta que foi bem incorporada pelos 
uberlandenses, que lotam os ginásios em 
dias de jogos, cantam e torcem muito, pai-
xão que extrapolou ou limites do município, 
afinal o Dentil Praia Clube,  que disputará 
sua  13ª temporada trazendo na bagagem 
inúmeros  títulos e um elenco montado 
para conquistar outros, possui torcedores 
e fãs em quase todo o país. Trilhando no 
mesmo caminho da paixão, virá o Azulim/
Gabarito/Uberlândia, que conquistou o 
acesso na última edição da Superliga B, e 
trará para a competição um elenco jovem, 
mas com muitos jogadores com passagens 
pelas seleções brasileiras juvenis. Porém, 
neste ano atípico, a realização das compe-
tições seguirá protocolos de segurança, vi-
sando impedir a transmissão da Covid-19, 
devendo, pelo menos a princípio, serem re-
alizadas com portões fechados, condições 
novas e curiosas que despertaram a neces-
sidade da Revista Cult em perguntar aos 
capitães das equipes se a Covid-19 afetaria 
o comportamento dos atletas em quadra e, 
ainda, como será jogar sem a presença da 
torcida. 

Wal (Dentil Praia Clube) 
“A pandemia nos ensinou e nos mostrou 
maneiras diferentes de comportamentos 
mais seguros. Nós, atletas, temos que levar 
todo esse cuidado para o dia a dia de trei-
namentos. 

Temos que aprender com os torcedores a 
ter paciência e esperar a hora certa de en-
contrarmos novamente. Será, com certe-
za, mais um aprendizado desse novo tem-
po que estamos vivendo. Muitas vezes, os 
treinamentos nos preparam para vencer 
os momentos difíceis na partida. É no dia a 
dia que adquirimos confiança. O treino nos 
dá o suporte para termos resistência e pa-
ciência para reverter um momento difícil. 
O momento que estamos vivendo influen-
ciou o mundo todo, mudando comporta-
mentos e padrões, além de tudo que acre-
ditamos até então, logo, não seria diferente 
dentro de quadra. São tempos delicados, 
contudo, acredito que foi possível - ainda 
é - tirar diversos aprendizados desta pan-
demia. Valores sociais foram resgatados e 
ressignificados e isso será transferido para 
o relacionamento entre atletas, clubes e di-
rigentes, além de que, com essa pausa “for-
çada”, os atletas de alto rendimento pude-
ram dar um tempo, que ajudou a aliviar o 
estresse acumulado das temporadas an-
teriores. Mesmo sendo tempos complica-
dos, estamos felizes em voltar a fazer o que 
amamos: jogar vôlei”, enfatiza. 

Matheus Brasília 
(Azulim/Gabarito/Uberlândia) 
“Jogar sem torcida, com certeza, será uma 
novidade inusitada. 

Capitão Matheus Brasília Wal (Dentil Praia Clube)
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O clima de jogo com a participação deles 
é uma das melhores partes. Teremos que 
nos adequar a ficar sem o incentivo extra 
das arquibancadas, o que força os atletas 
a aumentarem o nível de alerta e concen-
tração dentro de uma partida. Acredito que 
ser estreante na competição não seja um 
peso para o time e, sim, um incentivo maior 
para buscarmos desempenhar um excelen-
te trabalho. Apesar de ser estreante na Su-
perliga, o Vôlei Uberlândia é um veterano 
no cenário nacional. Sabendo da qualida-
de do campeonato, essa motivação, junto 
com toda a preparação, será importante 
para o desempenho esperado na tempo-
rada”, observa. A Revista Cult também per-
guntou aos treinadores como está a prepa-
ração das equipes e quais serão os grandes 
adversários em quadra e os desafios fora 
de quadra para a temporada. 

Paulo Coco (Dentil Praia Clube) 
“Tem sido gratificante o retorno aos treinos 
neste momento tão atípico no qual todos 
nós estamos inseridos. Muitas adaptações 
em nossa rotina diária, com vários cuidados 

para que a gente possa desempenhar o tra-
balho com extrema segurança, com uso de 
máscara, álcool em gel 70% à disposição, 
distanciamento, grupos reduzidos e higie-
nização da quadra no pré e pós-treino. Pre-
paração forte e com bastante zelo para en-
frentarmos uma longa e árdua temporada. 

Treinador Paulo Coco (Dentil Praia Clube)

Equipe Azulim Gabarito Uberlândia
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É muito importante manter um time-base 
de uma jornada para outra. Graças a Deus, 
o trabalho longevo tem proporcionado re-
sultados expressivos e, consequentemen-
te, uma repercussão positiva para darmos 
sequência no processo de amadurecimen-
to de ideias e conceitos. Para a temporada 
20/21, fizemos quatro contratações pontu-
ais para elevar ainda mais o excelente nível 
do nosso elenco. Com certeza, as contrata-
das vão agregar muito valor para buscar-
mos os objetivos em cada disputa. É uma 
competição muito importante, que vai até 
suprir a lacuna deixada pela não realização 
dos playoffs da Superliga 19/20. Sem dú-
vida alguma, o torneio dará uma boa pre-
paração visando a edição 20/21 da maior 
competição do voleibol brasileiro. Ade-
mais, proporcionará um retorno midiático 
aos nossos patrocinadores. Será também 
uma oportunidade de testarmos o mode-
lo ‘bolha’, ou seja, experimentarmos uma 
situação nova para todas as agremiações 
participantes”, considera. 

Manoel Honorato 
(Azulim/Gabarito/Uberlândia) 
“O Azulim/Gabarito/Uberlândia virá com 
uma equipe montada na base de um con-
junto familiar muito grande, muitos atletas 
têm 22, 23 e 24 anos, muitos deles jogaram 
juntos no Minas Tênis ou no Sesi de São Pau-
lo, muitos fizeram parte da Seleção Brasi-
leira sub-19 e sub-21 e foram incorporados 
a um projeto que existe em Uberlândia há 
aproximadamente 21 anos, a Academia do 
Vôlei. Montamos uma equipe competitiva, 

por isso acredito que temos plenas condi-
ções de nos manter na elite do voleibol na-
cional. Todas as equipes que disputarão a 
Superliga estão bem preparadas, algumas 
com investimentos bem superiores, mas 
estamos preparados”, revela. Doze equipes 
masculinas, sendo quatro de Minas Gerais, 
e doze equipes femininas, sendo duas de 
Minas Gerais, disputam as competições da 
Superliga.

Treinador Manoel Honorato (Azulim/Gabarito/Uberlândia)
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“Lidamos com o imprevisível como parte
da rotina que diluiu nossas certezas”

Um ano com transformações 
e novas visões do mundo 

Este ano tem sido desafiador para todos 
nós, com situações em que identificamos o 
quanto podemos ser cada vez mais agentes 
de transformação. Este processo envolve 
mudanças em nosso perfil pessoal e tam-
bém nos processos das organizações que 
lideramos. Nos últimos meses, vimos uma 
evolução cultural na nossa sociedade, am-
pliamos a nossa capacidade de interação e 
do estímulo diante das novas necessidades. 
Nos adequamos e transformamos para so-
breviver e, principalmente, EVOLUIR. Estas 
mudanças intensas envolveram uma maior 
interação entre as pessoas e empresas. Ti-
vemos que ampliar nossa capacidade de co-
laborar com os outros, de nos adaptarmos a 
cenários de adversidade, valorizando mais 
o coletivo e descobrindo novas habilidades 
e formas de agir. No lugar de ter o foco no 
futuro, tivemos que nos embrenhar no pre-
sente e buscar soluções para seguir em fren-
te, mesmo diante das incertezas e comple-
xidades. Vimos o quanto somos capazes de 
canalizar as emoções para pensar no ser hu-
mano de forma integral, em um relaciona-
mento mais saudável e em um meio social 
totalmente diferente, em meio à necessida-
de do distanciamento. Estamos acostuma-
dos a ser muito afetivos, mas tivemos que 
ser também efetivos em situações novas e 
desconhecidas. Este período nos fez enxer-

gar o mundo de forma alternativa e uma 
coisa que ficou muito aflorada foi a inquie-
tação, o inconformismo e as desigualdades. 
Lidamos com o imprevisível como parte da 
rotina que diluiu nossas certezas e descobri-
mos novas formas, espaços, crenças e prá-
ticas. Assim estamos superando este ano e 
nesta minha coluna do próximo mês vamos 
falar dos desafios que temos pela frente.

Tomaídes Rosa é empresária e presidente do Aciub Mulher 
- Conselho da Mulher Empreendedora.
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As dificuldades existem, mas 
desistir não é a melhor opção.

Criatividade e coragem 
para ser ‘Nobre’ 

Quem tinha planos elaborados para 2020 
precisou adiar, cancelar e, quando possí-
vel, se ajustar ao novo cenário imposto pela 
pandemia. Esta também foi a realidade de 
empresários que planejavam abrir uma 
nova unidade, lançar um novo produto ou 
mesmo dar um up em seus negócios. O em-
presário Marcelo Magalhães Tamaki se viu 
nesta situação. Dono da Papelaria Nobre, 
para 2020 ele tinha um novo projeto: ter no 
interior da loja uma cafeteria, com um am-
biente aconchegante e familiar para receber 
os clientes da papelaria e das oficinas. O so-
nho se concretizou e no dia 13 de março foi 
inaugurada a cafeteria. Mas, três dias depois 
tudo mudou, quando houve a determina-
ção de fechar o comércio devido a pande-
mia. E agora, o que fazer? Segundo Marcelo, 
criatividade e coragem são as respostas. “O 
artista francês Henri Matisse disse certa vez 
‘Criatividade precisa de coragem’. Não basta 
reinventar ou ter uma boa ideia, tem que ter 
coragem para colocá-la em prática. Já que o 
cliente não poderia vir até o espaço físico da 
cafeteria, o investimento em delivery levou 
os serviços e produtos até o cliente. O dife-
rencial da cafeteria é um cardápio pensado 
no cliente, com produtos elaborados com os 
melhores ingredientes, preparados na hora, 
para que possam receber um pedido fresco, 
saboroso e de qualidade, além da rapidez 

na entrega”, explica. Durante o período em 
que a loja ficou fechada a solução foi se rein-
ventar. “Como as crianças também tiveram 
suas aulas suspensas, pensamos em formas 
de entretê-las enquanto estavam em casa. 
Para os pais, este período tem sido um de-
safio, então criamos um kit com atividades 
lúdicas para toda semana. São desenhos pra 
colorir, massinha, tinturas e diversas ativi-
dades para distrair e educar. Nestes 12 anos 
de empreendedorismo, aprendi que as difi-
culdades existem, mas que desistir não é a 
melhor opção. O segredo é superar os desa-
fios diários, ter foco no trabalho e coragem 
para colocar as ideias em prática”, finaliza 
Marcelo. A Papelaria Nobre iniciou suas ati-
vidades em 2008, com o objetivo de não ser 
apenas mais uma papelaria, e sim, se des-
tacar pela criatividade. Além da tradicional 
venda de artigos escolares e de escritório, 
hoje o espaço já é conhecido por promover 
oficinas de artesanato e de desenho e com 
trabalhos voltados para o público infanto-
-juvenil, como colônias de férias e oficinas 
de slime.

Empresário Marcelo Tamaki: “Não basta 
reinventar ou ter uma boa ideia, tem que ter 
coragem para colocá-la em prática”.
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Spini: referência em
mercado imobiliário de luxo! 

Empresa oferece as melhores opções em
venda, aluguel e administração de imóveis.

Mercado Imobiliário

Publi Editorial
Fotos Mauro Marques
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A expansão imobiliária está em franco de-
senvolvimento em nossa cidade, atraindo e 
viabilizando a implantação de empreendi-
mentos que primam pela qualidade de cons-
trução, inovações em materiais e técnicas 
construtivas, adequação às exigências do 
mercado, visando como meta final a satisfa-
ção do cliente em termos de conforto e qua-
lidade 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 eta-
pas, desde a aquisição da área até a entrega 
do produto final, seja ele de pequeno, médio 
ou grande porte. 

51

Altíssimo padrão - a Spini, com seu network 
e conhecimento de mercado, através de seu 
diretor Neto Spini, possui um vasto portifólio 
de imóveis de altíssimo padrão. Com equipe 
e departamento especializado é hoje uma 
das principais imobiliárias de imóveis de luxo 
com confidencialidade e privacidade nas ne-
gociações sem especulação e com foco no 
resultado de seus clientes, construtoras e in-
corporadoras. 

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 
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Mercado Imobiliário

Publi Editorial
Fotos Mauro Marques

pelo trabalho e relacionamento fundamenta-
dos em sua estrutura de atendimento e com-
portamento ético no segmento de aluguel, 
vendas alto padrão e loteamentos. Através 
de consultoria especializada privilegia a con-
fiança e sinergia com parceiros investidores 
e o cliente final, viabilizando todo o aporte 
necessário para construção e entrega do em-
preendimento. 

Visão futurista - através de constante pes-
quisa de mercado, mantém um portifólio 
atualizado com imóveis disponíveis para lo-
cação ou venda e os melhores ativos e opor-
tunidades em sua área de atuação, garantin-
do 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 junção entre o investidor e o 
proprietário pela IntelCorp (Inteligência Cor-
porativa), tendência que melhora acertos na 
atividade e diminui os riscos com vantagem 
competitiva, inovação, aumento da tecnolo-

gia de negócio, além da otimização de pers-
pectivas futuras de serviços. A inteligência 
de mercado ajuda o corretor a identificar seu 
público-alvo para atingi-lo de maneira cor-
reta, aumentar a competitividade, detectar 
novas tendências de mercado e auxiliar nas 
tomadas de decisões.
 
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 con-
domínios que crescem, a cada dia, em Uber-
lândia. “Somos muito fortes em locações de 
médio e alto padrão, oferecendo atendimen-
to exclusivo e diferenciado aos nossos clien-
tes, com uma equipe de colaboradores alta-
mente 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 Imo-
biliários presta serviço personalizado na ven-
da, aluguel e administração de imóveis com 
foco na satisfação dos seus clientes. Alicerça-
da neste compromisso, sente-se orgulhosa 
e motivada em oferecer sempre as melhores 
opções do mercado, renovando diariamente 
a força, metas e atitudes que marcam sua tra-
jetória 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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Confira nesta edição 
alguns de nossos imóveis 
selecionados. Fale com a 

gente, realize seus sonhos e 
faça um excelente negócio!

TÉRREA, MEDINDO 220M² COM 03 QUARTOS SENDO 02 SUÍTES E 01 SUÍTE MASTER COM CLOSET 
DUPLO, ENTRADAS INDEPENDENTES DO HOMEM E MULHER EM ESPELHOS , SALA DE TV,  SALA 
DE JANTAR, SALA COM VENTILAÇÃO CRUZADA JANELAS SUPERIORES E INFERIORES , COZINHA, 
ÁREA GOURMET COM  PISCINA AQUECIDA E COM DECK DE MADEIRA   E LAZER. TODAS INTEGRADAS 
E DIVISÓRIA EM VIDROS, DESPENSA E LAVANDERIA. CASA EXTREMAMENTE INTEGRADA E 
MODERNA COM TODO ACABAMENTO PORTOBELLO E ILUMINAÇÃO LED. LOCALIZAÇÃO DOS 
MELHORES LOTES DO CONDOMÍNIO, EM FRENTE ÁREA DE LAZER, SEM VIZINHOS FRONTAIS E 
VÁRIAS VAGAS DE CARRO NA FRENTE DA CASA.

