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Muito se fala a respeito de cuidados com a saú-
de, mas, normalmente, em uma concepção física. No 
entanto, o nosso organismo é composto por aspectos 
fisiológicos, mentais, emocionais e espirituais. Saúde 
emocional é um estado de bem-estar em que o indi-
víduo desenvolve suas próprias habilidades, lida com 
os fatores estressantes do dia a dia, mantém o entu-
siasmo pela vida e consegue equilibrar suas funções 
psicológicas. Por isso, saber lidar com sentimentos, 
conseguir se desvencilhar e superar acontecimentos 
ruins, construir relacionamentos e se recuperar dos 
fracassos são algumas das implicações para uma boa 
saúde emocional.

Estar emocionalmente saudável não significa au-
sência de maus momentos. A grande questão é saber 
se recuperar das adversidades, traumas e estresse 
com sabedoria. É o que se denomina resiliência: ca-
pacidade de reconhecer e equilibrar adequadamente 
as emoções, evitando que ocorram estados negativos 
como ansiedade e depressão. Resumindo: é saber 
usar as ferramentas adequadas para encarar situa-
ções difíceis e manter atitudes positivas. 

Nossas emoções vêm do pensamento. Se alimen-
tarmos hábitos e pensamentos negativos, ambos se 
tornarão, com o tempo, uma realidade. Quando en-
frentamos problemas na vida, a nossa autoestima 

tende a diminuir, colocando-nos numa posição des-
vantajosa para lidar com as situações que enfrenta-
mos. Por isso, é fundamental evitar o negativismo, a 
fim de ter uma melhor saúde mental e emocional. Pes-
soas emocionalmente saudáveis têm o controle sobre 
suas emoções e o seu comportamento. 

Adote pensamentos de esperança e otimismo, 
mesmo quando a situação não for favorável. Os so-
nhos alimentam a nossa alma, e são predisposição 
para a felicidade. Como anda sua vida emocional? 
Algo lhe impede de ser mais feliz? 

Leia mais nas páginas 4, 5 e 6

SAÚDE
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Sapere aude é uma ex-
pressão do latim que signifi-
ca “ouse saber”, “atreva-se a 
saber” ou “tenha coragem de 
usar seu próprio intelecto/en-
tendimento”. A racionalidade 
e a inteligência são as mais 
genuínas características dos 
seres humanos. Pensadores 
iluministas acreditavam na 
aplicação do conhecimento 

humano em todos os campos de atuação prática e no 
combate à ignorância, à tirania, às supertições e aos 
preconceitos. Os iluministas acreditavam na “perfectibi-
lidade humana” e na racionalidade, para que o indivíduo 
pudesse contribuir para o aperfeiçoamento social e pu-
desse haver um esforço conjunto, com o objetivo de pre-
parar um futuro melhor para a humanidade. E daí? E daí 
que isso faria toda a diferença, mesmo que apenas uma 
pequena parcela da população tivesse essa consciência 
e preocupação. Ter a vontade de buscar diferenciais para 
uma vida mais sensata, equilibrada e agradável de viver.

Pense em algo que você usou como diferencial e 
obteve êxito... Uma grande conquista, algo que te fez su-
perar um desafio. Talvez a conquista da sua namorada 
ou do seu marido , uma vaga concorrida no vestibular 
ou numa empresa. Algo que você tem orgulho de contar, 
pois sabe que fez a diferença para conquistar seu obje-
tivo. Os esforços desafiam as impossibilidades. Tenha a 
consciência de que os grandes triunfos do homem foram 

conquistados começando do que parecia impossível.
Sapere Aude: ouse saber e assumir a responsabili-

dade pelo sucesso dos seus próprios projetos. Busque 
concretizar sonhos, as decisões mais efetivas e as pa-
lavras mais sinceras. Com relação a tudo, pois o tempo 
urge. Você nem tem como prever se amanhã estará aqui 
para começar aquele novo e adiado projeto, ou de mudar 
sua vida, de buscar seus objetivos, de conquistar a pes-
soa que você admira, de aceitar ou fazer um convite, de 
perdoar ou se desculpar. Ou mesmo de, verdadeiramente, 
agradecer a Deus pela vida que tem, orar com fé para 
buscar caminhos que te façam ser mais leve e buscar mo-
mentos agradáveis para sua vida. 

