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“Capacidade de se recu-
perar facilmente ou se 
adaptar às mudanças”. 
Esse é o significado no 

sentido figurado da palavra “resiliência”, e 
ser resiliente nunca foi tão 
necessário como nos últi-
mos tempos.

A pandemia de coro-
navírus exige de todos a 
capacidade de superar as 
adversidades, seja no en-
frentamento da enfermi-
dade ou no controle das 
tribulações causadas por 
ela na saúde financeira das 
pessoas. Mostrou também 
o quão importante é ser 
flexível e coerente diante 
dos momentos difíceis, e 
principalmente acreditar 
que é possível se superar e 
mudar hábitos e costumes. 
E a superação é inevitável quando os esfor-
ços estão focados em nunca desistir e não se 
deixar amedrontar pelos contratempos que a 
priori parecem intransponíveis.

Não existe no mundo alguém que nunca 

errou ou não foi derrotado ao menos uma 
vez. Errar ou perder é impreterível, toda-
via, os verdadeiros vitoriosos são e serão 
aqueles que nunca desistiram, encararam as 
adversidades impostas pela vida e, sobretu-

do, se fortaleceram com 
elas e jamais tiveram 
medo de recomeçar.

Recomeço celebrado 
também no Natal, dia 
do nascimento de Jesus 
Cristo e época do ano 
em que os sentimentos 
de amor, paz e renova-
ção estão à flor da pele. 
Sentimentos esses que 
deveríamos ter ao longo 
de todo o ano, no entan-
to, muitas vezes são es-
quecidos, deixados em 
segundo plano.

É justamente no Na-
tal que a esperança se 

renova e a chama de tudo que há de positivo 
nas pessoas é reacesa. O espírito de supera-
ção e resiliência são fortalecidos para que 
os desafios sejam encarados com coragem 
e sabedoria.

Natal da 
superação

É justamente 
no Natal que a 

esperança se renova 
e a chama de tudo 

que há de positivo nas 
pessoas é reacesa. 

O espírito de 
superação e 

resiliência são 
fortalecidos para 

que os desafios 
sejam encarados 

com coragem e 
sabedoria
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O período que antecede o Natal, data que 
celebra o nascimento de Jesus Cristo, é 
marcado por enfeites temáticos, árvores 

iluminadas e decorações natalinas. A figura do Papai 
Noel, a troca de presentes e as comemorações em 
família movimentam o comércio, aproximam as 
pessoas e também fazem parte das festividades.

Porém, o melhor do Natal é o poder de despertar 
nas pessoas o sentimento de amor, solidariedade e 
empatia, que, aliás, deveria perdurar o ano todo, e 
tão necessário nos últimos tempos.

O Natal de 2020 será diferente, assim como foi 
a maior parte do ano, devido às medidas sanitárias 
restritivas para evitar o surgimento de novos casos 
de Covid-19 em todo o país. As celebrações de 
Natal em igrejas e demais locais devem acontecer 
de acordo com as exigências dos decretos públicos, 
como limite de pessoas, higienização e distancia-
mento mínimo entre os participantes.

Há mais de 14 anos à frente da Paróquia Sa-
grado Coração de Jesus, o padre Solano Alcioni 
Tambosi acredita que as medidas de prevenção são 
necessárias e não prejudicam de forma alguma as 
celebrações de Natal. “Não vamos deixar de celebrar 
um Natal bonito, porque Natal é vida nova, é Cristo 
que vem e Cristo é a luz da nossa vida”, destaca.
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A exemplo do que acontece em outros 
segmentos da sociedade, as mídias de co-
municação tornaram-se um grande aliado 
das igrejas e templos religiosos. Após a 
suspensão da realização das celebrações 
com a presença de público, a maioria 
das instituições passou a transmitir as 
cerimônias de maneira on-line.

As missas na matriz da Igreja Católica 
já vinham sendo transmitidas no perfil do 
Facebook e poucos dias após a suspensão 
das atividades religiosas no município 
a transmissão on-line ganharam ainda 
mais notoriedade. De acordo com o pa-
dre Solano, algumas missas chegaram a 
ter mais de duas mil visualizações. “As 
mídias digitais se mostraram um ótimo 

instrumento de evangelização”, afirma.
No entanto, o pároco ressalta a im-

portância das cerimônias presenciais e 
alerta para que as transmissões on-line 
não afastem as pessoas das igrejas por 
conta da comodidade que elas represen-
tam. “Não podemos usar a pandemia para 
justificar a preguiça espiritual”, salienta.

Além das transmissões pela internet, 
atualmente as missas presenciais estão 
acontecendo com um número de pessoas 
reduzido. Segundo Solano, a retomada 
das missas presenciais com a capacidade 
máxima de público só deve ocorrer quan-
do existir uma vacina para a doença. “A 
vacina trará conforto e segurança para 
as pessoas”, opina.

Padre Solano Tambosi: 
“Em tempos de tantas 

incertezas, desejo que o 
Natal nos traga muita paz, 
tolerância e esperança de 

um futuro melhor”

CELEBRAÇÕES ON-LINE

“Não existe pandemia que vai tirar o brilho 
do Natal. Estamos prontos para recomeçar” 

(Solano Tambosi)





Para a pastora da Igreja Evan-
gélica A Verdade que Li-
berta, Janete Luiza Goerck 

Brandalise, as dificuldades causadas 
pela pandemia aumentaram a necessi-
dade de renovação e superação, tanto 
no aspecto físico e financeiro, quanto 
no campo espiritual. “No entanto, para 
que isso aconteça, é preciso que haja 
uma resposta pessoal”, enfatiza.

Segundo ela, por mais que as 
pessoas fiquem encantadas com as 
músicas e decorações natalinas, pre-
sentes e a agitação das festas e digam 
que o espírito natalino está no ar, se 
não acontecer algo pessoal entre elas 
e Deus, “quando a decoração sair das 
lojas e das casas também sairá das 
suas vidas, e os velhos sentimentos 
permanecerão”, contextualiza.

Para a pastora, a verdadeira renova-
ção depende da fé e cumplicidade junto 
a Deus. “Vamos festejar, nos alegrar, 
presentear. Vamos viver esta época tão 
linda, mas vamos lembrar que Jesus 
Cristo é o Nosso Salvador pessoal e 
ele muda nossa vida”, comenta.

Janete acredita que Deus coloca 
anseios nos corações das pessoas para 
que elas se aproximem Dele. “Vemos 
um desejo renovado por buscar mais 
a Deus, conhecer o amor de Jesus 
e experimentar algo novo em suas 
vidas”, pontua.

Conforme ela, as pessoas estão 
mais desejosas pelo que realmente 
importa, que é a mensagem de Jesus 
Cristo. “Deus na pessoa do Filho nas-
ceu como homem para tomar o nosso 
lugar, assumiu os nossos pecados e 
pagou o preço. Com isso, a salvação 
chegou ao mundo. Agora, todo aquele 
que crer e receber pela fé a Jesus será 
salvo”, evidencia.

De acordo com a pastora, as cele-
brações de Natal deste ano respeitarão 
o protocolo de contingência da doença, 
incluindo a capacidade de público, 
que é de 30%, a fim de não promover 
aglomerações. “Vamos manter a pro-
gramação praticamente dentro do que já 
estamos fazendo. Qualquer outra coisa, 
como apresentações extras, teatros ou 
coral promoveriam ajuntamentos que 
no momento podem ser evitados para 
um bem maior”, menciona.

Apesar do aumento de casos, ela 
acredita que a igreja seja um ambiente 
seguro e extremamente saudável à 
participação presencial das pessoas nos 
cultos, mesmo nas atuais condições. 
“Quando alguém se encontra forte 
espiritualmente e emocionalmente isso 
resulta em boa imunidade, o que neste 
momento significa muito”, destaca.

Segundo Janete, o isolamento 
social é importante, mas nem sempre 
tem demonstrado bons resultados. 

“Isolamento excessivo adoece. 
Cuide-se, siga o protocolo, for-
taleça-se na fé, ame as pessoas e 
não interrompa a vida”, ressalta.

“Jesus Cristo assegura a nós a vida eterna, e essa é a essência do Natal”. 
Assim resume o Natal Alfredo Bischoff, pastor da Congregação Luterana 
Alvorada. “Natal é o nascimento do Salvador entre nós”, completa. Ele 
explica que a data representa a vinda do Deus eterno na Terra, um mistério 
incompreensível realizado pela bondade e misericórdia de Deus.

Para Bischoff, o Natal deveria ser celebrado todos os dias, afinal, os seres 
humanos erram constantemente e a busca pelo perdão depende exclusivamente 
de cada um. “Deus se torna ser humano assumindo nossos pecados para atra-
vés da sua morte na cruz nos libertar dos pecados e da morte eterna”, frisa.

Segundo o pastor, a pandemia trouxe uma série de problemas relacio-
nados à saúde e dificuldades financeiras, como a perda de emprego, e isso 
intensificou o uso excessivo de bebidas alcoólicas, jogos de azar e drogas, 
o que causa conflitos em algumas famílias. “O ser humano é frágil. Ele não 
consegue se sustentar e precisa recorrer a algo”, expõe.

No entanto, observa, quando as pessoas recorrem a alguma coisa que não 
oferece a sustentação adequada, em vez de se sentirem aliviadas, entram em 
decadência moral e espiritual. “Jesus não é uma falsa esperança ou ilusão como 
as drogas ou o álcool, Jesus é real e o que Ele traz também é real”, enaltece.

Para Bischoff, o verdadeiro espírito de Natal desperta nas pessoas o 
sentimento de renascimento, vital na busca pelo autoconhecimento e conse-
quentemente com Deus. “Não existe nada mais profundo que o nascimento 
de Cristo para superação dos problemas emocionais”, considera.

APRESENTAÇÕES NATALINAS
As celebrações de Natal deste ano da Congregação Alvorada devem 

acontecer de maneira diferente de anos anteriores. O pastor conta que as 
apresentações teatrais estão previstas para ocorrer no pavilhão da igreja, 
seguindo todos os protocolos de prevenção à doença, como distanciamento, 
uso de máscara e álcool gel. “É uma experiência muito diferente, mas é 
possível transmitir a mensagem de Deus às pessoas nessas circunstâncias 
tão especiais”, aponta.

Caso as medidas restritivas sejam intensificadas, valendo também para 
cerimônias posteriores às datas festivas de fim de ano, a diretoria já planejou 
um plano “B”. “Se eventualmente a situação piorar e não puder ter público, 
as apresentações serão transmitidas pela internet”, adianta.

Conforme Bischoff, as mídias sociais são uma ferramenta importante nas 
celebrações e serão usadas para enviar mensagens natalinas via Whatsapp 
na noite de Natal para os congregados. “Acredito que o espírito natalino irá 
se acentuar ainda mais por causa das mídias sociais”, afirma.

pessoal
Renovação

08 Pastor da Congregação 
Luterana Alvorada, 

Alfredo Bischoff: “Desejo 
que Deus esteja com cada 

um no Natal e sempre, 
e que o nosso Natal seja 
eterno, ou seja, sempre 

com a presença de 
Jesus dentro de nossos 

corações e mentes”

Pastora da Igreja 
Evangélica A Verdade 
que Liberta, Janete 
Brandalise: “A 
pandemia vai passar 
e quando passar o 
saldo não pode ser uma 
geração amedrontada, 
enclausurada, que perdeu 
o rumo de como viver a 
vida que Deus deu”

“A mudança do 
coração só Jesus 

pode dar”
(Janete Brandalise)

D
iv

ul
ga

çã
o

D
ivulgação

Natal eterno

“O espírito natalino é, 
acima de tudo, festejar a 
vinda de Jesus ao mundo” 

(Alfredo Bischoff)
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Outra empresa do setor industrial 
que se destacou em 2020 foi a Indústria 
Schumacher, que atua no mercado de 
peças e produtos nas áreas pneumáticas 
e hidráulicas desde 2001.

Segundo o sócio-proprietário, 
Gilberto Schumacher, a expecta-

tiva de crescimento para 2020 
era de 30%, estimulada pelo 
desempenho da indústria no 
ano anterior. No entanto, 

a crise gerada pela pan-
demia frustrou de certa 
forma as projeções, 
uma vez que o setor 
de transporte público, 
um dos principais 
compradores de peças 
e equipamentos pro-

duzidos pela Schumacher, suspendeu 
a produção temporariamente. “Essas 
empresas tiveram uma queda violenta 
no faturamento e consequentemente 
isso nos atingiu também”, menciona.

De acordo com Schumacher, antes 
da pandemia, os sócios tinham a inten-
ção de diversificar a linha de atuação, 
e para isso ampliaram a variedade de 
peças produzidas e passaram a trabalhar 
no segmento de prestação de serviços. 
Ele conta que foram investidos cerca de 
R$ 5 milhões em maquinários voltados 
ao setor. “Passamos a oferecer serviços 
de corte a laser, rotomoldagem, usina-
gem, dobra e injeção”, relata.