COD-2907

Spini Imóveis 
de Luxo 

Venda de imóveis médio e alto 
padrão em Uberlândia e região.

CASA EM CONDOMÍNIO ZONA SUL

https://www.instagram.com/spinimoveisdeluxo/https://www.instagram.com/spinimoveis/
https://www.facebook.com/Spinimoveis
https://www.spinimoveis.com.br/
mailto: contato@spinimoveis.com.br
https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/spini-referencia-em-mercado-imobiliario-de-luxo/
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02 PAVIMENTOS COM PAVIMENTO TÉRREO DE 204,59M² E PAVIMENTO SUPERIOR DE 111,47M², 
TOTALIZANDO 316,06M² DE ÁREA CONSTRUÍDA. 
 
PAVIMENTO TÉRREO: ESCRITÓRIO, 02 LAVABOS, SALA TV, SALA ESTAR E JANTAR, DESPENSA/
LOUCEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, COZINHA, ESPAÇO GOURMET E VARANDA. 
 
PAVIMENTO SUPERIOR: 02 SUITES SENDO 01 MASTER, VARANDA, TERRAÇO, CLOSET, 02 
QUARTOS, 02 BANHEIROS.  
 
LINDA ÁREA EXTERNA: ESTENDAL, PRACINHA, SOLÁRIUM, PISCINA E JARDIM.  
 
FINO ACABAMENTO.

EXCELENTE CASA

COD-3028

https://www.instagram.com/spinimoveisdeluxo/
https://www.facebook.com/Spinimoveis
https://www.spinimoveis.com.br/
mailto: contato@spinimoveis.com.br
https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/spini-referencia-em-mercado-imobiliario-de-luxo/
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COM ESTRUTURA DE CLUBE NA 
ZONA SUL DE UBERLÂNDIA COM 
VISTA PRIVILEGIADA.    *PISCINA 
ADULTO E INFANTIL,  *ACADEMIA,  
*QUADRAS DE ESPORTES,  *PISTA DE 
CAMINHADA,  *CHURRASQUEIRAS E 
SALÃO DE FESTAS, BRINQUEDOTECA 
E MUITO MAIS... 2 VAGAS LIVRES DE 
GARAGEM.  SEGURANÇA E CONFORTO. 
COMPLETÍSSIMO!  VISTA LIVRE PARA 
A AVENIDA VINHEDOS E O SHOPPING 
PÁTIO VINHEDOS, COM O MAIS BELO 
POR DO SOL DA CIDADE.  AMPLA SALA 
EM DOIS AMBIENTES, MARCENARIA 
PLANEJADA DE QUALIDADE, PROJETO 
DE ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE 
ESPELHOS.  COZINHA COM BANCADAS 
DE SILESTONE, REVESTIMENTO 
PORTINARI PROSA TARTAN BRICKS 
E TODOS OS ELETRODOMÉSTICOS 
SEM USO, EMBUTIDOS EM 
MARCENARIA PLANEJADA. 3 SUÍTES 
COM BANHEIROS EM MÁRMORE 
TRAVERTINO E CREMA MARFIL.  
CROMOTERAPIA EM TODOS OS 
BANHEIROS. CABECEIRAS ESTOFADAS 
EM TODOS OS QUARTOS.  CORTINAS 
EM TODOS OS AMBIENTES.  SACADA 
FECHADA COM CORTINA DE VIDRO 
E TELA SOLAR.  PAREDES DE TODO 
O APARTAMENTO DECORADAS COM 
BOISSERIES.

APARTAMENTO 
LINDÍSSIMO EM 
CONDOMÍNIO

COD-3033

https://www.instagram.com/spinimoveisdeluxo/
https://www.facebook.com/Spinimoveis
https://www.spinimoveis.com.br/
mailto: contato@spinimoveis.com.br
https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/spini-referencia-em-mercado-imobiliario-de-luxo/
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Test Drive

Redação
Fotos Divulgação

Evento reuniu mais de 150 clientes 
em uma semana de test drives.

Roadshow 
Euroville Experience

A Euroville - Concessionária BMW Uberlândia - pro-
moveu entre os dias 3 e 10 de outubro mais de 100 
test drives de toda Linha M, com destaque para o 
novo BMW X 7. Mais de 150 clientes da marca e tam-
bém de outras marcas participaram do “Roadshow 
Euroville Experience”, iniciativa que superou expec-
tativas na integração da marca BMW com clientes 
da cidade e de toda a região que comprovaram mais 
uma vez o prazer de dirigir veículos realmente incrí-
veis. Entre os convidados ilustres, quem participou 
também foi a apresentadora e atriz Mariah Ruibal, 
que se surpreendeu com a tecnologia e emoção 
em dirigir um BMW. Para segurança geral, o evento 
seguiu todas as orientações sanitárias de preven-
ção contra o Covid-19, incluindo uso obrigatório de 
máscara, verificação de temperatura, uso de álcool 
em gel e distanciamento social. 

https://www.instagram.com/eurovillebmw/
tel:+553432924100
https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/roadshow-euroville-experience/
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Motors

Célio Cardoso
Mauro Marques | Divulgação

Uma afirmação na categoria luxo. 
Difícil não se apaixonar.

Novo BMW X7. Charme e 
tecnologia na sua essência. 

O novo BMW X7 é uma elegante fusão de 
presença com personalidade. Apesar de sua 
aparência majestosa, o veículo transmite a 
impressão de leveza e agilidade, graças ao 
seu design purista com estilo atlético. Ao 
mesmo tempo, o espaço considerável no 
interior proporciona uma interação pionei-

ra entre a exclusividade, funcionalidade e 
liberdade - o conforto incomparável, que 
se estende até a terceira fileira de assentos. 
O charme é a sua essência. A elegância é a 
sua personalidade. O novo BMW X7 não só 
acrescenta um novo modelo de topo à linha 
X, como também define uma abordagem 
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progressiva para o luxo da marca BMW. Tec-
nologia e inovação excepcionais para uma 
incrível experiência ao dirigir. A conectivi-
dade e os serviços digitais dão um destaque 
adicional ao BMW X7. Oferecendo o Parking 
Assistant e o Reversing Assistant: uma vasta 
gama de funções e assistentes, juntamente com 
as características inovadoras da estrutura ofere-
cida pelo BMW Personal CoPilot, cada viagem 
vai de encontro aos desejos individuais, propor-
cionando o máximo em termos de conforto. 

A partir do primeiro olhar, fica claro que o 
novo BMW X7 irradia uma presença e auto-
ridade muito especiais. A combinação das 
superfícies generosamente proporcionais 
e das linhas de design delicadas conferem 
ao carro uma grandeza e elegância excep-
cionais. No interior, o veículo esportivo e 
utilitário de luxo (SAV) oferece um espaço 
impressionante, o qual, graças aos finos ele-
mentos decorativos, aliados às inovadoras 
funções para relaxamento e características 
de conforto, cria um ambiente novo e único. 
O conforto excepcional do novo BMW X7 co-
meça antes mesmo de você entrar. Tecnolo-
gias inovadoras, como os sistemas de assis-
tência ao motorista BMW Personal CoPilot, 
além dos outros avançados serviços do Con-
nectedDrive, ajudam a fazer com que cada 
viagem seja a mais agradável possível. Ao 
mesmo tempo, o sistema de infoentreteni-
mento pioneiro, controlado por gestos, fica 
permanentemente em dia, graças às atuali-
zações regulares e remotas do software. 

Difícil é não se apaixonar pelo novo BMW X7. 
Com extremo conforto possui ainda Massa-
gens nos Assentos dianteiros a um simples 
acionamento, onde pode-se ajustar em 3 
níveis de intensidade, além de poder esco-
lher se deseja os bancos com aquecimento 
ou refrigeração. Ao centro do belo Painel te-
mos uma Tela de 12.3 Polegadas, que tam-
bém possuI operação por toque, além do 
BMW Gesture Control, função que permi-
te que certas funções sejam operadas por 
meio de movimentos definidos da mão e do 
IPA, Inteligent Personal Assistant, que com 
a Inteligência Artificial se torna mais fácil 
operar toda a orquestra tecnológica, Sim-
plesmente fantástico! Dirigir este majesto-
so automóvel se torna extremamente pra-
zeroso, com seus 5,15 metros, temos vários 
recursos para facilitar nossa condução no 
trânsito, como o BMW Driving Assistant Pro-
fessional, que oferece o máximo conforto e 

segurança, onde conta com o Assistente de 
Direção, tornando a condução mais segu-
ra. Realizar uma baliza se torna motivo de 
brincadeira com o Parking Assistant Plus 
e a assistência de sensores de estaciona-
mento dianteiro e traseiro, além do auxílio 
da Câmera de 360º. 

Com rodar macio e suave, o X7 M50i conta 
com um poderoso Motor TwinPower Turbo 
V8 e 530 Cavalos, ou chamaria de Bufalos 
Raivosos, tamanho torque que este grupo 
propulsor apresenta, 750 Nm para ser exa-
to, o que faz este belo utilitário de luxo ir de 
0 a 100 km/h em 4,7 segundos. Impressio-
nante, faz muitos esportivos sentirem in-
veja! Sem falar da suspensão que absorve 
qualquer imperfeição do solo sem transmi-
tir aos ocupantes do BMW, com o inovador 
sistema de controle do chassi e a direção 
ativa integral, garantem o máximo controle 
e conforto sobre qualquer superfície. 

Poderia ficar por horas e horas escreven-
do sobre este BMW, seriam páginas e mais 
páginas com as infinitas tecnologias que o 
X7 possui, das luzes do Teto Solar, ou do 
acesso remoto pelo Smartphone, fazen-
do o carro trancar ou buzinar a um toque 
no aplicativo instalado no aparelho celu-
lar, ou a chave com o Display Key, onde na 
chave, o display apresenta o carro de uma 
forma rápida e interativa. Difícil foi sair do 
carro após o Test Drive na Euroville, afir-
ma Célio Cardoso, diretor da Revista Cult. 
A coisa mais difícil ao adquirir um BMW X7 
M50i seria: qual a cor disponível que iria 
combinar com o interior da minha sala? 
Pois é digno de estar na sala de visitas e 
receber os convidados dentro dele. O mais 
importante em adquirir um veículo BMW 
na minha opinião é também o diferencial 
de apresentação técnica e neste caso de 
Uberlândia pelo product Genius Euroville 
Vinicius Grilo Gadia foi sensacional.

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/novo-bmw-x7-charme-e-tecnologia-na-sua-essencia/
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Brasil poderá recuperar, em 2021, o posto 
de maior mercado de luxo da América Latina.

O luxo é um mercado menos suscetível a cri-
ses. Um estudo inédito da Euromonitor, di-
vulgado pelo grupo especializado em luxo 
LuxuryLab, mostra que a projeção é que o 
mercado de luxo tenha alta de mais de 20% 
no Brasil até 2023 ou na faixa dos 4% ao ano. 
Se esta previsão se consolidar, o Brasil deve 

recuperar em 2021 o posto de maior merca-
do de luxo da América Latina. Atualmente, a 
Ásia é uma das principais consumidoras de 
produtos de luxo no mundo. Até 2025, a base 
de clientes premium aumentará para 450 mi-
lhões, devido à crescente classe média, prin-
cipalmente da Ásia. 

Sem crise para o 
mercado de luxo 

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/sem-crise-para-o-mercado-de-luxo/
https://revistacultnet.com.br/2020/07/17/qual-a-importancia-de-registrar-sua-marca/


LEIA E COMPARTILHE
ACESSE CONTEÚDO CULT

mundo

61

Um dos itens que impulsionam o mercado de 
luxo no Brasil é a venda de automóveis pre-
mium. Segundo a Urca Prime - Jaguar Land 
Rover, que está há dois anos em Uberlândia, 
no acumulado de 2020 (janeiro a setembro), 
a marca premium com maior participação de 
mercado é a BMW com 29,48% de market sha-
re, seguido da Jaguar Land Rover que soma 
19,83%. Ainda nesse período, foram emplaca-
dos 291 veículos considerados marca premium 
(Jaguar, Land Rover, BMW, Mercedes-Benz, 
Audi, Volvo, Porsche, Lexus), frente aos 277 de 
janeiro a setembro de 2019. “Mesmo com as di-
ficuldades enfrentadas face à pandemia, o mer-
cado de carros premium cresceu mais de 5% em 
volume de vendas”, destaca o gerente comercial 
da Urca Prime, Rodrigo Naves de Oliveira. 

Só para se ter uma ideia, ele conta que de ja-
neiro a setembro, a operação cresceu 10% se 
comparado ao mesmo período de 2019, razões 
estas impulsionadas pela queda da Selic, que 
estimulou o dinheiro sair de aplicações e vol-
tar ao mercado e também ao agronegócio, que 
teve valorização em quase toda a sua cadeia. “E 
isto nos beneficia por ser um setor que impacta 
o nosso negócio devido nossa área de atuação. 
Além disso, tivemos lançamentos de produtos 
nesse intervalo de tempo como a Discovery 

Sport e Range Rover Evoque, veículos que pu-
xam nosso volume”, ressalta Rodrigo.
 
O veículo 0 km da Jaguar Land Rover mais ven-
dido é a Discovery Sport e o mais caro da marca 
é a Range Rover SVA LWB, que tem como pre-
ço público R$ 1.377.950,00, podendo variar de 
acordo com a composição de opcionais. Outra 
marca de grande representatividade no merca-
do é a Mercedes. Seus modelos de maior parti-
cipação de mercado são o SUV e SUV compac-
to. Entre os sucessos de vendas estão GLA, GLC 
na versão diesel, além dos sedans, como A 200 
e os tradicionais Classe C. “O veículo mais ven-
dido da Mercedes é o A 200 Sedan. Já da linha 
Mercedes que vem para Brasil o mais caro é o 
AMG GT R Pro, um carro de corrida, mas refei-
to para andar nas estradas do Brasil, no valor 
de pouco mais de R$ 2 milhões, feito sob enco-
menda”, afirma Rafael Sartori, gerente geral na 
Mercedes em Uberlândia. 

Ele disse que com a chegada da pandemia, a 
principal mudança detectada foi que os clien-
tes estão preferindo fazer pesquisa sobre mo-
delos pela internet e se dirigir ao show room 
para fazer o test drive e fechamento de venda. 
“A pandemia impactou o cenário econômico, 

Rodrigo Naves de Oliveira, gerente comercial da Urca Prime

 Rafael Sartori, gerente geral na Mercedes em Uberlândia

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/sem-crise-para-o-mercado-de-luxo/
https://wp.me/p9MQWS-1lW
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mas no segmento premium houve uma inver-
são. Com a diminuição de viagens e festas, os 
clientes têm optado por investir em carros no-
vos para passear com a família. Esperamos que 
em 2021, o mercado continue reagindo posi-
tivamente e que voltemos a um patamar su-
perior a 2019. Acreditamos muito no mercado 
premium, em franco crescimento. Com os no-
vos lançamentos, tenho certeza que será ano 
de bastante vendas e muito sucesso”, ressalta 
Sartori. 
 
