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As marcas estão recorrendo aos jornais e 
revistas para proporcionar intimidade física e 
conexão com seus clientes, depositadas em 
conteúdos confiáveis, que gerem credibilidade 
para seus produtos ou serviços. O impresso 
também se mantém na memória dos clientes 
por mais tempo, além do fato da longevidade 
que proporciona uma revista.

Em uma época em que a rolagem nas 
mídias sociais é o modo padrão de consumir 
informações, o excesso de desinformação 
afugenta os consumidores que buscam 
conteúdos confiáveis e de qualidade. Ter a 
revista nas salas torna-se muito mais do 
que uma peça de decoração, é uma conversa 
direta com o leitor.

Conteúdo que faz bem!

Ferramenta velha: por que as marcas e a 
publicidade estão voltando para o impresso?
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Atualmente duas em cada cinco pessoas em todo o mun-
do são jogadores de jogos eletrônicos, com previsão de 
atingir os três bilhões até 2023.  Este fenômeno de cres-
cimento não é temporário e, portanto, é possível afirmar 
que o aumento do número de novos jogadores veio para 
ficar! Condição que altera o comportamento humano 
e de consumo para essa considerável parcela da popu-
lação, porém, a velocidade das adesões aos jogos ele-
trônicos é bem superior às estratégias de negócios e de 
marketing para esse público. Ademais, atribuir apenas a 
COVID-19 o crescente número de novos jogadores é um 
erro, melhorias da Infraestrutura de Internet, principal-
mente móvel, telefones mais tecnológicos e acessíveis e 
uma classe média em crescimento na maioria dos países 
do mundo, foram imprescindíveis para crescimento do 
número de jogadores. 

A edição 170 também bateu um papo com Kelson Venân-
cio, jornalista respeitado por sua competência e serieda-
de, o qual, recentemente, passou a apresentar a edição 
regional do Brasil Urgente, e, ainda, entrevistou a Dra. 
Daniela Afonso sobre “Rejuvenescimento íntimo” bem 
com a  Dra. Adriana Scalia sobre “Parto Humanizado”. 
No especial de turismo, trazemos os atrativos do Merca-
do Municipal de Uberlândia, além dos principais colunis-
tas do Brasil que trazem assuntos únicos e imperdíveis.  
Boa leitura, obrigado por nos seguir, obrigado por estar 
na Revista Cult. 
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SAIU NA CULT 169
Anterior

Destinos revirados

Lidando com a ansiedade e a 
busca por uma boa alimentação

Como ter um 
guarda-roupa funcional

Da faculdade 
ao front. 



10

O Facebook está construindo ferramentas criativas e de 
monetização para estimular postagens de influencia-
dores digitais. A estratégia garantirá que os criadores 
qualificados sejam recompensados financeiramente ao 
atingirem bons números de visualizações. 

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

Papo Cult

Redação
Foto @caroll

Facebook remunerará 
criadores de conteúdo

Papo Cult
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Até agora as recompensas financeiras serão exclusivas 
para convidados. No entanto, o Facebook garante que 
esse processo será disponibilizado através de um portal 
de bônus dedicado. Os usuários poderão se inscrever vi-
sitando a área de Ferramentas de Monetização do Face-
book. No Instagram poderão fazer isso visitando a seção 
de bônus do aplicativo. 

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

Papo Cult

Redação
Foto SXC

Como faço para colocar minhas 
mãos nos dólares do Facebook?

Papo Cult
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O número de usuários de mídia social aumentou sig-
nificativamente nos últimos doze meses, com 520 mi-
lhões de novos usuários. Para fins de contexto, os da-
dos mais recentes indicam que o número de usuários 
das redes sociais ultrapassa 70% da população adulta 
em todo o mundo. Confira:

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

Papo Cult

Redação
Foto SXC

Estatísticas globais 
de mídia social

Papo Cult

O Facebook tem 2,853 
bilhões de usuários 
ativos mensais.

O alcance potencial de 
publicidade do YouTube 
é de 2,291 bilhões. 

O WhatsApp tem cerca 
de 2 bilhões de usuários 
ativos mensais.

O alcance potencial de 
publicidade do Instagram 
é de 1,386 bilhões. 

O Facebook Messenger 
tem cerca de 1,3 bilhão de 
usuários ativos por mês. 

 WeChat (inc. Weixin 微 
信) tem 1,242 bilhões de 
usuários ativos mensais.

O TikTok tem 732 
milhões de usuários 
ativos mensais.

QQ (腾讯 QQ) tem 606 
milhões de usuários 
ativos mensais.

Douyin (抖 音) tem 
600 milhões de 
usuários ativos diários.

O Telegram tem 550 
milhões de usuários 
ativos mensais.

Sina Weibo tem 530 
milhões de usuários 
ativos mensais.

O alcance potencial de 
publicidade do Snapchat 
é de 514 milhões. 

Kuaishou (快手) tem 481 
milhões de usuários ativos 
mensais.

O Pinterest tem 478 
milhões de usuários 
ativos mensais.

O Reddit tem cerca de 430 
milhões de usuários ativos 
por mês. 

O alcance potencial de publi-
cidade do Twitter é de aproxi-
madamente 397 milhões . 

O Quora tem cerca de 300 
milhões de usuários ativos 
mensais.  

Fonte: 
https://datareportal.com/social-media-users
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Atualmente, 75% dos brasileiros acessam a internet e 
70,3% utilizam as redes sociais.
Entre 2020 e 2021, surgiram 9,6 milhões de novos usuá-
rios de internet no Brasil e mais de 10 milhões  de brasi-
leiros começaram a utilizar as redes sociais. 

https://datareportal.com/reports/digi-
tal-2021-brazil?rq=brazil

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

Papo Cult

Redação
Foto SXC

Internautas no Brasil 
em números

Papo Cult
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Os vídeos publicitários são excelente estratégia para campanhas de marketing nas redes sociais. Po-
rém, eles têm apenas uma pequena janela de tempo para capturar a atenção do público e gerar en-
gajamento significativo, pois cinco dias as visualizações as conversões diminuem significativamente. 

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

Papo Cult

Redação
Foto SXC

Papo Cult

Eficácia dos vídeos publicitários 
nas redes sociais
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A teoria do “meme” foi desenvolvida pela primeira vez 
pelo biólogo evolucionista britânico Richard Dawkins 
em seu livro de 1976, ‘The Selfish Gene’. Adaptado da 
palavra grega mimieme, meme foi usado como substan-

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

Papo Cult

Redação
Foto SXC

Papo Cult

tivo para descrever uma ideia viral e fenômenos cultu-
rais. Memes são uma forma divertida de comunicação 
com as pessoas e uma oportunidade de interagir com 
o público.

Utilize memes para se comunicar 
melhor com seu público
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Nos últimos meses, o cenário de vendas, como 
tudo mais, mudou consideravelmente. A maio-
ria dos negócios se apressaram para criar ma-
neiras de envolver os clientes on-line. A rea-
lidade é que o comércio eletrônico veio para 
ficar, está começando e aponta um processo 
crescente de compras virtuais. 

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

Papo Cult

Redação
Foto SXC

Hábitos digitais que 
vieram para ficar!

Papo Cult
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Esta possibilidade está mais próxima da realidade do que 
em qualquer outro momento. Cada vez mais, o dinhei-
ro encontra maneiras diferentes para se movimentar. 
Mais de 4,3 bilhões de aplicativos fintech foram baixados 
entre setembro de 2019 a agosto de 2020, número que 
aumenta à medida que os bancos aceleram a mudança 
para o digital e novos usuários entram no mundo digital. 

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

Papo Cult

Redação
Foto SXC

O dinheiro se tornará 
totalmente eletrônico?

Papo Cult

Um estudo recente do Citi mostrou que os aplicativos de 
mobile banking estão em terceiro lugar em acessos e uti-
lização, perdendo apenas para as redes sociais e aplicati-
vos de clima.

https://www.multivu.com/players/English/8313051-citi-
-mobile-banking-study-2018/
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A ferramenta Asics Mind Uplifter, desenvolvida pela empresa de bioin-
formática Emotiv, permite que seus usuários veja o exercício físico pode 
beneficiar sua mente. Usando uma combinação de tecnologia de esca-
neamento facial e coleta de dados, os usuários capturam o impacto do 
esporte em 10 métricas emocionais e cognitivas, incluindo confiança, 
positividade, calma e foco para ver como diferentes esportes impactam 
pensamentos e sentimentos. 

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

Papo Cult

Redação
Foto SXC

Mente sã, 
corpo são

Papo Cult
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Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

Papo Cult

Redação
Foto SXC

Adote seu próximo 
animalzinho de estimação

Papo Cult

Milhares de cães não tem onde morar e precisam de lares. 
No entanto, os tutores de animais de estimação são mais 
propensos a comprar pedigrees em vez de adotá-los. Mes-
mo com as ruas e os abrigos cheios de animaizinhos. Eles 
só precisam de bons lares como o seu, portanto, adote!
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Cinema

Elizete Moura 
Fotos Thiago Mesquita | Divulgação 

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

Censurar foi uma maneira de a sociedade ao longo 
de sua trajetória suprimir determinadas práticas 
ou expressões que feriam seu código de regras. 
Seja por imposição ou doutrinamento, o fato é que  
sempre esteve presente, seja na forma de refletir 
a maneira como as pessoas pensam, como se ves-
tem ou, no seu comportamento. 

O cinema, por sua vez, sempre buscou trabalhar de 
forma oposta, com películas que instigassem seus 
expectadores, trazendo à tona temas bastante di-
versos e impactantes. A censura esteve presente 
em Hollywood de forma acentuada, representada 
pelo código Hays, já falamos outras vezes dele aqui 
(vigorou de 1934 a 1966). Tratava-se de um manu-
al de boas práticas, uma cartilha pró conservado-
rismo, que determinava os temas a serem explo-
rados, as roupas, enfim, tudo que pudesse ferir a 
moral e os bons costumes da época.
Os filmes relacionados não só vêm de encontro a 
temas polêmicos (até mesmo para os dias atuais), 
como mostram a cultura das décadas de 30 e 40 
por exemplo, onde as mulheres começavam a des-
pontar, seja na maneira de se vestir, nos cortes de 
cabelo e na individualidade. 

O primeiro deles é “O beijo diante do espelho” – 1933 
do diretor James Whale”, adultério em qualquer épo-
ca é um tema um tanto desconfortável de ser tratado, 
durante esse filme o tema é abordado diversas vezes, 
a história do assassinato cometido por um marido que 
presencia a esposa no quarto do amante chocou à so-
ciedade da época, levando o filme a ser desqualificado 

Código Hays
Os filmes relacionados não só vêm de 
encontro a temas polêmicos 

Cena do filme O beijo diante do espelho, 1933.
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Almanaque

Otto Preminger” traz um elenco de peso, e um tema 
indigesto: estupro, James Stuart brilhantemente 
atua como advogado, defendendo um marido que 
fez justiça com as próprias mãos. O desenrolar se 
dá em meio a um caos dialético, e estereótipos for-
çados de um tribunal, o código Hays é derrubado 
mais uma vez, ao serem quebradas as barreiras do 
tradicional, trazendo a imagem de uma calcinha 
(provas da cena do crime), e a pronuncia da palavra 
(pasmem, foi a primeira vez que foi utilizado esse 
termo no cinema). Parecem detalhes pueris, mas, 
acredite para a época um grande feito falar aberta-
mente sobre um tema tão delicado. Disponível em 
www.telecineplay.com.br

O que podemos notar é que, o cinema atuou como 
fonte transformadora, não se entregando às impo-
sições, explorando a criatividade e buscando adap-
tar-se a uma sociedade em constante movimento. 

Elizete Moura é mestranda em administração de empresas, pro-
fessora, gerente de vendas e apaixonada por cinema clássico. 
Instagram: elizeteemoura

pela igreja católica. A abordagem lembra um filme 
noir, e o desenrolar parece um pouco óbvio, mas, 
acredite, para os padrões a cena final vai surpreen-
der. Vale uma pausa mais detalhada para os figuri-
nos, que reverberam todo o glamour da década, o 
penteado e os olhares roubam a cena, principalmen-
te o estilo, ora angelical ora malicioso da atriz Nancy 
Carrol. Disponível em: www.youtube.com 

Outro filme bastante controverso e que passou por 
várias alterações e cortes impostos pelo código, é 
“O proscrito” – 1943 do diretor Howard Hughes, a 
exposição da então iniciante Jane Russell como sex 
symbol saiu pela culatra, o filme do gênero de faro-
este perdeu um pouco de sua essência ao explorar 
de forma exagerada o decote da atriz, a história de 
Billy the Kid é contada de forma sumária e não exis-
te um atrativo que prenda a atenção do expectador 
a não ser a superestimada nudez de Jane. Ah e uma 
ressalva para a fotografia, que em preto e branco dá 
o charme rustico aos cenários da época. Disponível 
em: www.youtube.com. Seguindo a linha dos temas 
polêmicos, “Anatomia de um crime” – 1959 do diretor 

Cena do filme Anatomia de um crime, 1959.
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O experimento objetiva usar a droga 
para manipular indivíduos

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

MK Ultra, foi um programa de experiências ilegais em hu-
manos na CIA – o Serviço de Inteligência e investigação 
dos Estados Unidos da América. 

Em busca das melhores técnicas para controlar a mente, 
a CIA conduziu horríveis testes em cobaias voluntárias e 
involuntárias. A história de programas como o MK Ultra 

Projeto MK ULTRA

Paulo Orlandini
Fotos Divulgação

Documentário

mostram um lado arrepiante sobre como o governo dos 
EUA transformou seus próprios cidadãos em ratos de 
laboratório, destruindo suas vidas para sempre. O polê-
mico experimento teve início nos anos 1950, em plena 
Guerra Fria, e seu principal objetivo era descobrir uma 
forma de dominar a mente humana através de drogas 
psicodélicas, na sua maioria LSD. 
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Originalmente sintetizada em 1938, suas propriedades 
alucinógenas se tornaram estratégicas para os cientis-
tas da década de 1940. O experimento objetivava usar 
a droga para manipular indivíduos, para fazer com que 
espiões capturados confessassem seus segredos e até 
mesmo para reprogramar suas personalidades. Para 
se inteirar mais do Projeto MKULTRA você pode assistir 
“Stranger Things”  e “O projeto MKULTRA NARCOAMÉ-
RICA” no History.