Ele menciona que com a queda na 
demanda por peças e equipamentos nos 
primeiros meses da pandemia, a direção 

da indústria precisou priorizar a presta-
ção de serviços, que já mostrava bons 
resultados. “Isso fez a gente superar a 
crise com maior facilidade”, ressalta.

Segundo o rondonense, atualmente 
o setor de peças para ônibus de trans-
porte público voltou a crescer e chega 
a 70% do que apresentava antes da 
crise. “Ainda tem muito para atingir o 
que vinha apresentando, mas na parte 
de serviço tivemos um incremento de 
mais de 100%”, destaca o empresário.

A indústria foi um dos setores que menos sentiu os 
efeitos da crise causada pela pandemia de coronavírus. 
O segmento no Paraná cresceu 7,7% entre os meses de 
agosto e setembro e desde então observa-se a tendência 
de retomada e recuperação das perdas.

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), o Paraná ficou cinco 
pontos percentuais acima da média entre 15 Estados ana-
lisados, com nível de crescimento parecido ao observado 
no período pré-pandêmico.

Entre as indústrias rondonenses que investiram este 
ano, mesmo com os entraves na economia, destaque para 
a Independência Ferro e Aço, que expandiu o leque de 
produção em 2020.

A empresa atua na região há mais de 30 anos no seg-
mento de aços longos e planos e recentemente ampliou 
suas instalações e investiu em equipamentos para corte a 
laser e para produção de telhas com isolamento acústico 
e térmico.

O sócio-proprietário Elizeu Rheinheimer revela que 
desde maio as vendas aumentaram gradativamente e de 
forma mais expressiva nos meses de junho e julho. “Tive-
mos o ‘feeeling’ de nos antecipar tanto na compra como 
na prevenção de caixa e acabamos vendendo muito por 
termos a mercadoria”, expõe.

Segundo Rheinheimer, a venda em toneladas desde o 

início da pandemia dobrou e em valores quase triplicou, 
mesmo com o aumento de aproximadamente 80% no 
preço do ferro, em comparação a janeiro deste ano.

De acordo com o empresário, este é o melhor 
momento da história da empresa, que bateu em ou-
tubro a meta de vendas estimada em R$ 35 milhões. 
“Em novembro já ultrapassamos R$ 50 milhões em 
vendas e ainda temos dezembro pela frente”, 
comemora.

Para ele, o expressivo crescimento 
das vendas da empresa se deve ao óti-
mo momento do agronegócio. “Não 
tenho dúvida disso, porque estamos 
inseridos nos grandes projetos de-
senvolvidos pelas agroindústrias 
da região”, ressalta.

Indústrias e agroindustrial de Marechal Rondon estimam investir cerca de R$ 400 milhões em 2021

“Estamos vivendo 
a melhor fase da 

empresa”
(Elizeu Rheinheimer)

“Se as pessoas não 
perderem a fé e a 

esperança, superamos 
qualquer crise”

(Gilberto Schumacher)

A potência
do setor industrial

Diversificação

Sócio-proprietário da Independência Ferro e Aço, 
Elizeu Rheinheimer: “O nosso boom nas vendas 

está diretamente ligado ao agronegócio”

Sócio-proprietário da Indústria Schumacher, Giberto Schumacher: 
“Podemos dizer com tranquilidade que a parte de serviços e de 
atendimento regional superou as expectativas este ano”

Divulgação

Divulgação
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A Sooro Renner é uma das indústrias genuinamente 
rondonense que mais se desenvolveu nos últimos 
anos, reflexo da maneira eficiente de se relacionar 
com clientes e fornecedores e da valorização de seus 
colaboradores.

A empresa iniciou sua trajetória em 2001 e é refe-
rência no Brasil em produção de proteína e derivados 
de soro de leite e atua em três categorias: ingredientes 
para nutrição animal, alimentos e nutrição esportiva, 
segmento duramente impactado com o fechamento das 
academias, segundo o diretor-presidente da Sooro Ren-
ner, William da Silva. “As outras duas categorias não 
tiveram o mesmo revés, porém estamos terminando o 
ano com todos estes segmentos demandando 
nossos produtos e serviços”, afirma.

De acordo com ele, mesmo com a di-
minuição da demanda nos primeiros meses 
da pandemia, a empresa espera fechar com 
crescimento de cerca de 20% em relação a 
2019. “Isso também é resultado do plano 
de evolução da empresa, com a ampliação 
na produção de produtos de maior valor 
agregado”, pontua.

Segundo Silva, as projeções para 2020 
são otimistas. Ele acredita que o setor de 

alimentos continuará aquecido. “O consumidor vem 
buscando ter hábitos mais saudáveis e a alimentação 
não foge disto. Produtos voltados principalmente 
para nutrição esportiva devem continuar em 
alta”, opina.

O empresário informa que para 2021 há 
previsão de investimentos em pesquisa e de-
senvolvimento de produtos, além de uma nova 
torre de secagem, que deve começar a operar 
no primeiro trimestre do ano. “A Sooro Renner 
tem em seu DNA a inovação e o pioneirismo no 
processamento de soro de leite, e para 2021 não 
será diferente”, destaca.

Em Marechal Cândido Rondon, além dos investi-
mentos realizados pelas indústrias do segmento 
da metalurgia e ligadas à construção civil, as 

agroindústrias e as indústrias do setor de laticínios inves-
tem pesado, o que fortalece expressivamente a geração de 
empregos e receita para o município.

De acordo com o diretor da Alibra, João Bosco, o setor 
continua aquecido e pouco sentiu os efeitos da pandemia, 
apesar de alguns produtos mais elaborados apresentarem 

menor demanda desde o início da crise, o que pode 
ser explicado pelo fechamento dos food services 

(refeições fora do lar). “A grande variedade 
de produtos do portfólio Alibra para diversas 
aplicações e mercados distintos possibilitou 
balancear os esforços para onde existisse uma 
maior demanda”, pontua.

Para Bosco, a continuidade do processo 
de flexibilização das restrições à mobilidade 
e ao funcionamento das atividades econô-
micas iniciado em junho deve manter o 
crescimento no terceiro e quarto trimestres 
de 2020. “Recuperando parte das perdas 

do segundo trimestre e encerrando o ano 
com um crescimento satisfatório”, prevê.

Ele avalia que a demanda foi fortale-
cida pela entrada dos recursos do auxílio 
emergencial oferecidos pelo governo 
federal, que já beneficiou mais de 60 
milhões de brasileiros, “essas pessoas têm 
utilizado os recursos basicamente para 
alimentação, refletindo positivamente no 

desempenho das atividades da Alibra”.

EXPECTATIVA
A Alibra comemorou 20 anos de existência em 2020, 

um ano atípico e que exigiu criatividade para enfrentar 
os obstáculos que a crise sanitária trouxe ao mundo, mas 
possibilitou à empresa revalidar seus valores e se reinventar 
nos diferentes segmentos que atua. “Mesmo em meio às 
dificuldades, a Alibra conseguiu obter êxito e superar as 
principais projeções para este ano, mantendo perspectivas 
promissoras para 2021”, afirma Bosco.

De acordo com ele, apesar das incertezas em relação 
ao combate da Covid-19 e de outros cenários adversos, 
a empresa está confiante e ainda mais preparada com os 
aprendizados de 2020. “Nossa expectativa é consolidar o 
que conquistamos”, enfatiza. 

Conforme Bosco, a empresa tem diversas soluções 
importantes que serão lançadas em breve no mercado e para 
isso, garante ele, conta com um time muito bem  preparado. 
“A capacitação dos nossos colaboradores é fundamental para 
atender às expectativas de novos projetos e contribuir para 
que tenhamos confiança para cenários positivos neste ano 
que se aproxima”, enaltece.

Agroindústrias e indústrias do setor de laticínios de Marechal Rondon têm 
previsão de lançamento de produtos no mercado e novos investimentos

“Tudo indica que fecharemos 
2020 com desempenho superior 

em relação a 2019”
(João Bosco, diretor da Alibra)

“Marechal tem por 
vocação o setor industrial, 

principalmente no 
agronegócio”

(William da Silva)

Indústria alimentícia tem 
perspectivas promissoras para 2021

Setor segue aquecido

Diretor da Alibra, João Bosco: “A 
empresa projeta para 2021 investimentos 

de aproximadamente R$ 10 milhões em 
ações ambientais voltadas ao 

tratamento de afluentes”

Diretor-presidente 
da Sooro Renner, 

William da Silva: “A 
indústria rondonense 

sairá fortalecida e 
buscará crescimento 

com um viés mais 
sustentável”

D
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Divulgação





14

Entre os mais prejudicados com a pandemia estão as instituições de ensino 
privadas, que, sem a possibilidade de retorno das aulas presenciais, 

driblaram as dificuldades para fazer o ensino remoto funcionar

Educação:

As projeções das escolas da 
rede privada eram as melhores  
 possíveis no início deste ano, 

assim como em muitos outros setores da 
economia. Um exemplo desse otimismo 
vinha do Colégio Evangélico Martin Luther, 
de Marechal Cândido Rondon.

O colégio matriculou 712 alunos no 
começo de 2020, um número recorde na 
história da instituição, segundo o diretor Il-
demar Kanitz. “A expectativa era realmente 
bacana, com muitas novidades, projetos 
novos acontecendo”, destaca.

Mas, chegou o mês de março e o 
avanço da pandemia do coronavírus em 
todo o mundo fez a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) decretar, no dia 11 de 
março, estado de pandemia mundial. Como 
consequência, dias depois o Governo do 
Paraná suspendeu por tempo indeterminado 
a realização das aulas presenciais da rede 
pública e privada a fim de conter o avanço 
da doença no Estado.

Desde então, tudo mudou. As restri-
ções preventivas atingiram em cheio as 
instituições de ensino, que viram o número 
de transferências de alunos para as escolas 

públicas aumentarem por conta da crise 
financeira gerada pela pandemia.

No entanto, alguns colégios, como o 
Martin Luther, agiram rápido e logo após a 
declaração da pandemia mundial traçaram 
estratégias para minimizar os prejuízos, 
tanto para os alunos quanto para a insti-
tuição. “Na mesma semana nos reunimos 
e já estávamos com um plano pronto para 
as aulas on-line”, relembra Kanitz.

Deu-se início, então, aos treinamentos 
e à capacitação de professores e demais 
colaboradores para a implantação do 
ensino remoto.

De acordo com o diretor do Martin 
Luther, a implantação das aulas on-line 
representou um grande desafio para toda 
a comunidade escolar, porém, já foi supe-
rado. “No início a adaptação foi difícil, 
mas colocamos duas pessoas exclusivas 
para dar suporte aos professores e isso foi 
fundamental para o sucesso da implanta-
ção”, destaca.

Ele explica que a direção do colégio 
sempre se preocupou com a qualidade das 
aulas remotas para não prejudicar o apren-
dizado, mas para isso acontecer precisava 
do comprometimento dos alunos. “Ter o 
aluno comprometido com o processo de 
educação é o melhor passo para garantir 
a qualidade de educação neste modelo de 
ensino”, afirma.

Kanitz ressalta que uma das ações mais 
importantes foi a criação de uma espécie 
de avaliação semanal, realizada todas as 

sextas-feiras entre os alunos do 6º ano 
em diante. Segundo ele, o objetivo 
era criar ritmo de estudo. “Ele sabia 
que para fazer a prova precisava 
ter participado das aulas, e assim 
estamos fazendo até hoje”, pontua.

desafios e superações
Diretor do Isepe 

Rondon, João 
César Silveira 

Portela: “Estamos 
percebendo 

que as pessoas 
estão adoecendo 

por causa das 
medidas de 
isolamento” 

Diretor do Colégio 
Evangélico Martin 
Luther, Ildemar Kanitz: 
“Esperamos que as 
aulas presenciais 
voltem em fevereiro. 
Talvez isso seja difícil de 
acontecer, a não ser que 
até lá tenhamos uma 
vacina, o que facilitaria 
muito o retorno”

A rede particular de Ensino Superior também precisou se adequar 
para atender os alunos desde o começo da pandemia. Investimentos 
em tecnologia e cursos de capacitação foram essenciais para o início 
das aulas on-line no setor.

A Faculdade de Ensino Superior de Marechal Cândido Rondon 
(Isepe) investiu em uma nova plataforma digital e equipamentos para 
realizar as atividades remotas.

Conforme o diretor da instituição, João César Silveira Portela, 
a ferramenta conseguiu suprir a expectativa de alunos e professores. 
“Tivemos a felicidade de adquirir uma plataforma muito boa e com 
isso conseguimos rapidamente implementar as aulas on-line”, expõe.