Se as coisas não estão acontecendo conforme seus 
ideais e desejos, sinta-se feliz e vivo por ter o agora para 
recomeçar. Um dia que está te esperando para ser o que 
você quiser. Como ele, prosseguir dependerá apenas de 
você. Aprenda com seus erros. Admire-os para se permitir 
errar e, com isto, fazer a diferença no futuro. A persis-
tência é o caminho do êxito. Charles Chaplin já dizia que 
“bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida 
e viver com paixão, perder com classe e viver com ousa-
dia, pois o triunfo pertence a quem se atreve e a vida é 
muito bela para ser insignificante”.

Li uma vez que três fatores fazem, de fato, a diferen-
ça na vida. O primeiro: esteja 100% focado no que você 
estiver realizando. Nosso potencial de transformação e de 
criação encontra-se somente no momento presente, mas 
comprometemos nossos resultados por ficarmos disper-
sos entre o passado (arrependimentos, culpas) e o futuro 

(preocupações, medos). Segundo: aceite a diversidade 
humana e respeite as diferenças. É preciso adotar uma 
postura de respeitabilidade quanto às diferenças. Deixe 
o outro ser diferente de você. Cada encontro é sagrado 
e, se estivermos abertos, podemos aprender profundas 
e enriquecedoras lições com todas as pessoas que cru-
zam nosso caminho. Por fim, coloque significado na vida 
das pessoas. O nosso papel, enquanto seres que fazem 
a diferença, não é o de somente oferecer o que temos de 
melhor (talentos e dons), mas, sim, o de despertar em 
cada um que cruza o nosso caminho o que possuímos 
de melhor.

Faça a diferença! Pense e tenha ideias! Não aceite 
tudo o que ouve ou lê. Questione! Tenha suas próprias 
concepções, ponderadas e analisadas, que farão de você 
uma pessoa única, especial, diferente. Abandone a frase 
“não tenho tempo...”. Eu sempre disse que, normalmen-
te, essa é uma desculpa de preguiçosos ou de quem não 
tem interesse. Tudo na vida é uma questão de prioridade. 
Fazer a diferença é dar aquela contribuição única, no mo-
mento certo, que gerará os resultados esperados. Cada 
escolha que fazemos na vida vem acompanhada de uma 
série de renúncias e de diversas consequências. Certa vez, 
Mahatma Gandhi pronunciou a seguinte frase para os seus 
seguidores: “Você deve ser a mudança que deseja ver no 
mundo”. Então, ouse servir-se de sua razão: Sapere Aude!

Fabily Rodrigues (Diretor / Editor da Em Foco Mídia)
emfocomidia@emfocomidia.com.br



3
Agosto de 2017

Super promoção para básico 1 adulto: 6 parcelas de R$ 180,00 
      Curso focado somente em conversação para adultos.
   Curso especial de 06 meses para exames de Cambridge.
             Inglês para crianças  a partir dos 03 anos.

          No mai Cidade Nova você aprende não decora.

        www.maicidadenova.com         3484 5554

ATENDIMENTO 24 HORAS

Polícia Militar: 190 
www.policiamilitar.mg.gov.br
Polícia Rodoviária Estadual: 2123-1926 / 
2123-1903 / 2123-1900 / 
Polícia Rodoviária Federal: 191 
3064-5300 / www.dprf.gov.br
Detran/MG: 155 www.detrannet.mg.gov.br
Polícia Civil: 197 /www.pc.mg.gov.br
Disque Denúncia: 181 
Pronto-Socorro / SAMU: 192 
Corpo de Bombeiros / Regate: 193 
Cemig: 116 / www.cemig.com.br
Copasa: 115 / www.copasa.com.br
Defesa Civil: 199 
Receita Federal: 146
Polícia Federal: 194

