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FUNDO PRIVADO PARA PEQUENAS EMPRESAS SE EXPANDE NO RIO. P. 2

A empresária 
Monique Gracielle se 
dedicou aos estudos 
e virou master coach 
de emagrecimento. 
Mudança foi 
causada pela dor de 
ter sofrido rombo 
em sua rede de spa 
e noivas, causando 
fechamento de 
lojas. P. 3

Baixada
ODIA I SEGUNDA-FEIRA, 14/12/2020    n site: odia.com.br    n tel.: 2222-8000

FINAL DO ‘DANCE-OFF’

Reality de dança tem entre seus finalistas 

João Soares, morador do Morro do Pau 

Branco, em São João de Meriti. P. 2

A VOLTA POR CIMA 
APÓS UMA DECEPÇÃO



Baixada

E
stá chegando ao fim a 
primeira temporada 
do reality show Dan-
ce-Off. Amanhã, o pú-

blico vai conhecer o grande 
vencedor do programa da 
Game XP, que leva para casa 
o prêmio de 20 mil reais e 
um estúdio de dança, pre-
sente da Ubisoft, para a sua 
comunidade. Entre os fi-
nalistas está o morador do 
Morro do Pau Branco, em 
São João de Meriti, João 
Soares, de 19 anos. O jovem 
vai disputar com outros três 
candidatos: João (Complexo 
do Alemão), Luana (Morro 
da Caixa d’Água) e Marcelly 
(Morro dos Macacos).

O rapaz, cria da Baixada, 
está feliz da vida em disputar 
a final e já tem planos para o 
prêmio. “Minha expectativa 
é a melhor possível, quero 
ser campeão. Porém, reven-
do toda a minha trajetória no 
Dance-Off, já estou muito sa-
tisfeito, e com o sentimento 
de dever cumprido. Vou dar 
o meu melhor. Se ganhar, 
quero tirar minha carteira 
de motorista e começar a pa-
gar uma faculdade de Educa-
ção Física”, sonha ele.

Na etapa final do progra-
ma, eles se enfrentarão no 
Just Dance, videogame que 
inspirou o Dance-Off e é jo-
gado no mundo por 135 mi-
lhões de pessoas. Quem vai 
julgar o desempenho dos 
dançarinos tem autoridade 
no assunto: o campeão mun-
dial de Juste Dance, Diegho 
dos Santos, a cantora Lud-
milla e o jurado técnico do 
programa, Marivaldo dos 
Santos, músico, percussio-
nista e performer no grupo 
americano Stomp.

Para o campeão mundial, o 
mais importante ao competir 
no Just Dance é aproveitar o 
momento para se divertir. “Eu 
sempre digo para não verem o 
lado da competição, por mais 
que seja uma competição, o 
ideal é dançar para si mesmo, 
se entregar de corpo e alma e 
sentir a música. Dançar com 
alegria, pois eu gosto de ver e 
sentir isso em um dançarino”, 
acredita Diegho.

Ao longo das últimas qua-
tro semanas, dançarinos de 
diversas favelas do Rio de Ja-
neiro puderam mostrar um 
pouco do seu talento nos epi-
sódios do Dance-Off. Foram 

Programa cresce e 
oferta R$ 6 milhões a 
pequenos empresários
O fundo Estímulo 2020 estava restrito à capital 
do Rio, agora está aberto a todo o estado

Primeiro 

fundo 100% 

privado 

destinado 

aos pequenos 

negócios 

expande 

programa de 

crédito para 

todo o estado 

do Rio

O Estímulo 2020, primeiro 
fundo 100% privado desti-
nado aos pequenos negócios 
afetados pela crise da Co-
vid-19, reforça sua presença 
no Rio de Janeiro, no mês de 
dezembro, com expansão do 
seu programa de crédito com 
propósito a empreendedores 
de todo o estado. Até então, 
o acesso aos recursos estava 
disponível às empresas loca-
lizadas na capital fluminen-
se e no Grande Rio.