Quem também fez um panorama nesse merca-
do premium foi o gerente comercial da Eurovil-
le em Uberlândia, José Carlos Chagas. 

Ele explica que depois do mês de abril de 2020, 
a Euroville teve um aumento nas vendas de 
BMW Autos zero km e também nos usados na 
ordem de 20%. Já em motos BMW zero km este 
aumento foi ainda maior, na ordem dos 50%. 
“Alguns motivos combinados geraram um ex-

pressivo aumento nas vendas do segmento 
premium, a exemplo dos juros baixos, que via-
bilizaram o financiamento dos veículos, a taxa 
Selic muito baixa, apesar do aumento do dólar, 
os veículos mantiveram seus preços bem po-
sicionados, e também percebemos que nesse 
momento muitos clientes resolveram realizar e 
antecipar a realização de seus sonhos e objeti-
vos”, frisa. Chagas conta que os destaques em 
vendas na região foram o BMW Série 3 e tam-
bém o BMW X1. As motos que tiveram maior sa-
ída foram os modelos BMW F850GS e R1250GS. 
“A BMW também está num momento muito 
feliz com vários produtos em destaque, uma 
grande opção de modelos para nossos clientes, 
e também vários lançamentos com tecnologia 
híbrida, veículos elétricos e a combustão”. 

Vinhos 
O consumo sofisticado se estende também aos 
vinhos. Segundo a diretora executiva na VL IM-
PORT, Ana Karime Santana, a empresa nasceu 
pela paixão que tem por Portugal e seus blends 
únicos. “Abrimos em fevereiro deste ano. Com 
a pandemia foi preciso buscar outro modelo de 
negócio. 

 José Carlos Chagas, gerente comercial da Euroville em Uberlândia

Ana Karime Santana, diretora executiva na VL IMPORT

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/sem-crise-para-o-mercado-de-luxo/
https://revistacultnet.com.br/2020/07/17/qual-a-importancia-de-registrar-sua-marca/
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Antecipamos o projeto de e-commerce e temos 
tido bons resultados”. Ela revela que nos dois 
últimos meses teve um aumento de 150% 
com relação ao primeiro semestre de 2020. 
“O mercado vem recebendo muito bem nos-
sos rótulos, importados de Portugal. Todos 
são exclusivos no Brasil, e como 2020 foi um 
ano atípico, temos boas expectativas para 
2021. Em 2020 plantamos muitas sementes 
boas e acreditamos que irão dar bons resul-
tados em 2021”, enfatiza. 

Quem também atua neste segmento é o em-
presário Breno Merola, diretor da Viva Vino, um 
bar e loja de vinhos, espumantes, queijos arte-
sanais e cachaças finas. No estoque do ‘wine 
bar’, a maioria dos rótulos é da Argentina, Chile, 
Portugal e Brasil. “Os mais caros na loja estão 
entre R$ 500 e R$ 600, mas isso não nos impe-
de de vender vinhos mais caros, hoje, feito sob 
encomenda”. Breno explica que o que gera essa 
ideia de luxo é o glamour que vem na forma de 
servir, das taças utilizadas e garrafas premiadas. 
“Mas, quando abrimos o wine bar, nossa ideia 
foi democratizar e mostrar que o vinho pode ser 
acessível a todos, mesmo porque tem vinho de 
todo o preço”, salienta. A demanda pelo impor-
tado é bem maior, porém ele explica que incen-
tiva a degustação do vinho brasileiro para que as 
pessoas conheçam e valorizem o produto bra-
sileiro. “Quanto mais as pessoas consumirem o 
vinho brasileiro, melhor será o preço”. Apesar do 
momento de pandemia, com fechamento dos 
serviços, as pessoas passaram a beber mais em 
casa. “O consumo de vinho foi fantástico. Há re-
gistro de que a venda cresceu na casa de 70%. 
Para nós foi surpreendente e esperamos que 
mantenha assim”, comemora Breno Merola. 

Imóveis de alto padrão 
O mercado imobiliário de luxo também apre-
senta forte expansão, independente dos indi-
cadores econômicos. Um exemplo disso é o 
lançamento do Arven, com 29 unidades de 346 
m² cada e uma cobertura duplex de 696 m², da 
Brasal Incorporações, que já tem apartamentos 
reservados. Com ticket médio do apartamen-
to estimado em R$ 2,5 milhões, o Arven será 
construído na região Sul, uma área nobre, cer-
cada de facilidades como saúde, educação, ali-
mentação, comércio e shopping. Sem dúvida, 

uma região de acesso a vias rápidas e de va-
lorização ascendente, que já recebeu outros 
dois empreendimentos da marca: o Triad e 
o Sense. Neste contexto, o Arven volta sua 
atenção para os consumidores da classe A+, 
dispostos a pagar mais por um produto pre-
mium. “Independente do momento de vida 
e da formação familiar, esse público é extre-
mamente exigente e valoriza amplo espaço, 
conforto, localização privilegiada, alto pa-
drão de acabamento e lazer completo”, diz 
Gustavo Cavalcante, gerente comercial da 
filial Brasal Uberlândia. 

De acordo com o diretor da filial Brasal Uber-
lândia, Guilherme Sacramento, o Arven traz 
este conceito exclusivo de alto padrão pen-
sado para torná-lo único, com fachada de 
design híbrido, quadra de tênis, piscina cli-
matizada adulto e infantil, academia com 
155m², espaço kids, dois espaços gourmet, 
churrasqueira na área comum, sala de reu-
niões, sauna/descanso e playground. “Sabe-
mos que existe demanda para este segmen-
to. Desde que chegamos na cidade, muitos 
clientes nos procuraram em busca desde 
tipo de produto que oferece segurança, con-
forto, bem-estar e muito valor agregado. E 
vamos deixar este legado para a cidade, ofe-
recendo aos moradores um conceito inédito 
e exclusivo”, destaca Sacramento. 

Gustavo Cavalcante, gerente comercial 
da filial Brasal Uberlândia

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/sem-crise-para-o-mercado-de-luxo/
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Tendências antecipadas 
De acordo com a Associação Brasileira de In-
corporadoras Imobiliárias (Abrainc), as vendas 
para o mercado imobiliário de luxo crescem 
a um ritmo de 20% ao ano no Brasil. “A cons-
trução do Arven reforça a expansão do setor 
de luxo do mercado imobiliário. O que mais 
atrai investimentos à indústria dos imóveis de 
luxo é o potencial de agregar valor ao empre-
endimento e foi o que fizemos ao pensar nes-
te projeto”, afirma Guilherme. Ainda de acordo 
com a Abrainc, a pandemia antecipou algumas 
tendências, como oferecer nos empreendi-
mentos imobiliários espaços mais conectados, 
coworkings, transformação de portarias em 
terminais de logística e a valorização de áreas 
verdes. A Brasal, à frente do seu tempo, já há 
algum tempo, entrega em seus empreendi-
mentos espaços multiusos e também com co-
nectividade e automação. “O consumidor quer 
morar em um lugar privilegiado e que tenha a 
certeza da valorização de mercado deste imó-
vel, além de qualidade de vida, segurança, pra-
ticidade, economia e sustentabilidade. O Arven 
tem tudo isso”, ressalta Guilherme.
 
Aliado a esse perfil de consumidor que busca 
por imóveis verticais mais luxuosos com áreas 
de lazer, para trabalho, que tenham caracterís-
ticas de casa, outro fator que tem favorecido 
as construtoras que trabalham com esse nicho 
de negócio é a taxa Selic. Com os percentuais 
mais baixos, deixando a renda fixa pouco atra-
tiva e a renda variável com risco alto, a aquisi-
ção de imóveis tem sido o melhor investimen-
to para os que têm dinheiro e visão de negócio. 
De acordo com o economista, administrador e 
advogado, que também é master em Affair In-
ternational pela Universidade Pierre Medés na 
França, Carlos Henrique Oliveira e Silva Paixão, 
a Selic é um termômetro porque quando a taxa 
tem queda, os investimentos financeiros não 
ficam tão atrativos, fazendo com que as pesso-
as busquem rendimentos superiores ao Selic, 

ao Certificado de Depósito Bancário (CDB), aos 
Certificados de Depósitos Interbancários (CDI) 
e acabam encontrando no mercado imobiliário 
uma oportunidade de rentabilizar investimen-
tos. O economista explica que em momentos 
de crises existem três medidas de preservação 
do capital, que são moeda estrangeira, metal 
precioso e imóveis. “No mundo inteiro, os cida-
dãos buscam pegar recursos e transformá-los 
em metais preciosos, já que o ouro é um ativo, 
em moedas estrangeiras sólidas que basica-
mente se resumem no mercado de dólar, tan-
to para negociar, quanto para gerir recursos ou 
em imóveis, haja vista que é uma propriedade 
privada e valorizada. Quem tem reserva busca 
oportunidades de fazer grandes negócios. O 
mercado de luxo é aquecido, específico, volta-
do para um público muito exigente em termos 
de qualidade e visibilidade. Em Uberlândia não 
é diferente. Existem imobiliárias que trabalham 
especificamente com o mercado de luxo e ofer-
ta de crédito para financiamento, queda nas ta-
xas para financiamento, favorecem o mercado. 
As construtoras que atuam neste nicho estão 
aproveitando essa curva ascendente em que a 
cidade está atualmente”, observa. 

Ainda neste segmento, a Spini Negócios Imobi-
liários, que mantém um portfólio diariamente 
atualizado com imóveis disponíveis para loca-
ção ou venda, também atua com imóveis de 
alto padrão. O diretor Neto Spini afirma que 
pelo fato de trabalhar na área há 12 anos, tem 
muitas indicações, além de plataformas e ferra-
mentas usadas pelo mercado para a captação 
de clientes. “Quando fazemos um bom traba-
lho para o cliente, com certeza ele vai te pro-
curar quando pensar em imóveis”. Ele destaca 
também que os imóveis com valor mais alto 
que vendeu foram uma área e uma casa em 
condomínio, de R$ 15 milhões e R$ 2,7 milhões, 
respectivamente. “Além dos clientes de poder 
aquisitivo mais alto buscarem sempre um bom 
negócio, este cenário é ótimo para investidores, 
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já que as taxas de banco caíram, atraindo assim 
vários clientes. Outro fator que impulsionou foi 
a mudança de comportamento com a chegada 
da Covid, que fez as pessoas repensarem sobre 
forma de trabalhar e morar e estão procurando 
lugares maiores”, conta Neto Spini. 

Ciclismo 
A pandemia provocada pelo novo Coronavírus 
fez com que as pessoas desejassem prazeres 
simples, como o vento batendo no rosto. A Asso-
ciação Brasileira do Setor de Bicicletas (Aliança 
Bike) registrou um aumento de 50% nas vendas 
de maio em comparação com o mesmo perío-
do do ano passado. Aparentemente, a pande-
mia trouxe oportunidades para este mercado. 
Ela pode ter colocado muitos setores em crise, 
mas o ciclismo cresceu, tendo em vista que as 
pessoas estão buscando fugir de aglomerações 
e ter mais participações ao ar livre. E o mercado 
de luxo para os amantes das duas rodas não fica 
de fora. Hoje em dia, os ciclistas estão cada vez 
mais preocupados com o bem-estar enquanto 
pedalam. Por isso, entre os itens especiais para 
esses modelos, estão a fibra de carbono, que 
deixa a bicicleta mais leve, e amortecedores es-
pecíficos para o tipo de terreno a ser praticado 
o esporte. Segundo a Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Motocicletas, Bicicletas e Simi-

lares (Abraciclo), o interesse do brasileiro por 
esse tipo de produto é um fenômeno que vem 
acompanhando a evolução dos eletrônicos. O 
consumidor busca por opções com maior valor 
agregado a uma clara opção pela mobilidade 
com mais qualidade, segurança e conforto. 
 
O advogado Leonardo Canuto, por exemplo, 
decidiu entrar para o ciclismo em razão da pan-
demia. “Por conta da Covid-19, os exercícios em 
academias estavam suspensos, exigindo uma 
nova alternativa para exercitar o corpo. 

Assim, experimentei caminhada e corrida, no 
início, mas não me encontrei nestas atividades. 
Sendo assim, parti para o ciclismo, como uma 
outra opção, pela qual me encantei”, afirma. Le-
onardo também conta que em relação ao setor 
de ciclismo de luxo acredita que está em fran-
co crescimento. E, que, com certeza este setor 
tem um bom espaço para crescer. “O ciclismo 
possui uma clientela exigente e com condições 
para esse investimento”, avalia o advogado. 

O médico urologista Adair Batista é um adep-
to do mercado de luxo de ciclismo e fundador 
do grupo Wing Riders. O projeto foi pensado no 
pedal ecológico. Após se afastar do motor clu-
be que participava, com o surgimento da pan-
demia passou a praticar o novo esporte. “Após 
o contato direto com a natureza, percebemos 
que o meio ambiente está se degradando por 
ações irracionais humana. Diante disso, busca-
mos uma forma de manter o planeta habitável 
lançando o pedal ecológico”, ressalta. O médi-
co explica que nos fins de semana o grupo vai 

Neto Spini, proprietário da Spini Negócios Imobiliários
O advogado Leonardo Canuto
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Mercado de Luxo
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para cachoeiras da cidade e encontra tonela-
das de lixos descartados às margens. Com isso, 
promovem periodicamente o recolhimento 
desses materiais deixados nos mananciais. Ele 
acredita que o ciclismo tem um nicho muito 
bom voltado para o público casse A. 

“A própria indústria automobilística tem perce-
bido este mercado e já investe em acessórios 
para isso. Procurei dar preferência aos produ-
tos de qualidade e que possam oferecer con-
forto e segurança. Busquei uma bicicleta que 
pudesse cumprir esses requisitos, sendo “full 
suspension”, o que reduz o desconforto na área 
perineal (próstata). E também procurei algo 
que fosse leve e resistente (carbono) com câm-
bio já no novo sistema de uma única coroa. A 
que eu escolhi foi a Sworks (Specialize) para um 
pedal confortável e seguro nas trilhas”, conta. 
Adair diz que no mercado é possível encontrar 
bicicletas com valores acima de R$ 90.000,00 
e afirma que tem público que consome as tais 
“joias” sobre duas rodas. 