BAIRRO CIDADE NOVA 

16º Batalhão da Polícia Militar: 3307-0534
23ª Companhia da Polícia Militar: 
3466-8488 / 3461-3205
Paróquia Santa Luzia (Cidade Nova): 
3484-1048
Paróquia Santa Maria Mãe de Deus (União): 
3486-7719
Paróquia Santo Afonso de Ligório 
(Renascença): 3422-3075
Paróquia São Vicente de Paulo (Ipiranga): 
3423-6042
Paróquia Sagrada Família (Sagrada Família): 
3461-1079
Paróquia Santa Edith Stein (Sagrada 
Família): 3481-8886
 Ação Social Paroquial Cidade Nova: 
3485-8557

Rádio Cidade Nova: 3485-8557
Epa Táxi Cidade Nova: 3482-1473
Logo Táxi: 2555-1888
Chame Táxi Cidade Nova: 3482-1616
Cianova Táxi: 3484-3383
Centro de Saúde Leopoldo Crisóstomo de 
Castro (União): 3277-5790 
Centro de Saúde Cidade Ozanan (Ipiranga): 
3277-6263 
Centro de Saúde Padre Fernando de Melo 
(Palmares): 3277-6072 / 6073 
UPA Nordeste: 3246-7509 / 3246-7501 
Regional Nordeste: 3277-7461

CIDADANIA

BHTrans: 3277-6500
www.bhtrans.pbh.gov.br
Belotur: 3277-9777 / 3277-9730
Correios: 3003-0100 www.correios.com.br
Prefeitura Municipal: 156 / www.pbh.gov.br
Disque Procon: 156 / 3277-4359
3277-4967 
Disque Tapa-Buracos: 156
Disque Limpeza (SLU): 156
Disque Sossego: 156
Secretaria Municipal de Meio Ambiente: 
3277-5115

TELEFONES ÚTEISSérie, imaginação e boa comida 
em um só lugar

Game of Thrones, pizzas italianas e 
hambúrgueres artesanais são algumas 
opções que você encontra no novo esta-
belecimento que chegou ao bairro União 
(Rua João Arantes, 341). O restaurante 
Stone House, inaugurado no dia 7 de 
julho, se destaca pela inovação e pelas 
particularidades. A decoração em esti-
lo medieval remete à série de sucesso 
Game of Thrones (GOT), e o pizzaiolo 
une a culinária italiana com a brasileira. 
A escolha do local foi estratégica, pois 
a casa foi construída com pedras que se 
assemelham ao rústico. 

O proprietário Guilherme Henrique 

Pereira da Silva, que já atua no ramo há 
mais de 20 anos, afirma que o retorno 
dos clientes tem sido muito positivo: 
“As pessoas têm gostado muito dos 
produtos e do ambiente. Buscamos pro-
porcionar aos clientes uma experiência 
diferente e única.” Além das especiarias 
da casa, todos os domingos é exibido 
o episódio de GOT da noite, referente 
à temporada atual, às 22h, e a reprise 
do anterior, às 21h. Serviço de delivery 
também é oferecido aos clientes. Os 
bairros atendidos são: União, São Paulo 
e Cidade Nova. Mais informações: 
2527-5612.

FABILY RODRIGUES
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A importância dos cuidados com a saúde emocional
O que você faz para cuidar da sua saúde? Se você 

respondeu que pratica exercícios físicos e cuida da ali-
mentação, está certo. Mas não pode parar por aí! Um 
ponto crucial para o nosso bem-estar, capaz de prolongar 
nossa expectativa de vida, passa, por vezes, despercebi-
do: a saúde emocional. Ela é o equilíbrio de nossas fun-
ções psicológicas, ou seja, garante o controle e o geren-
ciamento das emoções sem nenhum distúrbio emocional.