São R$ 6 milhões que po-
dem ser tomados por em-
preendimentos com fatu-
ramento mensal entre R$ 
10 mil e R$ 400 mil e visam 
proporcionar alívio ao em-
presário que necessita, por 
exemplo, de receita extra 
para quitar a segunda par-
cela do 13º salário de seus 
colaboradores.

O aporte pode ser solici-

tado diretamente pelo site 
www.estimulo2020.org, de 
maneira simples e sem bu-
rocracia. O valor da operação 
pode ser correspondente a 
até um mês do faturamen-
to bruto da empresa. Os ju-
ros mensais são de 0,53% e a 
quitação pode ser realizada 
em 21 vezes, com carência de 
três meses para o primeiro 
pagamento.

Com relação à elegibili-
dade, os empreendedores 
devem comprovar a existên-
cia de seus negócios há pelo 
menos dois anos e terem um 
bom histórico de crédito, o 
que inclui estar com as con-
tas em dia. Tudo é muito sim-
ples e rápido, assim como as 
orientações sobre medidas 
a serem adotadas para apre-
sentação de nova solicitação, 
em caso de não haver condi-
ções para o atendimento ao 

pedido efetuado.
A atuação do Estímulo 

no Rio teve início em agos-
to, três meses após sua con-
cepção em São Paulo. A ini-
ciativa em território carioca 
foi viabilizada com o apoio 
de empresas como Vale, En-
gie e Dasa, juntamente com 
o aporte de pessoas físicas, 
em uma soma de esforços. O 
fundo está presente, ainda, 
em Minas Gerais e no Ceará.

Idealizador do proje-
to, Eduardo Mufarej expli-
ca que, passado o impacto 
inicial da crise econômica 
provocada pelo advento do 

novo coronavírus, a iniciati-
va seguirá apoiando os em-
preendedores no período de 
retomada dos negócios, ain-
da que ocorra uma segunda 
onda de Covid-19 no País.

“As pequenas empresas 
são fundamentais para ge-
ração de renda e manuten-
ção de empregos no Brasil. 
Nosso objetivo é fazer os 
recursos chegarem a quem 
precisa, com rapidez e sem 
burocracia. Temos vocação 
para ser um motor impor-
tante nessa fase de recupera-
ção econômica”, diz Mufarej.

Adicionalmente ao crédi-

to com propósito, o Estímu-
lo 2020 oferece ferramentas 
para capacitação profissio-
nal em temas como Gestão, 
Educação Financeira, Em-
preendedorismo, Inovação 
e Marketing Digital. Após 
sete meses de atividade, o 
fundo já concedeu mais de 
950 apoios financeiros, ul-
trapassando R$ 38 milhões. 
O resultado de todo esse es-
forço, que reúne executivos, 
artistas, empreendedores 
sociais e empresas, é a so-
brevivência dos negócios e a 
manutenção de mais de dez 
mil empregos até agora.
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O aporte 
pode ser 
solicitado 
diretamente 
pelo site do 
programa, de 
maneira sim-
ples e sem 
burocracia. 
A quitação 
pode ser 
realizada em 
21 vezes

Morador do 

Morro do 

Pau Branco, 

em São João 

de Meriti, 

João Soares 

(acima) é um 

dos quatro 

finalistas do 

‘Dance-Off’ 

(ao lado)
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João Soares é morador 
do Morro do Pau Branco 
e vai disputar com 
outros três candidatos. 
Resulta sai amanhã

São João de Meriti tem 
representante na grande 
final do ‘Dance-Off’

100 artistas convidados, mas 
somente 16 participaram do 
programa. Para chegarem lá, 
todos participaram de três se-
letivas — uma delas foi uma 
votação popular que recebeu 
quase cinco milhões de votos. 
O quarto episódio distribui-
rá 50 mil reais em dinheiro, 
sendo que o vencedor levará 
pra casa 20 mil reais mais um 
estúdio de dança. Todos que 
entraram para o programa 
ganharam alguma premiação 
em dinheiro e já estão confir-
mados entre os dançarinos do 
Espaço Favela da próxima edi-
ção do Rock in Rio.