Stranger Things -  É uma série de televisão via strea-
ming estadunidense, chama atenção por vários moti-
vos, trilha sonora espetacular, referências nostálgicas, 
atuação incrível dos atores mirins, bela fotografia e, 
principalmente, aborda  o projeto secreto da CIA que 
está por trás da história vivida pela jovem Eleven.

O projeto MK ULTRA | NARCOAMÉRICA - O documentá-
rio mostra que o experimento com LSD tinha a intenção 
de estudar a droga para usá-la em interrogatórios, mas 
acabou criando uma epidemia de LSD. Esse foi o projeto 
MKULTRA da CIA, mas essa não foi a única epidemia de 
drogas abastecida pela agência estadunidense.
https://history.uol.com.br/videos/o-projeto-mkultra-
-narcoamerica

Almanaque
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Entrevista

Redação
Fotos Divulgação 

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

1- Você fez jornalismo ou foi o jornalismo que te 
fez? 
O jornalismo me fez no início, já que meu sonho era 
trabalhar com algo relacionado a desenho. Mas quan-
do meu falecido pai, também comunicador, montou 
uma rádio em Canápolis, imediatamente comecei 
a trabalhar nela aos 14 anos e de lá pra cá não parei 
mais. Então me mudei pra Uberlândia e fiz a faculdade 
de jornalismo.

2- Como você vê a transformação da profissão de 
jornalista nos dias atuais?
Vejo com muito otimismo. Eu, quando apresentava o 
MGTV na Globo, já tentava mudar o jeito “engessado” 
de estar em uma bancada. Já achava aquele tipo de 
apresentador Robocop fora de moda. Hoje vejo um 
jornalismo mais leve na maneira de se vestir, gesticu-
lar, passar a informação. Algo mais informal é melhor 
para o expectador que se sente mais próximo do pro-
fissional de comunicação. E as redes sociais ajudaram 
muito nessa diversidade. Só me entristece que as Fake 
News aumentam a cada dia.

3- Como você enxerga a relação das mídias sociais 
com o jornalismo? 
Atualmente, acho que as redes sociais tem um papel 

extremamente importante na comunicação. Elas dão 
aos jornalistas a oportunidade de saírem dos meios 
tradicionais gerando mais visibilidade e oportunida-
desde emprego. Muitas pessoas deixaram de se infor-
mar por jornais impressos, televisão e rádio e fazem 
isso através da internet. Porém, o que falta é educar a 
sociedade para que ela tenha discernimento em saber 
quais fontes são realmente seguras. 

4- Qual foi tua maior influência no Jornalismo?
Gideon Bueno, meu pai. Ele, em primeiro lugar já que cres-
ci nessa área. Depois jornalistas da cidade que eu assistia 
sempre como telespectador e sonhando em estar no lugar 
deles algum dia. E isso aconteceu. Meus ídolos da adoles-
cência são todos colegas e grandes amigos.

5- Qual foi a maior frustração no jornalismo? 
A falta de valorização profissional, principalmente no 
sentido financeiro. As pessoas, em sua maioria, acham 
que os jornalistas ganham muito por aparecerem na 
TV, rádio, revistas e outros. Mas é triste um profissional 
com talento, capacidade e dedicação ganhar tão pou-
co. Em muitos casos, menos de dois mil reais por mês. 
Para você ganhar bem nessa profissão precisa “sair 
da casinha” e se destacar bastante no meio de muitos 
bons profissionais.

Kelson 
Venâncio

Hoje um jornalista recém formado pode ser 
o dono de um veículo de comunicação.
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Almanaque

6- Como você avalia o mercado de trabalho para jor-
nalistas que estão se formando hoje?
Desafiador. Os baixos salários desanimam. Mas por 
outro lado, com tantas oportunidades que surgiram 
nos últimos anos com a internet principalmente, exis-
tem muitas opções para mudar isso. Hoje um jornalis-
ta recém formado pode ser o dono de um veículo de 
comunicação. Ele pode montar um site, um blog, um 
perfil no Instagram ou Facebook e ter até mais audiên-
cia que uma televisão. Basta ter criatividade, profis-
sionalismo e muita dedicação. 

7 - Como você avalia o mercado de trabalho  atual 
para os jornalistas experientes?
Muito ruim infelizmente. E eu me incluo nessa triste 
realidade. Principalmente por causa da pandemia que 
deixou a economia do país numa situação complica-
da, muitos de nós perdemos o emprego. Com o comér-
cio fechado, as publicidades que são o combustível 
das emissoras diminuíram. Com isso empresários do 
meio trocaram os experientes com salários melhores 
por novatos que se sujeitam a ganhar bem menos no 
início da carreira.

8- Você se sente realizado profissionalmente com o 
jornalismo?
No sentido profissional sim. Totalmente realizado. Já 
passei por todos os cargos no jornalismo. De locutor 
de rádio a diretor. De repórter a apresentador. E por 
todas as emissoras da nossa cidade onde aprendi 
muito e contribui de alguma forma. Mas financei-
ramente não. 

9- Mudando de assunto e falando um pouco da 
sua paixão pelo cinemas, como você avalia 
os filmes indicados para o Oscar 2021? 
Nos últimos 15 anos do Cinema&Vídeo, o 
Oscar desse ano foi o primeiro que não 
me interessei tanto. A pandemia mudou 
tudo. Os cinemas fecharam. Os filmes 
e séries foram adiados. Com isso, a di-
versidade e a qualidade das produções 
no Oscar caíram bastante. E, para ser 
sincero, eu que sempre assisti todos 
os filmes indicados todos os anos, em 
2021 assisti poucos.

10- Para terminar, se você pudesse dar 
uma dica ou um conselho para quem 
está cursando jornalismo, o que diria?

Quer ganhar dinheiro no jornalismo? Saia do comum. 
Invista em você. Não seja empregado dos outros. Na 
minha época de aluno e depois como professor do cur-
so, a maioria dos estudantes de comunicação sonhava 
em aparecer na TV. Para o ego isso até pode ser bom. 
Mas para o bolso é muito complicado ser. Agora, se 
for para aparecer porque você ama muito isso, como 
aconteceu comigo, lute muito pra se destacar. Seja di-
ferente dos outros.
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Crônica da Mônica

Mônica Cunha 
Fotos Bruno Fernandes | Divulgação

Um banho, 
uma mudança

Ela mora na casinha que era deles. Menos 
trabalho, mais aconchego e história.
Um dia antes ela estava um pouquinho melancólica, 
doída por dentro.

É isso que a dor constante faz. Importuna horas do dia 
mesmo quando se trata dela. Impertinente artrose que 
em alguns momentos derruba a alma leve de dona Ivo-
ne. Ela está na hidroterapia e a atividade tem melho-
rado um pouco a situação dessa senhora octogenária.

Numa segunda-feira quente de agosto ela me convidou 
para um café na varanda da casa de minha irmã. Lanche 
improvisado para um imprevisto desabafo. Dona Ivone 
procura não reclamar muito do que a incomoda para 
não incomodar os filhos. Éramos quatro à mesa com 
distância segura que esses tempos pedem. Foi então 
que desabafou enquanto terminava de comer fatias de 
abacaxi. Previa um futuro difícil. Um medo de não ca-
minhar mais, de dar trabalho para gente e por isso pen-
sava até em se ajeitar numa casa de repouso. A indig-
nação foi em coro. Minha prima, uma amiga e eu quase 
ao mesmo tempo tentamos tranquilizá-la. De pouco 
adiantou. Então, escutamos atenciosamente. Depois, 
mudamos o rumo da prosa.  No fim da tarde do outro 
dia fui lá saber como dona Ivone estava.  Veio devaga-
rinho abrir a porta. Sentou no banquinho recém-refor-
mado, antigo, do tempo dos meus avós. Ela mora na ca-
sinha que era deles. Menos trabalho, mais aconchego e 
história. tem portal azul e parede amarela na sala onde 
há fotos de todos nós. A cozinha é tão arrumada que 

morro de inveja e as violetas - que ela ama - estão sem-
pre a florir. Num determinado momento da conversa 
ela me contou algo que faz todos os dias: assim que saio 
para o trabalho, ela levanta e nos passos que consegue 
vai tomar um banho. Ama uma água, essa minha mãe. 
Fica ali, deixando a água passear. “ Eu gosto, viu , minha 
filha. Me faz ,muito bem.” E, segue, ali no banho mesmo 
eu pensei: vou mudar. E é agora. Enxugou, pôs a roupa 
e voltou para o quarto. Na cama de colcha verde, pegou 
um dos terços para rezar. Eu não sabia, mas ela tinha 
abandonado esse hábito. Depois que rezou bebeu um 
bom copo d’água abençoado pelo padre que ela costu-
mava assistir na TV. 

- “Você acredita que me senti bem demais, minha filha? 
Me deu um UP e senti meu coração abrir feito flor….E 
decidi não mais lamuriar. “

Eu não consegui dizer nada. Sorri com os olhos. Arrepiei 
e agradeci a Deus por ter tocado a alma da minha mãe 
tão cedo trazendo alegria para ela. 

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code. Almanaque
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Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

Homenagem

Anita Godoy
Fotos Mauro Marques | SXC

Cult 16 anos

Nos últimos tempos, tenho pensado seriamente na situ-
ação do nosso país. Dificuldades para todo lado, proble-
mas que surgem de onde menos  imaginávamos. Tantas 
coisas que poderiam ter sido evitadas, grandes somas  
empregadas de forma errônea e na mão de poucos, en-
quanto a população sofre com todo tipo de privação. Esta 
situação calamitosa só existe devido aos grandes vícios 
morais que ainda possuímos. 

Infelizmente o ser humano ainda não consegue ser ho-
nesto nas pequenas e nem nas grandes causas. Não que-
ro generalizar esta afirmação, pois temos pessoas que se 
dedicam de corpo e alma, ajudando os outros a supera-
rem suas dificuldades materiais, espirituais e morais. 

Tem muita gente boa e muitas empresas neste país, que 
vem lutando bravamente para segurar o padrão emocio-
nal, psíquico e espiritual de nossa pátria. E é para estas 
pessoas que rendo minha homenagem nesta hora.Tem 
muita gente interessada no progresso deste país, fazendo 
tudo o que podem para manter a chama da esperança ace-
sa nos corações. Entre estas temos a Revista Cult  que há 
dezesseis anos luta com valor e coragem para manter suas 
revistas que sempre divulgam lindos trabalhos, expõem 
vidas, conhecimentos, viagens, moda, ciência e toda sorte 
de assuntos, tão bem colocados, num trabalho feito com 
esmero ímpar por toda equipe Cult, que se esmera para le-
var até o público uma revista maravilhosa, bem estrutura-
da, de muito bom gosto. Sou uma fã da Revista Cult. Tenho 

E é para estas pessoas que rendo 
minha homenagem nesta hora

o privilégio de estar com vocês há 15 anos, e a cada mês 
me surpreendo com a beleza da produção desta revista. 
Parabéns Revista Cult, parabéns equipe maravilhosa, que 
trabalha unida, coesa, de forma muito inteligente e gen-
til. Que Jesus abençoe vocês, que esta linda revista conti-
nue alegrando a alma de milhares de pessoas, que vocês 
sirvam de exemplo de bravura, coragem e persistência, 
numa época tão tumultuada.É um orgulho poder come-
morar mais um ano junto de vocês.Parabéns Cult pelos 
seus 16 anos. Com carinho Anita Godoy.

Anita Godoy é Taróloga, Escritora e Palestrante Motivacional.
anita.godoy@yahoo.com.br / www.anitagodoy.com.br

Almanaque



28

Psicologia

Paula Chaves
Foto Divulgação

Tudo que há de mais belo está onde nossos olhos não 
alcançam, muito menos nossos meros conceitos morais 
sobre o que está em nossa frente.

Essência é algo que introjetamos nos nossos primeiros 
anos de existência, onde tudo ao redor nos preenche de 
forma a definir nosso verdadeiro eu. Por vezes, o essen-
cial se perde em meio a um ego apegado.

Pessoas, situações, obrigações e conceitos, nos fazem 
muitas vezes agir bem longe daquilo que nossa verdadei-
ra essência necessita.

Ás vezes, o coração bate forte, uma emoção diferente 
transborda no peito, algo diferente domina o pensamen-
to, o sorriso vem como um sinal de felicidade, nessa hora 
a sensação é de como se tivéssemos voltado para um lu-
gar ou momento, que é o nosso lugar, o nosso momento.
Como descobrir nossa essência? Esse lugar que nos faz 
tão felizes, nos faz lembrar que a vida é muito mais sim-
ples do que pensamos? E na verdade, somos nós que 
complicamos tudo quando fugimos de quem somos de 
verdade.

Liberdade é a palavra que mais combina com essência. 
As duas coisas, para que aconteçam, não podem encon-

Essência, onde 
encontrá-la? 

Esse lugar que nos faz tão felizes , nos faz lembrar 
onde a vida é muito mais simples do que pensamos?

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.
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trar barreiras. Qualquer tipo de exigência ou prisão não 
nos dá a liberdade que precisamos para mostrar verda-
deiramente quem somos.

Quando pensamos que queremos ser algo e não amadu-
recemos estes valores juntamente com a nossa essência, 
acabamos por forçar uma construção de uma personali-
dade que não têm nada a ver com a nossa alma, nosso 
anseio ancestral, nosso chamado, nossa essência. Tudo 
leva uma tempo para ser maturado e integrado em nossa 
alma. 