O organismo humano é composto por aspectos fi-
siológicos, mentais, emocionais e espirituais. Portanto, 
para estar com uma boa saúde, é preciso considerar e 
harmonizar esses quatro aspectos. “A saúde mental con-
siste numa relação equilibrada entre as emoções (sen-
timentos), as atitudes (pensamentos) e as ações (com-
portamentos)”, define a psicóloga Alessandra Furst.

É importante também saber diferenciar saúde men-
tal de saúde emocional. Apesar de estarem interligadas, 
há diferenças conceituais entre as duas. “A saúde emo-
cional é um estado de bem-estar em que o indivíduo re-
aliza suas próprias habilidades, lida com fatores estres-
santes, trabalha produtivamente e é capaz de contribuir 
com a sociedade”, esclarece a psicóloga. Vale ressaltar 
que uma pessoa mentalmente doente não pode estar 
emocionalmente saudável. “Muitas vezes são os proble-
mas de ordem emocional que causam as complicações 
mentais. Por isso é muito importante cuidar de ambas”, 
ressalta Alessandra. E há prevenção. Conforme expli-
ca a psicóloga, para conseguir manter esse equilíbrio 
é preciso melhorar o pensamento, ser otimista, fazer o 
que gosta, evitar ficar sozinho, ter sonhos e objetivos. 
A prática de exercícios físicos também pode auxiliar 
nesse processo. 

Para a psicóloga Cláudia Lana, a procura por tra-
tamentos que prometem bem-estar ou uma conexão 
com suas emoções tem aumentado: “A psicoterapia 
tem atendido à demanda de pessoas que precisam 
de um espaço para se reeducarem emocionalmente e 
a lidar com suas emoções e pensamentos. Outras te-
rapias também têm tido um espaço importante como 
auxiliares, como a yoga, a meditação, o reiki e todas as 
terapias holísticas”, afirma. Ela complementa, dizendo 

que esse aumento da procura é um reflexo da difusão 
de informações a respeito do autoconhecimento e im-
portância de cuidar da saúde mental como parte impor-
tante do ser humano: “Você não vai ao médico quando 
tem sintomas físicos? Não vai ao dentista quando pre-
cisa cuidar da boca? Por que não cuidaria do emocional 
quando precisa também?”, ressalta.

Ansiedade: o mal do século
Considerado pelos especialistas como o mal do sé-

culo, a Síndrome do Pensamento Acelerado acomete a 
maior parte da população mundial, atualmente. Segundo 
a Organização Mundial da Saúde, cerca de 20% das pes-
soas sofrem com a depressão, e a ansiedade é sentida 
por 80%, sem distinção de idade. O tema é apresentado 
no livro Ansiedade – como enfrentar o mal do século, do 
psiquiatra e psicoterapeuta Augusto Cury. O autor fala 
dos sintomas que são alerta para um estado de ansie-

dade crônica e das técnicas para desacelerar, conter 
esse distúrbio, administrar a emoção de maneira eficaz 
e resgatar a qualidade de vida. A síndrome diz respeito 
à construção do pensamento, que tem origem no ritmo 
alucinante das grandes cidades, com overdoses diárias 
de informações e obrigações que afetam a saúde emo-
cional das pessoas. Ela não é uma doença, é um sintoma 
vinculado a um quadro de transtorno de ansiedade.

Para o policial civil Tiago Lopes, o grande mal da 
humanidade não é a saúde física, mas, sim, a emocional 
e a  psicológica. Para ele, a maioria das pessoas não 
toma cuidado para manter seu emocional mais equili-
brado: “Tudo na vida requer um pouco de esforço. Eu 
tive algumas dificuldades, mas hoje já consigo discernir 
bem o que é bom ou ruim, o que me mantém equili-
brado ou não. Tive dificuldade devido ao meu trabalho 
de policial, em um meio onde há muito desequilíbrio 
emocional, muita atrocidade, e é fundamental ter uma 
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18 anos
Orgulho de fazer

parte dessa história!

www.colegioalumnus.com.br

A importância dos cuidados com a saúde emocional

base e um psicológico bem preparados. Com uma boa 
autoestima, não é qualquer coisa que vai te abalar 
emocionalmente”, relata.