Portela comenta que todas as salas estão equipadas para o reinício 
das aulas presenciais, atendendo todas as medidas de prevenção à 
Covid-19 e de maneira on-line, como já vem acontecendo desde o 
cancelamento das atividades. “O aluno que por ventura não puder vir 
assistir às aulas por causa do isolamento receberá o mesmo conteúdo 
via on-line”, menciona.

Na opinião dele, apesar de a ferramenta possibilitar ensino de 
qualidade e com a interação entre alunos, professores e colaboradores, 
o contato pessoal é fundamental para o aprendizado. “O conhecimento 
só é difundido quando as pessoas interagem, e a melhor interação é 
a interpessoal”, considera.

Para o diretor do Isepe, a educação foi o setor mais prejudicado 
com as medidas restritivas, a partir do cancelamento das aulas pre-
senciais. Segundo Portela, as instituições apresentam totais condi-
ções de receber os alunos seguindo os protocolos de higienização e 
distanciamento, a exemplo do que já acontece em outros segmentos, 
como no comércio. “As autoridades querem acabar com o setor de 
educação? É essa a política para conter o vírus?”, questiona.

Ensino Superior
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A pandemia do coronavírus alterou 
a rotina de trabalho em inúmeros  
 setores, sejam eles públicos ou priva-

dos. No setor jurídico não foi diferente. O home 
office, que já era uma tendência, se intensificou 
nos últimos meses devido à correria do dia a dia 
dos profissionais e ao dinamismo que a prática 
proporciona na elaboração de peças processuais 
e petições junto aos órgãos competentes.

Atualmente, o uso da internet para dar anda-
mento aos processos virou rotina para a maioria 
dos advogados, que adotaram as mídias digitais 
para reuniões e conversas com clientes. Ao passo 
que essas mudanças foram positivas em algumas 
esperas, em outras os processos ganharam maior 
lentidão.

Segundo a advogada rondonense Tânia Con-
rad, a pandemia deixou mais lento o andamento 
dos processos jurídicos por conta do fechamento 
dos fóruns, que passaram a operar em home office. 
“Alguns atos processuais que desprendiam de 
certas formalidades foram os mais impactados e 
aguardam a retomada do curso normal da rotina 
forense”, expõe.

Por outro lado, os cartórios e gabinetes pas-
saram a atender os advogados de forma remota, 
o que, de certa forma, substituiu a necessidade de 
deslocar-se até o espaço físico do Fórum.

Para Tânia, a pandemia também alterou de 
alguma maneira a relação entre advogado e cliente, 
especialmente os atos que eram realizados essen-
cialmente de forma presencial, como atendimentos 
e audiências, que passaram a sofrer restrições. 
“Como consequência, a relação entre advogado 
e cliente passou a acontecer por meio de atendi-

mentos virtuais, ligações, vídeos ou conversas 
através de aplicativos de mensagens”, menciona.

Ela diz que houve um período de adaptação 
e avalia que a tecnologia ajuda bastante, contudo, 
para alguns atos processuais há algumas restrições. 
De um modo geral, alguns processos foram im-
pactados positivamente, ao mesmo tempo em que 
muitos outros tiveram seu desenrolar totalmente 
travado. “É difícil fazer com que o cliente com-
preenda que se trata de uma gama infinita de razões 
que contribuem para esse quadro, dentre elas, 
e especialmente, a própria pandemia”, pontua.

De acordo com a advogada, muitas audiên-
cias foram realizadas por videoconferência, o 
que requer do advogado cuidado redobrado na 
hora de repassar informações. “Para que sejam 
corretamente assimiladas pelo cliente, evitando, 
assim, a distorção na compreensão do que se 
deseja esclarecer”, destaca.

Tânia considera que todas essas alterações 
podem representar uma mudança de paradigma 
para que os meios alternativos de solução de 
conflitos, dentre eles a mediação, possam ser 
efetivamente aplicados para que possa haver 
uma maior abertura para as partes celebrarem 
acordos. “Essa é uma oportunidade ímpar para 
que cada lado possa apresentar suas pretensões 
em busca de um consenso, a fim de evitar a via 
judicial, que já caminhava sobrecarregada no 
mundo pré-pandemia e agora experimenta uma 
sobrecarga ainda maior”, ressalta.

Ela entende que cenário para 2021 ainda é 
incerto, uma vez que muitos clientes têm passa-
do por dificuldades para arcar com as despesas 
anteriormente assumidas, como os honorários 
advocatícios. “O que inevitavelmente gera pre-
juízos e dificulta a atividade, que é autônoma e 
se projeta nesse panorama”, salienta.

PROCESSOS 
PREVIDENCIÁRIOS
Para a advogada Jane Regina Radke, especializada em 

Direito Previdenciário, o uso de ferramentas de comunica-
ção on-line estreitou a relação com os clientes. “Agora as 
nossas conversas são por e-mail ou aplicativos de conversa. 
Ficou mais fácil para o cliente porque quaisquer dúvidas 
ele manda uma mensagem, o que inclusive acaba dando 
mais trabalho”, aponta.

Ela comenta que atualmente as reuniões presenciais 
com os clientes acontecem uma vez na semana, seguindo 
todos os protocolos sanitários estipulados em decreto. 
“As conversas presenciais ficaram mais resumidas, mas 
acabou que as conversas on-line se tornaram bem mais 
longas e detalhadas”, compara.

Segundo a advogada, a Justiça do Trabalho já atendia 
de forma on-line antes da pandemia, experiência que co-
laborou para agilizar o trâmite dos processos que ficaram 
mais dinâmicos, tanto na primeira quanto na segunda 
instância. “Não tem nada parado, está tudo andando. As 
sentenças estão saindo rápido e se tiver grau de recurso e 
ir para Curitiba está demorando de dois a quatro meses”, 
menciona.

Jane conta que o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) precisou se reinventar para atender através do 
site da instituição. “Os profissionais do INSS tiveram 
que aprimorar o sistema para o novo ordenamento de 
aposentadorias. Tudo que precisamos é feito pelo site e há 
cerca de 30 dias está funcionando perfeitamente”, informa.

Ela enfatiza que os processos de aposentadorias por 
tempo de serviço junto ao INSS estão acontecendo de 
maneira rápida, no entanto, os atendimentos para auxí-
lio-doença, aposentadoria por invalidez, entre outros que 
necessitam de atendimento presencial foram prejudicados 
por conta das restrições. “Isso ainda precisa melhorar, afi-
nal, a pessoa já está numa situação difícil, precisa receber 
o benefício, então, ela não pode ficar esperando”, frisa.

no setor jurídico
Mudanças16

Pandemia provocou alterações na relação 
entre advogados e clientes

Advogada Jane 
Regina Radke: 

“Trabalhando em 
home oficce não 
se perde tempo 
no atendimento. 
Ficamos focados 

no andamento 
do processo”

Advogada Tânia Conrad: “Assistiremos um 
número muito maior de pessoas buscando 
a tutela jurisdicional para alcançar direitos 
que lhes foram tolhidos, de forma ainda mais 
intensa, em especial por conta da percepção 
dos reflexos da pandemia em vários setores, 
e com demandas das mais distintas”

“O que não pode nunca acontecer 
é deixar de amar a profissão, 
acreditar em seu potencial 

transformador e na importância 
que tem o papel da advocacia na 

dinâmica do país”
(Tânia Conrad)

“Adorei a mudança para o 
atendimento on-line”

(Jane Regina Radke)
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Mesmo com todos os 
transtornos na econo-
mia, causados pelas 

medidas preventivas por conta da 
pandemia, no Brasil e no mundo, 
alguns segmentos não foram atingi-
dos pela crise, pelo contrário, apre-
sentaram aumento no faturamento.

O comércio de equipamentos, 
acessórios e peças para bicicletas 
foi um deles. O setor apresentou 
crescimento nesse período, pois, 
mesmo com o isolamento social, 
muitos adeptos do ciclismo con-
tinuaram praticando o esporte e 
movimentando lojas e oficinas de 
bicicletas. “Foi um dos primeiros 
esportes a serem praticados depois 
do início da pandemia e o incentivo 
do uso da bicicleta como meio de 
locomoção acabou ajudando o nosso 
setor a retomar as vendas”, destaca 
Rafael Schroder, empresário de 
Marechal Cândido Rondon.

Segundo ele, a visita de novos 
clientes querendo comprar uma 

bicicleta nova ou consertar aquela 
antiga que estava encostada no canto 
da garagem aumentou muito nos 
últimos meses. “O crescimento do 
uso da bike é visível, principalmente 
o uso para esportes e recreação”, 
expõe.

Apesar de o segmento pratica-
mente não ter sentido a crise, muitos 
donos de lojas estão sofrendo com a 
falta de produtos no mercado.

Schroder acredita que a falta 
de produtos se deve à ascensão do 
setor no mundo, uma vez que 80% 
dos produtos vendidos no Brasil são 
importados. “Estamos com falta de 
muitos produtos, dentre eles bici-
cletas, equipamentos de segurança 
e vestuário”, ressalta.

Outro setor que apresentou crescimento durante a 
pandemia foi o de energia solar fotovoltaica. A produção 
de peças, comercialização e instalação de painéis solares 
aumentou consideravelmente neste ano.

De acordo com o empresário do segmento Jossenei 
Godói, após passado o primeiro susto, logo no início da 
pandemia, ele revela que foi investido em novos sistemas, 
campanhas de marketing digital e treinamento dos funcio-
nários para atendimento on-line, o que gerou um impulso 
geral na empresa. “Percebemos que o isolamento em casa 
trouxe uma vantagem para o nosso segmento, pois as pes-
soas ficando em casa, aumentou o consumo de energia e 
com isso elas procuraram novas formas para estarem em 
casa sem ter o peso do custo da energia elétrica”, expõe.

Godói conta que desde então a sequência de bons ne-
gócios fez a empresa investir em uma loja em Medianeira, 
mesmo em meio à crise. “Parecia loucura na época, mas 
conversamos com nossa sócia de lá, propomos o negócio, 
e mesmo com os atrasos devido à pandemia conseguimos 
inaugurá-la em outubro”, comenta.

E não parou por aí, o empresário explica que o aumento 
do número de clientes em Marechal Rondon motivou a 
implantação de uma loja na cidade. “Percebemos que 
Marechal também ofereceria ótimas oportunidades de 
crescimento, pois já tínhamos vários clientes na região, 
frutos de vendas on-line”, enaltece o empresário.

Para ele, a resiliência foi fundamental para o setor 
enfrentar a crise e transformar uma situação difícil em 
algo produtivo. “Em 2021 criaremos mais oportunidades 
para levarmos energia solar a muitas residências rondo-
nenses”, aponta.

Aqui a crise 
passou longe

18 Empresário Jossenei Godói: 
“A pandemia nos ensinou 
que devemos olhar com 
mais atenção a realidade, 
pois ela pode parecer 
difícil em um primeiro 
momento, mas se olharmos 
com atenção, é ali que está 
nossa oportunidade de 
crescimento, seja pessoal 
ou profissional”

Empresário Rafael 
Schroder: “Nosso setor 

teve um ano muito 
positivo. Apesar dos 

transtornos gerados pela 
pandemia, conseguimos 

superar as dificuldades e 
estamos em crescimento 

na nossa atividade”

“O crescimento do uso 
da bike é visível” 
(Rafael Schroder)
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Energia solar em 
crescimento

“Não deixamos a peteca cair”
(Jossenei Godói)

Apesar dos problemas causados pela pandemia, alguns 
segmentos cresceram durante este período



Há mais de 37 anos atuando no se-
tor de contabilidade, sistemas de 
informática, pesquisa e assessoria 

empresarial, a Sigha se destaca, na área de 
sistemas, com soluções práticas para empresas 
dos mais variados segmentos, especialmente 
postos de combustíveis, materiais de constru-
ção, autopeças e empresas no ramo de varejo 
e indústrias.

Na área de assessoria empresarial, além 
das tradicionais atividades vinculadas à esfera 
contábil, financeira e administrativa, a empresa 
também atua na área das perícias judiciais há 
mais de 20 anos e conta com um acervo técnico 
de mais de 250 perícias judiciais.

O trabalho transcendeu as fronteiras 
locais para diversas comarcas, conquistando 

aos poucos a con-
fiança dos juízes, e 
no curso normal, 
estes começaram 
a buscar o traba-

lho da Sigha na 
gestão de em-

presas em 

falências empresariais, es-
pecialmente na gestão de 
empresas continuadas, ou 
seja, a gestão de empresas 
em que foi decretada a falência visando a ma-
nutenção dos ativos como um todo, sejam os 
bens, os colaboradores, fornecedores, clientes 
e, enfim, o negócio da empresa. “Obviamente 
é muito mais interessante vender uma empresa 
em funcionamento pleno do que vender no 
futuro um ativo sucateado”, destaca o diretor 
do Grupo Sigha, César Luis Scherer.