Corrida 
A corrida é um esporte que, em essência, de-
manda muito pouco, além da vontade de trei-
nar e se movimentar. Porém, o mercado de 
luxo para corredores vem tomando espaço e 
ganhando o coração dos esportistas. O inves-
timento em tênis, relógios com GPS, roupas 
adequadas, fones de ouvido, suplementos e 
outros acessórios estão se tornando a maneira 
mais confortável e agradável para apresentar 
bons resultados em uma corrida. Neste caso, o 
luxo para corredores vai além da qualidade do 
tênis, já que ele traz valores intangíveis, como 
benefícios de melhorar a corrida, proporcionar 
conforto, qualidade de vida e bem-estar. O con-
sultor financeiro e maratonista Nilson Lima já 
tem mais de 269 maratonas completadas. Já 
correu em 41 países e 5 continentes. Além dis-
so, em Uberlândia possui a Maratona Nilson 
Lima em sua homenagem. Ele conta que sem-
pre gostou de desafios e escolheu a corrida por 
ser uma atividade que permite escolher seus 
objetivos. “Quando comecei, meu primeiro so-
nho era correr 15 km na São Silvestre. Feito isto, 
quis um desafio maior: correr os 42 km da mes-
ma maratona. Adair Batista, médico urologista, é um adepto do mercado de 

luxo de ciclismo e fundador do grupo Wing Riders
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A partir daí não parei mais”, salienta. O mara-
tonista explica que o mercado para corredores 
não para de crescer no mundo todo. “No Brasil, 
ainda estamos engatinhando e temos muito 
a melhorar. É a atividade física mais fácil e de-
mocrática para ser praticada”, enfatiza. Nilson 
ainda evidencia que é um mercado de grandes 
oportunidades para qualquer padrão de exi-
gência. “Assim como a corrida está crescendo, 
a oferta de produtos também vem para ajudar 
o corredor. Desde relógios com GPS e contro-
le cardíaco para monitorar a performance, até 
os mais modernos tênis com placa de carbono 
que fazem total diferença no desempenho. Jun-
ta-se a isto roupas que absorvem o suor, facili-
tando a prática da atividade. Sou total adepto 
dessas inovações que só vêm para ajudar, seja 
na performance e/ou para aumentar a longevi-
dade da prática”, acentua. 

Náutica 
O mercado náutico no Brasil também está so-
prando a favor. Uma expectativa divulgada 
pela Associação Brasileira de Construtores de 
Barcos e seus Implementos (Acobar) revela que 
seguindo o faturamento de U$ 800 milhões em 
2018, a expectativa é chegar a U$ 1,5 bilhão em 
2020. Isso seria um amadurecimento do mer-

cado brasileiro. Isto porque o brasileiro passou 
a encarar o mercado com um novo olhar: o que 
antes era um luxo, agora é uma forma de lazer 
também. O empresário Gleison Santos, pro-
prietário da Elite Marina, localizada na Represa 
de Miranda em Uberlândia, é responsável por 
cuidar e acomodar embarcações de luxo que 
ficam na represa. Além disso, a empresa tam-
bém cuida da limpeza, retirada do barco, de-
sembarque das pessoas e dão toda segurança 
para as embarcações que ficam lá. “O merca-
do náutico de Uberlândia está apenas come-
çando. É um mercado em expansão, grande e 
com muito potencial. Em poucos anos pode 
se tornar um polo náutico da região, pois já 
possui diversos investimentos. Em um prazo 
de cinco anos podemos ter um crescimento 
significativo desse mercado para a represa, 
como condomínios de luxos e até resorts”, pre-
vê o empresário. Segundo Gleison, a pande-
mia acelerou o crescimento do setor. “Foi um 
dos principais produtos de luxo que entrou na 
grade de investimento. As pessoas pegaram 
o dinheiro que estava guardado e passaram a 
investir nisso. Notamos que o mercado náuti-
co cresceu em torno de 30% no movimento, 
tanto em relação à guarda de barcos como 
nas vendas”, finaliza.

Elite Marina localizada na Represa de Miranda em Uberlândia

SERVIÇOS PREMIUM
ALTO PADRÃO
CONSTRUÇÕES
REFORMAS E INSTALAÇÕES
AUTOMAÇÃO, AÚDIO E VÍDEO
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Vinhos

Wallace Gonçalves Neves 
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

Brasil é o segundo maior 
mercado fora da Europa.

Vinhos, sempre 
especiais! 
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Redescobrimento do Brasil. Quando os por-
tugueses desembarcaram em terras brasi-
leiras no século XVI, passaram a “negociar” 
com os nativos, trocando alguns bens pes-
soais com algumas riquezas de nossa terra. 
Mais de 500 anos se passaram e o bem precio-
so mudou de nome. Se chama vinho. Estive 
algumas vezes em Portugal, e conversando 
com alguns dos mais respeitados produto-
res de vinhos do País, me compartilharam 
uma informação muito importante: para a 
maioria das vinícolas de diferentes regiões, 
o Brasil é o segundo maior mercado fora da 
Europa, ficando atrás somente da Angola. 
Isso se deve ao grande investimento que a in-
dústria vitivinícola portuguesa faz em nosso 

país, promovendo todo ano grandes even-
tos do setor. Quando falamos em Portugal, 
estamos nos referindo a um pequeno país 
localizado no canto sudoeste da Europa, de 
aproximadamente 560 km de comprimento 
para 160 km de largura. Porém, é um gigan-
te na produção de vinhos. Seu produto mais 
emblemático é o Vinho do Porto, um vinho 
doce e fortificado que é apreciado em todo 
o globo terrestre. Em um artigo futuro fala-
rei melhor sobre o vinho do Porto. Portugal 
é também terra de grandes vinhos secos. 
Um dos principais triunfos na produção de 
vinhos nas terras lusitanas é sua quantidade 
de uvas autóctones (indígenas). São mais de 
250 espécies. Só para citar alguns exemplos: 
Touriga Nacional, Tinta Roriz, Gouveio, Tin-
ta Amarela, Alvarinho, Baga, etc. O territó-
rio é formado por famosas regiões: Douro, 
Minho, Dão, Bairrada, Setúbal, Alentejo e os 
arquipélagos dos Açores e Ilha da Madeira. 

Destaco as regiões do Douro e Alentejo, nor-
te e sul de Portugal respectivamente. Douro 
- situado ao norte do país, em 2001 foi tom-
bado como patrimônio da humanidade pela 
Unesco. Foi a primeira região demarcada do 
mundo, em 1756, pelo Marquês de Pombal. 
Possui um solo xistoso e clima continental 
seco. O Douro é dividido em: Baixo Corgo, 
Cima Corgo e Douro Superior. Para vinhos 
secos e tranquilos a melhor sub-região é o 
Douro Superior. Está na divisa com a Espa-
nha e os invernos são rigorosos e com ve-
rões quentíssimos. Se eu puder recomen-
dar duas vinícolas de muitas existentes no 
Douro seriam a Quinta da Dona Matilde, que 
seus vinhos são incríveis e de ótima relação 
qualidade/preço. E a Rozes, uma proprie-
dade que pertence a uma família francesa, 
onde se destacam na produção de vinhos do 
Porto. Para vinhos de mesa, sugiro os vinhos 
Terras de Grifo Rose e Tinto. Irão se surpre-
ender. A região do Alentejo, como o nome já 
diz, está além do rio Tejo. No sul de Portugal. 
É o maior território português e o menor em 
população. Seu relevo é predominantemen-
te de planície e seu clima é mediterrâneo. 
Embora existem 8 D.O.Cs no Alentejo, são 
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os vinhos regionais que atraem as atenções 
do consumidor. Uma dica para quem quer 
desbravar os vinhos do Alentejo são os vi-
nhos da Discórdia. Um projeto da Herdade 
Vale D’Évora que está no baixo Alentejo, nas 
proximidades de Mértola. Uma região quen-
te, mas que o rio Guadiana influencia para 
amenizar as elevadas temperaturas nos vi-
nhedos. Nesta rica e vasta região minha dica 
são os vinhos Discórdia Branco e Discórdia 
Tinto. O primeiro se destaca pela acidez e vi-
vacidade. O segundo já é para quem busca 
força e estrutura. E na minha opinião é uma 
joia que precisa ser explorada. Santé!!! 

Sobre o colunista 
Wallace Gonçalves Neves é do Rio de Janeiro, 
onde atuou como Sommelier nos principais 
restaurantes e hotéis da cidade. É certificado 
ISG pelo TEP - Teacher Education Program da 

International Sommelier Guild, professor da 
Associação Brasileira de Sommeliers e jurado 
em concursos de vinhos no Brasil e no exte-
rior. Neves tem em sua formação, cursos nas 
áreas de hotelaria, gastronomia, liderança e 
gestão de RH, além de estágios e atividades 
didáticas em restaurantes e vinícolas em paí-
ses da América do Sul e Europa. Atuou como 
Sommelier Executivo no Sheraton Rio Hotel 
e Resort. Atualmente vive em Uberlândia, 
onde é diretor da Sommelier School e presta 
consultoria no segmento de vinhos para al-
gumas empresas da região. Com alguns prê-
mios na carreira, Wallace conquistou entre 
outros, os seguintes títulos: “Campeão Con-
curso Sommelier (2011)”, “Sommelier do Ano 
Wine And Food Festival RJ (2016)” e “Melhor 
Sommelier do Brasil em Vinhos do Alentejo 
(2017)”, tornando-se Embaixador dos Vinhos 
do Alentejo no Brasil.

Vinhos

Wallace Gonçalves Neves 
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação
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Um vinho com aroma de 
frutos pretos, sabor intenso 

e fresco e um final de 
boca prolongado.

  

www.vlimport.com.br | @vlimport_br | 34 9 9969-0830

 Produzido a partir das vinhas velhas de Dona Matilde, o Dona Matilde Tinto é uma  referência de 
qualidade desde o século XVIII, com as castas Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Amarela. 
Este e outros rótulos exclusivos, a VL Import traz para o Brasil com garantia de origem e qualidade.  
Assim como você, acreditamos no poder dos momentos  especiais, e, para isso, nada melhor do que
um excelente vinho para acompanhar! Venha conhecer nossos rótulos.                            .     

https://www.instagram.com/vlimport_br/
https://api.whatsapp.com/send?l=pt_BR&phone=5534999690830
https://vlimport.com.br/
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Gastronomia

Aliteia Milagre | Serifa Comunicação 
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Evento lança edição delivery com 18
restaurantes e um cardápio especial.

Em sua segunda edição, o “Festival Tempe-
ra Cultura e Sabores” será diferente. Com 
o objetivo de estimular a economia local e 
ajudar donos de bares e restaurantes em 
tempos de pandemia a preservarem seus 
negócios, a Associação Brasileira de Bares 
e Restaurantes do Triângulo Mineiro (Abra-
sel TMG) traz a 2ª edição do Festival Tempe-
ra Cultura e Sabores em formato delivery. 
O evento acontece de 4 a 15 de novembro 
e contará com a participação de 18 restau-
rantes, que disponibilizarão pratos produzi-
dos para o período do evento com preços de 
R$ 25 e R$ 45.  De acordo com o presidente 
da Abrasel TMG, Fábio Bertolucci, os aman-
tes da boa gastronomia poderão fazer seus 
pedidos através do site do evento no confor-
to de seus lares ou de suas empresas. “Será 
possível escolher pratos doces e salgados 
de diversos restaurantes e confeitarias finas. 
Traremos restaurantes consagrados com 
cardápios especiais e preços únicos para 
saborear com toda segurança sem sair de 
casa”, conta Bertolucci.  Água Doce Cachaça-
ria, Bali Burger, Caramel, Casa das Tortas, Le 
Café com Chocolá, Curcino’s, Dalel Empório 
Árabe, Divino Cozinha, Frango Frites, Ferrei-
ra Pizza, Grand China, Jin Jin, La Broca, Mr. 
Fritz, Outback, Santa Comedoria, Terra Bra-
silis e Überbräu já confirmaram participa-
ção nesta edição especial. “Nosso objetivo é 

Festival Tempera 
Cultura e Sabores 

movimentar o setor, principalmente devido 
ao momento que estamos passando. Espe-
ramos que a comunidade prestigie, fazendo 
seus pedidos. Acreditamos que o Tempera 
vem em um momento para motivar os em-
presários a persistir porque é tempo de nos 
reinventar”, conclui Fábio.

@festivaltempera 
www.festivaltempera.com.br
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Visite Uberlândia

Vinícius Martins Naves - Comunicação e Marketing Visite Uberlândia 
Fotos Divulgação | Getty Images

Setores culturais, tecnológicos e econômicos 
do país foram afetados negativamente.
Uberlândia é uma cidade mineira, localizada 
no Triângulo Mineiro, com mais de 600 mil 
habitantes, de acordo com dados do IBGE. 
É um município que possui como pontos 
fortes a pluralidade cultural e tecnológica, 
fazendo com que seja reconhecida nacio-
nalmente. Entretanto, devido à pandemia 
do Coronavírus, declarada pela Organiza-
ção Mundial de Saúde - OMS, em março des-
te ano, os setores culturais, tecnológicos e 
econômicos do país foram afetados nega-
tivamente. Em Uberlândia diversos esta-
belecimentos foram fechados, produtores 
culturais prejudicados, eventos nacionais e 
internacionais adiados ou cancelados, en-
tre outras situações adversas que fugiram 
do controle de todos. A retomada total des-
tes segmentos ainda é incerta, pois deve-se 
preocupar com todos os protocolos de saú-
de a serem adotados, preservando a segu-
rança de todos. É uma questão delicada e 
que depende de muito planejamento de to-
das as partes, pois, segundo dados da Asso-
ciação Brasileira dos Promotores de Even-
tos (Abrape), mais de 900 mil profissionais 
da área, em todo o Brasil, poderão ficar de-
sempregados, e 60 mil empresas ficarão sem 
faturamento. Segundo o presidente da Fun-
dação Visite Uberlândia, Pedro Paulo Schwin-
dt, o turismo é um setor muito importante. “O 

O impacto da pandemia 
no setor do turismo 

turismo representa uma espécie de indústria 
que movimenta 52 setores da economia e afe-
ta diversas pessoas, além de ser uma indústria 
mais correta e limpa, e com impacto econômi-
co muito grande”, ressalta o presidente. Con-
tudo, é importante estabelecer soluções para 
que esses indivíduos e todo o setor não sejam 
desamparados, seguindo todas as orientações 
apresentadas pela OMS, para que possam se 
recuperar gradualmente”.
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Opinião

Dr. Guilherme de Freitas
Foto Divulgação

“Qualquer tentativa de mudança é boicotada pelo
sistema viciado que ajudamos a construir”
É fato que essa pandemia pelo coronavírus 
influenciou a tudo e a todos. Com as campa-
nhas políticas ncccco foi diferente. Estamos 
vivendo uma eleição muito tumultuada, com 
uma enxurrada online de propagandas, pro-
messas e abraços virtuais. Campanhas intei-
ras sendo realizadas nos bastidores. Minha 
caixa de spam já está lotada, fake news nem se 
fala. Deturpação do conceito de política. Pelo 
Aurélio, o significado é a forma do Estado em 
conduzir os povos, modo cortês e civil de agir, 
ramo da ciência que trata de organizar o re-
lacionamento entre as pessoas. Ao contrário 
disso, não existe cordialidade, muito menos 
civismo. Tem-se valorizado o sorriso branco 
ao contrário das qualidades individuais. To-
dos têm votado somente em conhecidos: Fu-
lano do bairro tal, Beltrano da padaria, Joana 
da mercearia e, o que eu achei o melhor, Clarc 
crente. Estamos reafirmando a velha politica-
gem. Isto é, o ideal de realizar ou satisfazer in-
teresses pessoais, definindo uma troca de fa-
vores particulares. Por favor avaliem o que seu 
candidato fez de útil na última década, não 
precisa exagerar, nos últimos dois anos. Pla-
tão, em seu livro “A República”, afirmou que “o 
indivíduo tem o poder de mudar uma socie-
dade, mas o inverso também é verdadeiro...”. 
O que observamos é que a população ensaia 
uma retomada de comportamento lógico, de 

Um breve olhar 
sobre a política 

moralidade, ética. Mas, só ensaia. Qualquer 
tentativa de mudança é boicotada pelo siste-
ma viciado que ajudamos a construir. A ques-
tão é, enquanto você não tiver uma percepção 
maior e conseguir observar a sociedade como 
um todo, continuaremos analisando com vi-
são umbilical. Assim, definitivamente, pode-
-se dizer que você foi corrompido de um jeito 
ou de outro. #ficaadica

Dr. Guilherme de Freitas é médico hiperbárico, 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 cirur-
gião ortopedista. De família médica uberlandense, sofreu um 
AVC com Síndrome do Encarceramento aos 33 anos de ida-
de, 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”.