O eu mais autêntico se mostra longe do pensar, só acon-
tece em momentos de descuido. Nessa hora, pessoas 
muito estereotipadas, escapam de suas vaidades e po-
sições construídas, para se tornarem limpas, puras, mos-
tram a verdadeira cara.

Tudo que se vê por ai nem sempre é aquilo que se mos-
tra. Existe muita coisa por trás de um sorriso, de um cho-
ro, de um olhar. As nossas defesas não deixam escapar 
logo de cara a nossa natureza, seja por proteção ou por 
medo. O lado mais obscuro ou mais bonito de alguém 
está mais escondido e disfarçado do que imaginamos.
Como podemos enxergar a essência de alguém?

Para sentir e ver alguém, é preciso enxergar com a alma, 
os olhos muitas vezes enganam. Evitar aqueles julga-
mentos e conceitos quando olhamos algo ou alguém.
Pensamentos pré-concebidos deveriam ser deixados de 
lado para que pudéssemos escutar o verdadeiro “eu” do 
outro.

A escuta é a ferramenta mais fácil para se chegar a quem 
verdadeiramente queremos conhecer. E quando estiver 
ao lado de alguém perceba como se sente, a emoção que 
você sentira falará mais sobre o que o outro desperta em 
você e as vozes do ego sessarão.

 Quantas vezes pessoas nos tocam com poucas palavras? 
E quantas vezes não sentimos emoção alguma quando 
estamos ao lado de alguém?  

Aí nos perguntamos: “quem é aquela pessoa que parece 
ser logo de cara, tão estranha?”

Talvez se pensarmos bem, ela deve ter perdido sua es-
sência em algum momento de sua trajetória ou mesmo 
naquele momento. Ou pode ser que ainda estejamos ce-
gos, enxergando o externo, o efêmero, só o que se mos-
tra e não o que se esconde.

Podemos refletir em como é bom sentir alguém por in-
teiro e que seja inteiro. Não pela metade, fragmentado, 
falso, vazio. 

E se formos mais longe, chegaremos à conclusão de que 
não é tão difícil entender as pessoas.

É muito bom quando vamos além, rompendo barreiras e 
descartando nossos medos. Assim as relações são mais 
verdadeiras, claras, o que permeia é o respeito ao outro 
e a si mesmo.

Usando palavras tão conhecidas e tão bem colocadas de 
Saint- Exupéry, termino o texto: “Só se vê bem com o co-
ração, o essencial é invisível aos olhos.”

Bem-Estar
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Entrevista | Dra Adriana Scalia

Redação
Foto Divulgação

O que é um parto humanizado?
O termo humanização chegou ao nascimento quando 
se percebeu que todo o instinto e fisiologia que sem-
pre existiu durante a chegada de um bebê se perdeu e 
foi substituída pela tecnologia, medicalização e hospi-
talização do parto, enquadrando todas as mulheres em 
procedimentos e rotinas desnecessárias entendendo o 
parto como sofrimento e as intervenções como salvado-
ras da mulher.   Diante disso e com o avanço da medicina 

Parto 
Humanizado

A mulher é respeitada em todas as suas 
nuances e nunca é comparada a outra

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

baseada em evidências o termo parto humanizado ficou 
conhecido quando quis se resgatar a humanidade em 
torno do nascimento reconhecendo que existe um mu-
lher única no processo, com seu instinto e natureza femi-
nina pronta para parir. E que para facilitar o processo do 
nascimento o que se precisa basicamente é empoderar 
a mulher quanto a sua capacidade e respeitar a indivi-
dualidade com o protagonismo que é da paciente e não 
do médico. 

30
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Parto domiciliar é humanizado? 
Sim, desde que planejado e com equipe especializada 
que ofereça todo o suporte adequado. 

Como se preparar para o parto humanizado?
O primeiro passo é buscar informação. Entender o pro-
cesso de fisiologia do parto e as fases naturais que acon-
tecem durante todo o trabalho de parto e nascimento. 
Escolher ter ao lado alguém que a apoie e lhe ofereça 
segurança.

O que muda em relação aos partos tradicionais?
O parto humanizado não visa acelerar o processo, não 
se usa procedimentos de rotina, nem intervenções des-
necessárias. A mulher é respeitada em todas as suas 
nuances e nunca é comparada a outra, pois cada binô-
mio mãe-bebê tem sua história, tempo de nascimento 
e forma de nascer. É um processo único. Antigamente 
toda mulher que chegava ao hospital recebia lavagem 
intestinal, era impedida de comer, não podia andar, ge-
ralmente se instalava o soro de ocitocina para ritmar as 
contrações e quando o bebê estava próximo de nascer a 
mulher ficava deitada em posição ginecológica obede-
cendo a comandos de quando ou não empurrar,  recebia 
um pique na vagina (episiotomia) para ampliar a passa-
gem para o bebê. Hoje através dos estudos sabemos que 
nada disso é necessário. O que se precisa para acompa-
nhar um parto humanizado enquanto profissional é ter 
paciência e estar atento a segurança da saúde da mulher 
e do bebê que está acima de tudo. 

Gestante de alto risco pode ter parto humanizado?
Sim. E é a via de nascimento mais segura.

Por que muitas mulheres têm medo do parto normal?
Pela cultura do nosso país que tem taxas elevadas de 
cesárea, tem se a falsa noção de que parto é sofrimen-
to.  Se observarmos os países desenvolvidos o parto 
normal é sempre a primeira opção e a cesárea acontece 
por indicação obstétrica. Nesses países desde a infância 
as crianças crescem sabendo que a mulher dá a luz e é 
natural o bebê nascer via vaginal. No Brasil, as crianças 
acham que o médico precisa cortar a barriga da mamãe 
para nascer. Então a mulher tem a opinião formada que 
não é capaz, que a dor é insuportável e se esquece que 
todas as mulheres do mundo pariram até aqui desde 
sempre.

Quais as vantagens do parto normal? 
Menor risco de infecção, menor taxa de sangramento. A 
ocitocina liberada no trabalho de parto favorece a ama-
mentação e o bebê ficar em pele a pele com a mãe fa-
vorece o vínculo e a descida do leite. A recuperação da 
mulher no pós parto é rápida favorecendo os cuidados 

com o recém nascido. O bebê que nasce pelo parto nor-
mal tem mais facilidade na adaptação respiratória. A mu-
lher que passa pelo processo de parir pode se empoderar 
para várias questões ao longo da vida.

Quando uma cesárea é realmente indicada?
As indicações absolutas de cesáreas são poucas. Quando 
há prolapso de cordão, quando a placenta está na frente 
do colo uterino, quando o bebê está em posição anômala, 
descolamento prematuro da placenta, ruptura uterina, fre-
quencia cardíaca fetal não tranquilizadora. Em resumo 
quando há sofrimento fetal ou materno e que a via cirúr-
gica garanta saúde do binômio.

Quais as forças contrárias ao parto humanizado?
O desconhecimento do que realmente é o parto humani-
zado. Muitas pessoas quando ouvem esse termo imagi-
nam uma mulher na banheira, chuveiro ou em um quarto 
escuro e com musiquinha ao fundo, sendo que a ambi-
ência de escolha da parturiente é apenas um ponto de 
todo o processo.  Ser contra o parto humanizado é des-
conhecer que a mulher merece ter o melhor momento de 
sua vida como a protagonista do evento e isso é possível 
independente da via ser parto vaginal ou cesariana.

Para quem você recomenda o parto humanizado?
Para todas as mulheres. A humanização do nascimento é 
uma assistência respeitosa centrada na individualidade 
e autonomia da mulher, compartilhada com equipe mul-
tiprofissional baseada nas evidências científicas.

Bem-Estar
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Entrevista | Dra. Daniela Afonso
Redação
Foto Divulgação

O que é rejuvenescimento íntimo?
Rejuvenescimento íntimo é um conjunto de procedi-
mentos médicos realizados a fim de melhorar a estética 
e a funcionalidade da área íntima. Podemos escolher 
um deles ou fazer uma associação de vários métodos, 
potencializando os resultados para a mulher.

Rejuvenescimento íntimo é só questão de estética?
De forma alguma. Rejuvenescer é um verbo que significa 
tornar (-se) ou parecer mais jovem, e isso se remete tan-
to à estética quanto à funcionalidade da área íntima. A 
perda natural de colágeno a partir dos 30 anos, também 
afeta diretamente a região íntima, tornando a vagina 
inelástica e diminuindo a lubrificação vaginal, prejudi-
cando inclusive a vida sexual na mulher menopausada.

Rejuvenescimento 
íntimo

A mulher é respeitada em todas as suas 
nuances e nunca é comparada a outra

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

Quando é indicado o procedimento?
- Os procedimentos são indicados sempre que uma mulher tem 
queixas de ressecamento vaginal, sintomas da síndrome genito-
-urinária da menopausa ou queixas estéticas na região íntima. 
As queixas estéticas mais comuns da vulva são:

- hipercromia (escurecimento da região)
- flacidez
- cicatriz (episiotomia, pós cirurgias ou infecções)
- assimetria  de grandes lábios
- aumento de pequenos lábios
- excesso de pele no capuz do clitóris
- pêlos
- telangiectasias (vasos sanguíneos aparentes)
- foliculites
- cistos
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Existe uma idade mínima para realizar o procedimento?
Não existe uma idade mínima. Às vezes, já na adolescên-
cia, a mulher já começa a se incomodar com o tamanho 
dos pequenos lábios, por exemplo, e cabe ao médico, 
junto com o responsável da paciente, avaliar a necessi-
dade e as possibilidades de tratamento para a questão 
trazida, incluindo o melhor momento para fazê-lo.
 
Em que consiste a técnica de rejuvenescimento ínti-
mo?
São várias as técnicas que podem ser aplicadas para o 
rejuvenescimento íntimo, dentre eles:

- peeling químico (para melhora de textura, clareamento)
- microagulhamento (para clareamento, cicatrizes e me-
lhora de textura)
- luz intensa pulsada, laser e tecnologias  (clareamento, 
melhora de textura, cicatrizes, volumização e redensifi-
cação)
- radiofrequencia microablativa e não ablativa, ultras-
som microfocado, ondas eletromagnéticas (melhora de 
incontinência urinária, atrofia vaginal, frouxidão, rejuve-
nescimento vaginal)
- terapia regenerativa com plasma (melhora da saúde se-
xual)
- toxina botulínica (para trataento de hiperidrose, vagi-
nismo)
- preenchimento com ácido hialurônico (volumização, 
redensificação, hidratação)
- bioestímulo de colágeno (volumização, redensificação 
e hidratação)
- lipoaspiração (no monte pubiano)
- lipoenxertia (aumento de grandes lábios e correção de 
assimetria)
- depilação
- implante de pêlos
- labioplastia e outras plásticas (diminuição de pequenos 
lábios e correção de assimetria) 
- fios de sustentação/ pdo (redensificação, vagina flácida, 
flatulência vaginal) 
 
Existem contraindicações para o rejuvenescimento ín-
timo?
O rejuvenescimento íntimo é para todas! Claro, depen-
dendo da queixa da mulher e de comorbidades que ela 
possa apresentar, o profissional vai definir e escolher o 
tratamento mais adequado de forma a minimizar riscos e 
complicações para a mulher.

O rejuvenescimento íntimo é indicado para flacidez 
vaginal após ter filhos?
Sim. A própria gravidez e as alterações hormonais do 
puerpério podem alterar a região íntima, aumentando 
o ressecamento, flacidez e a pigmentação da região ínti-

ma. Alguns procedimentos podem ajudar e muito a mu-
lher nessa fase de puerpério.  
Lembrando que, durante a gravidez, nenhum procedi-
mento é indicado, devido principalmente às alterações 
hormonais dessa fase.

As aparências do monte de vênus e dos lábios vaginais 
também podem se beneficiar com a técnica?
Com certeza! Podemos tanto diminuir quanto aumentar 
o monte de vênus, a depender do desejo e da queixa da 
mulher. E em relação aos lábios, podemos fazer preen-
chimentos em grandes lábios ou labioplastia, para dimi-
nuir os pequenos lábios.

Rejuvenescimento íntimo melhora a vida sexual e o 
bem-estar das mulheres?
Muito! Aliás, é esse o principal objetivo do rejuvenesci-
mento íntimo, devolver a confiança e a auto-estima da 
mulher!

Quanto tempo demora o procedimento?
Depende muito do procedimento indicado para a pacien-
te, mas em regra não são procedimentos muito demora-
dos. Em média, eles podem durar de 30 minutos a 1 hora. 
Cada técnica tem seu protocolo, alguns necessitando de 
mais de uma sessão. Normalmente, o retorno às ativida-
des sexuais são breves, dentro de 3 a 5 dias.

Dra. Daniela Afonso 
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Psiquiatria

Dra. Talyene Alvarenga
Fotos Arquivo Pessoal | SXC

O amor é como um banho de banheira e,  para esse banho 
ser satisfatório, as pessoas apresentam preferências por 
alguns elementos além da banheira e da água em tempe-
ratura ideal,  como a hidromassagem, a espuma, pétalas 
de flores, os sais de banho, a companhia do amado...

O amor também é demonstrado e sentido pelas pessoas 
de diferentes maneiras, muitos conflitos de relaciona-
mento se dão pela falha de entendimento da comunica-
ção de amor do outro e na compreensão dele pela sua 
forma de demonstrar. 

A metáfora da banheira é uma forma didática de mostrar 
que as pessoas tem predileções por maneiras diferentes 
de compreender o amor como alguém que prepara o pró-
prio banho de banheira.