Ele reforça que a preservação e a gestão 
judicial de empresas que já tiveram a falência 
decretada pela Justiça geram uma série de 
benefícios para a comunidade em geral, entre 
eles a preservação de empregos, geração de 
impostos e a manutenção do ativo como um 
negócio lucrativo. “Atuamos nessa área desde 
2013 e nossa primeira experiência foi com o 
Grupo Faville”, conta o empresário.

Scherer diz que apesar da falência é van-
tajoso para o empresário que teve a falência 
decretada contar com esse tipo de intervenção 
judicial, porque é mais interessante vender uma 
empresa em funcionamento e que apresenta 
lucratividade. “Se a atividade for mantida e 
posteriormente a empresa for vendida como 

um negócio, com fornecedores, clientes e 
produtos, por exemplo, obviamente que o 
volume de recursos que será arrecadado será 
muito maior”, contextualiza.

O sócio-proprietário do Grupo Sigha, Paulo 
Kempfer, detalha a diferença entre empresas em 
processo de recuperação judicial e aquelas que 
tiveram a falência confirmada pela Justiça. De 
acordo com ele, a empresa que está em recu-
peração judicial, o empresário tem o direito de 
continuar administrando o negócio. “Mas para 
isso, precisa respeitar algumas regras e terá o 
acompanhamento judicial”, explica. Todavia, 
nos casos em que o processo de falência está 
em andamento, normalmente o dono da empresa 
perde o direito de gestão e a administração 
fica por conta do administrador-judicial, que é 
determinado pelo juiz. “E caso o grupo tenha 
unidades ou negócios ainda em funcionamen-
to, elas passarão a ser administradas por esse 
gestor”, expõe.

Segundo Kempfer, o ideal é que, indepen-
dente do porte da empresa, o empresário busque 
acompanhamento profissional contínuo mesmo 
quando os negócios estejam indo bem.

Ele ressalta que o principal objetivo é que 
as empresas atendidas pelo Grupo Sigha se 
mantenham saudáveis para evitar problemas 
financeiros futuros. “O nosso trabalho é obser-
var o andamento da empresa de outros ângulos, 
que muitas vezes o empresário não enxerga, e 
efetuar ações no lugar e na hora certa”, enfatiza 
o empresário.

pode ser uma boa 
alternativa

Gestão continuada 
19

Diretor do Grupo Sigha, César 
Scherer: “O planejamento, o 
acompanhamento constante do 
negócio e a frieza para recuar, se 
reorganizar e avançar novamente 
são fundamentais em determinadas 
situações”
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Grupo Sigha é uma das poucas empresas do 
Brasil que atua na gestão judicial continuada

Sócio-proprietário do 
Grupo Sigha, Paulo 

Kempfer: “É importante 
que o empresário 

monitore regularmente 
a situação da 

empresa para que 
ela se mantenha 

saudável”

Arquivo/OP
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H
á alguns dias, reportagens veiculadas em veículos de comunicação 
e propagadas por mídias sociais trouxeram questionamentos so-
bre os queijos análogos e processados utilizados em escala nos 
mais diversos produtos alimentícios. Presentes na culinária mun-

dial há quase 40 anos, os queijos análogos e processados são utilizados por 
oferecerem melhor custo-benefício. Eles possuem um padrão de perfil mais 
homogêneo e melhoram a performance das receitas, além de apresentarem 
maior durabilidade.

Para o engenheiro de Alimentos João Bosco Dias Pinheiro, graduado pela 
Universidade de Campinas (Unicamp), com 43 anos de experiência e contribui-
ções efetivas no mercado de aditivos e ingredientes alimentícios, em especial em 
aditivos e ingredientes lácteos, o que vem sendo propagado não condiz com a ver-
dade. “Recentemente foram veiculadas reportagens na TV e na internet, inicial-
mente em Goiás, trazendo informações incompletas, sem conteúdo adequado ou 

conhecimento técnico, omitindo informações sobre os 
queijos análogos e processados”, enaltece João Bosco. 

Segundo ele, “os órgãos de proteção de defesa do consumidor sempre atu-
am pautados nas legislações de consumo, sendo imprescindível que toda a in-
formação seja repassada aos consumidores de maneira fidedigna, clara, precisa 
e adequada, evitando-se, assim, gerar ao consumidor confusões e interpreta-
ções errôneas”.

Na entrevista abaixo, João Bosco destaca que se é verdade que o consumi-
dor tem direto à preservação da sua vida, saúde e segurança, também é ver-
dade que o acesso à informação fidedigna, clara, completa e adequada pode 
ajudá-lo a manter-se em ambiente seguro. “Sendo assim, a informação veicu-
lada desorientando os consumidores quanto às propriedades de saudabilidade 
dos queijos análogos não condiz com o orientado pela autoridade de defesa e 
proteção do consumidor no Brasil”, enfatiza. 

São versões com algumas característi-
cas diferentes em relação aos produtos alimen-
tícios originais, tradicionais, ou seja, são alimen-
tos análogos.

Há muitos anos, tanto no Brasil quanto no 
mundo existem milhares de “alimentos tradicio-
nais” e “alimentos análogos”, tais como: manteiga 
e margarina, leite condensado e mistura láctea sa-
bor leite condensado, doce de leite e doce de soro 
de leite, cerveja puro malte e cerveja com malte e 
outros cereais, creme de leite e creme vegetal ou 
culinário, leite em pó e composto lácteo em pó, o 
requeijão e cobertura com amido sabor requeijão, 
chocolate e cobertura de chocolate, leite materno 
e compostos lácteos complementares ao leite ma-
terno, suco de laranja e néctar de suco de laranja, 
presunto e apresuntado, hambúrguer de carne 
bovina e hambúrguer de carne mista de aves e bo-
vina, ketchup e molho cremoso sabor catchup, etc.

A maioria dos alimentos processados no Bra-
sil, independentemente de ser substitutos ou não, 
utiliza diferentes ingredientes em sua composição, 
incluindo a gordura vegetal e o amido, sem ofere-
cer riscos à saúde pública.

Portanto, são inúmeras opções de produtos 
disponíveis para atender aos diferentes nichos do 
mercado e aos diferentes paladares. Encontramos 
esses substitutos lácteos, por exemplo compos-
tos lácteos complementares ao leite materno, na 
maioria dos países, bem como as margarinas, as 
bebidas lácteas de iogurte, os fondants de leite, 
entre outros.

De forma alguma! Do ponto de vista sanitá-
rio, os queijos análogos devem apresentar sabor 
agradável, ausência de agentes patogênicos e con-
taminantes, ausência de resíduos de antibióticos e 
pesticidas, baixa carga microbiana e ser produtos 
microbiologicamente estáveis, portanto, adequa-
dos à alimentação do ser humano. 

Não há nenhum relato de queijos análogos com 
condições higiênicas críticas, ou seja, em nenhum 
momento as autoridades sanitárias brasileiras 
identificaram queijos análogos com condições higi-
ênicas não adequadas, em amostras coletadas no 
mercado, que podem vir a colocar em risco a saúde 
do consumidor, diferentemente de alguns queijos 
tradicionais, que, como já noticiado diversas vezes, 
têm sido alvo de operações de fraude e detecção 
de condições sanitárias impróprias para consumo 
humano, sendo classificados como “inaceitáveis”.

Do ponto de vista nutricional, os queijos análo-
gos podem possuir diferentes composições, dotan-

do-os de diversos atributos nutricionais, adequan-
do-se às necessidades específicas de cada mercado 
consumidor, entre eles: baixo teor de sódio, baixa 
caloria, baixa gordura trans, baixa teor de lactose, 
ausência de glúten, diferentemente dos queijos 
tradicionais, que possuem composição nutricional 
fixa. Ou seja, os queijos análogos são perfeitamen-
te adequados para atender às necessidades nutri-
cionais específicas do consumidor, pois seguem as 
tendências mais modernas da alimentação.

Tanto os queijos análogos quanto os queijos 
tradicionais podem conter ingredientes não lácte-
os em sua composição, que, se utilizados conforme 
as dosagens recomendadas e autorizadas pela le-
gislação, não afetam a saúde do consumidor. 

O uso de queijos análogos não é novidade 
no mercado mundial, sendo amplamente difun-
didos também em países como México, Itália, 
Espanha, Polônia, Turquia, Portugal, além dos 
Estados Unidos.

CARTA ABERTA 
AOS CONSUMIDORES

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O uso de queijos análogos é muito comum 
nos Estados Unidos, México e Europa há muitos 
anos e está se consolidando cada vez mais no Brasil, 
porque eles geralmente são mais baratos, são segu-
ros do ponto de vista sanitário, são recomendados 
do ponto de vista nutricional, não possuem variação 
de composição, não aglomeram após serem ralados, 
apresentam padronização no perfil sensorial, evitam 
o excesso de gordura após o forneamento das pizzas 
e evitam o derretimento excessivo em sanduíches. 
Estas características ajudam muito no dia a dia dos 

operadores (pizzaiolos, salgadeiros, cozinheiros entre 
outros), pois melhoram a performance das receitas. 
Além disso, é uma ótima alternativa, já que a cadeia 
do leite sofre grandes variações em função do clima, 
balança comercial e entressafra.

Queijo análogo não é prejudicial à saúde do 
consumidor, tampouco à economia do país, princi-
palmente por gerar muitos empregos na indústria e, 
adicionalmente, por recolher muito mais impostos do 
que os queijos tradicionais, os quais são altamente 
subsidiados pelo Estado.

1) 2)

3)

Afinal, o que são produtos 
alimentícios análogos?

Os queijos análogos foram desenvolvidos nos Estados 
Unidos no início dos anos 1970, sendo amplamente 
utilizados por estabelecimentos comerciais e principalmente 
pelas maiores e mais consagradas redes de fast food de 
sanduíches e pizzas ao redor do mundo, mas aqui no Brasil 
ainda existem controvérsias em relação ao seu consumo. Os 
queijos análogos possuem alguma contraindicação?

A que você atribui este produto ser tradicionalmente 
usado e aceito em diversos países?
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Entenda a diferença entre gordura 
vegetal hidrogenada, gordura satura-
da e gordura trans. 

A gordura vegetal hidrogenada foi cria-
da pela indústria para ser uma alternativa 
mais saudável à gordura saturada de ori-
gem animal (banha de porco, sebo bovino, 
creme de leite), então considerada a grande 
vilã das doenças cardiovasculares. 

A gordura vegetal começou a ser usa-
da em larga escala nos anos 70 para dar 
mais gosto, melhorar a consistência e até 
aumentar o prazo de validade de alguns 
alimentos industrializados. Ela é obtida de-
pois que os óleos vegetais são submetidos a 
um procedimento chamado hidrogenação. 
Durante este processo de hidrogenação do 
óleo vegetal, além da obtenção de gordura 
saturada, obtém-se, também, uma fração 
de gordura trans. 

A fração de gordura saturada é um tipo 
prejudicial à saúde, mas, diferentemente da 
gordura trans, ela é facilmente encontrada 
em produtos como carnes gordurosas, ba-
con, salsichas, linguiças, leite e derivados. 
Deve-se evitar o consumo dessas gordu-
ras saturadas, mas seu limite de ingestão 
é maior que o limite dado para a gordura 
trans, sendo cerca de 22 gramas/dia para 
uma dieta de duas mil calorias.

Já a gordura trans é prejudicial à saúde 
porque ela traz malefícios como o aumen-
to do colesterol ruim (LDL) e a diminuição 
do colesterol bom (HDL), o que aumenta 
o risco de doenças cardiovasculares e AVC. 

Além disso, esse tipo de gordura trans tam-
bém está relacionada com um aumento do 
risco de infertilidade, doença de Alzheimer, 
diabetes e alguns tipos de câncer. A quanti-
dade de gordura trans que se pode consumir 
é de no máximo duas gramas por dia, con-
siderando uma dieta de duas mil calorias, 
mas o ideal é que se consuma o mínimo 
possível.

Por isso, a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), do Ministério da 
Saúde, determinou que, entre o período de 
1º de julho de 2021 e 1º de janeiro de 2023, 
todos os alimentos devem respeitar o limite 
máximo de 2% de gorduras trans industriais 
do total de gordura presente nos alimentos 
em geral, industrializados e comercializados 
no varejo e no atacado. A partir de 1º de ja-
neiro de 2023 ficam proibidos a produção, a 
importação, o uso e a oferta de óleos e gor-
duras parcialmente hidrogenados para uso 
em alimentos e de alimentos formulados 
com estes ingredientes.

São considerados como zero trans os ali-
mentos que apresentarem teores de gordu-
ras trans menores ou iguais a 0,2 g/porção.