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/um-breve-olhar-sobre-a-politica/
https://revistacultnet.com.br/2020/07/17/qual-a-importancia-de-registrar-sua-marca/
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A comunicação 
visual e marketing 

O empreendedorismo é uma das principais 
referências do desenvolvimento e vocação futurista 
que projetam a nossa cidade no cenário nacional. 

Pioneirismo, credibilidade e inovação mar-
cam a trajetória de sucesso de Leonardo Fer-
reira Rosa, fundador e proprietário da Plotter 
Luminosos. Com mais de duas décadas de 
trabalho, o empresário de renome no mer-

cado, é referência no setor de Marketing, 
apoiando o segmento com sua expertise e 
inovação, e trazendo as mais modernas téc-
nicas em soluções de Comunicação Visual. 
Sua dedicação e trabalho vêm contribuindo 

Leonardo Ferreira Rosa, fundador e proprietário da Plotter Luminosos

Empreendedorismo

Publi Editorial
Fotos Mauro Marques | Divulgação 

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/visual-e-marketing/
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para o alavancar desde pequenos, a médios 
e principalmente grandes negócios em vários 
estados do país. 

O empreendedorismo é uma das principais 
referências do desenvolvimento e vocação 
futurista que projetam a nossa cidade no ce-
nário nacional. Neste contexto estão empre-
sários e talentos humanos que se destacam 
em suas áreas de atividade, primando sem-
pre pela inovação, criatividade e excelência 
do trabalho que realizam nos mais diversos 
segmentos profissionais. Um exemplo disso 
é a Plotter Luminosos que, nestes mais de 
20 anos de mercado, escreveu uma história 
de sucesso na área de Marketing e Comuni-
cação Visual, oferecendo o que há de mais 
moderno em produtos e serviços para fa-
chadas e luminosos na cidade, região e ou-
tros estados. 

Fundada pelo uberlandense Leonardo Fer-
reira Rosa, 45 anos, casado, pai e empresário 
com formação acadêmica em Administração 
e Marketing, a Plotter Luminosos iniciou sua 
atuação em uma época em que a pouca tec-
nologia, falta de know-how e mão de obra 
qualificada eram grandes desafios para este 
setor. Porém, determinado em seu propósi-
to de contribuir para alavancar negócios em 
sua região, o empresário fez da Plotter Lu-
minosos uma empresa sólida e pioneira, re-
conhecida nacionalmente pela aquisição de 
tecnologia em máquinas de impressão digi-
tal e de recorte, visando prestar um serviço 
de qualidade e com a rapidez que seus clien-
tes necessitam. O legado de empreendedo-
rismo e dedicação de seu fundador fez com 
que a Plotter Luminosos fidelizasse desde os 
primeiros clientes, que estão com a empre-
sa desde o começo, até os mais novos, que 
se juntam a uma carteira de centenas de em-
presas em diversos estados do Brasil. 

A empresa, que oferece emprego direto a 
mais de 40 profissionais, apresenta um cres-
cimento exponencial. Um dos diferenciais da 
solidez financeira da Plotter Luminosos são 
os contratos de trabalho firmados com gran-
des empresas do mercado nacional. Estes 
contratos garantem a prestação de serviços 
de forma contínua e consolidada e se dão 
pela relação de confiança, credibilidade e a 

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/visual-e-marketing/
https://revistacultnet.com.br/2020/07/17/network-negocios/
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solidez que a empresa construiu em sua his-
tória empresarial. Em seu quadro de talentos, 
a empresa conta com profissionais especia-
listas nas mais novas técnicas e soluções em 
Comunicação Visual. Uma equipe que une a 
expertise da maturidade de talentos que es-
tão na empresa desde o início e a versatili-
dade dos mais novos. Uma equipe altamen-
te especializada, responsável pelo trabalho 
hoje reconhecido e aprovado pelo cliente. 
Cerca de 90% dos serviços são feitos dentro 
da própria empresa, utilizando know-how 
próprio e permitindo o acompanhamento e 
supervisão de todas as etapas de produção. 

Ao entrar em sua terceira década como es-
pecialistas em Comunicação Visual de facha-
das e luminosos, a Plotter tem como diretri-
zes fundamentais: manter o alto padrão de 
qualidade, elevar ainda mais a satisfação do 
cliente e continuar investindo em inovação. 
No planejamento para os próximos anos, a 
empresa pretende expandir seus negócios 
e atuar no mercado internacional, onde o 
marketing e a comunicação visual são hoje 
muito valorizados e há uma demanda com 
grandes oportunidades para serem explora-
das. Este é mais um audacioso desafio que 
a Plotter Luminosos coloca na sua agenda, 
fundamentada na solidez de um trabalho 
amplamente consolidado e que justifica a 
busca de conquistas cada vez maiores em 
sua trajetória.

Empreendedorismo

Publi Editorial
Fotos Mauro Marques | Divulgação 

34 3215-1154 
Rua Cabral de Menezes, 243 

Bairro Roosevelt - Uberlândia - MG 

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/visual-e-marketing/
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tel:+553432151154
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Case de Sucesso

Alitéia Milagres - Serifa Comunicação
Fotos Divulgação

Uma estratégia que vai ficar para a história. 
Assim pode ser definida a mais recente ação 
da Sic Works e da Brasal Incorporações. Para 
o lançamento do Arven, primeiro empreen-
dimento vertical de alto luxo com uma única 
torre da incorporadora em Uberlândia, o me-
eting foi pensado de uma forma diferente: o 
produto foi apresentado aos corretores po-
tenciais de forma 100% online. Acostumados 
a planejar e organizar eventos presenciais 
para seus lançamentos na cidade, em tem-
pos de pandemia isso não foi possível. A op-
ção foi “reunir” os corretores para conhecer 
em primeira mão o novo empreendimento 
através de uma live no canal do YouTube da 
Brasal. Já para o grande público foi preciso 
um extenso planejamento para atrair a aten-
ção num momento atípico para todos. A Sic 
Works e a Brasal Incorporações desenharam 
uma estratégia em quatro fases: pré-teaser, 
teaser, lançamento e sustentação. 

Em um meeting que normalmente reunia 
cerca de 100 pessoas de forma presencial, no 
evento virtual o número chegou a 880 pesso-
as, entre corretores, clientes e colaboradores 

Adaptando estratégias 
de comunicação em 
tempos de pandemia 

Evento virtual chegou a 880 pessoas, entre
corretores, clientes e colaboradores da Brasal.

Fachada noturna do Arven       

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/adaptando-estrategias-de-comunicacao-em-tempos-de-pandemia/
https://revistacultnet.com.br/2020/07/17/saindo-da-pandemia-ainda-mais-forte/
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da Brasal. Para assistir à apresentação a altura 
desse conteúdo online, pouco antes do início 
da live, os corretores receberam uma surpre-
sa. No conforto de seus lares foram surpreen-
didos com a entrega de um kit da Brasal com 
o portfólio sobre o empreendimento, uma 
pizza e bebidas, tudo personalizado. E para 
fechar com chave de ouro, os participantes, 
após assistirem às apresentações e detalhes 
sobre o produto, ainda puderam desfrutar de 
um show exclusivo com a banda Venosa. 

“O Arven é um produto inédito para Uber-
lândia, de altíssimo padrão e focado em um 
público muito segmentado. Foi um grande 
desafio pensar na estratégia de lançamento 
deste empreendimento em meio à pande-
mia. Com o suporte da Sic, desenhamos um 
plano com várias etapas, focado em ações 
digitais e marketing direto. E os objetivos es-
tão sendo atingidos: o Arven tem sido divul-
gado de uma forma ímpar e já é um suces-
so!”, enfatiza Cristiane Maruyama, gerente de 
marketing da Brasal Incorporações.
 

Fernando Paiva, diretor de Brand Culture da 
Sic Works, conta que o resultado foi muito in-
teressante. “Conseguimos aproximação com 
as imobiliárias parceiras através de ações no 
digital e todos receberam suporte com mais 
agilidade e objetividade”, avalia. O publicitá-
rio explica que o vídeo institucional do Arven 
é a grande entrega do lançamento, mas o 
trabalho ocorreu em quatro fases. No pré-te-
aser, a Sic Works apresentou o produto sem 
citar nome do empreendimento. Já no tea-
ser, o passo inicial para muitas campanhas, 
o nome já apareceu, porém sem tantos deta-
lhes de tipologia e o lançamento veio com o 
objetivo de municiar toda a equipe e forças de 
vendas de materiais físicos e digitais para que 
pudessem apresentar o Arven aos clientes, da 
melhor maneira e mais segura possível.
 

Depois do sucesso do Meeting Virtual, a agên-
cia preparou ações de continuidade à divul-
gação, através de uma campanha de susten-
tação à mensagem. Este tipo de campanha 
serve para que o público consumidor se acos-
tume com o produto, gerando mais vendas. 
“A ação para os corretores foi muito positiva. 
Já estamos colhendo os frutos. Metade do 
empreendimento está com reservas feitas. 
Tem sido um sucesso comercial, pelas inicia-
tivas de marketing da Brasal Incorporações 
e pelo trabalho estratégico de comunicação, 
que envolvem ações que consideraram a es-
sência e o posicionamento da marca, já reco-
nhecida na cidade”, afirma Paiva.

Fernando Paiva, diretor de Brand Culture da Sic Works

Cristiane Maruyama, gerente de 
marketing da Brasal Incorporações

Living Arven

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/adaptando-estrategias-de-comunicacao-em-tempos-de-pandemia/
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Nayara Carrilho está há seis anos 
em Nova York: “Nunca recebi favor 

de nenhum amigo americano” 

Falar de coronavírus tem te cansado? Con-
fesso que a mim também! No entanto, se 
preparar para tudo que deve acontecer no 
pós-pandemia é uma necessidade, principal-
mente no meio empresarial. Vimos ativida-
des econômicas sendo suspensas, algumas 
extintas, muitas empresas se adaptando e 
aderindo ao trabalho remoto, profissionais 
autônomos trabalhando em home office e 
muitas empresas se reinventando de forma 
inovadora, com aspectos comuns, como a 
RESILIÊNCIA. De fato, não está sendo fácil, 
já que o medo do incerto muitas vezes nos 
apavora e paralisa. No entanto, as novas ro-
tinas, em qualquer canto do mundo, vêm 
demonstrando que a capacidade da resili-
ência nunca foi tão necessária. Resiliência é 
a propriedade que alguns corpos têm de re-
tornar à forma original, mesmo após terem 
sido submetidos a uma deformação elásti-
ca. Na prática, ser resiliente é se manter fir-
me diante de situações difíceis, e ser capaz 
de se adaptar às mais diversas circunstân-
cias. Esta habilidade sempre foi importan-
te, principalmente em momentos de crise, 
transformações do mundo e quando se fez 
necessário repensar modelos estabeleci-
dos, readaptando e reinventando negócios 
de acordo com os desafios impostos por no-
vas realidades do mercado. 

Resiliência
Perspectivas e adequação das
empresas na pós-pandemia

Você é resiliente? Quem precisa ser resi-
liente? A resposta é: todos nós! Nas em-
presas, do gestor ao colaborador, esta 
habilidade é um pré-requisito para quem 
quer ser competitivo e garantir sua sobre-
vivência. Líderes resilientes conseguem 
ir além, em um mundo incerto e cheio de 
dúvidas. Esta será a forma mais eficien-
te de lidar com todos os questionamen-
tos e desafios durante a crise do novo 
coronavírus. Mesmo neste momento, os 
empresários não devem parar de buscar 
alternativas para vencer todos os desa-
fios. Buscar mentores mais experientes, 
acompanhar tendências e se inspirar por 
meio das boas práticas, inclusive de ou-
tras culturas, assim como ter uma visão 
muito mais estratégica do que analítica, 
são atitudes que ajudarão a ter insights 
poderosos para nos ajudar a alcançar o 
sucesso. E lembre-se: é pelo exemplo que 
ensinamos! Pessoas resilientes devem 
servir de exemplo no desenvolvimento 
de outras pessoas com a mesma qualida-
de e de times atentos e determinados a 
romper o intransponível e transformar as 
realidades em uma grande oportunidade 
de alcançar o sucesso. 

Ana Maria Lahor é Sócia Proprietária da 
Soul Inteligência Criativa.

Opinião

Ana Maria Lahor 
Fotos Divulgação 
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“Aqueles que não mudam de ideia, 
não mudam nada”

Decisões 
estratégicas 

A frase acima é de Sir Winston Churchill, es-
tadista britânico, primeiro-ministro do Reino 
Unido durante a Segunda Guerra Mundial. 
Contrariando tudo e todos do primeiro esca-
lão, mas não o povo, foi o responsável pela In-
glaterra não se entregar e tornar-se uma ven-
cedora, quando parte significativa da Europa 
já estava sob o domínio de Hitler. Podemos 
estar cometendo um certo exagero, compa-
rando um período de guerra com o que viven-
ciamos agora, mas, quando olhamos o nosso 
passado e principalmente os nossos modelos 
empresariais, os setores que antes lideravam 
a economia e os que a lideram hoje, notamos 
não haver exagero algum. É hora de os exe-
cutivos deixarem suas poltronas e passarem 
a ser estadistas. Não podem ficar só nos grá-
ficos, e muito menos tomar decisões orienta-
das por mídias que há tempos são dirigidas 
por poucos. As decisões estratégicas estão 

Planejamento

Hélio Mendes 
Fotos Arquivo Pessoal | SXC

por trás das aparências, por trás daquilo que 
não está visível num primeiro momento. O 
que se exige ter de líderes, e não chefes, em 
todos os setores das organizações? Que se-
jam pessoas que tenham sentimentos, com 
coragem de dizer “não” a quem ocupa cargos 
superiores, de questionar a todo o momen-
to a cadeia de comando, de colocar à dispo-
sição o seu cargo quando não acreditam na 
viabilidade de um projeto. Se o ciclo de vida 
de tudo está diminuindo para se reinventar 
e poder competir, não podemos ser prisio-
neiros de ideias. Temos até que contradizer o 
que defendemos durante muito tempo. 

Hélio Mendes é Consultor de Estratégia e Gestão, professor 
da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guer-
ra, com curso de Negociação pela University of Michigan, 
Gestão Estratégica pela University of Copenhagen e Funda-
mentos Estratégicos pela University of Virginia.
www.institutolatino.com.br | latino@institutolatino.com.br
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Podemos usar este poder para ajudar e
conectar pessoas, marcas, projetos e afins.