Conscientização
A psicóloga clínica e coordenadora do Acompanhar 

Pampulha, Maria Fernanda Maia, diz que cuidar da saú-
de emocional não é procurar problemas, mas enxergar 
com eles e, além deles, soluções bem mais compatí-
veis aos nossos sonhos: “Tem-se falado mais em saúde 
emocional do que se falava há uma década. Mas esse 
tempo ainda é pouco expressivo diante da proporção 
que isso pode causar. É algo que não se pode ignorar. 
Há um culto ao bem-estar, fala-se muito em sentir-se 
bem, em como ser feliz, como viver a vida com mais pro-
pósito, no entanto, isso ainda é muito ideológico. É ne-
cessário viver uma vida com mais sentido, experimentar 
sensações que nos aproximem cada vez mais dos nos-

sos valores, daquilo que realmente importa”, salienta. 
Com 13 anos de profissão como professora de 

yoga, Jacqueline Barros percebe que realmente as pes-
soas estão mais preocupadas com o verdadeiro bem
-estar, devido ao fato de haver muitas doenças psicos-
somáticas que geram dificuldades em vários aspectos 
da vida: pessoal, profissional, físico, espiritual, emo-
cional etc. “Entre as principais dicas que eu daria para 
quem quer cuidar melhor da sua saúde emocional, diria 
para começar pelo perdão. Devemos perdoar o outro e 
a nós mesmos, e essa prática faz muito bem para a 
alma. Ficamos mais leves. O desapego é outra questão 
importante e pode escrever uma nova página em sua 
vida. Tendo fé e motivação e permitindo momentos de 
lazer e tranquilidade, você consegue desacelerar e criar 
uma nova história. Também é benéfico se relacionar com 
pessoas otimistas, positivas e alegres, além de fazer 
atividades que te deixem feliz e cheio de energia, como 

trabalhos voluntários e meditação buscando uma maior 
capacidade de concentração e reflexão”, enumera. 

Ambiente empresarial
Quando falamos em cuidados com a saúde emocio-

nal, reportamo-nos muito à questão do equilíbrio para 
gerenciar as emoções. No contexto organizacional isso 
também é complexo, já que o ser humano não conse-
gue deixar de ser pessoa para ser profissional. Qualquer 
acontecimento, por mais simples que seja, desperta em 
nós emoções diferentes: alegria, ansiedade, raiva, ran-
cor, falta de estímulo, insegurança, tristeza, ausência de 
respeito e de comprometimento, entre outros. 

Por isso, é fundamental ter um cuidado especial com 
o local de trabalho, fazendo com que haja sempre um am-
biente saudável, agradável e de fácil convivência, onde 
as pessoas se sintam motivadas a trabalhar. “A empresa 
tem de estar preparada para ouvir o que o funcionário 
tem a dizer, e este precisa administrar bem suas emo-
ções e buscar os resultados esperados. Muitas vezes, 
um simples diálogo é uma maneira importante de auxiliar 
as pessoas, para que elas possam se sentir apoiadas e 
valorizadas no contexto organizacional”, avalia a Diretora 
de Marketing da Garden Consultoria, Jacqueline Romero. 
E ainda completa: “O controle emocional faz com que a 
pessoa se projete melhor em situações difíceis e com-
plexas ao receber uma crítica, ou a lidar com um cliente 
desagradável e mal-educado”. Tendo habilidade e atitude 
é possível reverter situações difíceis e administrar bem as 
que fogem do controle pessoal. 