Nos próximos parágrafos, te explicarei melhor essa me-
táfora: 
• A hidromassagem representa as falas positivas,  quem 
ama aquele movimento da água é comparado a uma pes-
soa que ao ouvir elogios ou palavras carinhosas, sente 
como se sua alma estivesse sendo massageada.
• A espuma é como as horas de exclusividade, ela surge 
no banho em algum momento, mas ela tende a não per-

O amor também é demonstrado e sentido 
pelas pessoas de diferentes maneiras

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

manecer o tempo inteiro, tem que ser preparada, mas 
quem não abre mão dela, considera que o banho fica 
mais especial em sua presença, e vivencia esse momento 
de delicadeza com atenção. As palavras mais importan-
tes relacionadas às horas de exclusividade são presença 
e atenção, para passar um tempo de qualidade com al-
guém, o seu foco é a outra pessoa. 

• As pétalas, que trazem beleza, valorizando o banho, lem-
bram as flores, típico presente dos românticos, mas po-
dem representar o amor expresso em forma de qualquer 
tipo de presente. Assim como o valor das pétalas não está 
no preço e sim no deleite visual, o presentear como forma 
de demonstrar amor não está em gastar, sim em dar um 
símbolo visual do seu amor, você pode comprar, assim 

A Banheira do Amor 
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como produzir esse presente, além disso a sua pre-
sença física também vale quando a pessoa entende 
que presentes são igual a declaração de amor. 

• O sais de banho podem realizar alguns “serviços” 
enquanto mergulhamos nosso corpo numa banheira 
com uma porção deles, eles limpam, esfoliam, per-
fumam, melhoram a circulação, relaxam, como não 
apreciá-los? Quem valoriza os sais é como quem per-
cebe que é amado ou demonstra o amor através do 
servir, do ser útil, o ajudar em alguma tarefa.

• Não abrir mão da companhia do amado no banho 
simboliza o provocar os sentidos através do toque 
físico. Sabe quem ama andar de mãos dadas, beijar, 
abraçar, uma boa massagem e valoriza muito a rela-
ção sexual como forma de conexão? Essa é a forma 
que a pessoa revela que ama e se sente amada de for-
ma mais intensa.
Percebeu como as pessoas são diferentes? O ouvir 
eu te amo que para alguns soa como massagem na 
alma, pode não simbolizar nada se o seu amor não 
te dá uns presentinhos, ou não lava a louça quando 
você está mais cansado.

Conseguiu identificar qual elemento deixa o seu ba-
nho de banheira mais perfeito? Eu gosto de sais de 
banho, rsrs...

Bem-Estar
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Nutrição

Juliana Veloso
Fotos Arquivo Pessoal | SXC

Quando comemos muito rápido, simplesmente 
não damos tempo para que isso ocorra ou quando 
essas substâncias alcançam o cérebro, já estamos 
com o estômago muito cheio.

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

Pra você que está protelando a dieta com medo de pas-
sar fome, saiba que combinando bem os alimentos em 
cada refeição você vai sentir bem saciado e ainda ema-
grecer! Para isso recomendo sempre compor as refeições 
com pelo menos 1 tipo de cada macronutriente: 

1º) Proteína - para obter saciedade e ainda promover 
a manutenção da massa magra (carnes, ovos, iogurte, 
queijos etc.)

2º) Carboidrato complexo (carboidrato com fibras) – 
para garantir energia e saciedade, porque os alimentos 
ricos em fibras reduzem o esvaziamento gástrico, au-
mentando assim o tempo de saciedade após a refeição; e 

3º) Gorduras boas – promoverá redução da fome e ener-
gia (oleaginosas, amendoim, azeite, abacate, coco). Além 
disso, segue outras dicas importantes:

• Coma devagar: os sinais de saciedade são exercidos 
por substâncias químicas liberadas pelas células do trato 
digestivo que, como hormônios, são liberados na corren-
te sanguínea e alcançam os centros cerebrais que regu-
lam fome e saciedade. Quando comemos muito rápido, 

Emagrecer e passar fome 
não combinam!
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simplesmente não damos tempo para que isso ocorra ou 
quando essas substâncias alcançam o cérebro, já esta-
mos com o estômago muito cheio.

• Faça refeições em intervalos regulares: ao pular uma 
das refeições, passamos mais de seis horas sem nos ali-
mentar e isso, simplesmente, inviabiliza uma próxima 
refeição normal. 

• Evite ingerir refeições volumosas: Estas refeições 
condicionam nossa saciedade a uma ingestão sempre 
de grande volume de alimentos, fazendo com que só 
nos sintamos satisfeitos quando nosso estômago estiver 
muito cheio. Isso acaba por criar um hábito de comer 

Bem-Estar

muito e só sentir saciedade quando ultrapassamos os 
limites.

• Não esqueça da salada! Além de ricas em fibras, au-
mentam o volume do bolo alimentar e reduzem parte da 
fome com a qual iniciamos o prato principal. Isso pode 
ser facilmente exemplificado com as massas. Quando 
ingerimos um belo prato de saladas, antes do espague-
te no domingo, precisamos de muito menos massa para 
sentirmos satisfeitos.
Juliana Veloso Nutricionista (CRN9-21891)
Ajudo pessoas a ter Saúde PLENA: Física & Mental, comendo com pra-
zer! Sem dietas radicais e sem sofrimento. Nutrição clínica, esportiva 
e comportamental. Instagram @julianavelosonutri / Face: Ju Veloso 
Nutri / Whats: 34 99992-9847
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Brincar, de acordo com o Dicionário Brasileiro da Língua 
Portuguesa, é divertir-se com jogos infantis; entreter-se 
com objetos ou atividades lúdicas; simular situações da 
vida real; distrair-se, folgar, recrear-se. Geralmente são 
jogos livres que têm a finalidade de encenar e utilizar 
objetos lúdicos. A principal diferença entre a brincadeira 
para outras atividades diárias é a sua natureza diverti-
da e criativa de lazer. E o que isso poderia fazer na vida 

E o que isso poderia fazer 
na vida de um adulto? 

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.
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Psicologia

Résia Morais
Fotos Mauro Marques | SXC

O Poder do Brincar 
na vida adulta
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de um adulto? Hummm... pensou que eu ia falar sobre o 
brincar na infância? Sabemos que na infância o brincar 
se torna algo essencial para o crescimento e desenvol-
vimento motor e neurocognitivo. E na fase adulta? Não 
seria uma característica negativa?

Uma das inquietações mais presente em nossa socieda-
de diz respeito à manutenção da qualidade de vida. Esta 
é um assunto amplo que tem sido refletido sob vários 
ângulos. Entre os fatores que podem contribuir para que 
se tenha qualidade de vida, o lazer tem sido destacado 
como um aspecto importante. Porém, parece não ser tão 
simples dedicar tempo ao lazer, visto que, o tempo que 
sobra da atividade profissional geralmente não está tão 
disponível para ser utilizado em atividades lúdicas. Boa 
parte desse tempo é destinada à capacitação, às neces-
sidades fisiológicas diárias como comer e dormir, e aos 
trabalhos domésticos.

Várias pesquisas identificaram que os adultos justificam 
a brincadeira apenas como forma de desenvolvimento 
da equipe em contextos variados ou para reproduzir situ-
ações-problema que podem favorecer o desempenho em 
atividades do dia a dia. É importante ressaltar que, nessa 
perspectiva, o brincar/jogar aparece associado a um ob-

jetivo e um ganho calculado. Outros motivos alegados 
e o mais citado foi que jogar seria desnecessário. Tal-
vez essa justificativa reflita o fato de que jogar/brincar 
continua sendo visto como uma atividade dispensável 
à vida adulta.

Nos últimos anos, o Poder do Brincar na fase adulta 
se tornou algo essencial na vida das pessoas. O lazer 
sem objetivo, apenas a distração, um passatempo, o 
entretenimento através de objetos ou atividades lú-
dicas consegue construir um sujeito mais leve, sem 
compensações, compulsões, e/ou vícios, e a gratidão 
diária passa a fazer parte da sua vida. O brincar depen-
de de uma postura em relação a um objeto, pessoa ou 
situação. É necessário estar disponível, sendo esta dis-
posição marcada por um estado físico e psíquico que 
se manifesta na dinâmica do comportamento lúdico. 
Muitos buscam seu lazer em ambientes que causam 
mais dor a sua família e a si mesmo, portanto, convido 
você leitor a brincar, a encontrar seu momento lúdico 
e ser feliz. 

Résia Silva de Morais, CRP-MG 04/31203; Doutoranda em Ciências – UFU.
Profª. Psicóloga Clínica em TCC e Psicopedagoga - UFU; 
Especialista em Terapia de Casal, Família e Hospitalar; Mestre em Psico-
logia da Saúde – UFU.
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Comportamento

Michelle Aguiar
Fotos Arquivo Pessoal | SXC 

É geral a impressão de que o tempo está passando cada 
vez mais depressa.
Será que esta afirmação é real? Para o nosso alívio, a 
resposta é não.
O que muda é a nossa percepção sobre o tempo.
Parece que o tempo voa quando estamos muito ocupa-
das (e estamos cada vez mais) ou quando estamos nos 
divertindo, entretidas, curtindo um momento prazero-
so.

Ao contrário, quando estamos tendo uma experiência 
desagradável, parece que o tempo não passa.
Já parou para analisar com o que está tão ocupada?
E por que está tão ocupada?

A complexidade da vida moderna mostra bem isso. Fa-
zemos muito mais coisas e em menos tempo. É preciso 
tomar decisões rápidas todos os dias e lidar com os afa-
zeres da casa, do trabalho, dos filhos e dos outros de-
mais papeis. Fazer novas adaptações e transformações 
constantemente.

TUDO AO MESMO TEMPO.
Então, comece a observar o seu dia e o que você faz do 
seu tempo.
Perceba se você é o tipo de pessoa que vive ocupada, 

Priorize o que 
realmente importa

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

mas que chega ao final do dia com a sensação de que 
não fez nada ou se você é produtiva. 
Dando menos atenção ao que é irrelevante, você conse-
guirá dar atenção ao que é prioridade. Faça esta refle-
xão sem julgamento.

Faça uma lista de tudo o que você deve fazer no dia e vai 
marcando, conforme vai sendo feito. 
Valorize o seu tempo!

E SE LIGA PARA ONDE VAI A SUA ATENÇÃO, PORQUE É 
PARA LÁ QUE VAI O SEU TEMPO.

Quanto vale o 
seu tempo?
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Recomeço é
o segredo

Bem-Estar

O que você precisa recomeçar? 
Porque você tem medo de 
recomeçar?

O que está ruim e você vem adiando com medo do reco-
meço? Sua empresa está ruim, seu relacionamento está 
ruim, suas amizades estão ruim? Seus negócios estão 
ruim?

Recomeçar parece uma coisa ruim porque você acha que 
vai começar do zero. Só que ninguém começa do zero, 
você recomeça com experiência, com aprendizado, com 
mais contatos, sabendo o que deve e o que não deve fa-
zer, é um reiniciar.

Quando você percebe que precisa recomeçar, você per-
cebe que precisa de novos combustíveis para chegar em 
novos lugares. Não tenha orgulho do que você viveu até 
agora, porque o orgulho te impede de prosperar, a sua 
fama do passado não faz você ter fama hoje. 

Até Deus recomeçou; com Nóe, com Abraão, com Jacó, 
com José e vários outros, porque você não vai recome-
çar? 

Quando você recomeça, algumas coisas e pessoas não 
vão acompanhar você, porque quando você reinicia, ime-
diatamente algumas coisas se resolvem automaticamen-
te: o tóxico precisa sair.

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

Atitude

Lucineide Pagano
Fotos Divulgação | SXC 

Se você sente que precisa reiniciar, não tenha medo, 
comece a agir, porque novas atitudes, te levam a novos 
contatos, que te levam a novas oportunidades e novos 
resultados.

CORAGEM!!
Um grande beijo.
#vemcomlucineidepagano
Lucineide Pagano
Trainer de Mulheres, especialista em 
autoconfiança e desenvolvimento pessoal.
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Atitude

Dra. Geni de Araújo Costa 
Fotos Mauro Marques | SXC  

Quem nunca ouviu de alguém frases como: não tenho 
mais tempo para aprender línguas. Não tenho condições 
para isso. Estou velha para começar novos projetos. Não 
vou sair porque isso é coisa da “mocidade”. Não vou vol-
tar a estudar porque a sala de aula só tem jovens. Esse 
tipo de roupa não combina com a minha idade. E por aí 
vai. São muitos os estereótipos que a sociedade cria e nos 
impõem. 

E quem mais sofre com essa referência negativa são as 
mulheres. Mesmo após décadas de conquistas relaciona-
das à redução de desigualdades de gênero, as mulheres 
ainda são objeto de discriminação e violência, em espe-
cial, em tempos de pandemia – a violência doméstica.   
Tudo para elas têm peso maior, o que, de certa forma, a 
desqualifica. 

Disso tudo, o que é mais perverso – as mulheres tomam 
os preconceitos como verdades absolutas. Sem ques-
tionamentos e/ou análises, incorporam os preconceitos 
existentes, como hábito a ser reproduzido. Há um auto-
convencimento de que tais pensamentos retrógados e/
ou abusivos são “normais” para todas.
Embora a situação da mulher venha melhorando no Bra-
sil e no mundo, a vulnerabilidade ainda é uma marca do 
gênero. Há um longo caminho a ser percorrido para uma 
sociedade ser justa e igualitária. 
De toda a forma, a pessoa idosa sofre preconceitos, du-
plamente – por ser longeva e mulher.

Nunca é tarde para abrirmos mão 
dos nossos preconceitos

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

Essa declaração foi dada pela Ministra Carmem Lúcia, 
na XI Jornada Maria da Penha: 

 “Eu sei que o preconceito é difícil de passar, ainda é 
grande, e eu falo de cátedra. Eu não preciso do testemu-
nho de ninguém para saber que há preconceito contra 
a mulher. Tem contra mim. Claro que a manifestação 
contra mim, enquanto juíza do STF, é diferente de uma 
mulher que não tem um trabalho, uma independência 
financeira, independência psicológica ou que não tem 
condições de uma formação intelectual, mas ele [pre-
conceito] existe contra mim e é exercido, ainda que não 
dito. Também não preciso de ninguém para me lecionar 
isso”.