“As favelas são palcos para 

muitos artistas. Tem muita 
gente talentosa que merece 
oportunidade e o nosso obje-
tivo, enquanto reality show, 
foi proporcionar isso. Ama-
nhã é a nossa grande final. 
Vai ser incrível. Tenho certe-
za de que é a apenas o início 
para estes talentos que pas-
saram pelo Dance-Off. Apos-
to que eles vão longe”, acredi-
ta Roberta Coelho, porta-voz 
da Game XP.

O Dance-Off faz parte de 
uma plataforma de conteúdo 
da Game XP que tem como 
objetivo manter o evento ga-
mer próximo ao público du-
rante o ano inteiro. A grande 
final será transmitida, ao vivo, 
no canal oficial da Game XP, 
no TikTok e Youtube, e tam-
bém no canal Música Mul-
tishow, no YouTube, às 21h.
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Após ter prejuízo em 
sua empresa, moradora 

de Nova Iguaçu dá a 
volta por cima, vira 

coach e ajuda mulheres 
a recuperarem a 

autoestima

U
m baque grave em 
seus negócios, de-
pois de um desvio de 
dinheiro, foi um dos 

fatores que motivou a empre-
sária Monique Gracielle, de 41 
anos, a mudar completamen-
te de carreira e... de vida. Isso 
tudo sem abandonar as noi-
vinhas das quais cuida desde 
2002. Nascida em Nova Igua-
çu, ela criou uma rede de spa 
urbano, lojas de aluguel de 
roupas para festa e venda de 
sapatos, e hoje virou master 
coach de emagrecimento.

“Durante a crise que come-
çou em 2014, o meu nicho de 
mercado (noivas e spa urba-
no) sofreu muito. Tive muitos 
cancelamentos de contratos 
porque muitos clientes fica-
ram desempregados. Tam-
bém fui muito roubada nesse 
período por pessoas que eram 
de confiança na empresa. Fe-
chei algumas lojas e, bastante 
cansada de ser empreende-
dora, decidi investir no meu 
conhecimento e desenvolver 
um trabalho que dependesse 
apenas de mim. Resumindo: 
a mudança foi motivada pela 
dor”, conta ela.

Após decidir estudar, Mo-
nique comprou seu primeiro 
curso e já começou os atendi-
mentos. Inclusive, conseguiu 
pagar os custos dos estudos 
com as clientes que conse-
guiu. “Nesse meu primeiro 
curso, já comecei enxergar 
com mais clareza o meu pro-
pósito de vida e minha mis-
são. Ao fazer o curso, eu só 
não sabia que a transforma-
ção iria acontecer primeira-
mente em mim. Já começou 
a mudar minha visão e meu 
sentimento em relação a em-
preender”, lembra.

De acordo com Monique, 

as mulheres que buscam por 
sua ajuda estão cansadas, 
sem energia, não conseguem 
terminar os projetos que co-
meçam, têm baixa autoes-
tima, estão perdidas e sem 
forças. “Geralmente, elas não 
têm motivação, disciplina e 
acham que nunca vão ter re-
sultado. Na maioria das ve-
zes, estão acima do peso ou, 
mesmo não precisando ema-
grecer, não se sentem tão bo-
nitas como desejariam. Essa 
cliente se divide entre a rotina 
de casa e do trabalho, se sente 
sobrecarregada, sem tempo e 
tem vontade de empreender, 
ser independente financeira-
mente, livre, forte e linda”, de-
fine a coach.

Para ajudar essa mulhera-
da a recuperar a vontade de 
viver, a especialista aposta 
numa receita que nada tem 
de misteriosa: mostrar a sua 
realidade, o que ela mesma 
vive e que é possível mudar 
qualquer tipo de realidade 
através do que se pensa.