Influência digital 
com responsabilidade 

O poder de um influenciador digital é mui-
to grande, por isso, você precisa ter respon-
sabilidade ao se tornar um. Estudo feito em 
agosto de 2019 pelo Instituto Qualibest, em 
parceria com a Spark, apontou que cerca 
de 76% dos usuários de internet no Brasil 
já consumiram produtos ou serviços após a 
indicação de influenciadores digitais. A pes-
quisa foi feita com 1,1 mil pessoas com 15 
anos ou mais, de todos os gêneros, regiões 
do País e faixas sociais. Isso mostra que di-
reta e indiretamente falando, os criadores 
de conteúdo para internet incitam o pensa-
mento e as ações de milhares de pessoas, 
inclusive de crianças e adolescentes. Um 
digital influencer é capaz de mudar com-
portamentos, levantar bandeiras, debater 
temas e incitar sentimentos e isso, em hi-
pótese nenhuma, pode ser negligenciado 
ou usado de forma errônea. É preciso en-
tender que muitas das vezes esse poder de 
influência pode fazer mal aos telespecta-
dores e não de uma forma intencional. Vou 
dar um exemplo: é muito comum vermos os 
blogueiros e blogueiras recorrendo a pro-
cedimentos estéticos invasivos para se en-
caixarem num padrão, lipoesculturas das 
mais diversas possíveis, harmonizações fa-
ciais, preenchimentos muito volumosos e 
clareamentos hiper avançados. Toda uma 
comunicação que, sem um cuidado na sua 
transmissão, pode estar colaborando com 
a baixa autoestima dos telespectadores. 

Perspectivas

Paulo Gabriel Jr 
Fotos Divulgação | SXC

Pesquisas já apontaram que a vida nas re-
des sociais fragiliza não só a nossa relação 
interpessoal como também a nossa relação 
com o nosso corpo. Não é errado recorrer a 
procedimentos estéticos, o que prego aqui 
é que façamos isso com responsabilidade. 
Que passemos a mensagem de que as pes-
soas são bonitas com suas particularidades 
e que você não precisa fazer tudo isso para 
se sentir bem. Faça quantos procedimentos 
forem necessários, mas ao anunciar isso, 
faça com o cuidado de ajudar as pessoas a 
aceitarem seus corpos e qualidades. Afinal, 
não existe padrão de beleza. Não quero ficar 
aqui parecendo o chato, mas acredito, sim, 
que podemos usar este poder para ajudar e 
conectar pessoas, marcas, projetos e afins. 
Uma conexão real, autêntica e cheia de sig-
nificados para o bem. 

Paulo Gabriel é criador de vídeos de humor para internet, 
possui três pós-graduações em comunicação social e pro-
fessor de marketing.
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Teletrabalho

Paulo Roberto Orlandini
Fotos Divulgação | SXC

No marketing é preciso falar para 
pessoas, não para as máquinas.

Marketing 
humanizado 

É questionável a eficácia do marketing que 
enche as caixas dos correios eletrônicos com 
e-mails que geralmente não são abertos pe-
los destinatários ou banners em sites poluí-
dos ou polêmicos, é preciso desenvolver um 
relacionamento significativo no nível certo 
com os clientes como pessoas, não como 
máquinas. Falando sobre marketing, duas 
estratégias são imprescindíveis nos dias 
atuais; criatividade e design, afinal, às vezes 
você precisa estar girando pratos e usando 
uma peruca de palhaço para chamar aten-
ção, conquistar e fidelizar clientes. Para isto 
substitua a velha mentalidade de tratar os 
clientes como números e a nova de tratá-los 
como cookies e cliques por rostos, sorrisos 
e emoções, valorize a relevância humana 
e a emoção para gerar envolvimentos com 
suas marcas, produtos e serviços. E, como 
a questão é a pessoa, interação e emoções 
como regra de marketing são fundamen-
tais, utilize a criatividade para cumpri-las 
e, o design, como papel fundamental para 
transmitir qualidades, imediatismo ou dis-
tinção, sensações que podem atrair clientes 
com um piscar de olhos. Também é funda-

mental que não deixe suas marcas, produ-
tos e serviços se tornarem excessivamente 
dependentes dos canais digitais como es-
tratégias de marketing, assim o fazendo, fi-
cará  fora de sintonia com os consumidores 
que ainda percebem os meios offline como 
de melhor qualidade, mais confiáveis, me-
nos intrusivos e não direcionados, além do 
mais, a saturação, a repetição e o excesso 
de segmentação em alguns ambientes vir-
tuais podem tornar isso contraproducente 
e arriscado, procure desenvolver uma com-
preensão que transmita valores como men-
sagem, descubra o impacto que diferentes 
canais de mídia e opções de plataforma po-
dem ter sobre os objetivos de suas marcas, 
produtos e serviços e, finalmente, entregue-
-se à inovação regular em variados formatos 
de publicidade para satisfazer as necessida-
des do marketing, e, assim, manter os con-
sumidores entretidos e prestando atenção 
em sua marca.

Paulo Roberto Orlandini é CEO da Revista Cult, advogado, 
especialista em propriedade intelectual e expansão de 
negócios.
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Comunicação

Adriana Sousa
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

Mudanças sociais nos ensinam a transformar
a maneira como usamos as palavras.

Redator dos 
novos tempos 

Pesquise sobre cursos de redação na inter-
net. Eles vão te ensinar tudo sobre gatilhos 
mentais, persuasão, palavras chave, inde-
xação. Trarão pouco sobre algo fundamen-
tal na relação entre quem escreve e quem 
lê: o respeito. Me inscrevo em alguns deles 
e percebo que poderiam acrescentar alguns 
conteúdos: 

Gênero: historicamente, as palavras sem-
pre foram expressas prioritariamente no 
gênero masculino. Usar as duas flexões 
pode deixar o texto pedante. Usar o “x” no 
lugar da letra “o” dificulta os mecanismos 
de leitura automatizada. Qual a saída en-
tão? Buscar sinônimos, palavras neutras, 
que expressam a mesma ideia. Ao invés de 
“executivos”, usar “lideranças”. 

Expressões preconceituosas: em um pro-
grama nacional de entrevistas, uma jorna-
lista importante indagou ao ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso: “o senhor tem 
um pé na cozinha?” querendo saber se ele 
tinha antepassados negros. Melhor seria: o 
senhor descende de negros, índios, euro-
peus? O mesmo vale para tantas outras ex-
pressões que eram normais até ontem. Uma 
das que abomino é “mão de obra”, ainda 
bastante usada. 

Micropoder: é comum a gente usar expres-
sões como “meus alunos”, “minha equipe”, 
“meu time”. Sempre usei, mas de repente 
causam desconforto. Os alunos tempora-
riamente assistem às aulas que ministro, 
mas não pertencem a mim. A equipe, que 
trabalha sob determinada liderança, tam-
bém não pertence a ela. Cada um pertence 
apenas a si mesmo. 

Mudaram os tempos, muda a maneira 
como usamos a linguagem: essas refle-
xões começaram a se tornar mais fortes de-
pois que assisti a um documentário sobre 
José Saramago e sua esposa, Pilar Del Rio. 
Ela exigia ser chamada de “presidenta” em 
uma organização que presidia. Ao ser ques-
tionada por um repórter, que afirmava que a 
palavra não existia, ela retrucou: “não exis-
tia a palavra porque não existiam mulheres 
nessa função. Agora existimos e a palavra 
é necessária”. Que sejamos redatores mais 
conectados aos nossos tempos, perceben-
do, nos pequenos detalhes, as mudanças 
de era que temos a experiência de vivenciar.

Adriana Sousa é Jornalista, Redatora 
e Professora Universitária.

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/marketing-humanizado/
https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/redator-dos-novos-tempos/
https://wp.me/p9MQWS-1lI
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A pandemia que estamos enfrentando
é, antes de tudo, um problema político.

Política x Pandemia 

Passaram-se seis meses desde que o primeiro caso da Covid-19 no mundo veio a público 
e neste período há algo que a cada dia se torna mais evidente: a pandemia que estamos 
enfrentando é, antes de tudo, um problema político. E para compreendermos adequada-
mente este momento histórico, devemos começar por aquilo que, de tão evidente que é, 
por vezes se torna ignorado. A pandemia provocada pela disseminação do novo coronaví-
rus tem revelado, a cada dia, uma miríade de escândalos concernentes ao uso de recursos 
públicos no território nacional, que variam de aquisição de respiradores superfaturados, 
construção de hospitais de campanha sem equipamentos e contratação de empresas e 
profissionais fantasmas a testes ou equipamentos impróprios para seus usos regulares. 
Está ficando claro que a polarização política ao redor do mundo não entregou resultados 
palpáveis, especialmente diante da pandemia, e que governos centristas democráticos 
têm conseguido entregar melhor gestão da crise, além de resultados mais consistentes, 
preservando vidas que serão essenciais na retomada da economia.

Política

Marcos Maracanã
Fotos Divulgação | SXC

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/politica-x-pandemia/
https://revistacultnet.com.br/2020/07/17/saindo-da-pandemia-ainda-mais-forte/
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Action Help é apresentado na 
live de aniversário do Leo Chaves 

Fôlego financeiro vital 
para o seu negócio.

A live especial de aniversário do nosso queri-
do amigo Leo Chaves foi marcada pelos seus 
melhores sucessos e, é claro, por uma apre-
sentação do Action Help. 

Uma solução eficaz que consiste na oferta de 
suporte completo na sua negociação ou re-
negociação de débitos tributários com a Re-
ceita Federal ou até mesmo com a PGFN. 

Com um time de especialistas ofertando so-
luções céleres, personalizadas e que trabalha 
focado para dar o fôlego financeiro vital para 
o seu negócio, a Código Líder Fiscal alcança 
descontos que variam de 30% a 90% da dívi-
da com o fisco e com pagamentos em até 240 
parcelas*.

Faça agora gratuitamente uma consulta so-
bre as condições, entre em contato.
www.codigoliderfiscal.com.br

*As negociações dos descontos e dos prazos 
variam de CNPJ para CNPJ, por isso a neces-
sidade de consulta prévia. 

Inteligência Tributária

Publi Editorial
Fotos Divulgaçao

ACTION
ativos
�nanceiros

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/action-help-e-apresentado-na-live-de-aniversario-do-leo-chaves/
ccc
https://www.codigoliderfiscal.com.br/
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Comunicação

Lara Paulinny 
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

Em tempos de crise, como utilizar
o PNL para aumentar as vendas?

Você conhece a mente 
dos seus clientes? 

Apesar de ser um assunto muito comenta-
do na área de vendas, o PNL - Programação 
Neolinguística, não é conhecido e tão pouco 
praticado por muitos, que estão deixando 
de utilizar suas ferramentas e alavancar as 
vendas. Mas, antes de tudo, vamos enten-
der melhor o que é então esse tal de PNL: 
nada mais é do que uma técnica criada para 
entender o processo da mente das pessoas 
para que se obtenham resultados positivos 
com base no autoconhecimento e reprogra-
mação da mente, por exemplo. Para que isso 
aconteça existem alguns gatilhos e técnicas 
que falaremos a seguir. É importante com-
preendermos que o ser humano só funciona 
com base em dois aspectos: semelhança e 
diferença, por isso é importantíssimo identi-
ficarmos o perfil de nossos clientes para que 
possamos tratá-los em semelhança, com a 
comunicação que seu perfil exige. Existem 
quatro perfis de pessoas: Comunicador (co-
municativo, persuasivo, entusiasmado, oti-
mista e fácil de se relacionar, necessidade 
de ser prestativo, esse perfil busca conexão 
com as pessoas, é extremamente movido 
pela emoção), Analista (preciso, atento aos 
detalhes, diligente, organizado, conserva-
dor, age com prudência), Executor (auto-
confiante, enérgico e dominante, aceita e 
gosta de desafio, competitivo e audacioso, 

destemido e corajoso, foco em resultados) 
e Planejador (estável, conservador, pacien-
te, calmo, tem ritmo consistente, visão a 
médio e longo prazo), cada um deles exige 
uma tratativa diferente. Lembrando que o 
perfil é algo situacional, você não é um per-
fil, você apenas está em um. E quando nos 
comunicamos, diferente do que ele exige, 
não conseguimos estabelecer uma boa co-
municação e o resultado muitas vezes é ne-
gativo. Outra técnica bastante eficaz e uti-
lizada é o Rapport, ou seja, criar sintonia e 
empatia com as pessoas, a sua capacidade 
de se colocar no lugar do outro. Para que 
isso aconteça, você deve: Olhar nos olhos, 
Comunicar-se no mesmo perfil, Ter atenção 
a linguagem corporal, Sorrir, Demonstrar in-
teresse e Foco no outro. Existem ainda mi-
lhares de outras técnicas que podem ajudar 
no conhecimento das pessoas. E nada me-
lhor do que conhecê-las para que se possa 
vender para elas.

Lara Paulinny é publicitária e relações públicas, especialis-
ta em marketing digital, vendas e trade marketing, inova-
ção e empreendedorismo e gestão de negócios.

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/voce-conhece-a-mente-dos-seus-clientes/
https://wp.me/p9MQWS-1m8
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O principal efeito da falta da inteligência
emocional são as atitudes intempestivas.

Priorize a sua 
saúde mental 

Estamos vivendo um momento em que a in-
teligência emocional se tornou a competên-
cia primordial em todos os campos dos re-
lacionamentos. Este era um termo comum 
de se ouvir e trabalhar prioritariamente no 
mundo corporativo. No entanto, a partir do 
momento que o trabalho se misturou com 
as atividades familiares, com o tão falado 
“home office”, ele passou a ser tratado da 
maneira que merece. Pessoas sem inteligên-
cia emocional são mais agressivas do que os 
indivíduos que possuem sua mente sã e se 
autoconhecem e é sempre importante refor-
çar que a agressividade é a filha da infelici-
dade. E essa hostilidade gratuita provém da 
insatisfação da pessoa com sua própria ca-
pacidade de construir um pensamento ar-
ticulado. A falta desta competência, aliada 
à dificuldade de manutenção da mente sa-
dia, desencadeia um processo patológico de 
agressão verbal, física, emocional. Mas, esse 
ódio não é dirigido diretamente para você, 
mas para um inimigo imaginário criado por 
uma mente confusa que padece de uma in-
felicidade pessoal. O principal efeito da fal-
ta da inteligência emocional são as atitudes 
intempestivas e o impacto dessas atitudes é 
saber que, em quase 100% das vezes, a res-
posta genial que precisávamos dar sempre 
aparece cinco segundos depois de termos 
dado a resposta estúpida. Tem um poema 
que diz: “Quem odeia sem razão, alguma 

razão terá, pois se alegra-se tanto de tanto 
odiar, deve ser compensação por ter tido de 
amar, só por pura educação, quem por certo 
o fez sangrar”. Portanto, quero alertar nesse 
humilde texto sobre a importância de você 
buscar o autoconhecimento e, sobretudo, a 
gestão da sua emoção, sem o temor de pa-
recer egoísta, porque para aqueles que têm 
apenas um martelo como ferramenta, todo 
problema parece um prego. 

Júnior Q9 é ator, músico, dançarino, humorista, composi-
tor e autor do livro “Quer? Levanta e pega”, publicado em 
2018 pela Editora Assis, que aborda inteligência emocio-
nal, sucesso nos negócios e atitudes empreendedoras.