Tenho como convicção de que quanto mais cedo ensi-
narmos nossos jovens a ideia de que envelhecer não é 
ruim e nem vergonhoso, mais poderemos compreender 
esse processo como uma travessia cheia de surpresas e 
desafios como em qualquer outra fase da vida. 

Por fim, citamos Voltaire, que pela força das palavras e 
a contundência do conteúdo, resume a nossa aversão 
a todo tipo de preconceito: Preconceito é opinião sem 
conhecimento.

Profa. Dra. Geni de Araújo Costa
Palestrante, comunicadora e escritora
Ativista – Envelhecimento ativo e bem-sucedido
Podcaster - @benditaidade
genicosta6@gmail.com

Quanto vale o 
seu tempo?
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Júnior Q9 | Publicitário
Fotos Mauro Marques 

Olhando para essas pessoas, nos perguntamos: Como ela 
consegue? Será que a semana dele passa mais devagar? 

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

Somos como hamsters correndo 
na rodinha chamada semana, dentro 
de uma grande gaiola denominada vida. 
Mas será que precisa ser assim?

44
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É muito comum nas noites de domingo irmos para a 
cama com a expectativa de sermos melhores pais, me-
lhores esposos, com o plano de reduzir a quantidade 
de comida, cortar a janta, eliminar os doces, retomar 
as atividades físicas, dizer para aquela pessoa que você 
não gostou da forma como ela falou, pedir desculpas, 
assinar sua demissão, não voltar para casa sem antes 
arrumar um emprego e por aí vai. Na quarta, começa-
mos aceitar o fato que não vamos conseguir entregar 
nem a metade do que tínhamos planejado e na sexta 
nos deparamos com mais um fracasso anunciado e fica-
mos tristes, ansiosos e frustrados quando olhamos para 
trás e vemos que novamente cometemos os mesmos 
erros que prometemos que iriamos melhorar e fecha-
mos mais uma semana com nossos planos, projetos e 
desejos jogados no fundo da gaveta colocando a culpa 
nos outros e principalmente no tempo. Aproveitamos o 
final de semana para nos refazer de mais uma decepção 
para, no domingo à noite, iniciar mais uma semana com 
um roteiro já conhecido e normalizado.

A verdade é que a maioria de nós somos como hamsters 
correndo na rodinha chamada semana, dentro de uma 
grande gaiola denominada vida. Mas, será que devemos 

nos contentar com esse círculo vicioso que tem início 
toda segunda? Será que não temos condições de que-
brar essa corrente para, enfim, nos libertar e sermos 
mais felizes? Claro que sim. Para isso precisamos 
aprender a controlar nossas expectativas e alinhá-las 
com nossas reais necessidades.

Apesar de existirem milhares de pessoas nessa tris-
te condição cíclica de aparente rotina que levará a 
um destino ilusório de redenção, existem milhares 
de pessoas que estão realizadas porque conseguem 
verdadeiramente concluir seus planos, projetos e 
promessas. Olhando para essas pessoas, nos pergun-
tamos: Como ela consegue? Será que a semana dele 
passa mais devagar? Claro que não, o giro dos pon-
teiros do relógio é igualzinho para todos. O ponto que 
devemos nos atentar é o seguinte: A partir do momen-
to que conseguimos administrar nossas expectativas, 
a semana passa a ser como essas pessoas de sucesso 
que tanto admiramos. Os dias passarão com mais le-
veza porque cada segundo será celebrado, cada en-
trega passará a ser exaltada e cada promessa será 
cumprida, dentro de um tempo que passará a andar 
a nosso favor.

Bem-Estar
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Esporte

Nilson Paulo Lima 
Fotos Divulgação | Acervo pessoal, triatleta Silvana Vieira

A covid-19 está nos obrigando a adaptarmos em 
todos os sentidos. No mundo da corrida não é 
diferente. O cenário ainda é obscuro, mesmo 
com as corridas abrindo inscrições em seus si-
tes. Tudo indica que esse vírus poderá ser endê-
mico, ou seja, será parte do dia a dia da huma-
nidade, com suas variantes. Assim a corrida de 
rua deverá se adaptar a essa situação. Deve vir 
aí um passaporte de vacina para os corredores. 
Estou inscrito nas maratonas de Londres e Bos-
ton, que acontecerão em outubro, e no rigoroso 
protocolo de participação, inclui a imunidade 
do atleta. 

Aliás, esse tema sobre a obrigatoriedade de va-
cinação contra a Covid-19 tem gerado uma in-
comoda situação entre os corredores. Tomei as 
duas doses da Coronavac, no entanto a agência 
reguladora de alguns países, ainda analisam a 
eficácia do imunizante, o que em tese, impedi 
de viajar para estes lugares. A expectativa é que 
isto seja regularizado em breve, já que a orga-
nização Mundial da Saúde, (OMS) aprovou em 
uso emergencial. É fato que, a obrigatoriedade 
de vacinação, é mais um estímulo para avan-
çarmos na imunização de todos. Se você ainda 
não acredita nas vacinas, espero que reflita um 
pouco mais sobre a importância de se imunizar. 
Pois somente com elas o mundo da corrida re-
tornará, de forma mais rápida e ainda mais forte 
do que antes.

O passaporte dos corredores
O cenário ainda é obscuro, mesmo com as 
corridas abrindo inscrições em seus sites 

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code. Bem-Estar
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Yoga

Christyene Alves Faleiros
Fotos Yasmin Silva Cardoso | Divulgação

Pranayamas são respirações conscientes e expandidas 
que, pela constância e consistência da prática, podem 
trazer grandes benefícios à saúde. Prana pode ser concei-
tuado como energia vital e yama como expansão. Portan-
to, quando feita de forma adequada, a respiração atua 
na aquietação da mente, bem como no equilíbrio físico 
e emocional.

Aprender a ter consciência quando se respira, expan-
dindo a inspiração e a expiração e, ainda, fazendo re-
tenções com pulmões cheios e vazios são as bases dos 
pranayamas. São várias técnicas diferentes que, quando 
realizadas corretamente, atuam na energia do corpo, 
diminuindo o estresse, melhorando a digestão e a pele, 
limpando os pulmões, reduzindo a depressão, ajudando 
na perda de peso, entre outros benefícios.

Também conhecidos como exercícios respiratórios do 
yoga, os pranayamas ajudam ainda no desenvolvimento 
de uma mente estável e controlada, melhoram o sistema 
imunológico e permitem maior longevidade. Com a prá-
tica, é possível ser capaz de pensar com clareza e reagir 
ao mundo de forma mais harmoniosa.

Purna Shwas (respiração profunda), por exemplo, é um 
pranayama sem contraindicações, ou seja, pode ser pra-

PRANAYAMA:  os benefícios 
da respiração consciente.

São várias técnicas diferentes que, 
quando realizadas corretamente, 
atuam na energia do corpo

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

ticado por qualquer pessoa. Consiste em inspirar lenta-
mente até sentir que os pulmões estejam completamen-
te preenchidos, deixando o ar expandir para o abdômen, 
até sentir que as costelas se afastam e, depois, expirar 
devagar, deixando que o ar faça o caminho contrário até 
que os pulmões estejam completamente vazios. 

Existem outros pranayamas e o ideal é que se aprenda 
com um(a) instrutor(a) de yoga, que poderá ensinar as 
técnicas corretamente e acompanhar a evolução nos 
exercícios para completo aproveitamento de todas as be-
nesses que deles resultam. Experimente! Namastê!

Instrutora de yoga e meditação, poeta e palestrante.
Instagram: @chrisfaleiros

E-mail: chrisfaleiros@hotmail.com 
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Leia matéria na 
íntegra, acessando 
o QR-Code

Olá, leitores! 
Hoje vou falar com vocês sobre estratégia de imagem, 
você tem transmitido a imagem certa para o seu ambien-
te profissional?

Um dos assuntos mais relevantes da consultoria de 
moda é o gerenciamento estratégico da imagem. 

O gerenciamento da imagem tem a ver com a autoestima 
e a relevância para os seus serviços, você pode ser incrí-
vel no que faz e tenho certeza que é, mas aí é julgado e 
não é reconhecido da forma que deveria ser pela forma 
que se veste, isso acontece muito no mundo corporati-
vo. Uma agência de publicidade e propaganda não tem o 
mesmo dress code que uma empresa do mercado finan-
ceiro. Adequar sua imagem profissional é uma estratégia 
de mercado.

Levamos de cinco a 30 segundos para julgar o outro ou 
sermos julgados causando a primeira impressão, 55% no 
visual, roupas, acessórios cabelo e make, na postura e na 
forma de falar 38% que se analisam expressões gestos e 
tom de voz e somente 7% no discurso que é transmitido, 
ou seja, sua comunicação não verbal é a mais notada no 
primeiro momento. 

Para alinhar seu posicionamento de imagem e ter credi-
bilidade no que faz, você precisa identificar qual é o seu 
estilo, com o que você se sente bem, ele tem que estar 
alinhado com a sua identidade que é quem você é, a sua 

Como transmitir credibilidade e 
confiança através da imagem

Moda

Ariele Roberta
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

Você é mais sério ou mais 
extrovertido? 
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mais

imagem é como os outros vão te enxergar. Você é mais 
sério ou mais extrovertido? É claro que o dress code vai 
variar de acordo com seu ambiente de trabalho, mas não 
adianta de nada escolher uma roupa que passe serieda-
de e não ficar à vontade com ela, porque isso pode afetar 
sua postura e gerar resultados negativos. Alguns deta-
lhes podem sabotar a sua imagem, como não se atentar 
a higiene pessoal, cabelos sujos e roupas amassadas ou 
manchadas.  

Ao alinhar sua aparência com seu jeito de ser é possível 
transmitir seu conteúdo e seus valores de forma clara, o 
que consequentemente, gera consistência e credibilida-
de. 

Um outro ponto muito importante é conhecer os seus 
clientes, pois é por meio de sua imagem que você vai se 
conectar melhor com seus consumidores, identifique 
que tipo de pessoas eles são, o que gostam de fazer e 
quais são seus objetivos, se pergunte sempre quando for 

encontrar o seu cliente, ou ter uma reunião no traba-
lho, qual imagem eu quero passar? 

Use a psicologia das cores a seu favor, a cor preta é vista 
como um coringa ela é essa associada ao poder e é por 
isso que a vemos tanto no mundo corporativo.
No entanto é necessário ter cautela ao utilizá-la, já que 
passa uma impressão de formalidade, ser formal nem 
sempre é a melhor escolha, já que pode criar um dis-
tanciamento entre você e seu cliente. Pense em trocar 
o preto pelo azul marinho ou tons mais neutros para 
seu cliente te achar mais acessível. Saiba quais as co-
res ficam melhor em você, roupas escuras costumam 
emagrecer, mas isso também vai depender do corte da 
peça. 

Tenha peças chaves no seu guarda-roupa. É totalmen-
te possível repetir roupas sem passar a impressão de 
descuidado(a), basta saber fazer as combinações que 
serão mais apropriadas para sua reunião ou até mesmo 
no seu dia a dia no escritório.

E lembre-se, você é como uma marca, tenha sempre 
clareza de quem você é e onde quer chegar, coerência 
no que faz e consistência, assim você alinha seu propo-
sito ao seu estilo. 
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Quando fiz quarenta, tudo mudou. Eu fiquei 
mais feliz e bem mais relax com o mundo em 
minha volta e, até agora, estou amando esta 
década. 

Tenho algumas queixas superficiais sobre o en-
velhecimento, como não enxergar mais nada 
sem óculos, por exemplo. Mas, no geral, entrar 
nos meus 40 anos foi fantástico, e tenho certeza 
eu daqui a pouco entrarei nos cinquenta com o 
mesmo entusiasmo que tenho vivido os meus 
quarenta.

Envelhecer tem sido maravilhoso, e aqui estão 
algumas das razões:

1. Você finalmente se sente confortável em 
sua própria pele.
Você passa seus 20 e 30 anos se descobrindo, 
então quando chega aos 40, você se conhe-
ce muito bem. Você aprendeu a aceitar - e até 
a amar - as coisas que não pode mudar. Você 
ainda está melhorando, é claro, mas você sabe 
muito bem quem você é.

Idade da
Loba

Opinião

Juliana Moreira Leite
Fotos Divulgação

Estou me sentindo um pouco mais 
velha, um pouco mais sábia, um 
pouco mais feliz todos os dias. 
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2. Você não se importa com o que as pessoas pensam.
As pressões sociais do mundo jovem adulto não têm ne-
nhum efeito sobre você. Ainda que eu sempre tenha tido 
muita personalidade, existiam muitas inseguranças que 
eu simplesmente superei.

3. Você tem experiência de vida e a perspectiva que vem com ela.
Até agora, você já passou pela maioria das “coisas” prin-
cipais da vida - empregos, casamento, mudanças, per-
das, crises existenciais e muito mais. Você é um adulto 
experiente e isso fica evidente.

4. Você sabe do que gosta (e não gosta).
Você não perde tempo com coisas que já experimentou 
e não se importou. Mesmo quando seus gostos mudam 
você sabe imediatamente e sabe como colocar sua ener-
gia naquilo que lhe interessa.

5. Você tem amigos por toda parte.
Você provavelmente - se é como eu - já se mudou algu-
mas vezes. Agora, quando você viaja, você conhece al-
guém em quase todos os lugares que vai.

mais

6. O sexo fica cada vez melhor.
Você está neste negócio há tempo suficiente para 
saber realmente o que funciona e o que não funcio-
na, tanto para você quanto para seu o parceiro. E 
além do mais, você está bem mais confortável com 
o seu corpo, e consequentemente, mais segura e 
relaxada.