Para reverter esses quadros de desequilibrio emo-
cional, é preciso adotar um novo estilo de vida, seguin-
do o conselho dos especialistas: desacelere! Aproveitar 
mais o tempo presente, estar rodeado por amigos e 
familiares, ouvir música, assistir a filmes inspiradores 
e divertidos, viajar para um lugar diferente e tranquilo, 
admirar uma bela paisagem sem preocupação com o 
relógio são algumas ações que podem fazer você mudar 
de vida e ter uma mente mais saudável, leve e equilibra-
da. Viva sem estresse e mantenha sua saúde emocional 
em dia! (Fabily Rodrigues e Marco Túlio Câmara)

FOTOS:  BANCO DE IMAGENS
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ENQUETE

Profissionais falam da experiência com a saúde emocional 

“A maioria das pessoas não cuida do seu emocional. Se 
você estiver bem mentalmente, seu corpo também respon-
derá positivamente; caso contrário, mais cedo ou mais tarde 
poderá ter problemas de ansiedade, síndrome do pânico, 
depressão, entre outros. Uma simples atividade, como fazer 
uma caminhada, ler um livro, conversar com o seu cachorro, 
faz bem para nós. Levar a vida com positividade faz com que 
enfrentemos os problemas diários com mais tranquilidade.”
Ana Cristina Camelier, Assistente de Depto. Pessoal

 “Para cuidar melhor de sua saúde emocional é im-
portante procurar um tempo para se conhecer melhor, 
entender suas emoções e, se precisar de ajuda profis-
sional, procurar por um especialista. Parar um pouqui-
nho todos os dias, respirar fundo e refletir sobre como 
você está vivendo, o que vem sentindo e a qualidade 
dos seus pensamentos e relações é de       fundamen-
tal importância.”
Claudia Lana, Psicóloga

“Inevitavelmente, sempre vamos passar por maus momen-
tos ou ter algum tipo de problema emocional, mas a grande 
diferença acontece quando temos uma boa saúde emocio-
nal e capacidade para nos recuperarmos das adversidades, 
de traumas e de estresse. As pessoas estão mais preocu-
padas com isso, devido ao fato de haver muitas doenças 
psicossomáticas que geram dificuldades em vários aspectos 
da vida: pessoal, profissional, físico, espiritual e emocional.”
Jacqueline Barros, Proprietária da Equilibrium Yoga 

“A questão é que raramente nos perguntamos como esta-
mos. Olhar para dentro é um desafio muito grande. Cada 
vez mais estamos nos conectando com o mundo, mas dis-
tanciando-nos de nós mesmos. Isso faz com que os laços 
vão se perdendo. Busco, dia a dia, praticar o autoconheci-
mento, crescer como pessoa, mas realmente é algo muito 
difícil quando focamos demais nas coisas externas. Não 
podemos nunca esquecer quem somos.”
Pedro Henrique Dias, Publicitário

“Procuro levar uma vida mais saudável com uma alimen-
tação balanceada, atividades físicas, além de procurar 
manter um círculo de amizades verdadeiras e a autoes-
tima em um nível tranquilo. Ter momentos de lazer e uma 
relação familiar equilibrada é essencial, mesmo que às 
vezes haja pequenas divergências, o que é normal. Assim, 
consigo um significativo equilíbrio nas questões emocio-
nais, principalmente no meu trabalho como policial.”
Tiago Lopes, Policial Civil

“É preciso estar atento às emoções. Percebê-las, acima de 
tudo. As emoções, assim como as sensações e os pensa-
mentos, são formas de reagirmos aos acontecimentos, que 
nem sempre nos levam aos melhores caminhos. Somos um 
turbilhão de emoções, e é normal experimentarmos alegria, 
tristeza, euforia, medo etc., constantemente. Mas cabe a nós 
criarmos momentos positivos, experimentar desafios que 
nos fazem querer estar mais próximos da nossa felicidade.”
Maria Fernanda Maia, Coordenadora do Acompanhar

“A todo o momento somos bombardeados por situações 
negativas, que nos levam a emoções negativas. E como tra-
balhar com isso? Respiração, exercício físico, alimentação 
saudável, caminhada, entre outras ações que promovam o 
bem-estar. Mas nada disso é suficiente se a pessoa não 
tomar a frente, buscar o problema e enfrentar as situações 
emocionalmente difíceis. O controle emocional faz com que 
a pessoa se projete melhor em situações complexas.”
Jacqueline Romero, Diretora de Marketing da Garden