Portanto, os alimentos com gordura 
vegetal, a exemplo dos queijos análogos, 
podem não ter a presença de gordura trans 
(que é esta a gordura prejudicial). O queijo 
análogo zero trans é um exemplo e, por isso, 
não faz mal à saúde. Precisamos ficar aten-
tos aos mitos e inverdades, pois há muita 
desinformação quando se fala em gorduras 
vegetais.

Exato, o processo produtivo é diferente. E, como dito anteriormente, existem 
diferentes composições e qualidades de queijos análogos, assim como todos os de-
mais produtos industrializados, independentemente de ser análogo ou não, sendo 
que cada marca tem a sua composição e um público-alvo a ser atingido.

As indústrias, de acordo com as normas das autori-
dades sanitárias brasileiras, bem como com o Código de 
Defesa do Consumidor, estão proibidas de rotular e divulgar um 
produto análogo como sendo um produto tradicional. A indústria 
de alimentos comercializa tais alimentos formulados e rotulados 

de acordo com a legislação vigente, com a denominação correta, 
seguindo todos os preceitos de respeito e obediência aos direitos do 

consumidor, evitando induzi-lo ao erro ou confusão.
Os estabelecimentos comerciais de alimentos, tais como padarias, 

confeitarias, restaurantes, bares, lanchonetes, hamburguerias, pizzarias, 
redes de fast food, sorveterias, bufês, além daqueles supermercados, hi-
permercados e açougues que preparam pratos prontos ou pré-prontos, 
devem, ao lado de cada alimento ou no próprio cardápio, descrever, mes-
mo que em letras menores, os ingredientes que os compõem, facilitando 
assim a escolha dos clientes e, principalmente, auxiliando aqueles com 
limitações alimentares. Esse procedimento se torna necessário não so-
mente para os queijos análogos, mas também para todos os alimentos 
análogos utilizados nas cozinhas destes estabelecimentos, tais como:

• Queijo Parmesão x Queijo Montanhês
• Queijo Parmesão Ralado x Queijo Ralado
• Manteiga x Margarina
• Creme de Leite x Creme Culinário
• Presunto x Apresuntado
• Azeite de Oliva x Óleo Composto de Oliva e Soja
• Molho de Tomate x Molho pra Pizzas
• Chocolate x Cobertura de Chocolate
• Hambúrger de Carne Bovina x Hamburger Misto Carne Bovina e Aves
• Linguiça Carne Suína x Linguiça Mista Carne Suína e Outras
• Chocolate com Manteiga de Cacau x Chocolate com Gordura Vegetal
• Sorvete com Creme de Leite x Sorvete com Gordura Vegetal
• Leite Condensado x Mistura Láctea Condensada de Soro de Leite
• Doce de Leite x Doce de Soro de Leite
• Iogurte x Bebida Láctea de Iogurte
• Cerveja Puro Malte x Cerveja com Malte e Outros Cereais
• Ketchup x Molho Cremoso Sabor Catchup

Mas, é importante considerar que o consumo de produtos de valor 
agregado mais alto têm uma estreita correlação com o nível de renda da 
população, ou seja, atende ao topo da pirâmide. E o mercado precisa ter 
versões de produtos para atender a todas as classes sociais, principal-
mente nestes tempos atuais, em que a demanda por produtos lácteos 
pode cair para uma grande parcela da população se ocorrer o fim do au-
xílio emergencial sem a implementação de outra política equivalente de 
suporte à renda. De qualquer forma, uma estratégia que deve ser manti-
da no radar da indústria de alimentos nacional é reforçar a linha de pro-
dutos com preços que caibam no orçamento dos menos favorecidos em 
renda. E nesse contexto, os produtos análogos têm uma função muito 
importante ao proporcionar inclusão, economia, nutrição e saudabilida-
de aos consumidores de diferentes classes sociais.

É correto. Ele pode conter proteína de lei-
te e outros ingredientes lácteos e não lácteos, 

legalmente aprovados e seguros, como a gordura 
vegetal (com ou sem a presença de gorduras trans e 

sem colesterol), sem lactose e outras características dese-
jadas pelo mercado em qualquer alimento. Assim como os 
demais produtos substitutos, os queijos análogos podem ser 
desenvolvidos com diferentes composições, obtendo exce-
lentes características nutricionais e performance adequada 
às diferentes aplicações. Atualmente a grande maioria dos 
produtos alimentícios industrializados no Brasil utilizam 
gorduras vegetais e amidos em suas composições: sorvetes, 
biscoitos, pães, bolos, chocolates, panetones, salgadinhos, 
alimentos infantis, misturas para bolos, bombons, balas, 
doces, caramelos, gomas de mascar, margarinas, cremes 
chantilly, pudins, tortas, flans, entre outros. Ou seja, o 
queijo análogo é produzido através de matérias-primas 
largamente utilizadas por toda a cadeia de indústrias 
processadoras de alimentos, não somente no Brasil, 
mas no mundo todo. Então, não há motivos para se pre-
ocupar com a segurança ou acreditar em fake news.

Sim, os queijos análogos têm que ter sua fabricação devidamente auto-
rizada pela Anvisa e são fiscalizados por órgãos competentes do Ministério da 
Saúde, por meio da autoridade sanitária do Estado e do município, conforme a 
portaria nº 364, de 04 de setembro de 1997, do Ministério do Estado da Agricul-
tura e do Abastecimento.

4) 6)

7)

8)

5)

É correto dizer que o queijo 
análogo é um produto 

processado com base em 
gorduras, amidos e proteínas 
de leite na sua composição?

Existe alguma fiscalização para constatar a 
qualidade dos queijos análogos?

Então, basicamente, a principal diferença 
do queijo tradicional para queijo análogo é 
o processo de produção?

Como os estabelecimentos 
devem se posicionar em relação 
aos produtos análogos? 

Alguns alimentos que contêm gordura vegetal 
são considerados prejudiciais à saúde devido 
à alta concentração de gordura trans. Como 
podemos classificar aquele queijo análogo que 
é zero trans, uma vez que contém a gordura 
vegetal em sua composição?
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“Mesmo com a pan-
demia, não dimi-
nuímos o volume 

de vendas na empresa”, afirma Rafael 
Petri, empresário do ramo de equipa-
mentos de proteção individual.

Segundo ele, desde o início da 
crise, os números se mantiveram pare-
cidos com os registrados no início deste 
ano, porém, o quadro reduzido de cola-
boradores afastados temporariamente 
através do auxílio emergencial, ou com 
suspeita da doença, afetou o cotidiano 
da empresa. “Nós não conseguimos 
atender a demanda com o número 
reduzido de funcionários”, relata.

Ele diz que nas primeiras semanas 
da pandemia algumas medidas admi-
nistrativas internas e contenções de 
despesas foram tomadas para tentar 
minimizar os prejuízos. “Assim con-
seguimos economizar para passar por 
aquela situação difícil”, menciona.

De acordo com o empresário, com 
o passar do tempo e o retorno das ati-
vidades, especialmente nas indústrias, 
onde se encontram seus principais 
clientes, houve elevação nas vendas, 
justamente por conta dos produtos 
comercializados pela empresa serem 
considerados essenciais para a prote-
ção individual. “Houve uma demanda 
muito grande de clientes novos e um 
aumento de consumo daqueles que já 

faziam parte da nossa clientela”, revela.
Petri afirma que vai encerrar 2020 

com o melhor desempenho em vendas 
em 11 anos de atuação da empresa e 
com os maiores investimentos, como 
a ampliação da unidade em Palotina 
e a inauguração de uma nova loja na 
cidade de Assis Chateaubriand. “Au-
mentamos também o mix de produtos 
de procedimento descartável, como 
luvas, máscaras e vestimentas para 
área da saúde”, informa.

Ele revela que dentro do plane-
jamento estratégico da empresa em 
2020 constava a aquisição de um 
terreno em Marechal Rondon para a 
construção de uma loja mais ampla 
e moderna para atender à crescente 
demanda. “Ampliaremos o número de 
produtos e equipamentos de diversos 
segmentos que não existe na nossa 
região”, destaca.

Conforme o rondonense, para 
2021 as projeções são as melhores 
possíveis e devem girar em torno da 
execução da obra do prédio comercial 
e construções de barracões industriais 
para a produção de extintores contra 
incêndios, outro nicho de atuação do 
empresário. “Extintores genuinamente 
rondonenses e distribuídos em toda a 
região”, enfatiza.

Mesmo os setores ligados à saúde, como aqueles que fornecem 
insumos para clínicas, postos de saúde e hospitais, tiveram seus negócios 
impactados pela crise gerada pela pandemia.

Após a corrida para adquirir luvas, oxímetros, máscaras, álcool gel 
e outros itens considerados importantes no combate à doença, logo no 
início da pandemia, a queda no número de consultas e o cancelamento 
das cirurgias eletivas, aquelas que não são de urgência ou emergência, 
diminuíram a demanda por produtos utilizados em diversos tipos de 
tratamento, como o pós-cirúrgico.

Empresária do segmento, Julia Seyboth diz que o fechamento dos 
estabelecimentos comerciais não considerados essenciais também 
contribuiu na redução do faturamento da empresa, que fechou alguns 
meses no vermelho. “Houve drástica redução de fluxo de pessoas e 
clientes na loja, fazendo com que o faturamento reduzisse drastica-
mente”, compartilha.

Mas, passado o período mais tenso até então, o setor começou a 
apresentar melhora e atualmente se encontra em um bom momento.

Julia conta que o movimento está crescendo, graças também à 
nova parceria realizada pela empresa, o que ajudou a impulsionar as 
vendas. “Esse aumento de demanda se deve à expansão do nosso mix 
de produtos, pois através da rede conseguimos ter acesso e oferecer 
produtos anteriormente de acesso restrito para nós”, comenta.

Segundo ela, mesmo em meio ao medo e à incerteza, a empresa 
conseguiu se fortalecer com as novas estratégias e parcerias para con-
tinuar exercendo a atividade.

Para isso acontecer, enfatiza a empresária, a união da equipe foi 
fundamental. “Ficamos ainda mais unidos e a fé nos deu a certeza de 
que tudo se ajustaria”, evidencia.

Na opinião de Julia, 2020 está sendo um ano extremamente desafia-
dor, no entanto, a persistência foi primordial para a empresa alcançar as 
metas pretendidas. “Acredito que crer é o que nos faz persistir em uma 
caminhada e persistir é o que nos faz alcançar nossos objetivos”, frisa.

EXPECTATIVAS PARA 2021
De acordo com a empresária, a grande expectativa para 2021 é 

em relação ao desenvolvimento de vacinas e meios de tratamento para 
pacientes infectados pelo novo coronavírus. “Assim poderemos estar 
novamente próximos às pessoas que tanto amamos e desfrutar com 
elas bons momentos”, projeta.

Ela finaliza lembrando que a luta contra a Covid-19 ainda não 
acabou e que os cuidados devem ser redobrados, principalmente nas 
comemorações de fim de ano. “Para que possamos iniciar 2021 de 
forma mais tranquila e segura”, conclui.

Vendas se 
mantêm estáveis

22 Empresária Julia 
Seyboth: “Foi um 
período de grande 
evolução da humanidade 
em termos de empatia 
e solidariedade. Para 
nós, a grande lição 
foi que a união, a fé e 
o comprometimento 
das pessoas com seu 
propósito de vida têm 
um poder imensurável 
e que é isso que nos 
move”

Empresário Rafael 
Petri: “A pandemia 

nos ensinou que por 
mais forte e sólida 
que uma empresa 

esteja, as coisas 
podem mudar da 
noite para o dia”

“Este foi o ano mais 
difícil para fazer gestão” 

(Rafael Petri)

D
iv

ul
ga

çã
o

Di
vu

lg
aç

ão

Aumento na demanda por 
produtos de prevenção à Covid-19

“A palavra que define 2020 
para mim é crer”

(Julia Seyboth)





Um dos segmentos do setor de prestação de ser-
viço mais atingidos com as medidas restritivas 
da pandemia de Covid-19 foi o de academias. 

O fechamento temporário dos estabelecimentos no mês de 
março frustrou a expectativa de muitos empresários que ainda 
se desdobram para manter os negócios.

Proprietário de uma academia em Marechal Cândido 
Rondon, Fabiano Krutli diz que as expectativas eram muito 
boas para o ano de 2020, tendo em vista o crescimento da 
economia e o otimismo no cenário político do país. “Jamais 
se imaginava tamanha interferência em nossas vidas, empre-
sas e no dia a dia, como aconteceu após o aparecimento da 
Covid-19”, destaca.

Segundo ele, a pandemia não prejudicou tanto as ativida-
des, quanto os posicionamentos políticos dos governantes, os 
quais, na sua opinião, parecem não ouvir os anseios da maioria 
da população. “Estão tomando medidas exageradas ou até ab-
surdas, resolvendo um problema, mas criando outros”, afirma.