7. Você tem idade suficiente para ser sábio e jo-
vem o suficiente para ter energia.
Você está no ponto ideal da vida, onde sente que 
tem o melhor de todos os mundos. É incrível

O que quase  ninguém fala é que depois dos qua-
renta, há um upgrade no nosso software e a vida 
fica muita mas fácil a cada ano que passa. É fato. 
Tudo melhora. Quer dizer, quase tudo. A visão vai 
pras cucunha, como mencionei antes. Mas, fora es-
tar cegueta, a meia-idade é sensacional.

Estou me sentindo um pouco mais velha, um pou-
co mais sábia, um pouco mais feliz todos os dias. 
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Bom, pessoal, quem me conhece já sabe de um dos 
meus vícios, né?! Os acessórios! Particularmente sou 
muito fã, e não deixo de usar (NUNCA!). As pulseiras e os 
braceletes masculinos continuam sendo ótimas opções 
para compor o visual. De metal, em couro, náuticas, de 
contas, tecido…, enfim, há “N” possibilidades. Eu gosto 
de colocar todos no mesmo braço, com um certo padrão 
de cor, como se seguissem uma escala de tom, sabe? Por 
exemplo, cores terrosas (marrom, vermelho, bege), e em 
outra ocasião uso pulseiras mais escuras, etc. Mas, aí, vai 
do gosto de cada um! 

Foi-se o tempo em que pulseiras e braceletes eram ex-
clusivos das mulheres. Hoje em dia, o pulseirismo mas-
culino está em alta! Além de permitir montar looks mais 
bonitos e modernos, há uma pegada viril, charmosa, e 
que pode fazer toda a diferença! 

Pulseirismo para 
todas as horas!

Moda

Luiz Fernando Medeiros | 
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

O poder de realização está 
dentro de você!

52
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Lembre-se de que pulseiras são acessórios, portanto elas 
devem ser escolhidas de acordo com o visual. Se a rou-
pa elegida para usar à noite estiver mais rocker, aquelas 
com caveiras e spikes caem muito bem. Caso a vestimen-
ta fizer a linha hipster, as cordas e com contas são bem-

-vindas. Já os mais clássicos podem recorrer às peças de 
ouro, couro ou prata.

Eu sempre mostro meus acessórios no meu instagram @
Fashionando, então vou compartilhar mais detalhes aqui!
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Os benefícios da farinha de 
amêndoa a nossa saúde. 

Farinha 
e saúde

Gastronomia

Thassya Guedes | Chefe de Cozinha e Empresária
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação
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A farinha de amêndoas tem bem menos carboi-
dratos favorecendo quem busca uma dieta mais 
equilibrada e com mais nutrientes, além de apre-
sentar um sabor mais adocicado e oferecer mui-
tos benefícios à saúde.

Ela é feita de amêndoas moídas. O processo en-
volve colocar as amêndoas em água fervente para 
remover a pele.

Depois ela é moída e peneirada, até surgir uma fari-
nha fina. 

Em apenas 28 g de farinha de amêndoas são encon-
trados os seguintes nutrientes, com suas devidas 
proporções: 

• 163 calorias 
• 14,2 g de gordura 
• 6,1 g de proteína 
• 5,6 g de carboidratos 
• 3 g de fibras dietéticas 
• 35% do RDI de vitamina E 
• 31% do RDI de manganês 
• 19% do RDI de magnésio 
• 16% do RDI de cobre 
• 13% do RDI de fósforo 

A farinha de amêndoas tem muitos compostos solú-
veis em gordura que atuam como antioxidantes no 
nosso organismo, evitando a ação dos radicais livres. 
A vitamina E contida nesta farinha tem propriedade 
rejuvenescedora e regeneradora para o organismo.

O magnésio, outro nutriente que faz parte da farinha 
de amêndoas contribui para a redução na resistên-
cia à insulina, menor pressão arterial e controle do 
açúcar no sangue. A farinha de amêndoas tem pou-
cos carboidratos, muita gordura boa e fibras, tendo 
por isso baixo índice glicêmico. É uma boa opção de 
farinha para pessoas com doença celíaca ou com in-
tolerância ao trigo, que não podem consumir alimen-
tos com glúten. O consumo de farinha de amêndoas 
contribui para evitar o aumento do colesterol LDL (o 
“ruim”).

Sendo assim um alimento rico em fibras, nutrientes e 
fundamental para nossa refeição.

Pode ser utilizada em bolos e opções de salgado 
substituindo assim a farinha de trigo branca .

Tem um excelente sabor e o fator positivo é o benefí-
cio que faz a saúde.

Faça o teste, introduza alimentos mais saudáveis a 
sua alimentação, pães, bolos, lanches com esse tipo 
de farinha e veja a diferença expressiva no seu corpo. 
A farinha de amêndoa é muito “rica”, assim como ou-
tros tipos de farinha também, como farinha de coco, 
farinha de banana verde e outras, inserir esses tipos 
de alimentos trás qualidade de vida e saúde. 
Experimente!

mais
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Alessandra Moreira Santana
Fotos Divulgação

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

Desde muito pequenas as crianças são acolhidas no Co-
légio Nacional com cuidado, afeto, olhar e escuta atenta. 
Mas o que é acolhimento? Como acontece esse acolhi-
mento?

As crianças constroem suas primeiras relações seguras 
em casa. Pais, familiares próximos e pessoas queridas 
que, com muito amor, estabelecem esse vínculo.

Com o passar do tempo é apresentado para elas um 
novo mundo: A ESCOLA.

Novos espaços, novas relações e novas experiências. 
Para que sintam-se seguras nesse ambiente inédito, nós, 
educadores do Colégio Nacional, com um olhar atento 
e sensível prezamos por respeitar a individualidade e 
apoiamos as crianças e as famílias neste processo de 
construção de uma segurança física e emocional. São 
dois tipos de acolhimento muito profundos em que as 
relações são estabelecidas a partir do diálogo e da con-
fiança.

O olhar amoroso e cuidadoso à criança que chega, na 
sua condição de infância, nos revela um ser humano 
potente, com escolhas, histórias construídas na relação 
familiar e características individuais que são respeitadas 
e valorizadas.

Com o passar do tempo é apresentado 
para elas um novo mundo: A ESCOLA.

A beleza da 
chegada...
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As crianças, na Educação Infantil, continuam seu processo 
de aprendizagem sobre o mundo, sobre si e sobre o outro 
com todos os seus sentidos e suas inúmeras linguagens, 
explorando, convivendo, brincando, expressando e par-
ticipando de uma vida em comunidade. Acreditamos na 
beleza da chegada, dos encontros e reencontros.

Alessandra Moreira Santana Coordenadora Pedagógica da Educação In-
fantil Colégio Nacional – Unidade Ibiporã
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Três bilhões de jogadores até 2023: o envolvimento e as receitas 
continuam a prosperar no mercado global de jogos eletrônicos.

Três bilhões de jogadores 
até 2023: O boom dos
 jogos eletrônicos
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O mercado de jogos está em constante evolução, assim 
como as maneiras pelas quais os usuários se envolvem 
com eles, por isso seria fácil apontar que um mundo par-
cialmente  paralisado por causa do COVID-19, envolveria, 
facilmente, quase metade da população mundial com jo-
gos eletrônicos, porém, outros fatores contribuem para 
o crescimento do número de novos jogadores, principal-
mente:  Infraestrutura de Internet (móvel) aprimorada; Te-
lefones (inteligentes) mais acessíveis em todas as especifi-
cações; e uma classe média em crescimento.

Razões pelas quais, em 2020, existiu um crescimento no-
tável da indústria de jogos, impulsionado pelo segmento 
de jogos para celular, fazendo com que o setor crescesse 
mais que o de filmes e esportes combinados. Crescimen-
to também verificado entre as empresas de videogames 
e, principalmente, pelo surgimento dos jogos em nuvem. 
Avanços recentes em tecnologia que transformaram a 
ideia de jogos em nuvem uma realidade. Possibilitando 
que o servidor, onde todos os jogos são armazenados, fa-
çam todo o trabalho de computação, que inclui mudanças 
de cena de jogo, codificação de processamento de lógica 
de jogo e streaming de vídeo.  

Os impressionantes números do setor de jogos indicam 
que, em breve, poderão substituir ou mesmo se tornar a 
mídia social dominante no mundo.  Um efeito óbvio dessa 
mudança é que o setor está arrecadando mais bilhões em 

receitas. Consequentemente há uma vasta oportunidade 
para profissionais neste espaço, como desenvolvedores 
de jogos, marketing e assim por diante.

COMO OS JOGOS ONLINE SE TORNARAM UMA 
ESTRATÉGIA DE INTERAÇÃO SOCIAL

Os jogos eletrônicos se tornaram uma parte intrínseca do 
cotidiano de bilhões de pessoas. É possível jogar no telefo-
ne, PC, tablet ou na TV. Também é possível jogar sozinho, 
com amigos ou com estranhos, jogar offline ou online ou 
apenas assistir outras pessoas jogarem em tempo real, si-
tuações que possibilita amizades genuínas e duradouras.
Nesta era de longo distanciamento social e tensões de 
saúde mental, os jogos eletrônicos trazem algum alívio ao 
estresse e possibilita uma saída para a necessária conexão 
humana, mesmo que de forma isolada e distante.

Interações tão evidentes que os jogadores de Animal 
Crossing podem visitar virtualmente as cidades reais dos 
amigos, também podem voar em um hidroavião virtual 
até um local cheio de coalas amigáveis. Algumas pessoas 
deram suas festas de aniversário através do Animal Cros-
sing outras vão a encontraram casais que cancelaram seus 
casamentos presenciais por causa do Covid-19, porém, se 
casaram no jogo. Há também um mercado online feito por 
fãs, onde os jogadores se conectam para negociar frutas e 
móveis raros, chamado Nookazon. O site hospeda noites 

Mundo
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de jogos e encontros de bate-papo para jogadores de Ani-
mal Crossing.

A interação também é realizada no Twitch da Amazon, 
onde as pessoas assistem outras pessoas jogarem video-
game em webcasts ao vivo, conversar em tempo real com 
o streamer ou outros espectadores. 

CUIDADOS
Como os profissionais de saúde mental enfatizam a im-
portância dos relacionamentos, conexões e interações 
nestes tempos, eles estão até mesmo começando a en-
contrar benefícios psicológicos e sociais diretos nos jogos. 
Até mesmo a Organização Mundial da Saúde lançou o 
PlayApartTogether, analisando que isso pode ser a chave 
para cultivar laços e interações entre pessoas.  

Porém, como em muitas comunidades, a de  jogos tem 
sua parcela de toxicidade e hostilidade, tanto que  existe 
um grupo fechado no Facebook  criado em  2015 chamado 
Black Girl Gamers, um espaço seguro e inclusivo em face 
do racismo e sexismo na comunidade de jogos, formada 
por profissionais totalmente negras do setor, dominado  
por homens brancos.

Gamers

Redação
Fotos Divulgação

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

NÚMEROS DOS JOGOS ELETRÔNICOS
O Relatório Digital 2021 de julho da Global Statshot, publi-
cado em parceria com a Hootsuite e We Are Social, mos-
tra que a mídia social continua a impulsionar a atividade 
conectada em todo o mundo, com o número de usuários 
de mídia social global e jogos eletrônicos se aproximando 
rapidamente de outro marco impressionante.  Os dados 
também mostram que as pessoas jogam uma variedade 
diferente de videogames.

Aventuras de ação como Assassin’s Creed e formatos de 
tiro como Call of Duty lideram o ranking global, com mais 
da metade de todos os jogadores dizendo que jogaram 
pelo menos um título desses gêneros no ano passado. No 
entanto, 10 gêneros de jogos distintos atraíram mais de 
um quarto do público de jogos em todo o mundo durante 
os últimos 12 meses, incluindo formatos de quebra-cabe-
ças como Limbo, jogos de simulação como The Sims e jo-
gos de RPG como Mass Effect. Isso destaca o fato de que as 
oportunidades de jogos abrangem uma ampla variedade 
de contextos.

O Mercado Global de Jogos foi avaliado em US $ 173,70 
bilhões em 2020 e deve atingir um valor de US $ 314,40 
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bilhões em 2026, registrando um crescimento de 9,64% 
no período de previsão (2021 - 2026), confira outros indi-
cadores:  

Os jogos em smartphones explodiram nos últimos dois 
anos. Apenas nos Estados Unidos, no ano passado, exis-
tiam mais de 200 milhões de jogadores de jogos para ce-
lular. Essa demanda crescente por jogos para celular é 
resultado direto dos múltiplos avanços tecnológicos do 
mercado, como realidade aumentada (AR) ou de realidade 
virtual (VR), disponíveis em nuvem.

Além disso, grandes empresas que criam jogos para con-
soles e PCs também estão lançando seus jogos na versão 

móvel. O jogo para celular mais esperado de 2019 foi Call of 
Duty: Mobile. A franquia finalmente fez sua transição para 
jogos móveis e os resultados também foram muito bons.

Além disso, o lançamento de 5G e planos de dados ilimita-
dos também devem ser fatores estratégicos para o sucesso 
dos jogos em nuvem em todo o mundo, já que a maioria 
dos jogadores hoje prefere jogos em dispositivos móveis. 
Os serviços e investimentos crescentes na infraestrutura 
5G também são muito importantes para esse sucesso. De 
acordo com a Ericsson, o número de assinaturas móveis 
5G na região Ásia-Pacífico deve chegar a cerca de 1.545 mi-
lhões até 2025.

O mercado de jogos para smartphones está testemunhan-
do um rápido crescimento e está representando uma 
oportunidade econômica para investidores, desenvolve-
dores móveis e editores. Também se espera que, em 2021, 
o número de jogadores online móveis na região do Sudes-
te Asiático aumente para 250 milhões.