“Pensamentos geram 
sentimentos, que geram 
comportamentos, que vão 
gerar hábitos. Se você qui-
ser mudar qualquer tipo de 
hábito de forma consisten-

te, precisa começar pela mu-
dança na forma de pensar”, 
detalha ela, que tem obtido 
muito sucesso.

“Recebo mensagens de 
gratidão diariamente das 
minhas seguidoras que mu-
dam a vida apensas seguindo 
minhas dicas na rede social 
e acompanhando minhas li-
ves. Esse resultado é a felici-
dade ao nível máximo, por-
que é cumprimento do meu 
propósito e missão. Não tem 
nada que me deixa mais feliz 
do que ver as pessoas evoluin-
do e mudando a realidade de 
suas vidas”, afirma.

Porém, há casos em que 
as alunas não estão prepa-
radas e acabam não conse-
guindo atingir seus objeti-
vos. “Quando a pessoa não 
quer, não se abre para o pro-
cesso, acha que não é o mo-
mento de investir tempo e 
se dedicar a mudança, não 
conseguimos obter resulta-
dos. A falta de autoconfian-
ça também impede muito. 
Não existe receita pronta, 
construímos um caminho 
juntas. Minha reação com 
elas é insistir acreditando 
nelas, nunca desisto de nada, 
apenas mundo os planos.”

No fim de semana, Moni-
que concluiu um treinamento 
especial na Ilha da Gigoia, na 
Barra da Tijuca. Para ela, seu 
sistema é um “despertar” da 
mente empreendedora que 
sempre teve: antes de ser em-
presária, ela vendeu até bijou-
terias na praia.

“Esse foi um dos meus pro-
jetos mais queridos. Quando 
você estimula, da maneira cer-
ta, essa mente cheia de medos 
e limitações, o resto acontece. 
Tudo é sobre se abrir para o 
aprendizado. Qualquer pes-
soa tem condições de colocar 
suas ideias a favor do mun-
do”, diz ela, que ainda é CEO 
da empresa Monique Graciel-
le Spa e vestuário de noivas e 
festas, master coach e mãe do 
Theo, de 5 anos. Ela recorda 
que precisou de muita força 
para seguir em frente.

“Às vezes, choro (risos). 
Muitas vezes, para ser bem 
sincera. Mas a primeira coi-
sa que busco desenvolver é 
sucesso pessoal e, depois, o 
profissional. Nem sempre 
faço tudo que gostaria, mas 
aprendi a adiar apenas o me-
nos importante”, ensina.

Monique deseja que as duas 
carreiras cresçam e deem seus 
frutos. “Para o spa, desejo que 
continue sendo o lugar queri-
do dos clientes que nos esco-
lhem. E, para minha carreira 
pessoal, que chegue em todos 
os cantos do mundo. Já tenho 
clientes na Itália, EUA e  In-
glaterra. Desejo que mais pes-
soas sejam alcançadas e te-
nham suas vidas transforma-
das através do meu trabalho.”

Para saber mais sobre a em-
presária, basta acessar suas 
redes sociais: @moniquegra-
ciellementoria (Intagram e 
YouTube); @moniquegracielle 
(TikTok e Facebook); ou tam-
bém pelo e-mail moniquegra-
ciellecoach@gmail.com.

KARINA FERNANDES

karina.fernandes@odia.com.br

Monique tem lojas 
e spa voltando para 

noivas em Nova 
Iguaçu e hoje é coach 

de emagrecimento, 
inclusive já realizou 

cursos nos EUA
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Desilusão e 
sofrimento que 
viraram carreira

Fechei 

algumas lojas 

e, bastante 

cansada de 

ser empreen-

dedora, decidi 

investir no 

meu conheci-

mento

MONIQUE 

GRACIELLE,
Master Coach

O DIA I SEGUNDA-FEIRA, 14.12.2020    3