O empresário conta que o movimento de clientes aumentou 
após a retomada do funcionamento, mas poderia estar melhor 
não fossem as medidas de enfrentamento à doença. “Só não 
está melhor devido às políticas públicas de enfrentamento à 
doença e ao pânico gerado na população”, ressalta.

Krutli avalia que a economia rondonense está desacele-
rada, a exemplo do Estado e em nível nacional. “Haja vista 
o sangramento causado nas empresas e na classe que gera 
empregos, fazendo com que toda uma economia, que girava 
a uma velocidade crescente, ficasse estagnada ou diminuísse 
o ritmo”, comenta.

Para o rondonense, a única avaliação positiva que se pode 
fazer é em relação ao povo brasileiro, que se mostra batalha-
dor e insistente mesmo com todas adversidades criadas seja 
por causas naturais ou políticas. “É muito tortuoso investir, 
empreender e prosperar no Brasil, mas tragicamente ou por 
sorte somos um dos povos mais cheios de raça e perseverança 
que existe”, enfatiza.

Segundo ele, 2020 serviu para mostrar que a realidade 
pode mudar completamente a qualquer instante e que o go-
verno pode interferir muito mais do que se imagina na vida 
da população.

Mostrou, ainda, de acordo com Krutli, que “a vida é um 
sopro e que toques de recolher e imposições arbitrárias não 
são exclusividades de ditaduras”.

Um segmento que sofreu menos influência 
nas atividades, por conta da pandemia, foi o 
ramo de oficinas de veículos. O setor apresen-
tou queda no faturamento desde o início da 
pandemia, no entanto, foi positivo o fato dos 
estabelecimentos não precisarem fechar durante 
o período de maior austeridade das medidas 
de prevenção à doença, segundo o empresário 
Douglas Krause. “Tivemos uma significante 
redução na demanda por serviços, mas, por ser-
mos considerados serviço essencial, podemos 
manter o a empresa em funcionamento”, expõe.

Outra situação favorável para a atividade, 
na visão dele, foi o fechamento das fronteiras 
com países vizinhos, que durou quase sete meses 
e aumentou significativamente a procura por 
pneus produzidos no Brasil nesse período. Mas, 
a reabertura das alfândegas em meados de outu-

bro reduziu a procura por pneus nacionais. “As 
empresas da cidade que trabalham com venda de 
pneus importados do Paraguai já conseguiram 
se reabastecer, vendendo pneus a preços muito 
inferiores aos praticados nos produtos nacionais 
e importados legalmente”, pontua.

Mesmo com todas as dificuldades enfrenta-
das em 2020, o empresário está otimista para o 
próximo ano. “Apesar de todo esse transtorno 
que tem sido gerado pela pandemia, foi nesse 
período que investimos na empresa. Melho-
ramos e estamos felizes com o desempenho 
que estamos obtendo em nosso comércio”, 
enaltece Krause.

Embora cauteloso em relação às expecta-
tivas para 2021, o empresário está confiante e 
acredita que a vacina contra a doença trará um 
cenário favorável para a retomada consistente da 
economia. “Mas, o que me deixa mais confiante 
são justamente o aprendizado e a nova forma 
de gerir nossos negócios, conquistados e im-
plementados no período de pandemia”, afirma.

Outro setor considerado essencial, mas que 
também precisou encarar os percalços provoca-
dos pela crise, foi o da alimentação. Proprietários 
de bares, lanchonetes e panificadores precisaram 
se adequar às novas normas, após a reabertura 
dos locais, e desde então veem o retorno gradual 
dos clientes.

De acordo com o empresário do ramo da 
panificação e confeitaria Marcelo Martini, o 
período de proibição do consumo no estabe-
lecimento, ficando restrito apenas à venda de 
produtos para serem levados para casa, afetou 
a saúde financeira da empresa.

Ele conta que foi necessário criar uma escala 
de férias antecipada para os colaboradores e 
reduzir o horário de atendimento ao público. 
“Com a redução do atendimento, a necessidade 
de colaboradores foi menor, para tentar manter o 
quadro de colaboradores e até como uma forma 
de diminuir o fluxo de pessoas”, relata.

No entanto, mesmo diante das medidas, o 
aumento de casos da doença no município, conta 
Martini, levou ao prolongamento das restrições 
e a atitudes mais drásticas. “As férias legais 
foram terminando e infelizmente isso nos levou 
a diminuir o quadro de funcionários”, lamenta.

Segundo ele, o afrouxamento gradativo 
nos decretos possibilitou a retomada do aten-
dimento para consumo no local e mesmo com a 

capacidade de público reduzida, isso deu fôlego 
para o retorno das atividades. “Aos poucos os 
clientes estão retornando com mais frequência, 
o que nos levou a contratar novos funcionários”, 
menciona.

Para o empresário, a esperança para o 
próximo ano está depositada em uma vacina 
que ofereça segurança às pessoas para o retorno 
total das atividades e recuperação econômica. 
“A expectativa é que em 2021 tenhamos uma 
vacina eficaz para que as atividades possam 
voltar ao normal em todos os setores”, salienta.

Martini acredita que, independente da 
classe social, a pandemia ensinou que todos 
estão vulneráveis ao vírus, o que faz pensar 
na vida de uma outra forma. “Precisamos ter 
esperança, fé em dias melhores e acreditar que 
existe algo maior que nos rege. Precisamos ser 
mais humanos, que tudo dará certo da forma 
como deve ser”, evidencia.

A pandemia e os 
efeitos na saúde 
das empresas

Confiança renovada

Recontratações

Setor de serviços se recupera 
gradativamente dos efeitos da 

pandemia e otimismo é a palavra 
de ordem para 2021
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Empresário Douglas Krause: “Temos que ser 
fortes, erguer a cabeça e seguir adiante. Ter fé 
e coragem. O risco está aí para todos, porém, 

para a economia girar, ela precisa de todos nós, 
trabalhando e lutando por um futuro melhor”

Empresário Marcelo Martini: “Precisamos nos 
reinventar e adaptar à nova realidade”

Empresário Fabiano 
Krutli: “A expectativa 
para 2021 é de que a 
interferência política 
diminua e a vacina 
ou contenção da 
doença ocorra o mais 
breve possível, para 
voltarmos ao normal”





As medidas decretadas 
para conter o avanço da  
 pandemia do coronavírus 

afetaram a todos de alguma forma. As 
restrições vão desde o fechamento de 
estabelecimentos, à limitação de púbico 
e proibição de eventos para evitar a 
aglomeração de pessoas.

Os clubes de serviços e organiza-
ções de Marechal Cândido Rondon 
dependem quase que exclusivamente 
do encontro de pessoas para realizar 
atividades e projetos. Entre as ações, as 
entidades costumam promover almoços 
e jantares com o intuito de arrecadar 
fundos ou donativos para serem desti-
nados a instituições que necessitam de 
ajuda. No entanto, as reuniões e eventos 
de confraternização não puderam mais 
ser realizadas com a presença de público 
desde o mês de março.

Segundo o governador assistente 
da área 01 do Distrito 4640 do Rotary 
Club Beira Lago, William Arnhold, 
muitos clubes conseguiram realizar os 
eventos sem promover aglomerações, 
apenas com a entrega ou retirada das 
refeições pelos próprios participantes. 
“Todavia, não dá para fazer na mesma 

proporção. Não chega nem perto do 
valor que a gente conseguia”, afirma.

Ele diz que as medidas restritivas 
não comprometeram somente as ar-
recadações, mas também afetaram a 
realização de projetos de combate à 
poliomielite e ações junto ao banco de 
leite e em asilos, onde o público-alvo 
é considerado grupo de risco. “Esse 
distanciamento afetou as ações não só 
do Rotary, mas de todos os clubes de 
serviço”, lamenta.

Arnhold acredita que as dificul-
dades enfrentadas pela população em 
termos de saúde e finanças devido 
à pandemia fez aflorar o sentimento 
de empatia e as pessoas tornaram-se 
mais sensíveis e emotivas. “E essa 
sensibilidade enaltece todos os outros 
sentimentos, ressalta.

Para continuar desenvolvendo as atividades, as organizações 
precisaram se reinventar em meio às mudanças e uma das maneiras 
encontradas para minimizar as consequências foi promover encon-
tros on-line para manter o cronograma deste ano.

O presidente da Júnior Chamber International (JCI) de Marechal 
Cândido Rondon, Leandro Marcondes, avalia como desconfortável 
o processo de migração para as ferramentas digitais. “Com muita 
persistência conseguimos superar, e a superação se mede com 
resultados”, pontua.

Segundo ele, os resultados são visíveis no número de aspirantes 
que conheceram a JCI neste ano, cerca de 40, e do total, 17 novos 
membros entrarão para a organização. “Além dos prêmios recebidos 
pela entidade em nível nacional, dentre os quatro prêmios, o que 
nos dá mais orgulho é o de Organização Local Mais Destacada”, 
enaltece.

Dentro da intensificação do uso das ferramentas digitais para 
promover os encontros virtuais pela entidade, Marcondes destaca 
o evento desenvolvido pela JCI Webinar internacional, liderando 
organizações que contou com a participação do presidente local 
da JCI de Pedro Juan Cabalero, do Paraguai, Luis Benitez. “A 
pandemia mudou o mundo, aproximou as pessoas virtualmente e 
globalizou as atividades das entidades”, menciona.

Além das reuniões virtuais, a JCI focou no marketing, atrain-
do toda a comunidade para assistir seus treinamentos, palestras e 
reuniões, tudo gratuitamente. Bastava fazer um cadastro e acessar 
e o link do encontro. “Soma-se a isso todos os projetos realizados, 
os quais, com muita dificuldade para evitar aglomerações, foram 
possíveis colocar em prática”, expõe Marcondes.

Ele enfatiza que, apesar do distanciamento social provocado 
pela pandemia, a união dos membros da JCI fez a diferença. Para 
o presidente, a palavra representa muito mais que contato físico 
e ganhou um novo sentido este ano. “É a união de esforços para 
desenvolvimento de uma atividade em comum e proporcionar 
mudanças positivas para a comunidade”, considera.

fez a força
A união
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Presidente da JCI, 
Leandro Marcondes: “A 
organização se superou, 
e conquistamos a união, 
inovação e crescimento. 
Com isso, a satisfação 
do Conselho Diretor de 
2020, de dever cumprido, 
por todo esforço 
realizado”

Governador assistente da 
área 01 do Distrito 4640 

do Rotary Club Beira 
Lago, William Arnhold: 
“A pandemia mostrou 

o quão responsáveis os 
líderes devem ser e 

quão vulneráveis são 
os seres humanos”

“O distanciamento fez 
com que as pessoas 

dessem mais valor às 
relações interpessoais”

(William Arnhold)
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Ações para 
se reinventar

“A palavra do ano é união” 
(Leandro Marcondes)

Clubes de serviço e organizações superam 
as limitações com positivismo e inovação





sobre o Natal?
O que os empresários pensam

“Natal é vida, nascimento de 
nosso maior salvador, Jesus 

Cristo. Natal simboliza toda esta alegria 
de recebermos a vida”.

Renato Nobre de Morais, contador, 
empresário, sócio-proprietário do Escri-
tório de Contabilidade Nobber 

“Natal é um momento muito importante, 
pois celebra o nascimento. E com 

ele surgem sempre novas oportunidades, 
a partir das quais devemos manter 
nossa fé e nossa esperança. Natal 
é momento de viver em família, de 
parar para refletir onde erramos e 
o que podemos melhorar a cada 
dia. Tempo de muita luz, alegria, 
de festejar com as pessoas que 
nós amamos e admiramos. E hora 
de agradecer a Deus, ter gratidão 
com nossos familiares e amigos por 
estarem conosco e poder comemorar 
esta data tão importante, que é uma data 
de nascimento”.

Marcos Werle, empresário, proprietário 
da Credivel 

“Natal, para mim, é a época 
mais feliz do ano. Eu 

me empolgo no Natal, arrumo a 
minha casa, penso em receber a 
minha família e amigos e poder 
comemorar. Eu sou muito feliz 
nesta época”.

Jane Regina Radke, advoga-
da e empresária

“Natal é tempo de comemorar 
a vida, espalhar o amor en-

tre as pessoas e semear a esperança”.
Pedro Haag, empresário, só-

cio-proprietário da Construtora 
Meta, Zafira Restaurante e Costa 

Oeste Containers

“Natal é tempo de refletir sobre 
nossas ações e sobre tudo o que 

aprendemos durante o ano, de celebrar o 
nascimento do nosso Salvador e assim dei-
xar renascer em nossos corações o amor, 
a paz e a esperança. É tempo de fazer algo 
que nos torne pessoas melhores”.