A Ásia-Pacífico deve deter a maior participação de merca-
do na indústria de jogos, onde países como China, Japão 
e Coréia do Sul mostram um alto potencial de crescimen-
to de mercado. As empresas chinesas estão prontas para 
abraçar as oportunidades de negócios trazidas pela digi-
talização global devido ao aumento do ecossistema digital 
No final do ano de 2019, o governo de Pequim, capital do 
país e lar de mais de 20 milhões de pessoas, anunciou seu 
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plano de se tornar a capital internacional dos jogos on-
line até o ano 2025. O principal plano é criar uma estra-
tégia que é construído em torno de uma meta de receita 
bastante agressiva.

Além disso, tecnologias como 5G também estão impul-
sionando o mercado de jogos de realidade virtual para 
dispositivos móveis na região da China. Por exemplo, em 
maio de 2020, a Archiact anunciou uma parceria com a 
Migu, uma subsidiária da fornecedora de telecomunica-
ções China Mobile, para os jogos da Archiact que seriam 
os primeiros jogos de realidade virtual a serem jogáveis 
através da plataforma de jogos em nuvem 5G da Migu, 
chamada Migu Quick Gaming. Além disso, em parceria 
com a Migu, a Archiact afirma que é capaz de trabalhar 

em conjunto para construir o futuro dos jogos em nuvem 
5G, tornando a realidade virtual  ainda mais acessível.

Além disso, de acordo com GamesChowk, o mercado do 
Japão tem mais de 70 milhões de jogadores. Além dis-
so, de acordo com a Computer Entertainment Supplier’s 
Association, o valor do mercado de jogos no Japão deve 
chegar a JPY 1,55 trilhão em 2024, ante JPY 1,4 trilhão 
em 2017. Os consoles de videogame portátil e doméstico 
detêm uma fatia proeminente dos jogos do país merca-
do. De acordo com a Famitsu, até 2020, o Nintendo Swi-
tch contabiliza 11,35 milhões de unidades vendidas de 
consoles, seguido pelo PS4 com 7,59 milhões de unida-
des vendidas, o novo 3DS LL com 5,89 milhões de unida-
des vendidas.
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Além disso, a Coreia do Sul é um dos países proeminen-
tes conhecidos por sua cultura de jogos online. A cres-
cente penetração de smartphones e lojas de aplicativos 
com a combinação certa de fabricantes de hardware e 
desenvolvedores de software e a crescente infraestru-
tura da Internet está impulsionando o crescimento da 
indústria de jogos no país. De acordo com a Agência de 
Conteúdo Criativo da Coreia, o tamanho do mercado de 
jogos no país deve atingir KRW 15,84 trilhões em 2021, 
contra KRW 7,43 trilhões em 2010.

OS 10 PRINCIPAIS JOGOS PARA CELULAR CLASSIFI-
CADOS POR IMPRESSÕES
 

PERFIL DOS JOGADORES 
Embora as taxas de adoção de jogos entre as gerações 
mais velhas (55-64) não sejam tão altas quanto as da 
Geração Z (16-24) e a geração Y (25-34). Os dados ainda 
mostram que mais de dois terços dos usuários de Inter-
net com idade entre 55 e 64 anos em todo o mundo jo-
gam videogame. 

A divisão de gênero em jogos para celular é 51% femi-
nina e 49% masculina. 43% das mulheres jogam jogos 
para celular mais de cinco vezes por semana, enquanto 
apenas 38% dos homens jogam com frequência, con-
forme citado pela Forbes.

Os jogadores passam uma média de 6 horas e 20 minu-
tos por semana jogando. E 68% dos jogadores móveis 
jogam seu jogo favorito todos os dias, com uma média 
de 47 minutos para uma sessão.

Fonte: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-
-gaming-market
https://www.businessofapps.com/insights/mobile-gaming-industry-
-statistics-and-trends-for-2021/
https://hotplay.games/mobile-gaming-market-and-usage-statistics-
-for-2021/
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As luzes, as cores, aqueles personagens, 
tudo me chamou a atenção.

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.
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Vídeo-Locadoras

Giulliano Lazzarini
Fotos Divulgação

Vídeo-Locadoras
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Desde sempre fui apaixonado pelo cinema. Lembro-me 
quando era muito criança e um amigo dos meus tios 
levou em casa um projetor Super-8, apagou as luzes e 
colocou um desenho do Pernalonga. As luzes, as cores, 
aqueles personagens, tudo me chamou a atenção. A par-
tir dali eu me encantei de verdade pela sétima arte. Ter a 
oportunidade de ir ao cinema era uma das maiores ale-
grias que eu poderia ter. Lembro de assistir alguns filmes 
com meu tio Max, que se não me engano foi o primei-
ro a me levar ao cinema e ali, assisti com ele clássicos 
como Raposa de Fogo com Clint Eastwood (1982), DUNA 
(1984), O Enigma da Pirâmide (1985) e De Volta para o 
Futuro (1985). Assisti também com o tio Helder (in me-
morian) o filme Willow na terra da magia (1998), além 
claro, de ir com meus pais que me levavam nos filmes 
dos trapalhões e um que nunca me esquecerei: The Run-
ning Man - O Sobrevivente (1987). Claro que com amigos 
depois ou até mesmo sozinho assisti a muitos e muitos 
clássicos na telona, mas antes disso acontecer, tive meu 
primeiro contato com o Vídeo K-7. Aquilo foi algo surre-
al, que tecnologia era aquela capaz de passar um filme 
de nossa escolha em nossa casa? Por muito tempo foi 
realmente um sonho, pois, para comprar um, você tinha 
que ter muito dinheiro ou pagava um consórcio, pois era 
caríssimo. Nosso primeiro vídeo K-7, um National NV-260 
(nunca me esqueci) era usado e isso nem importava, pra 
mim era um sonho realizado. A melhor parte vem a partir 
daí (não vou narrar a parte em que eu pegava filmes na 
locadora sem avisar minha mãe e na hora de pagar o cou-
ro comia), mas poder chegar e ver aquela imensidão de 
filmes à sua frente, escolher o que quisesse de seu ator 
preferido, isso não tinha preço. Apesar de hoje em dia 
termos à um clique o filme que quisermos, garanto que 
só quem viveu sabe o quanto era mágico poder entrar 
em uma vídeo locadora e sentir o cheiro daquele lugar, 
escolher aquele tanto de filmes e poder levar pra casa, 
juntar os amigos, a família e isso de uma forma tão sim-
ples, sem festa, sem nada, apenas nós ali, tendo o prazer 
de colocar a fita VHS no aparelho, dar play e curtir, do 
início ao fim.

Mundo

Finalizo meu texto de hoje com uma indicação que me 
trouxe lágrimas aos olhos, é o documentário CineMagia 
que você encontra no Amazon Prime e claro, sempre dei-
xarei minhas homenagens àqueles que estiveram comi-
go nestes momentos maravilhosos de minha vida. Meu 
pai José Romero (in Memorian), minha mãe Lourdinha 
(que só alugava o filme Sissi a imperatriz), minha irmã 
Cintia Nogueira (que só alugava o desenho da Morangui-
nho), meus tios Max, Helder e Fábio que me levavam ao 
cinema e meus amigos/irmãos que cresceram comigo 
assistindo altos filmes, Carlos André, Jerônimo, Atílio, 
Delmo, Hélvio e Leandro Substance.
Viva os Anos 80 (e 90 também) !

Giulliano Lazzarini é co-fundador do @maquinapop e da @exposicao-
anos80. Trabalha atualmente na Blips e é totalmente apaixonado pelas 
décadas de 80 e 90. Instagram: @giullianoasa
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Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

Os objetivos foram traçados para serem 
alcançados em até o ano de 2030.

A Agenda 2030: 
Um plano de ação global 
para um 2030 sustentável

Arquitetura

Melina Oliveira
Fotos Arquivo Pessoal | info@institutobardi.org



67

Composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS) para o planeta e 169 metas, a Agenda 
2030 é um documento elaborado em escala mundial 
com informações sobre meios de implementação e de 
parcerias globais, bem como de um roteiro para acom-
panhamento e revisão. São objetivos que foram traça-
dos para serem alcançados em até o ano de 2030.

“A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, 
o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz 
universal. O plano indica 17 Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável, os ODS, e 169 metas, para erradicar 
a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos 
limites do planeta. São objetivos e metas claras, para 
que todos os países adotem de acordo com suas pró-
prias prioridades e atuem no espírito de uma parceria 
global que orienta as escolhas necessárias para melho-
rar a vida das pessoas, agora e no futuro.”

Os 17 Objetivos são integrados e indivisíveis, e mesclam, 
de forma equilibrada, as três dimensões do desenvolvi-
mento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. 
São como uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos 
governos, a sociedade civil, o setor privado e todos ci-
dadãos na jornada coletiva para um 2030 sustentável. 

Mundo

Com base neste documento, os próprios países se 
articulam internamente para atingimento das metas 
propostas. Com a implementação da Agenda 2030, 
os ODS e suas metas estimulam e apoiam ações em 
áreas de importância crucial para a humanidade: 
Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parcerias.

Quando se fala em sustentabilidade, há aqueles que 
ainda pensam que isso é obrigação de grandes ges-
tores públicos. Mas na verdade, a primeira premissa 
é “agir localmente, pensar globalmente”. Portanto, 
cada indivíduo a partir do próprio comportamento e 
atitudes, possui o potencial de fazer acontecer. Ima-
gine se todos fizessem a sua própria parte? 

Todos os objetivos podem e devem ser aplicados na 
rotina diária das empresas, escolas e nas nossas ca-
sas. Afinal muitas delas são referências de cuidado 
com as pessoas ao nosso redor e com o planeta. Nos 
restam menos de 10 anos para colocarmos em práti-
ca essas ações. 

Convido a cada leitor, escolher a sua ODS, para co-
nhecer e fazer parte na construção de um mundo 
melhor. 

Conheça mais em: http://www.agenda2030.org.br/

Qual a sua ODS?
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Relacionamentos

Redação
Fotos Arquivo Pessoal

O longo período de convivência e a facilitação 
do processo de divórcio em cartórios de notas 
refletiram no aumento das separações conjugais 

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

As estatísticas do Registro Civil revelam que a pan-
demia de Covid-19 teve forte impacto nas relações 
familiares, reduzindo a quantidade de novos casa-
mentos e aumentando o número de divórcios.

A Covid-19 trouxe algumas oportunidades e muitas 
dificuldades em diversos aspectos, principalmente 
para os casais que já vinham de relações desgasta-
das e precisaram ficar juntos dentro de casa. O lon-
go período de convivência e a facilitação do proces-
so de divórcio em cartórios de notas refletiram no 
aumento das separações conjugais. Por isso, nosso 
país registra aumento de dissoluções matrimoniais, 
diminuição do número de novos casamentos e, 
consequentemente, diminuição na quantidade de 
nascimentos. 

Apenas os divórcios extrajudiciais subiram 26,9% 
de janeiro a maio de 2021. Foram 29.985 separa-
ções nos cinco primeiros meses deste ano, contra 
23.621 de janeiro a maio de 2020, ano recorde de 
separações no país. 

Apesar do momento atípico, o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE), nos anos de 
2018/2019 apontou 1,9% a redução do número de 
realizações de novos casamentos. Enquanto, na-
quele mesmo período, registrou 3% de crescimento 
dos casos de divórcios em Uberlândia.

Casamentos X divórcios, 
números por trás da Covid-19.



34 98827 1302 | 34 3225 6468
Rua Johen Carneiro 1140
De segunda a sábado das 10h às 18h
Chocolates, Cafés, Confeitaria.

A combinação perfeita, frio e chocolate quente.
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Turismo

Paulo Orlandini
Fotos Paulo Orlandini

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

70

Mercado Municipal

70

Em viagens, os turistas costumam visitar os 
mercados municipais das cidades mas você 
já visitou o de Uberlândia?
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Mundo

71

Patrimônio histórico e um dos pontos turísticos mais visitados da cidade, 
o Mercado Municipal foi construído em 1944 para ser um centro atacadista 
de frutas, verduras e legumes. Charmoso e bem localizado, é uma excelen-
te opção turística e de entretenimento da cidade de Uberlândia. 
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Turismo

Paulo Orlandini
Fotos Paulo Orlandini

A parte interna é composta por corredores que 
abrigam boxes com grande variedade de pro-
dutos, ricos em cheiros, sabores e cores, for-
mam uma porção de coisas deliciosas que só 
encontramos por lá. E onde é possível comprar 
queijos, doces, artesanatos, produtos típicos e 
as incomparáveis pingas de Minas Gerais. 

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.



73

É uma perdição gastronômica. Com variedades de pratos e ambientes, o local, aconchegante, reúne gente bonita, 
apreciadores do que há de melhor em música, comida e bebida.  Não deixe de provar os deliciosos pratos típicos, 
as variedades gastronômicas e as deliciosas cervejas artesanais. Repleto de peculiaridades, o espaço é um lugar 
único e especial na cidade, além de ser aberto, arejado e incomparável. 

Mundo
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Turismo

Paulo Orlandini
Fotos Paulo Orlandini

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

Dizem que para fazer sucesso com a música serta-
neja o artista tem que conquistar Goiânia, Barretos 
ou Uberlândia referência que ofusca uma cidade 
riquíssima musicalmente. Por isso, aos sábados, o 
mercado apresenta os melhores grupos de samba 
ou pagode da região, o ritmo batido é delicioso e 
que pode ser apreciado com bebidas, batidas e a 
tradicionalíssima feijoada do Chefe Curcino.  
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E, claro, muitas hortaliças, frutas e 
legumes, afinal o que seria de um 
mercado sem a beleza e o colorido 
das frutas, não é mesmo?