Opinião

Júnior Q9 | Publicitário
Fotos Mauro Marques | SXC

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/priorize-a-sua-saude-mental/
https://wp.me/p9MQWS-1mW
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Música

Sabryna Moreno  
Foto Guilherme Araújo 

Por meio do som acolhedor de ‘Drop The Rope’,
a banda mineira Berilo emana paz e resiliência.

Um abraço em 
forma de música! 

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/um-abraco-em-forma-de-musica/
https://wp.me/p9MQWS-1mi
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A vida é como um mar e nós somos os na-
vegantes. Aprendemos, seja com o caos 
da tempestade ou com a calmaria da maré 
baixa, que nem sempre as coisas aconte-
cem como queremos ou planejamos. E se 
somos todos marinheiros, vivendo juntos, 
no mesmo barco e no mesmo oceano, pode 
ser que compartilhemos também os nos-
sos medos e angústias. Em meio a tempos 
difíceis, a banda uberlandense Berilo sen-
tiu que deveria compor uma canção que 
pudesse representar esses sentimentos. 
‘Drop The Rope’ é concebida como um de-
sabafo pessoal, mas nasce com a missão 
de acolher os corações de outras pessoas. 
Não é de hoje que a Berilo se dedica em 
entregar um conceito de rock inovador ao 
público - o que chamam de new rock -, mas 
o momento atual surpreendeu e mudou o 
rumo que a banda vinha seguindo desde 
o lançamento do EP de estreia, ‘Inner Spa-
ce’, em abril de 2020. Os trabalhos anterio-
res revelavam uma sonoridade mais agi-
tada, bastante diferente do que entregam 
agora. De qualquer forma, a mudança de 
estado emocional se tornou um problema 
coletivo logo no início da pandemia. 

O ano tirou o equilíbrio que ainda nos res-
tava e, no lugar, depositou aflição. Assim, 
nossos corações suplicaram por motivos 
para cultivar energias positivas. ‘Drop The 
Rope’ chegou, em agosto, como um abra-
ço que tanto nos falta em tempos de dis-
tanciamento social. Através das palavras, 
a canção nos convida a refletir sobre a im-
portância de “soltar a corda”, aceitar que 
nem tudo está ao nosso alcance e deixar o 
mar escolher o destino. É claro que não é 
fácil ser resiliente em tempos tão doloro-
sos, mas o afeto salva... e a música também. 
A sonoridade acústica e suave da faixa foi 
alcançada graças à criatividade de toda 
a banda e ao cuidado do produtor musi-
cal Beto Rosa. As melodias instrumentais 
de ‘Drop The Rope’ vêm, basicamente, de 
violões de nylon, um kit percussivo que 

inclui uma mala e um molho de chaves, 
e um baixo para reproduzir um som que 
lembra a buzina de navio. O resultado é 
o single que está disponível para audição 
em diversas plataformas de streaming. 
O lançamento veio acompanhado de um 
clipe cheio de sensibilidade, bem do jeito 
que a canção merece. Todos os registros 
foram feitos pela própria banda, de forma 
totalmente independente, e representam, 
com muita delicadeza, a essência do afeto 
entre as pessoas - seja o amor romântico, 
o amor próprio ou o amor em família. Em 
40 dias, o vídeo já foi assistido quase 2.000 
vezes no YouTube. 

A nova canção tem algo de muito especial 
para Isa Pimenta (vocais), Paulo Machado 
(guitarra) e Cláudio Rocha (bateria) - não 
somente como os artistas que fazem a Be-
rilo acontecer, mas como as pessoas que 
são. “Quando ‘Drop The Rope’ nasceu, e 
vimos o quão diferente ela era das nos-
sas outras músicas, percebemos que era 
a oportunidade perfeita para mostrar um 
lado nosso muito mais vulnerável para as 
pessoas. Foi assim que conseguimos fi-
car mais próximos das pessoas que nos 
acompanhavam, nos shows e online, mos-
trando que elas não estavam sozinhas”, 
lembra Paulo. É bom saber, por meio de 
obras como essa, que a música mantém 
seu poder de transformação. Como pen-
sa a Berilo, “estamos todos juntos nesse 
barco, ainda sem direção certa. Sendo as-
sim, cada movimento dos nossos corpos 
representa um milagre contínuo. Estamos 
vivos e precisamos, imediatamente, sol-
tar a corda. Para levar essa mensagem de 
empatia até onde for possível, ‘Drop The 
Rope’ deixou de ser da Berilo e passou a 
ser de todo mundo que precisasse”. 

Banda Berilo 
Contato: 34 99872-0332 
Redes sociais: @oficialberilo 
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Cultura

Carlos Guimarães 
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação 

A maioria, nesse momento, se “revela”
preocupada com a cena cultural da cidade

A política da 
perfumaria 

Entramos novamente em uma corrida 
eleitoral, quando candidatos diversos 
buscam o poder persuasivo da arte para 
se promoverem e abocanharem votos. Um 
setor buscado por conveniência já que, na 
pior das hipóteses, rende a popularidade, 

antes, durante e pós-eleições. Mas, como de 
praxe, ao observar os respectivos planos de 
atuação da maioria, a cultura fica relegada a 
planos inferiores e cumpre dela a visão tida 
por alguns, como algo desimportante, su-
bestimando os seus preceitos básicos para 

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/a-politica-da-perfumaria/
https://wp.me/p9MQWS-1mi
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evolução da sociedade e a formação do ser 
humano. São 864 candidatos a vereadores 
e um número, ainda indefinido, de quase 
uma dezena de candidatos à prefeitura. É 
muita gente para poucos saberes. A maio-
ria, nesse momento, se “revela” preocupa-
da e comprometida com a cena cultural da 
cidade. Como isso se dá não é expresso nas 
propostas apresentadas, ao menos não nas 
que se tornaram públicas. 

É um caminho quase natural não compre-
ender as subjetividades e potencialidades 
da arte e tratá-la como objeto decorativo. 
Sua importância para tais candidatos reside 
mais na hora de compor o jingle da campa-
nha, editar o vídeo de apresentação, criar o 
folder oficial ou de buscar o apoio dos tra-
balhadores da cultura. Quando arguidos 
acerca de orçamentos para a área e políti-
cas públicas para a fruição da arte, o idioma 
artístico lhes parece desconhecido. Lamen-
tável que seja assim, que em pleno 2020 as 
pessoas ainda não se atenham para a im-
portância de pautas imprescindíveis como 
a cultura, a educação e o meio ambiente, 
e permaneçam na superficialidade, não 
compreendendo o que de fato tudo isso re-
presenta. Maior lamento - e repulsa - causa 
observar candidatos vestirem suas másca-
ras e agirem como se suas histórias fossem 
marcadas pela defesa incessante destes 
segmentos, com os quais notadamente não 
têm nenhuma intimidade. 

Pertencentes à área tentaram localizar quem 
fugisse dessa rasadura. São poucos. Entre 
os quase mil, talvez seja possível contar nos 
dedos das mãos quem compreenda esse 
universo e esteja predisposto a defendê-lo 
de menosprezo, tentativas de demonização 
e boicotes.  Mas, é bom que, mesmo em nú-
mero tão reduzido, eles ainda existam. E re-
sistem. Resta torcer para que façam parte da 
renovação da Câmara. O fato é que um ve-
reador, muitas vezes, com uma simples ini-
ciativa, pode transformar a realidade de um 
município. E também por meio da cultura. 
Haja vistas para o atual Programa Municipal 
de Incentivo, o PMIC, que deu uma guinada 
nos rumos culturais da cidade e é hoje, mui-
to provavelmente, a principal ferramenta de 

trabalho dos agentes culturais em Uberlân-
dia. Ele foi implantado décadas atrás, por 
iniciativa de um vereador que nem vive mais 
na cidade, Geraldo Resende Júnior, após 
uma infrutífera tentativa de outro vereador 
que o precedeu anos antes e inúmeras reu-
niões com artistas e produtores culturais da 
cidade. A iniciativa vingou e a cultura local 
passou a ter novos paradigmas. 

Este é apenas um exemplo de como pode 
se dar uma intervenção de um agente do 
legislativo e o quanto isso pode reverberar, 
influenciar e alterar os rumos do desenvol-
vimento cultural de uma urbe. Por si, ele 
basta para que os que trabalham com arte e 
cultura em Uberlândia valorizem o seu voto 
ao ponto de direcioná-lo a alguém que de-
fenderá um setor muitas vezes rechaçado, 
desprestigiado e até mesmo atacado pelas 
agruras da politicagem, localmente ou em 
nível nacional. Como nos palcos desertos, 
nas páginas vazias, nas partituras por se-
rem preenchidas e nas telas em branco do 
cinema e das artes visuais, estamos diante 
do nosso destino, com o poder de redese-
nhá-lo, em momento crucial e estratégico. 
Se você é alguém que valoriza a arte à altu-
ra de suas significâncias, não se deixe sedu-
zir pela cantada barata de quem a enxerga 
como perfumaria. Vote consciente em quem 
tem consciência do que seja cultura. 

Carlos Guimarães Coelho é jornalista e produtor cultural.
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Cinema

Kelson Venâncio
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

O filme traz uma bela homenagem ao cinema
e à arte de interpretar, de escrever e dirigir.

Dor e glória 

Pedro Almodóvar disse que “Dor e Glória” 
seria o projeto mais pessoal já realizado por 
ele. E os que já assistiram ao filme sabem o 
que o diretor estava dizendo naquela épo-
ca. O longa é uma espécie de autobiografia 
do cineasta espanhol contada de uma for-
ma muito simples, mas bastante eficaz. O 
filme gira em torno de Salvador Mallo, di-
retor de cinema em declínio, que relembra 
sua vida e carreira desde sua infância na 
cidade de Valência, nos anos 60. Salvador 
tem lembranças vivas de seus primeiros 
amores, seu primeiro desejo, sua primeira 
paixão adulta na Madrid dos anos 80 e seu 
interesse precoce no cinema. O roteiro do 
longa é bem sutil e aprofundado no sofri-
mento do diretor que já está velho, cansa-
do, com problemas de saúde, depressivo e 
vivendo das conquistas do passado. Com 
base nestes elementos dá pra ver que te-
mos uma narrativa bastante melancólica. 
Mas isso não significa que o longa seja ar-
rastado e cansativo. A maneira com que a 
premissa é contada deixa as coisas mais 
leves e interessantes. Com isso temos um 
filme dramático, mas suave. O protagonis-
ta é muito bem interpretado por Antônio 
Bandeiras que acabou sendo indicado ao 
Oscar de melhor ator. Magro, com os ca-
belos grisalhos e bagunçados, olhar caído 
e triste, Salvador relembra os momentos 
da infância quando vivia na pobreza. Es-
tes flashbacks se tornam essenciais e for-
tes na narrativa. Temos diálogos bem inte-
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ressantes entre a atriz Penélope Cruz 
e o garotinho que faz o protagonista 
ainda criança. E são essas lembranças 
que mostram que para o cineasta, ape-
sar da fama e riqueza que conquistou 
com a carreira bem-sucedida, depois 
de uma certa idade são as coisas mais 
simples da vida que vale a pena. O fil-
me nos mostra que ele sente vontade 
de fazer na idade que tem o que não 
fez antes. Relembrar amores antigos, 
explorar sua homossexualidade e até 
mesmo usar heroína. Além destes im-
passes pessoais em torno do protago-
nista, o filme traz uma bela homena-
gem ao cinema e à arte de interpretar, 
de escrever e dirigir.

Nota 8
Kelson Venâncio é jornalista, crítico de cinema e di-
retor-presidente da rede de mídias Cinema & Vídeo | 
www.cinemaevideo.com

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/dor-e-gloria/
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Sétima Arte

Elizete Moura
Fotos Thiago Mesquita | Divulgação

Hollywood teve abundância de 
temas para explorar à exaustão.

A máfia e seus 
gangsters 

A máfia sempre despertou interes-
se, seja pela maneira carismática 
e luxuosa como era retratada, ou 
pela forma brutal como elimina-
vam seus concorrentes. O cinema 
soube muito bem explorar isso, 
com seus personagens reais que 
estampavam as capas de jornais 
das décadas de 20 e 30. O con-
texto histórico, tendo como pano 
de fundo a Lei seca (Lei Volstead) 
e a Crise de 29, foram dois gati-
lhos muito perigosos, criando um 
ecossistema de violência, desem-
prego e busca por sobrevivência. 
Hollywood teve abundância de 
temas para explorar à exaustão. 

Um dos filmes precursores do gê-
nero foi “Scarface - A Vergonha de 
uma Nação” (1932) de Howard 
Hawks. Aqui você vai se surpreen-
der com a quantidade de pernas e 
decotes à mostra, balas e mortes 
violentas. Para a década de 30, os 
padrões do filme são um tanto ex-
cessivos, isso devido a censura da 
época, o código “Hays”, que ain-
da estava em transição e o filme 
pôde ser exibido sem muitos cor-
tes. O nome ainda teve o acrésci-
mo da partícula para demonstrar 

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/a-mafia-e-seus-gangsters/
https://wp.me/p9MQWS-1lt
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que não havia qualquer simpatia da socie-
dade com as organizações criminosas. O fil-
me traz a disputa entre gangues pelo poder 
e a distribuição das bebidas, com Paul Muni 
como Tony Camonte, personagem um tanto 
peculiar, capaz de despertar empatia e raiva 
no espectador no decorrer do filme. 

Ainda falando de organizações criminosas, 
temos “Sindicato de Ladrões” (1954) de Elia 
Kazan. Como sempre, o cinema explorando 
a realidade para trazer às telas temas que 
impactam a sociedade e seu modo de pen-
sar. Aqui temos Marlon Brando excepcional, 
em um papel de nuances, ora bom moço, 
ora indeciso. O filme mostra a máfia infiltra-
da nos sindicatos onde controla as ativida-
des econômicas e políticas, usando de força 
bruta quando não consegue seus objetivos 
de forma “lícita”. Em algumas cenas, se sen-
tir que já viu algo parecido recentemente no 
meio político, não é mera coincidência. 

Um dos mais aclamados e divisor de águas 
do cinema, é “O Poderoso Chefão” (1976), 
de Francis Ford Coppola, também com a 
atuação inesquecível de Marlon Brando, 
retrata a família Corleone, desde a chegada 
de Dom Vito a América, e sua escalada à ri-
queza e poder. Aqui o filme consegue retra-
tar os vínculos de lealdade e compromis-
so dos personagens, ainda que de forma 

hostil existe uma certa ordem natural de 
como as coisas devem ser. Pode ser que 
este seja o encanto do filme, além, é claro, 
das atuações fantásticas. 