“Faço meditação e reiki, que ajudam muito a me conectar 
com o meu eu interior e a buscar um maior autoconheci-
mento para enxergar melhor o meu potencial e a valorizar 
o que realmente é importante. Hoje sou menos ansiosa e 
equilibro satisfatoriamente minhas emoções. Percebo que 
as pessoas estão procurando mais ajuda na psicoterapia 
e nas terapias holísticas, pois perceberam a importância 
de se encontrarem mais com elas mesmas.”
Maísa Rodrigues Almeida, Esteticista e Reikiana
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PROMOÇÃO
Na compra de qualquer pizza gigante 

R$ 44,90 

ganhe um refrigerante de 1,5 L 
+ borda recheada*

Delivery: 2527-5612
Rua João Arantes, 341 – União

Hamburguer artesanal
    Pratos típicos
         Pizzas tradicionais e italianas
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HARLEY-DAVIDSONHARLEY-DAVIDSONHARLEY-DAVIDSON
A CADA R$250,00 EM

COMPRAS, CONCORRA A UMA

20/JULHO A 15/AGOSTO

*

CUPONS
EM DOBRO***
PARA O CLIENTE
QUE CADASTRAR
AS NOTAS FISCAIS 
NO APLICATIVO
MEU MINAS E
IMPRIMIR NOS
TOTENS DE
AUTOATENDIMENTO.

ACIMA DE R$250,00 EM COMPRAS, GANHE **

UNIDADE MINAS SHOPPING
UM MÊS DE ACADEMIA PLATAFORMAUM MÊS DE ACADEMIA PLATAFORMAUM MÊS DE ACADEMIA PLATAFORMA

**SENDO UM POR CPF

Imagens meramente ilustrativas. * Promoção válida a cada R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em compras efetuadas no período de 20 de julho a 15 de agosto. Sorteio dia 16 de agosto de 2017. Prêmio constituído de 01 (uma) motocicleta Harley-Davidson 
modelo 883 Iron, Black Denin, ano 2017. ** Promoção válida acima de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em compras efetuadas no período de 20 de julho a 15 de agosto; válido 1 (um) vale-brinde, de 30 dias de atividades na Academia Plataforma Minas 

Shopping, por CPF. *** Cupons em dobro válidos somente para o cliente que cadastrar as notas fiscais no Aplicativo MEU MINAS e imprimir os cupons no autoatendimento da promoção, no período de compras e trocas de 20 de julho a 15 de agosto. Os 
clientes que realizarem compras em lojas que emitem pedido de compra, tais como agências de viagens, eletro e eletroeletrônicos, móveis, colchões e óticas, deverão realizar o cadastro exclusivamente através da Central de Trocas e terão direito somente a 
01 cupom a cada R$250,00 em compras (não sendo válidos cupons em dobro). Confira regulamento completo no local, no Aplicativo MEU MINAS ou no site www.minasshopping.com.br. Certificado de autorização Caixa nº 6-1304/2017. Distribuição gratuita.

PARCERIA

HARLEY-DAVIDSONHARLEY-DAVIDSONHARLEY-DAVIDSONHARLEY-DAVIDSONHARLEY-DAVIDSONHARLEY-DAVIDSONHARLEY-DAVIDSONHARLEY-DAVIDSONHARLEY-DAVIDSONHARLEY-DAVIDSONHARLEY-DAVIDSONHARLEY-DAVIDSON

20/JULHO A 15/AGOSTO CUPONS
EM DOBRO
PARA O CLIENTE
QUE CADASTRAR
AS NOTAS FISCAIS 
NO APLICATIVO
MEU MINAS E
IMPRIMIR NOS
TOTENS DE
AUTOATENDIMENTO.

ACIMA DE R$250,00 EM COMPRAS, GANHE **
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