Cassiano Zanata, empresário, só-
cio-proprietário da Work Print e Work 
Sistemas 
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sobre o Natal?
O que os empresários pensam

“Natal é uma demonstração do grande 
amor que Deus tem para conosco, 

enviando Jesus, que nasceu e é real. Ele veio para 
que pudéssemos ter chance de salvação, perdão 
dos pecados e esperança de vida eterna. No dia 
25 de dezembro nós comemoramos este dia do 
nascimento do Salvador”.

Flavio Koch, contador, empresário, sócio- 
proprietário do escritório União e da Integritty 
Imobiliária

“O que é Natal para mim? Essa 
pergunta suscitou em minha 

memória uma frase de Santo Irineu: 
‘Por causa do seu amor infinito, 
Cristo tornou-se naquilo que nós 
somos, para fazer plenamente de 
nós aquilo que Ele é’. O Natal 
é em minha vida um tempo de 
profunda unidade com Deus 
e ao mesmo tempo me vejo 
embalado por Ele. É um tempo 
de vivência do enraizado amor 
em nossas vidas, tanto divino 
quanto humano, numa mescla 
inseparável”.

Roque Cezar Barbosa, diretor pe-
dagógico do Colégio Cristo Rei 

“Natal é um momento de 
reflexão, de analisar in-

dividualmente o porquê fazemos o 
que estamos fazendo. Nesta análise 
chegamos a várias conclusões, e 
a mais importante é: o que real-
mente tem valor? Neste 2020 
valorizamos muito mais nossa 
família, nossos amigos, colegas 
e todas as pessoas que sempre 
tivemos por perto, e que neste 
ano tivemos que nos distanciar”.

Fernando Barros Fenner, 
diretor executivo da Sicredi 
Aliança PR/SP 

“Para mim, o Natal ce-
lebra o nascimento de 

Jesus Cristo, que nos inspira 
a renovar o amor em família 
e ao próximo e também nos 
faz refletir sobre as nossas 
atitudes, sobre o amor de 
Deus e na esperança de um 
futuro cada vez melhor”.

Vanessa Aline Zorza-
nello, empresária, sócia-pro-

prietária da Ivete Confeitaria 

“Christmas is time to think about the year, 
our lives... to be close to the ones we 

love... it’s time for forgiveness... it’s time for reno-
vation and above all, it’s time for celebration!!! 

Natal é tempo de repensar o ano, a vida, de 
estar perto de quem amamos... é tempo de perdoar 
e pedir perdão... é tempo de renovação... e também 
de celebração!!!”.

Luciana do Amaral Roesler, teacher, empre-
sária, proprietária da Leader School 
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As dificuldades fi-
nanceiras enfrenta-
da pelas instituições  

filantrópicas são recorrentes ao 
longo dos anos e causam um enor-
me desconforto aos gestores para 
conseguir arcar com despesas como 
água, luz, salário de funcionários 
e demais custos.

Boa parte da receita para 
manter atendimentos é oriunda da 
promoção de eventos organizados 
pelas próprias entidades e da ajuda 
de pessoas físicas e organizações 
ou de clubes de serviços. Todavia, 
essas instituições que fazem as doa-
ções costumam arrecadar dinheiro 
ou donativos com a realização de 
eventos, como almoços e jantares 
de confraternização.

O problema é que desde mea-
dos de março esses encontros, 
que envolvem grupos grandes de 
pessoas, foram cancelados, como 
forma de evitar a aglomeração 
e a consequente proliferação da 
Covid-19.

E se não bastassem as difi-
culdades financeiras rotineiras, 
os asilos e instituições como a 
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae) estão 
precisando lidar com mais esses 
contratempos, e o quadro que já 

era complicado, se tornou quase 
insustentável.

A Apae de Marechal Cândido 
Rondon divulgou recentemente 
que trabalha com um déficit mensal 
de aproximadamente R$ 21 mil, 
mas, segundo a diretora, Ivone 
Ricardi Sananne, após o afrou-
xamento das medidas restritivas, 
algumas instituições conseguiram 
arrecadar recursos, o que deu um 
fôlego a mais para a entidade, 
contudo, a situação ainda não é 
confortável. “A comunidade está 
contribuindo para conseguirmos 
reverter a situação”, informa.

ATENDIMENTOS
De acordo com Ivone, os aten-

dimentos na área da saúde, como 
fisioterapia, terapia ocupacional, 
fonoaudiologia, entre outros, que 
estiveram suspensos temporaria-
mente, voltaram a acontecer na 
Apae. Segundo ela, a expectativa 
é de que os demais atendimentos 
retornem quando a população for 
vacinada contra a doença. “Espe-
ramos voltar a atender a todos da 
melhor forma possível, assim como 
fazíamos antes, para continuar aju-
dando todas as famílias”, ressalta.

A Associação Lar Rosas Unidas atende cerca de 35 pessoas em situação 
de vulnerabilidade social. Segundo o presidente, Nelson Fujimoto, durante a 
pandemia houve um aumento substancial nas despesas da instituição. “Pre-
cisamos adequar o espaço físico, remanejar internos, contratar funcionários 
temporários e terceirizados, alterar o plano de trabalho e adquirir materiais e 
equipamentos”, detalha Fugimoto.

Ele explica que parte da receita que mantém o asilo vem de doações 
realizadas por organizações que fazem encontros e eventos para arrecadar 
recursos, mas como estes não puderam mais ser realizados, isso refletiu nas 
finanças do Lar Rosas Unidas. “Como instituição filantrópica, dependemos 
de doações da sociedade em geral, mas, com o advento da pandemia, foram 
suspensos os eventos como consequência houve redução nas doações”, relata. 

Fugimoto diz que outra dificuldade enfrentada pela instituição é em relação 
a Nota Técnica e a Nota Orientativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), que exigem uma ala de isolamento para os idosos que retornam de 
consultas, exames, internamentos, com suspeita de Covid e/ou contaminados. 
“A nossa instituição, acredito que assim como as demais, não está em con-
dições financeiras para fazer alterações ou ampliar o espaço físico”, salienta.

Ele comenta que a folha de pagamento aumentou consideravelmente por 
conta dos novos procedimentos que as instituições precisam adotar. “Qualquer 
sintoma respiratório, desde um simples resfriado, o funcionário já é afastado e 
fica em isolamento por 14 dias. Com isso, há a necessidade de colocar outro 
no lugar, geralmente temporário”, pontua.

Fugimoto ressalta que, além de prejudicar financeiramente o asilo, a 
pandemia impactou diretamente a saúde psíquica dos internos. “As mudanças 
na rotina afetaram psicologicamente os internos”, expõe. 

Com o isolamento, foram suspensas as visitas dos familiares e amigos, 
projetos sociais,  visitas externas e as rodas de chimarrão. “Por mais que 
realizemos atividades com os internos, eles estavam acostumados a realizar 
passeios, receber visitas, e interagir com pessoas da sociedade em geral”, 
observa.

Fugimoto revela que a entidade planeja uma forma para o retorno das 
visitas, respeitando o protocolo de medidas sanitárias e com agendamento de 
data e horário para não gerar aglomeração. “Estamos estudando a possibilidade 
de providenciar um local adequado para retomar as visitas dos familiares e 
amigos dos idosos”, expõe.

Segundo o presidente do Lar Rosas Unidas, o ano foi marcado por mais 
perdas e danos do que por ganhos, mas, ele destaca que nas horas de difi-
culdades a entidade sempre conta com o apoio da população de Marechal 
Cândido Rondon e região. “Bem como o Poder Público em todas suas esferas, 
pois, quando solicitamos algo, fomos prontamente atendidos”, menciona.

Fugimoto finaliza com um agradecimento a todos que ajudaram o asilo 
em um dos momentos mais difíceis da sua história. “Queremos externar a 
nossa gratidão a todos que de alguma forma contribuíram em prol do Lar Rosas 
Unidas, desejando um feliz Natal e um abençoado 2021”, destaca.

Entidades superam 
dificuldades com 
ajuda da comunidade
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Presidente do Lar 
Rosas Unidas, 
Nelson Fugimoto: “A 
esperança é que a 
vacina vire realidade 
e que possamos dizer 
que 2021 vai ser um 
ano normal”

Diretora da Apae, 
Ivone Ricardi Sananne: 
“Gostaria de agradecer 
toda a comunidade que 

nos ajudou este ano e 
dizer que a gente não 
faz por fazer, a gente 

faz por alguém”

“A pandemia sensibilizou 
as pessoas e no Natal 
isso deve se acentuar” 

(Ivone Sananne)
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Reinvenção, criatividade, 
superação e gratidão

“A pandemia nos faz refletir ainda 
mais sobre o valor do ser e não do ter” 

(Nelson Fugimoto)

Medidas restritivas impossibilitaram entidades de 
realizar eventos beneficentes em prol da Apae e asilo 
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A pandemia mudou drasticamente a vida 
social e profissional da maioria da popu 
  lação no Brasil e no mundo. A rotina das 

pessoas foi alterada, logo, o dia a dia de empresas, 
órgão públicos e privados de diversos segmentos.

No setor de saúde as mudanças foram imensurá-
veis. Além de passar por alterações de protocolos de 
atendimento da noite para o dia para se adequar à nova 
realidade, o setor carrega a responsabilidade de cuidar 
da saúde das pessoas em um momento tão difícil.

Profissionais de saúde precisaram se habituar com 
novos procedimentos e se desdobram para dar conta 
das jornadas de trabalho intermináveis e extenuantes, 
em meio a riscos e incertezas.

Para Ana Carolina Seyboth, diretora executiva 
do Grupo Sempre Vida, que administra o Hospital 
Rondon, a linha divisória que marcou o início de 
todas as mudanças na rotina foi o dia 20 de março, 
quando a transmissão do vírus passou a ser tratada 
como comunitária pelo Ministério da Saúde, ou 
seja, não se conseguia mais identificar a origem da 
contaminação. Desta forma, o Brasil e o mundo se 
tornaram localidades de risco.  “A partir de então, 
todas as pessoas com síndrome gripal passaram a 
ser suspeitas da doença”, explica.

NOVA ORGANIZAÇÃO
O novo cenário levou à implantação de uma ala 

específica no Hospital Rondon para atendimento a 
paciente com síndrome gripal e a visitação a internados 
e as cirurgias eletivas precisaram ser suspensas. “Ti-
vemos que redistribuir o quadro de colaboradores para 
as linhas de triagem e recriar fluxos de atendimento, 
considerando cada tipo de urgência e emergência”, 
expõe Ana Carolina.

Segundo ela, um comitê formado por médico, 
enfermeiras e gestores foi estruturado para tratar 
exclusivamente da doença. “Nos dedicamos a estu-
dar as normas expedidas pelo Ministério da Saúde, 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e 
pelas sociedades de infectologia”, comenta.

Conforme a diretora executiva do Grupo Sempre 
Vida, todas as notícias oficiais do Ministério da Saúde 
e do panorama mundial da Covid-19 eram monitora-
das, assim como as medidas trabalhistas relativas ao 
afastamento dos colaboradores considerados grupos 
de risco. “Todas as exigências das normas foram 
cumpridas com o máximo rigor possível, em um 
ambiente tão ambivalente e confuso como pode ser 
o de uma pandemia”, destaca.

INVESTIMENTOS
Os principais investimentos do Grupo Sempre 

Vida em 2020, de acordo com Ana Carolina, ocorreram 
em atendimento a pacientes com Covid-19 em UTI e 
aquisição de materiais, medicamentos e equipamen-
tos de proteção individual (EPI) com preços muito 
mais caros que os habituais. “Investimentos também 
foram feitos de forma expressiva em treinamento de 
pessoal”, revela.

Ela conta que o hospital precisou locar ventila-
dores mecânicos, monitores cardíacos e bombas de 
infusão para complementar o parque de equipamentos.

A administração investiu ainda na ampliação 
do quadro de colaboradores e implantou o plantão 
presencial na Ala Covid-19 do Hospital Rondon, além 
da aquisição de um novo equipamento de tomografia 
mais moderno e resolutivo. “Isto ampliando a nossa 
capacidade de atendimento no Centro de Diagnóstico 
por Imagem, anexo ao Hospital Rondon”, pontua.

DESAFIOS
Os principais desafios da área da saúde passam 

pelo reequilíbrio econômico-financeiro dos hospitais, 
clínicas e operadoras de planos de saúde que estão sen-
tindo imensamente os impactos da crise. “A redução do 
movimento de cirurgias eletivas, do aumento do custo 
de atendimento dos pacientes graves, do aumento do 
preço dos insumos e das determinações regulatórias 
afetam muito o setor”, ressalta Ana Carolina.