Vale a pena um parêntese para o remake de 
“Scarface” (1984), de Brian de Palma. Apesar 
de ser baseado no filme de 1932, você não vai 
se entediar em nenhum segundo do filme, Al 
Pacino na pele de Tony Montana incorpora 
um personagem que ao longo do filme vai se 
degradando, mostrando que o poder corrom-
pe sim e que somos frutos de nossas esco-
lhas. O filme, assim como o primeiro, é cheio 
de violência (dada a cena da motoserra), dro-
gas e mortes brutais. Imperdível. Outro filme 
que traz a máfia em sua forma mais brutal é 
“Os Intocáveis” (1987) de Brian de Palma. O 
filme se passa em 1930, também retratando 
a disputa entre gangues pela venda de bebi-
das e poder durante a lei seca, com elenco 
de peso traz Robert de Niro, Kevin Costner e 
Sean Connery. Al Capone é perseguido num 
cenário hostil urbano e a lei sobressai num 
contexto de corrupção e impunidade que 
pairava na época. O filme, apesar de parecer 
previsível, consegue trazer muita tensão e al-
guma redenção. 

Elizete Moura é formada em Administração de Empresas, es-
pecialista em Marketing e gerente de Vendas. Apaixonada por 
cinema clássico. Instagram: elizeteemoura | Email: elizete.
crismoura@gmail.com  Linkedin: elizete-moura-65ª305145

LEIA E COMPARTILHE
ACESSE CONTEÚDO CULT

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/a-mafia-e-seus-gangsters/
https://wp.me/p9MQWS-1mi


Gente

LEIA E COMPARTILHE
ACESSE CONTEÚDO CULT

SUCESSO
Os mineiros Emerson & Jean já são sucesso em todo 
o Brasil com a música “Boca na Boca” e estão nas 
plataformas digitais com o EP Inspiração, onde já 
contam com milhares de execuções. No YouTube 
já ultrapassam 140 mil visualizações em suas duas 
lives. A dupla lançará em novembro mais 8 músicas 
inéditas, além de um belo videoclipe. Aguardem!

BRASAL
Do conceito à arquitetura e urbanismo, o 
objetivo da Brasal Incorporações é oferecer um 
empreendimento ímpar para Uberlândia. Por isso, 
com foco em um público que procura exclusividade, 
para o Arven, a Brasal aposta em projetos assinados 
por especialistas renomados como Rogério 
Markiewicz (foto), proprietário da MKZ Arquitetura, 
com escritório em Brasília. 

Acontecimentos

Fotolegenda

Célio Cardoso 
Fotos Divulgação

34 3226-0400 / 9 9211-5210
Av. Brasil, 3400

Bairro Brasil - Uberlândia - MG
www.maisautomoveis.com.br

@fernandomaislocadora

LOCAÇÃO E VENDAS DE VEICULOS

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/fotolegenda-4/
https://revistacultnet.com.br/2020/07/17/fotolegenda-3/
https://www.instagram.com/hubceliocardoso/
https://www.instagram.com/fernandomaislocadora/
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CURSO
A cabeleireira Clau Borges fez curso recentemente 
com um dos mais renomados profissionais 
reconhecidos no Brasil e exterior, o embaixador 
da L’Oréal, Rafael Bertoluci. Sempre em busca de 
novidades para suas clientes, Clau em breve estará 
em novo espaço. 

MARCELO BARBEARIA 
Ampliando seu trabalho em nossa cidade, Marcelo 
Barbearia inaugurou sua nova unidade na Av. 
Vasconcelos Costa, 1331. Bom gosto, funcionalidade 
e atendimento personalizado em cortes de cabelo, 
barba e estética, proporcionando experiências e 
resultados surpreendentes. Conheça e agende seu 
horário: 34 3216-2085 | 99650-2085 (WhatsApp).

PRÊMIO
Pelo terceiro ano, o Centro Universitário do 
Triângulo (Unitri) está entre as 100+ empresas 
inovadoras no uso de Tecnologia da Informação, 
a nível Brasil, no ranking da IT Mídia. O projeto 
premiado leva o nome de “Digitalização 360º”, 
que proporciona ao aluno o acesso totalmente 
digital para todos os serviços na instituição de 
ensino, do ingresso à formatura, com destaque 
para as aulas remotas.

ANIVERSÁRIO
O cantor Leo Chaves comemorou em grande estilo 
o seu aniversário, no início de outubro, em uma live 
belíssima e muito bem produzida. A Código Líder 
Fiscal foi um dos apoiadores.

DESTAQUE
HC&T agora é Minas Capital e se destaca como uma 
das maiores assessorias de investimentos do país.

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/fotolegenda-4/
https://revistacultnet.com.br/2020/07/17/fotolegenda-3/
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Em sociedade

Sonia Sampaio 
Fotos Divulgação 

Site www.soniasampaio.com.br 
Instagram @soniasampaio 

Facebook Sonia Sampaio

Eventos, pessoas 
e fatos 

Novo conceito 
Fico bastante feliz em ver pessoas que conheci crian-
ças entrando no mundo adulto com coragem e em-
preendedorismo. É o caso da queridíssima Letícia, jo-
vem visionária que, ao lado da amiga Ana Júlia, está 
abrindo a empresa Ana Costantin Bridal, com concei-
to inovador, leveza e propósito para um novo tempo, 
inspirando as mulheres a se reconectarem com sua 
essência e a se casarem com mais autenticidade. Essa 
a proposta da marca: romper com os padrões e pro-
porcionar muitas opções em vestidos e acessórios 
para noivas práticas, modernas e que, acima de tudo, 
priorizam sua identidade. Parabéns, meninas: que o 
esforço prospere em grande sucesso! 

Mudança 
O publicitário Celso Machado migrou seu programa 
Uberlândia de Ontem e Sempre (que também tem ver-
são impressa) para a TV Universitária, repetidora local 
da badalada TV Cultura. Que essa nova etapa venha com 
muito sucesso. 

Nego Véio 
Foi inaugurada recentemente, no Uberlândia Shopping, 
a nova churrascaria do cantor Alexandre Pires - a Nego 
Véio Grill. Para atender a todos os paladares, além das 
carnes, o estabelecimento terá variado buffet de pratos 
quentes e comida japonesa. Depois do estrondoso su-
cesso no ramo musical, torcemos para que o artista tam-
bém se consagre no setor gastronômico. 

Para refletir 
“Nesta era de exaltação a celebridades - reais e inventadas - fica 
mesmo difícil achar que a vida da gente tem graça. Mas tem! Paz 
interior, amigos leais, família, nossas músicas, livros, fantasias, 
desilusões e recomeços, tudo isso vale ser incluído na nossa 
biografia” - Martha Medeiros.

https://www.instagram.com/soniasampaio/
http://www.soniasampaio.com.br
https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/eventos-pessoas-e-fatos-4/
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Em alta 
O cirurgião plástico Francisco Naves tem se desdobrado 
para atender seus pacientes. Com a facilidade de poder 
usar a Telemedicina para agilizar o processo logístico de 
se fazer a primeira consulta e agilizar exames já se prepa-
rando para a cirurgia, o médico tem atendido vários pa-
cientes do exterior, que sempre buscaram a excelência 
e fama do Brasil na área da cirurgia plástica. Fico muito 
feliz em ver pessoas que amam sua profissão e buscam 
oferecer sempre o melhor serem merecedoras de êxito. 

Natal 
E 2020 vai chegando ao fim… Depois de passarmos mais 
de seis meses aguardando a pandemia dar uma trégua, já 
avistamos a data mais esperada do ano, o Natal. E tomara 
que estes últimos meses possam amenizar um pouco a di-
fícil situação, principalmente de comerciantes. Para isto, a 
CDL Uberlândia já prepara a campanha Natal de Prêmios 
CDL Uberlândia com adesão gratuita para seus associados. 
A campanha vai movimentar bastante o varejo local, já que 
os clientes das lojas participantes poderão concorrer a prê-
mios semanais de R$ 200, R$ 300 e R$ 500.

Destaque 
A cantora Pablo Vittar foi capa da mais recente revista 
Vogue. A foto que estampa a publicação é de autoria do 
querido Hick Duarte, que está se tornando um dos fotó-
grafos mais proeminentes do país para capas de revistas 
que circulam nacionalmente. Parabéns a ele e votos de 
mais sucesso, sempre. 

18 anos 
O Hospital Orthomed Center atingiu a maioridade. São 
18 anos de pioneirismo na região, quando seu idealiza-
dor e fundador, o ortopedista Daniel Barros, resolveu ti-
rar seu sonho do papel. Atualmente também fazem par-
te do corpo clínico, seus filhos Ana Luiza (anestesista) e 
Rafael Naves (ortopedista), que chegaram para ajudar o 
pai a dar continuidade neste projeto. Que venham mui-
tos outros anos! 

Urban Jungle 
Desde a implantação de seu projeto arquitetônico e pai-
sagístico, o Uberlândia Shopping sempre adotou como 
parte de sua temática a exuberante vegetação e aspectos 
naturais do Cerrado Mineiro. Mais uma vez, o empreen-
dimento traz uma tendência que tem ganhado a aprova-
ção dos amantes de plantas na decoração: a Urban Jun-
gle ou floresta urbana. Em uma parede de 8,45 x 2,90 m, 
o paisagista Alberto Farnese e a designer de interiores 
Anne David criaram um jardim vertical com uma vitrine 
verde. O Urban Jungle está no piso 1, em frente à Per-
nambucanas. 

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/eventos-pessoas-e-fatos-4/
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Acontece Ituiutaba

Mauro Almeida 
Fotos Divulgação

Primavera, mês de flores e cores, de sol e céu 
azul. É nesse clima de alto astral que trazemos 
mais uma coluna para você. Sem contar que toda 
edição da revista está linda e repleta de assun-

Em destaque na coluna, o experien-
te e conceituado Tenente Rodrigo 
Milhomem, que realiza um brilhante 
trabalho à frente ao comando do Tá-
tico Móvel do 54º Batalhão da Polícia 
Militar de Minas Gerais em Ituiutaba. 

A estimada Caroline Santângelo retornando 
a Ituiutaba e por sua vez trazendo todo seu 
carisma e beleza para nossa cidade. Seja 
bem-vinda! 

A apresentadora Bell Lopes esteve na 
cidade realizando duas prestigiadas li-
ves para seu programa Bell Acontece. 

Pessoas, eventos e destaques 
na sociedade de Ituiutaba 

Em clima de alto astral 
confira nossa coluna!

tos interessantes. Para completar, alguns destaques 
da sociedade tijucana que, através de seu carisma e 
profissionalismo, contribuem para o sucesso em suas 
diversas áreas de atuação. 

https://www.instagram.com/mauroalmeida_jornal.revista/
https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/pessoas-eventos-e-destaques-na-sociedade-de-ituiutaba/
https://revistacultnet.com.br/2020/07/17/mauro-almeida-acontece-ituiutaba/
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A constante beleza da cantora 
Yasmim Duarte que está 
sempre brilhando com sua 
encantadora voz. 

O designer gráfico tijucano Rick 
Rastro, especialista em mídia para 
artistas, vive seu melhor momento 
na carreira profissional. Rick era 
conhecido por desenvolver a iden-
tidade de vários eventos em Ituiu-
taba, mas o que era hobby em sua 
adolescência acabou virando sua 
especialidade. “Aos 13 anos, eu ia 
na Lan House para pesquisar sobre 
design e tentar aprender. Quando 
ganhei meu primeiro computador, 
comecei a desenvolver alguns 
projetos com amigos, mas era tudo 
brincadeira, eu nem sabia que dava 
para ganhar dinheiro com isso”, 
conta. Atualmente, Rick desenvolve 
trabalhos para mais de 10 artistas 
pela Fábrica de Hits, entre eles, o 
cantor Jonas Esticado, que é suces-
so no Brasil com a música “Investe 
em Mim”, ocupando o Top 5 no Bra-
sil, há mais de 4 semanas. 

Laura Goes e Marcos Vinicius Marçal inaugurando uma 
completa clínica de implantes dentários em nossa cidade. 

A linda Helena completou 
seu primeiro aninho de vida, 
e pelas circunstâncias atuais, 
os papais Thiago e Fernan-
da Lima optaram por uma 
cerimônia super íntima, reu-
nindo apenas a família para 
celebrar este momento de 
muita alegria em suas vidas. 

A beleza de Elidia Camilo que movimenta o circuito de 
moda em Capinópolis. 

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/pessoas-eventos-e-destaques-na-sociedade-de-ituiutaba/
https://revistacultnet.com.br/2020/07/17/mauro-almeida-acontece-ituiutaba/
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Acontece Uberaba

Marise Ferreira Gil Romano 
Fotos Marise Romano

A coluna social Marise Romano deste mês de outu-
bro traz flashes de Uberaba, incluindo uma home-
nagem ao Dia do Dentista - 25 de outubro. Com uma 
divertida imagem de amigas que escolheram fazer 
fotos para comemorar a amizade, o #outubrorosa 

Homenagem e 
conscientização! 

“Que o final deste ano difícil traga 
paz, esperança e superação”
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Renomada dentista e professora de Harmonização 
Orofacial, Dra. Georgia Fernanda Maciel Xavier 
recebe nossa homenagem no Dia do Dentista.

Odontopediatra Dra. Micaella Batista Ferreira recebe 
a homenagem pelo Dia do Dentista por ser muito 
queridinha pelas crianças.

Dra. Elisabete Nogueira recebe nossa homenagem 
pelo Dia do Dentista.

não poderia ficar de fora, por se tratar de um assunto 
fundamental na conquista da saúde da mulher. Dese-
jamos que os últimos meses deste difícil ano de 2020 
possam contar com notícias de sucesso, paz, alegrias, 
esperança e superação. Com carinho, Marise.

https://www.instagram.com/mariseromano/
https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/homenagem-e-conscientizacao/
https://revistacultnet.com.br/2020/07/17/marise-romano-acontece-uberaba/
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Isabella Lusvarghi vai se formar em 2021 e já fez as 
fotos para seu convite de formatura em Medicina, 
ao lado dos pais Rosani e Ney, dos irmãos Juliana e 
Neto e do namorado Vitor.

Em clima de “Outubro Rosa”, as amigas 
Celeide, Sheila, Laura, Danielle e Andressa 
fizeram uma produção fotográfica by @
mariseromanostudiophoto. 

Dr. Marcelo Luiz Ribeiro de Melo recebe a 
homenagem pelo Dia do Dentista por ser 
um profissional e um professor de destaque 
em Uberaba e em várias outras cidades 
brasileiras.

Micropigmentora Janaina Morais inaugurou 
clínica que leva seu nome, especializada 
em tudo o que diz respeito a sobrancelhas, 
inclusive cursos da área.

Dra. Maria Raquel Ribeiro recebe a 
homenagem pelo Dia do Dentista por 
ser uma profissional de destaque em 
Harmonização Orofacial, com resultados 
surpreendentes.

Dr. Cristiano Cordeiro recebe a 
homenagem pelo Dia do Dentista 
pelo sucesso de seu recente 
empreendimento, a Up Cursos, uma 
escola de pós-graduação em saúde.

Dra. Geovana Borges recebe a homenagem 
pelo Dia do Dentista por defender uma 
beleza elegante e sem exageros na 
Harmonização Orofacial.

Ney Lusvarghi Neto está se formando em 
Direito pela Uniube. Ele é filho de Rosani e 
Ney Lusvarghi.

Duda Teodoro colore a página deste mês, na 
beleza dos 15 anos.

https://revistacultnet.com.br/2020/10/23/homenagem-e-conscientizacao/
https://revistacultnet.com.br/2020/07/17/marise-romano-acontece-uberaba/
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