Mundo
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Turismo

Paulo Orlandini
Fotos Paulo Orlandini

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

Nas quintas-feiras é realizada uma pequena feira de produtos orgânicos. Após 
adquirir os produtos é possível ouvir uma boa música e apreciar um delicioso 
chope artesanal.   
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Mundo

O Mercado Municipal 
também possui um es-
paço cultural disponível 
para exposições artísti-
cas. Nesse local, até o dia 
30 de setembro de 2021, 
o visitante poderá apre-
ciar as obras de Rodrigo 
Freitas com a exposição 
“À flor da pele”, não deixe 
de conferir.
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Turismo

Paulo Orlandini
Fotos Paulo Orlandini

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

Se não fossem suficientes os atrativos, o Mercado Munici-
pal dá guarida ao carinhosamente denominado Teatro de 
Bolso, destinado para apresentações artísticas para um pú-
blico de até 100 pessoas.   
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Mundo

Mercado Municipal – Sua importância ultrapassa seu 
papel comercial.
A construção do Mercado Municipal foi estratégica para 
desenvolvimento socioeconômico do município, bene-
ficiando comerciantes, produtores e a população, que 
passou a contar com maior variedade de produtos e me-
lhores condições sanitárias. 
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Apaixonado pelo Mercado Municipal, o empresário 
Paulo Curcino é um dos principais responsáveis pela 

revitalização da parte externa do mercado, introduzindo 
comidade e bebida de qualidade e transformando o 

espaço em um ambiente único e muito charmoso. 

Turismo

Paulo Orlandini
Fotos Paulo Orlandini

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.
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Os códigos QR existem há cerca de duas décadas, perí-
odo em que os profissionais de marketing tentaram re-
petidamente persuadir o público a querer usá-los. Eles, 
no entanto, provaram ser um dos avanços tecnológicos 
mais aplicados na pandemia e podem ser observados 
em todos os lugares. 

Atualmente, é muito comum acessar os códigos QR para 
serviços, cardápio, pagar conta, realizar testes virtuais, vi-
sualizar informações pessoais ou de local ou até mesmo 
notícias. Os códigos QR podem enriquecer as experiên-
cias existentes, além de conectar de maneira mais eficaz 
com pessoas ou consumidores em qualquer lugar do 
mundo. Na esfera do marketing, é possível usar códigos 
QR para estender campanhas publicitárias ou oferecer 
acesso a eventos exclusivos. Esses códigos têm o poder 
de se tornarem facilitadores para toda uma série de no-
vas experiências sociais compartilhadas.

Os códigos QR oferecem grandes possibilidades para fe-
char a lacuna entre a conversa e a conversão no caminho 
para a compra. São dinâmicos, editáveis e podem con-
ter mais dados, recursos particularmente poderosos em 
um cenário de negócios que reformula constantemente. 
Apesar das inúmeras vantagens como acontece com 
qualquer tecnologia voltadas ao consumidor, os códigos 
QR devem ser uma porta para elevar a experiência do 
cliente, não um truque que gere sua apatia.

Uma pequena tecnologia que 
permite um amplo acesso. 

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

QR da Revista Cult

Redação
Fotos Divulgação

Códigos QR
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Precatório

Paulo Gabriel
Fotos Arquivo Pessoal | SXC 

Entenda de uma vez por todas e saiba 
se você tem direito a receber um. 

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

Muitas pessoas não sabem o que são esses títulos até 
descobrirem que tem um para receber. Precatório nada 
mais é do que uma forma de receber um crédito do poder 
público que tenha sido gerado a partir de uma conde-
nação judicial. Em linhas simples é o seguinte: imagine-
mos que você entrou com um processo contra a União, 
o estado ou o município e este foi condenado a te pagar 
R$100.000,00. Quando acabar o processo você não rece-
berá o valor já de imediato, pois existe uma cronologia 
de pagamento que cada estado, município e a própria 
União tem para fazê-los. Sendo assim você receberá um 
precatório que é um título que informa que aquela res-
pectiva instituição te deve um valor X.

O pagamento de precatórios federais é o mais rápido. Se 
eles forem expedidos até o dia 1º de julho do ano vigen-
te, o pagamento se dará até o final do ano subsequente. 
Se a expedição for depois do dia 1º de julho, o pagamen-
to ficará para o próximo ano a partir do subsequente. 

Já os pagamentos de precatórios municipais e estadu-
ais são bem mais demorados. Para se ter um exemplo da 
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demora, o estado de Minas Gerais está pagando agora 
os precatórios que foram expedidos em 2003, ou seja, 
quase duas décadas de atraso. 

Vale ressaltar que precatórios são somente para valo-
res acima de 60 salários mínimos, por isso são mais 
complexos. Em casos em que o valor é menor do que 
essa quantia, temos os RPVs (Requisições de Pequeno 
Valor) e estes são pagos em até dois meses após a sua 
expedição.

São vários os motivos que podem gerar um precató-
rio: aposentadorias por tempo de serviço, pensão por 
morte, aposentadoria por invalidez, auxílio doença, 
desapropriação de terras, entre outros. 

A pessoa mais apropriada para te orientar melhor 
sobre o seu direito em relação a valores retroativos e 
que podem originar um precatório ou um RPV é o seu 
advogado. Consulte-o caso tenha a expectativa do di-
reito. O precatório pode ser um direito seu e te ajudar 
muito financeiramente.

Você sabe o que é um 
precatório?

82
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34 3236-1510 | 34 99673-5322
Rua Coronel Severiano, 476 - Tabajaras 

Pratos gourmet delivery (Sábados e Domingos)
Comida caseira delivery (de Segunda a Sexta)
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Política

Hélio Mendes 
Fotos Arquivo Pessoal | SXC 

Clima e cenário 
empresariais

Os modelos que usamos até agora para ambas 
as previsões não têm a eficácia desejada

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

Apesar da evolução das tecnologias, a cada ano que pas-
sa, ao contrário do que muitos pensam, fica mais difícil 
criar modelos para previsão de clima e cenário para as 
organizações, o que tem levado especialistas e estrate-
gistas a errarem mais do que antes.

Os modelos que usamos até agora para ambas as previ-
sões não têm a eficácia desejada – apesar de ser pior sem 
eles. Acompanhar as informações de clima e o macroam-
biente das organizações exige cada vez mais profissiona-
lismo, a fim de haver menos enganos.

O que podemos fazer para garantir melhor resultado aos 
planejamentos que foram criados até hoje com base em 
pesquisas, cenários e conhecimento da equipe geren-
cial? A solução está em preparar não apenas a equipe 
principal, mas todos os funcionários da organização para 
atuarem em qualquer cenário; ter uma área de Inteligên-
cia; e a de Recursos Humanos necessita caminhar além 
do seu setor.

Indiferentemente do negócio em que se atua, a informa-
ção continua a ser a moeda principal para o sucesso, e 
as pessoas que tomam decisões precisam ter na mente 
e no coração o propósito do negócio, adotar o sonho da 

empresa como seu. Os principais erros hoje estão em 
acreditar que a tecnologia é mais importante do que as 
pessoas; que treinamento é despesa, e não investimen-
to; e que informação é privilégio de diretoria.
Hélio Mendes

Consultor de Estratégia e Gestão, professor da Associação dos Diploma-
dos da Escola Superior de Guerra, com curso de Negociação pela Uni-
versity of Michigan, Gestão Estratégica pela University of Copenhagen e 
Fundamentos Estratégicos pela University of Virginia.
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Comunicação 

Marcos Maracanã | Jornalista
Fotos Divulgação | SXC

Como entender porque o poder cega e deixa as pes-
soas completamente maquiavélicas?

O poder não é em si o problema, o grande problema 
é você tê lo .

Pessoas não querem o cargo e sim a cadeira do rei, 
o poder do rei.

Na política, por exemplo, poderosos perdem o bom 
senso, a sensibilidade ficam totalmente cegos, tal-
vez até por estratégicas das malditas e eternas pro-
messas que sempre os acompanham.

Somos 
enganados ? 

Pessoas não querem o cargo e sim 
a cadeira do rei, o poder do rei 

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

Nós, pobres mortais, deveríamos refletir, aprender 
a selecionar ainda mais quem irá nos representa 
em 2022 quando teremos novamente eleições. Será 
que não iremos aprender nunca ?

Estamos vivendo tempos estranhos no Brasil .Cri-
ses e mais crises de todas as formas e modelos 
de péssimos comportamentos .Muita gente, e põe 
muita gente nisso, vende  “até a mãe” pra chegar 
ao poder.

Resumo …Quem tem o poder nas mãos se excita 
ao decidir a vida de outrem.
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Comunicação

Lara Paulinny
Fotos Arquivo Pessoal | Divulgação

Em uma situação onde faltam empregos, é necessário 
identificar o que o mercado de trabalho valoriza

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

O que o mercado de 
trabalho valoriza?
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Mundo

Estamos vivendo um dos momentos de maior crise na 
economia e até mesmo na sociedade. Muito se fala sobre 
o desemprego, sobre os problemas advindos da pande-
mia e pouco se analisa pelo outro lado.  Em uma situação 
onde faltam empregos, é necessário identificar o que o 
mercado de trabalho valoriza. 

Todos sabemos sobre as competências técnicas dos can-
didatos, que são fundamentais em processos de entrevis-
tas e contratações, porém, é importantíssimo nos informar 

sobre as competências comportamentais e gerenciais 
que o mercado também valoriza e procura. 

As empresas procuram candidatos que saibam se po-
sicionar adequadamente em situações de crises, de-
safios e imprevistos. Desta forma, listamos algumas 
características importantes para elas:

• Protagonismo: é necessário tomar as próprias deci-
sões e assumir a responsabilidade pela sua vida pro-
fissional. Pessoas com essa característica tem maior 
comprometimento com entregas e autoconfiança, 
não deixam seu destino nas mãos da empresa. 
• Flexibilidade: Poderíamos também substituir para 
Facilidade em se adaptar ás mudanças. Com o cená-
rio incerto e mutável que estamos vivendo, essa ca-
racterística cresceu muito dentro das corporações. É 
importante para enfrentar as transformações causa-
das pela tecnologia que obrigam o mercado a acom-
panhá-las.
• Comunicação: cada dia que passa a habilidade de 
se comunicar volta a ter maior importância dentro 
do mercado. É importante que as mensagens não te-
nham ruídos e sejam compreendidas por todos. 
• Trabalho em Equipe: nenhum trabalho é feito de 
forma independente. Toda empresa é composta por 
pessoas, portanto, ser dono de um espírito que sabe 
trabalhar em equipe é um dos grandes fatores para 
crescimento na carreira. 
• Resiliência: além de ser uma característica forte, 
ela vem totalmente acompanhada da inteligência 
emocional. É muito importante que o funcionário 
saiba lidar com crises sem deixar afetar sua produ-
tividade. 
• Comprometimento: uma das maneiras mais asser-
tivas de ganhar destaque profissionalmente. Pensar 
fora da caixa e sair da zona de conforto auxiliam na 
percepção do comprometimento, além de entregar 
demandas no prazo, evitar faltas e atrasos e se mos-
trar sempre disponível.
• Pró-Atividade: trazer soluções inovadoras para 
qualquer tipo de problema. Antecipar o problema e a 
demanda. 

Todas essas características são muito admiradas, 
respeitadas e procuradas pelo mercado de trabalho 
e elas não vem de uma hora para outra. São adquiri-
das através da experiência e das vivências. É preciso 
se arriscar e sempre querer melhorar. 

Saber ser ousado e procurar o crescimento pessoal 
também são características muito procuradas em 
profissionais. 
Invista em você!
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Social

Redação
Fotos Divulgação

Click para a Cult

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

Quem fez o Click para a Cult foi a Nayara 
Oliveira em um lindo ensaio fotográfico 
ao pôr do sol, com o cenário das luzes 
da cidade de Uberlândia ao fundo.

O lindo casal Marcelo e 
Kemilly comemoraram o 
décimo segundo aniver-
sário de casamento em 
Gramado, onde tiraram 
fotos para guardar como 
lembrança nessa data tão 
especial. Parabéns. 

A cantora e compositora Ranni, está prestes a lançar o novo single “Volto 
Sim”. Talentosa, possui dois sucessos lançados em todas as plataformas 
digitais, “Retalhos” e “Aconteceu”.
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O talentoso Jadson Thiago retocou as mechas 
da influenciadora Kerolayne Queiroz deixando-
-a deslumbrante!  

Esbanjando charme e beleza a empresária Andressa da @tra-
melaatelie descansou e fez negócios pelo sul do Brasil. 

Recém vindo ao mundo o Lipe já viajou 
com o papai Leo da Total Documentos.

Enquanto divulgava os encantos de Rio Quente a mara-
vilhosa Kamilla Signato fez o Click para a Cult.  

Gente



90

Leia e compartilhe, 
acessando o QR-Code.

A obra “Vultures In The Living 
Room” é o novo livro de Lula 
Falcão. Foi lançado nos EUA 
pela editora Casa Forte Press 
e em outubro será lançado na 
Bienal Internacional do Livro 
de Pernambuco. O título em In-
glês, está disponível para venda 
na plataforma do Amazon com 
tradução inglês/português. 

Bilhetes dentro dos livros, restos de pensamentos em 
folhas esquecidas em cima da mesa, lembretes no va-
por do chuveiro e palavras digitadas aqui nesse espaço 
que inventamos pra existir. Eu escrevo todos os dias, são 
mensagens que extraímos da obra “Respire o instante 
de uma linha, se for preciso.” Novo livro da Doutora em 
Psicologia Ana Paula Moreira, imperdível. Compre-o pelo  
https://wa.me/5519982442954

De repente, algo de terrível acontece na vida de cada 
um de nós e que parece não haver uma lógica que 

explique o que está acontecendo, mas você pode 
conferir no livro “Do inferno ao céu” do jornalista 

uberlandense Marcos Assunção. Disponível no site 
https://www.hotmart.com/product/69-do-inferno-ao-
-ceu/Q39810857E?utm_campaign=993592&utm_me-

dium=first-share&utm_source=vlc

Cultura

Paulo Orlandini
Fotos Divulgação

Coluna Cultural
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Gente



Pç. Adolfo Fonseca, 215 - Centro
34 9.8404-2833

Total Documentos, registro de marcas, 
patentes e direitos autorais.