COLETAS
A gestora do Laboratório Unilab, Ruthinea 

Andrioli da Cunha, diz que no início da pandemia, 
quando haviam restrições de saída das pessoas de 
suas residências, as coletas domiciliares e as coletas 
drive in foram intensificadas. “Desta forma, conti-
nuamos mantendo o fluxo até o momento. Também 
agilizamos os processos através do pré-agendamento 
principalmente de pessoas na faixa de risco e/ou com 
sintomas do coronavírus, através dos nossos números 
de WhatsApp”, informa.

Segundo ela, o período mais complicado foi logo 

Pandemia revolucionou o dia a dia do setor, demandando 
novas formas de atendimento, cuidados e investimentos

no começo da pandemia, quando começou a faltar 
insumos para a realização de exames e equipamentos 
de segurança para os colaboradores. “Precisávamos 
manter o pouco que tínhamos para os atendimentos 
das urgências e emergências dos hospitais e unidades 
de saúde do município”, relembra.

Mas, com passar do tempo, a rotina voltou lenta-
mente, junto com a procura por exames. Atualmente, 
menciona Ruthinea, o atendimento está praticamente 
normalizado. No entanto, o sinal de alerta foi reaceso 
por conta do crescente aumento do número de casos 
ativos de pacientes com Covid-19. “Estamos preocu-
pados com o final do ano e o aumento do número de 
casos da doença em grande avanço não somente na 
nossa cidade, mas em todo o país”, salienta.

Conforme a gestora, a procura por exames de 
Covid-19 aumentou muito nas últimas semanas. “Com 
isso aumenta nossa preocupação com a segurança dos 
nossos colaboradores e também de todos os nossos 
clientes, por isso redobramos os cuidados”, frisa.

CRESCIMENTO

Diretora executiva do Grupo Sempre 
Vida, Ana Carolina Seyboth: “A grande 
expectativa para 2021 é a vacinação 
contra a Covid-19. A esperança passa pela 
existência de uma vacina viável”
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Gestora do Laboratório Unilab, Ruthinea 
Andrioli da Cunha: “O ano de 2020 nos 
fez repensar e aperfeiçoar a forma de 

trabalhar e a forma de ver a vida”

No ano em que completou 50 anos de 
atuação, o Laboratório Unilab modernizou 
os equipamentos e ampliou o número de 
novos exames realizados no próprio labo-
ratório, com metodologias mais modernas, 
o que, segundo Ruthinea, possibilita maior 
riqueza de detalhes e mais rapidez na en-
trega dos resultados. “Antes precisavam 
ser enviados para um laboratório de apoio, 
demorando dias para serem liberados. Hoje 
são liberados em poucas horas”, enaltece.

Outro investimento feito pelo Labo-
ratório Unilab em 2020 foi a compra do 
Laboratório de Análises Clínicas Neolab, 
em Toledo. “O objetivo da aquisição foi de 
expansão e visando sempre o crescimento 
e bem-estar da nossa equipe e dos nossos 
clientes”, destaca Ruthinea.

os desafios da 
nova rotinaSaúde: 
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Rondonense fala dos desafios de continuar seus tratamentos diante dos 
contratempos que a pandemia causou na rotina do atendimento de saúde

A pandemia de coronavírus causa 
muitas dificuldades e sofrimento  
 para grande parte da população, 

seja no aspecto financeiro ou na saúde das 
pessoas acometidas pela doença. Mas, não é 
somente essa parcela da população a preju-
dicada. Muitas pessoas que realizam outros 
tipos de procedimentos médicos precisam 
continuar seus tratamentos mesmo com todos 
os contratempos que a pandemia causou na 
rotina do atendimento.

A contadora rondonense Lídia Villalba, 
de 56 anos, realiza acompanhamento médico 
há mais de dez anos e faz uso de medicamen-
tos para uma série de doenças degenerativas.

Ela conta que, além de remédios para os-
teoporose, artrose e fibromialgia, faz sessões 
de fisioterapia duas vezes por semana. “Se 
eu não fizer não consigo andar”, comenta.

Segundo Lídia, as doenças afetaram 
principalmente os joelhos e ombros, inclu-
sive um dos joelhos já passou por cirurgia. 
“Já estão marcadas duas cirurgias para os 
ombros e uma para o outro joelho”, revela.

A contadora explica que as intervenções 
cirúrgicas nos ombros precisaram ser cance-
ladas por causa das medidas restritivas por 
conta da Covid-19. “Não deu para fazer por 
que não era urgente”, expõe. No entanto, 
ela diz que a cirurgia em um dos joelhos, 
que a princípio não seria realizada por ser 
considerada eletiva, ou seja, sem urgência, 
precisou ser feita devido ao agravamento 
clínico. “O joelho infeccionou demais, daí 
eles tiveram que operar”, menciona.

Lídia relata que, mesmo com as frequen-
tes dores, mantém a rotina no escritório e 
dificilmente falta ao trabalho, mas, conta 
que em algumas circunstâncias a dor é tão 
intensa que precisa ir para casa se deitar 
para aliviar as dores. “Tem dia que a dor é 
insuportável”, ressalta.

FORÇA
Ela afirma que a força para superar o 

sofrimento causado pelas enfermidades vem 
do próprio dia a dia de trabalho e do contato 
com os clientes. “Eu gosto de atender o 
cliente, gosto de conversar com eles, saber 
o que precisam. No fundo acho que eu sou 
uma contadora psicóloga”, brinca.

O sorriso no rosto, o jeito bem-humorado 
de encarar os desafios e a fé não deixam 
transparecer os problemas de saúde enfren-
tados por ela, o que a torna um exemplo de 
superação. “Venho trabalhar nem que seja 
de muleta ou andador, mas eu venho. Não 
deixo isso me abalar”, destaca.

Osteoporose é uma condição metabólica 
que se caracteriza pela diminuição progres- 
siva da densidade óssea, o que aumenta o 
risco de fraturas. Muitas pessoas não apre-
sentam sintomas até que tenham uma fratura 
óssea. O tratamento inclui medicamentos, 
dieta saudável e exercício de levantamento 
de peso para ajudar a prevenir a perda óssea 
ou fortalecer os ossos.

 A artrose ou osteoartrite causa inflamação 
nas articulações e acontece quando a cartila-

gem de proteção nas extremidades dos ossos 
se desgasta com o tempo e pode acometer no 
joelho e na coluna. O sintoma mais comum é 
a dor nas articulações das mãos, do pescoço, 
na região lombar, nos joelhos e nos quadris.

A fibromialgia é uma síndrome que provoca 
dores no corpo por longos períodos, costuma 
ser acompanhada por fadiga e alterações no 
sono, na memória e no humor. Os sintomas 
mais comuns são dores musculares genera-
lizadas e sensibilidade.

“Agradeço a Deus dia e 
noite por ter emprego e 
por poder vir trabalhar”

(Lídia Villalba)

DOENÇAS DEGENERATIVA

Contadora Lídia Villalba: “O brasileiro tem muita fé e sempre acredita num futuro melhor”

Divulgação
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Entre as centenas de pessoas acometidas 
pela Covid-19 em Marechal Cândido 
Rondon e que conseguiram se recuperar, 

duas das vozes mais conhecidas das rádios em toda 
a região quase foram silenciadas pela doença.

Délcio Luiz Parada e Ricardo Santos, ambos da 
Rádio Educadora AM, contraíram o novo coronavírus 
e passaram por um difícil processo de recuperação.

Há quase 35 anos apresentando um dos progra-
mas de maior audiência, o “Time das Panelas”, o 
radialista Délcio Luiz conta que durante os cinco 
dias de internamento hospitalar não pôde receber 
visitas e teve que conviver com a incerteza sobre 
o estado de saúde de seus familiares que também 
contraíram Covid-19. “Tive que superar a dor da 
doença e ao mesmo tempo a preocupação por ter 
mais três pessoas doentes em casa”, expõe.

Délcio diz que as pessoas de sua família que 
foram contaminadas pelo vírus não tiveram o quadro 
clínico agravado e puderam se recuperar em casa. 
“Eles foram assintomáticos, mas sabemos que essa 
doença pode não apresentar sintomas num dia, 
mas pode ser sintomática e com gravidade no dia 
seguinte”, comenta.

O radialista revela que três dias após a confir-
mação da doença chegou a perder a consciência 
durante um exame de raio x. “Quando me pediram 
para eu trancar a respiração, eu simplesmente 
apaguei porque meus pulmões já estavam com-
prometidos”, relata.

O rondonense menciona que, além das fortes 
dores de cabeça que duraram cerca de dez dias, 
mesmo já internado e sob efeito de medicação, a 
falta de ar foi um dos piores sintomas. “No primei-
ro dia no hospital cheguei a acreditar que o pior 
pudesse acontecer comigo”, relembra.

O radialista comenta que, apesar de acompanhar 
tudo o que vinha sendo publicado na mídia nacio-
nal e internacional sobre a gravidade da doença, 

não acreditava que pudesse ser 
tão grave como era mostrado. 
“Cheguei até a comentar no 
programa para que as pessoas não 
se assustassem. Pensava comigo: 
deve ser alguma coisa mais po-
lítica do que real”, compartilha.

No entanto, após todo o sofri-
mento, dor e desconforto causa-
dos pela Covid-19, Délcio afirma 
que mudou seu conceito sobre a 
enfermidade. “Não subestime a 
doença, não brinque com isso. 
Só quem sentiu na pele, na alma, 
como eu sofri é que pode pedir a 
você: por favor, se cuide, cuide de 
sua família e evite aglomeração. 
Não entre nessa do tanto fez e 
tanto faz”, frisa.

DIAS NA UTI
O drama vivido pelo jor-

nalista e apresentador Ricardo 
Santos para superar a doença foi ainda mais 
grave. Ele revela que após sentir alguns sintomas 
semelhantes aos da gripe, foi a uma farmácia para 
comprar remédios para tratar o que ele imaginava 
ser apenas uma gripe.

Passado alguns dias a situação se agravou e ele 
decidiu procurar atendimento na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA). “A partir daí fui tratado como 
suspeito e passei a noite na UPA, onde fizeram 
alguns exames”, menciona.

Segundo Ricardo, a automedicação e a demora 
para procurar atendimento médico podem ter agra-
vado seu quadro de saúde. “Quem tem sintomas 
semelhantes ao da gripe procure logo a UPA, pois 
os profissionais de saúde poderão descartar ou con-
firmar se estiver realmente com a doença”, orienta.

Ele lembra que após passar uma noite na UPA, 
foi levado para o Hospital Bom Jesus, em Toledo, 
onde permaneceu internado na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) durante dez dias. “Só não fui en-
tubado porque os médicos perceberam que apesar 
dos meus pulmões estarem afetados, apresentavam 
condições para evitar o procedimento”, declara.

O jornalista conta que no segundo dia de 
internamento o sentimento de desespero 

Duas conhecidas vozes do rádio quase foram silenciadas pela Covid-19. Rondonenses contam sobre a 
experiência vivida após contrair a doença e o processo de recuperação, depois de dias de internamento

A ameaça é tão real 
quanto a superação
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e angústia o fez temer pela sua vida. “Pensei que 
poderia ser meu fim, mas a fé em Deus e as conversas 
com meus familiares e com minha noiva me fizeram 
acreditar que não podia me entregar”, enaltece.

Para ele, a palavra que define os dias vividos no 
hospital enquanto lutava para sobreviver é “supe-
ração”. “Temos que saber que a vida vale a pena e 
que cada um de nós tem a sua missão. Percebi que 
não era a hora de terminar a minha, tenho muito 
mais a fazer por aqui”, evidencia.

A lista de possíveis sequelas deixadas 
pela Covid-19 é longa e pode afetar além 
dos pulmões, causando falta de ar, o cora-
ção, os rins, o intestino, o sistema vascular 
e até o cérebro.

Ricardo relata que foi alertado pela 
equipe médica que poderia ficar com al-
guma sequela da doença. “Não fiquei com 
nenhuma sequela, sentia apenas fraqueza 
e a respiração ofegante nos primeiros dias 
após a alta hospitalar. Não tinha a capaci-
dade total dos pulmões, mas de maneira 
gradativa foi melhorando”, conta.

A evolução da saúde do radialista Décio 
Luiz Parada foi um pouco mais lenta, ele 
diz que, além de dores nas articulações, 
esporadicamente sente falta de ar, princi-
palmente quando vai dormir. “Essa primeira 
falta de ar logo é superada, o problema é 
que o medo de sofrer outra te faz ficar acor-
dado a noite toda”, pontua o rondonense.

SEQUELAS

Fotos: Sandro M
esquita

Délcio Luiz Parada: “Confesso 
que foi muito difícil, mas 
superei isso com minha 

vontade de viver e com Deus 
no coração. Quero agradecer 

muito a todos que rezaram pela 
minha recuperação”

Ricardo Santos: “Como eu estava me cuidando desde o 
início da pandemia, pensava que poderia acontecer com 

os outros e não comigo, mas infelizmente aconteceu”






